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میزگرد
میزگرد چالش های تلفات ظاهری و راه کارهای کاهش آن

برگزار شده در اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب )آذر 1396(

دکتر تابش: به نام خدا و با عرض سالم خدمت اعضای محترم 
میزگرد و حضار محترم. در این میزگرد ابتدا در دور اول ، هریک 
از اعضای میزگرد دیدگاه های خود را در موضوع هدررفت ظاهری 
بیان می کنند و سپس در دور دوم، به سواالت مطرح شده پاسخ 
بخشی  به  ظاهری  هدررفت  می دانید  که  همان گونه  می دهند. 
از آب بدون درآمد اتالق می شود که در آن آب توسط گروهی 
بهای  آن ها،  شناسایی  عدم  به دلیل  ولی  شده  مصرف  مردم  از 
تلفات  آن توسط شرکت های آب و فاضالب دریافت نمی شود. 
ظاهری، ناشی از انشعابات یا مصارف غیرمجاز و خطاها است. 
خطاهای   .1 می شوند:  تقسیم  دسته  چند  به  خود  نیز  خطاها 
و  )کنتورخوان ها  پرسنلی  2. خطای  بهره  برداری؛  و  مدیریتی 

اپراتورها( و 3. ابزار اندازه گیری و کنتورها.
از  ناشی  مشکالت  و  کنتورها  خطای  آمار،  و  تجربه  طبق 
دقت کنتورها، بخش عمده است. در قسمت مصارف غیرمجاز 
استفاده  یکی  داریم؛  شهرها  بعضی  در  عمده  مشکل  دو  نیز 
 15-10 )در  شهرداری  توسط  سبز  فضای  برای  شبکه  آب  از 

1

ميزگرد
ظاهريهاچالشميزگرد راهيتلفات كاهشآنيكارهاو

(آذر آب هدررفت و مصرف مديريت ملي همايش اولين در شده )1396برگزار

:ميزگرداعضاي
تابش: - ودكتر تهران دانشگاه ايران (استاد فاضالب و آب انجمن مديره هيئت ميزگردرئيس )مدير
شر- برنامه:انيفيمهندس كل اداره عمرانيفنمعاونتحوزهريزياز تهرانيشهرداريو
س- مدريمد:دزادهيمهندس وتيريدفتر برمصرف درآمدكاهشنظارت بدون مهندسمهندسيشركت،آب و كشورفاضالبيآب
خصوص:ييفخراهندسم- بخش مديفعال مشهدرعامليو فاضالب و آب اصفهانوسابق استان
زادهدكتر- حقوقريمد:رجب كشورمهندسيشركتيكل فاضالب و آب
نجف- قضااز:يدكتر هييقوه

اولبهتابش:دكتر دور در ابتدا ميزگرد اين محترم. در حضار و ميزگرد محترم اعضاي خدمت سالم عرض با و خدا از،نام هريك
ديدگاه ميزگرد مياعضاي بيان ظاهري هدررفت موضوع در را خود دومهاي دور در سپس و پاسخ،كنند شده مطرح سواالت به

ميدهند. همانمي كه ميدانيدگونه اتالق درآمد بدون آب از بخشي به ظاهري مردمهدررفت از گروهي توسط آب آن در كه شود
به ولي شده آنمصرف شناسايي عدم شركتدليل توسط آن بهاي نميها، دريافت فاضالب و آب از،يظاهرتلفاتشود. هاي ناشي

غايانشعابات تقسنيزخطاهااست.خطاهاورمجازيمصارف دسته چند به بهرهيتيريمدخطاهاي.1:شونديمميخود .2؛يبردارو
(كنتورخوان پرسنلي اپراتورها) وخطاي و اندازهبا. 3ها كنتورهايريگزار .و

وطبق ناشيخطا،مارآتجربه مشكالت و كنتوريكنتورها دقت غ.ستاعمدهبخش،هااز مصارف قسمت لمشكدونيزرمجازيدر
بععمده داريضدر ازيكي؛ميشهرها براياستفاده شبكه شهردارياضفآب توسط پ15-10(دريسبز تميآموضوع،نياشيسال

مصارف در حالبود،رمجازيغاول ولضاوحاضردر شده بهتر گزارشياع برادرموردياتبازهم شرب آب از بزسيفضاياريبآياستفاده
حاشديگريو)شوديمافتيدر بزرگينينشهيبحث شهرهاي اطراف جزويشهرنيقوانيهاتيمحدودليدلبهكهاستدر

شهرداريهامحدوده نميمجاز ويمحسوب برابهشوند زندگيناچار شبكهيگذران بهاز مرمجازيغصورتها . طبقنندكيبرداشت

اعضای میزگرد:
- دکتر تابش: استاد دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران )مدیر میزگرد(

- مهندس شریفیان: از اداره کل برنامه ریزی حوزه معاونت فنی و عمرانی، شهرداری تهران
- مهندس سیدزاده: مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد، شرکت مهندسی  آب و مهندسی فاضالب کشور

- مهندس فخرایی: فعال بخش خصوصی و مدیرعامل سابق شرکت های آب و فاضالب مشهد و استان اصفهان
- دکتر رجب زاده: مدیرکل حقوقی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

- دکتر نجفی: از قوه قضاییه

بود،  غیرمجاز  مصارف  در  اول  آیتم  موضوع،  این  پیش  سال 
درمورد  گزارشاتی  بازهم  ولی  شده  بهتر  اوضاع  حال حاضر  در 
استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز دریافت می شود( و 
دیگری بحث حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ است که 
مجاز  محدوده های  قوانین شهری جزو  محدودیت های  به دلیل 
شهرداری محسوب نمی شوند و به ناچار برای گذران زندگی از 
شبکه ها به صورت غیرمجاز برداشت می کنند. طبق آمار مطرح 
پاکروح، حدود 300،000 مشترک  با مهندس  شده در جلسه 
غیرمجاز موجود در کشور گزارش شده که شناسایی و رفع این 
نظر  از  وضعیت  بهبود  برای  مهمی  گام  غیرمجاز  استفاده های 
محاسبات جدول باالنس و تامین بخشی از هزینه های ازدست 
رفته ناشی از تلفات ظاهری محسوب می شود. از آقای مهندس 
سیدزاده دعوت می کنم آماری کلی از وضعیت هدررفت ظاهری 
در کشور بدهند و بقیه دوستان نیز با توجه به موقعیت سازمانی 
خود در حد 5 دقیقه دیدگاه های خود را درمورد هدرفت ظاهری 

بیان کنند.
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، طرح جامع براي اين موضوعسازي مصرف آب هستيم. دنبال بهينه ،و منابع هابراي مديريت هزينه آب شرب در شهر تهران است.
  دست بررسي است.آب خام در

 

  
هاي گردد كه آئين نامه نصب كنتور توسط شركتزماني برميتاريخچه كنتور بهو  مجازريغ مصارفبا عرض سالم،  :مهندس فخرايي

نداردها ها اين استاشركت داراي استانداردهايي باشند كه بسياري از دبراساس اين آئين نامه كنتورها باي فاضالب تدوين شد و آب و
كنتور  .ها رعايت نشداستانداردي از جانب آن صرفا نصب كنتور داشتند و استانداردها،لحاظ بار مالي بهنيز بسياري  را رعايت كردند و

بعد از آن متاسفانه فروشد. اي اگر ترازويش درست كار نكند جنسي را نميشركت آب و فاضالب است و هيچ فروشندهمنزله ترازوي به
رك را كنند مشت قضيه را حلكه ها براي اينشركت ها پيش آمد وتامين بودجه براي برخي از شركت التي از نظر مسائل مالي وكمش

  ب كنند.نص يما از فروشنده خريداري كرده وقلوازم نصب را مست ها سوق دادند كه كنتور وبه سمت فروشنده
كه در جلسه صبح ارائه شد دوستان مطرح كردند كه ما بايد حتما نگرش اقتصادي داشته باشيم. من مي  آببحث اقتصاد در 

مام هاي واقعي و تكه هزينه شودلحاظ مسائل سياسي و اجتماعي محدوديت وجود داشته باشد كه مانع از اين ميشايد به ،گويم بله 
نه توانيم هزيميبراساس آئين نامه موجود  ت نيست واين صورمورد ارائه خدمات جانبي به در ليو .از مشتركين بگيريم را شده آب

جود وكنتوري كه خطاهاي ظاهري و و  با كيفيت توان لوازم نصب و انشعابات. پس ميلوازم جانبي مورد نصب را از مشتركين بگيريم
هم خطاهاي  ،برندكنتورهاي هوشمند هم خطاهاي انساني را از بين ميتهيه كرد.  ،منابع انساني را براي قرائت به حداقل برساند

ما االن مي توانيم بهترين كنتورها را بخريم و نصب كنيم و هزينه اش را هم  دقت باالتري دارند.چنين همو كنند ظاهري را كم مي
هزينه اين امر زياد نيست. حداقل قيمت يك خانه چند صد ميليون است كه چندصد هزار تومان قيمت يك كنتور  از مشترك بگيريم.

چه اشكالي دارد كه از اول بنا را درست بگذاريم و كنتورهايي را كه در ابتدا نصب مي كنيم  ل آن خيلي كم است.بهوشمند در مقا
رائت از دور خطاي انساني را صفر مي كند و دقت را هم باال مي برد. در موقع تعويض هدررفت ظاهري را به حداقل برسانند. در حالت ق
  كنتور نيز بايد دقت كنتور جايگزين باالتر برود. 

 كنتورهايي كه قدمت باال دارند خطايي بسيار بيشتر انجام شود. مهندسي تعويض كنتور نبايد صرفا در جهت آمار دادن به شركت
ي ول .مصرف خانگي است ساويقريبا مدهيم كه تچرا كه براي كنتورهاي خراب يك مصرف مشابه قرار مي ،ددارناز كنتورهاي خراب 

 ست وا هامراتب بيشتر از اينبه واقعي كه مصرفدر حالي ؛متر مكعب است 10 تا 5 طور مثال مصرفهب با قدمت باال در كنتورهاي
من در زمان مديرعاملي ديدگاه  تر انجام داد.ظاهري را دقيقتا بتوان مديريت تلفات گيرد اين مسئله بايد حتما مورد ارزيابي قرار 

هاي اين نگاه اقتصادي بايد به بدنه شركت داشتم ولي االن كه در بخش خصوصي هستم نگاهم فرق كرده و نگاه اقتصادي دارم. ولتيد
رويد و آن بخشي از همان هدررفت ظاهري داريد كه سراغ آن نمياي عنوان مثال شما درآمدهاي نهفتهآب و فاضالب تزريق شود. به

است. شما پولي را كه امروز مي توانيد از مشترك بگيريد اگر به چند سال بعد موكول كنيد در آن موقع ارزش پول پايين آمده و همه 
ه است. ديدگاه بخش خصوصي آن است در حالي كه پول شما ثابت ماند اجناسي كه در آينده مي خواهيد بخريد افزايش قيمت دارد

ه هيچ يك ك . اگر بتوان منافع مشتركي بين بخش دولتي و بخش خصوصي ايجاد كردكه با ديد اقتصادي وارد حوزه مشتركين بشويد
  ام و بسيار هم موفق بوده است.من در چندين پروژه اين كار را كرده نخواهد از ديگري سود ببرد،

مهندس سیدزاده: با عرض سالم ابتدا به ارائه آماری در بخش 
آخرین  براساس  می پردازم.  ظاهری  تلفات  و  درآمد  بدون  آب 
داریم  شهری  بخش  در  کشور  سطح  در  که  باالنسی  جدول 
مترمکعب  میلیارد   6 از مجموع  باالنس سال 1395(،  )جدول 
میلیون   433 و  میلیارد   1 توزیع،  شبکه های  به  ورودی  آب 
به دو بخش  است که خود  به هدررفت آب  مربوط  مترمکعب 
ظاهری و واقعی تقسیم می شود. هدررفت ظاهری 10/4 درصد 
و هدررفت واقعی 13/4 درصد، مصارف مجاز بدون درآمد 99 
میلیون مترمکعب یا 1/7 درصد، مصارف مجاز با درآمد با حجم 
4/5 میلیارد مترمکعب )74/5%( و میزان حجم آب بدون درآمد 
برابر 25/5 درصد از 6 میلیارد مترمکعب )معادل 1/5 میلیارد 

مترمکعب( است.
هدررفت  به  مربوط  درآمد،  بدون  آب  حجم  این  از  بخشی 
یعنی هدررفت ظاهری  این جلسه  بحث  مورد  بخش  و  واقعی 
برابر 10/4 درصد با حجمی معادل 630 میلیون مترمکعب آب 
در سال است. مقدار اجزای مختلف هدررفت ظاهری به ترتیب 

اهمیت شامل موارد زیر است:
1. عدم دقت تجهیزات اندازه گیری عددی، معادل 4/7 درصد و 

حجمی معادل 282 میلیون مترمکعب در سال.
بخش  در  چه  و  مکانیزم  بخش  در  چه  کنتورها  کیفیت  عدم 
مواد سازنده آن از عوامل خطای کنتورها هستند. این خطاها 
بیشتر مرتبط با ابزار دقیق کنتورها است که وظیفه اندازه گیری 
جریان آب را به عهده دارند. از این جهت، بسته به نوع کنتور و 

برند تولیدکننده آن، خطاها متغیر و متفاوت است.
2. مصارف غیرمجاز، معادل 3/9 درصد از میزان تولید با حجم 
غیرمجاز  انشعابات  تعداد  سال.  در  مترمکعب  میلیون   236

شناسایی شده در سال به 250 تا 300 هزار مورد می رسد.
با حجمی  درصد   1/8 سیستم،  و  ها  داده  مدیریت  خطای   .3

معادل 111 میلیون مترمکعب در سال.
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و رفع  ييشناسا گزارش شده كه موجود در كشور رمجازيغترك مش 300،000حدود  ح،پاكرو مهندس آمار مطرح شده در جلسه با
 دست رفتهاز يهانهياز هز يبخش نيتام محاسبات جدول باالنس و از نظر تيعضبهبود و يبرا يگام مهم رمجازيغ يهااستفاده نيا

كنم آماري كلي از وضعيت هدررفت ظاهري در كشور از آقاي مهندس سيدزاده دعوت مي شود.محسوب مي يتلفات ظاهر ناشي از
  هاي خود را درمورد هدرفت ظاهري بيان كنند.دقيقه ديدگاه 5بدهند و بقيه دوستان نيز با توجه به وقعيت سازماني خود در حد 

 
جدول  نياساس آخربرپردازم. مي يو تلفات ظاهر بدون درآمدآب در بخش  يآمارابتدا به ارائه با عرض سالم  مهندس سيدزاده:

 يهابه شبكه يورود آب مترمكعب ارديليم 6از مجموع  )،1395سال  جدول باالنس( ميدار يكه در سطح كشور در بخش شهر يباالنس
هدررفت . شودتقسيم مي يو واقع يظاهركه خود به دو بخش است  بآهدررفت مربوط به مترمكعب  ميليون 433و  ارديليم 1 ،عيتوز

مصارف مجاز با د، درص 7/1 ايمترمكعب  ونيليم 99مصارف مجاز بدون درآمد ، درصد 4/13 يدرصد و هدررفت واقع 4/10 يظاهر
 5/1معادل (مترمكعب  ارديليم 6درصد از  5/25 برابر حجم آب بدون درآمد زانيم و) %5/74(مترمكعب ميليارد  5/4درآمد با حجم 

  .) استمترمكعب ارديليم
 4/10 برابر هدررفت ظاهرياين جلسه يعني بخشي از اين حجم آب بدون درآمد، مربوط به هدررفت واقعي و بخش مورد بحث 

موارد شامل به ترتيب اهميت هدررفت ظاهري مقدار اجزاي مختلف  ميليون مترمكعب آب در سال است. 630 درصد با حجمي معادل
  :زير است

  ميليون مترمكعب در سال. 282درصد و حجمي معادل  7/4معادل  ،گيري عدديتجهيزات اندازه. عدم دقت 1
. اين خطاها بيشتر مرتبط از عوامل خطاي كنتورها هستند عدم كيفيت كنتورها چه در بخش مكانيزم و چه در بخش مواد سازنده آن

 ،نآبسته به نوع كنتور و برند توليدكننده  ،از اين جهت .عهده دارنداندازه گيري جريان آب را به وظيفهست كه ا با ابزار دقيق كنتورها
  است.و متفاوت خطاها متغير 

مجاز شناسايي مكعب در سال. تعداد انشعابات غيرميليون متر 236حجم  بادرصد از ميزان توليد  9/3 ، معادلمصارف غيرمجاز .2
  رسد.مي موردهزار  300تا  250به در سال شده 
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و رفع  ييشناسا گزارش شده كه موجود در كشور رمجازيغترك مش 300،000حدود  ح،پاكرو مهندس آمار مطرح شده در جلسه با
 دست رفتهاز يهانهياز هز يبخش نيتام محاسبات جدول باالنس و از نظر تيعضبهبود و يبرا يگام مهم رمجازيغ يهااستفاده نيا

كنم آماري كلي از وضعيت هدررفت ظاهري در كشور از آقاي مهندس سيدزاده دعوت مي شود.محسوب مي يتلفات ظاهر ناشي از
  هاي خود را درمورد هدرفت ظاهري بيان كنند.دقيقه ديدگاه 5بدهند و بقيه دوستان نيز با توجه به وقعيت سازماني خود در حد 

 
جدول  نياساس آخربرپردازم. مي يو تلفات ظاهر بدون درآمدآب در بخش  يآمارابتدا به ارائه با عرض سالم  مهندس سيدزاده:

 يهابه شبكه يورود آب مترمكعب ارديليم 6از مجموع  )،1395سال  جدول باالنس( ميدار يكه در سطح كشور در بخش شهر يباالنس
هدررفت . شودتقسيم مي يو واقع يظاهركه خود به دو بخش است  بآهدررفت مربوط به مترمكعب  ميليون 433و  ارديليم 1 ،عيتوز

مصارف مجاز با د، درص 7/1 ايمترمكعب  ونيليم 99مصارف مجاز بدون درآمد ، درصد 4/13 يدرصد و هدررفت واقع 4/10 يظاهر
 5/1معادل (مترمكعب  ارديليم 6درصد از  5/25 برابر حجم آب بدون درآمد زانيم و) %5/74(مترمكعب ميليارد  5/4درآمد با حجم 

  .) استمترمكعب ارديليم
 4/10 برابر هدررفت ظاهرياين جلسه يعني بخشي از اين حجم آب بدون درآمد، مربوط به هدررفت واقعي و بخش مورد بحث 

موارد شامل به ترتيب اهميت هدررفت ظاهري مقدار اجزاي مختلف  ميليون مترمكعب آب در سال است. 630 درصد با حجمي معادل
  :زير است

  ميليون مترمكعب در سال. 282درصد و حجمي معادل  7/4معادل  ،گيري عدديتجهيزات اندازه. عدم دقت 1
. اين خطاها بيشتر مرتبط از عوامل خطاي كنتورها هستند عدم كيفيت كنتورها چه در بخش مكانيزم و چه در بخش مواد سازنده آن

 ،نآبسته به نوع كنتور و برند توليدكننده  ،از اين جهت .عهده دارنداندازه گيري جريان آب را به وظيفهست كه ا با ابزار دقيق كنتورها
  است.و متفاوت خطاها متغير 
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مهندس شریفیان: با عرض سالم، موضوع خدمات در کالن شهرها 
مهم ترین  از  یکی  است.  پیچیده ای  مسئله  تهران،  ازجمله 
شبکه های خدمت رسانی، شبکه آب شرب تهران است. بیش از 
95 درصد استفاده شهرداری تهران از منابع آب، برای آبیاری 
فضای سبز است. 53 هزار هکتار فضای سبز در تهران وجود 
و  منطقه ای  محلی،  سبز جنگلی،  فضای  پارک ها،  شامل  دارد، 
طبق  دارند.  فصلی  و  روزانه  آبیاری  به  نیاز  که  منطقه ای  فرا 
آب  مصرف  میزان  مترمکعب  میلیون   180 سال،  در  برآوردها 
خام برای آبیاری فضای سبز تهران است. منابع مصرفی بیشتر 
چاه هایی است که به صورت مجاز در اختیار شهرداری هستند. 
قنوات موجود در شهر تهران و بقیه منابع آب مصرفی به صورت 
خام  آب  انشعاب  هزینه  می شود.  مصرف  مشخص  انشعابات 
هزینه  برابر   5 می کند  پرداخت  آبفا  به  شهرداری  که  مصرفی 
انشعاب آب شرب در شهر تهران است. برای مدیریت هزینه ها و 
منابع، دنبال بهینه سازی مصرف آب هستیم. برای این موضوع، 

طرح جامع آب خام دردست بررسی است.

مهندس فخرایی: با عرض سالم، مصارف غیرمجاز و تاریخچه 
توسط  کنتور  نصب  نامه  آئین  که  برمی گردد  به زمانی  کنتور 
شرکت های آب و فاضالب تدوین شد و براساس این آئین نامه کنتورها 
این  از شرکت ها  بسیاری  که  باشند  استانداردهایی  دارای  باید 
مالی  بار  به لحاظ  نیز  بسیاری  و  کردند  رعایت  را  استانداردها 
استانداردها، صرفا نصب کنتور داشتند و استانداردی از جانب 
آن ها رعایت نشد. کنتور به منزله ترازوی شرکت آب و فاضالب 
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شود. به عنوان مثال شما درآمدهای نهفته ای دارید که سراغ آن 
نمی روید و آن بخشی از همان هدررفت ظاهری است. شما پولی 
را که امروز می توانید از مشترک بگیرید اگر به چند سال بعد 
موکول کنید در آن موقع ارزش پول پایین آمده و همه اجناسی 
که در آینده می خواهید بخرید افزایش قیمت دارد، در حالی 
که پول شما ثابت مانده است. دیدگاه بخش خصوصی آن است 
که با دید اقتصادی وارد حوزه مشترکین بشوید. اگر بتوان منافع 
مشترکی بین بخش دولتی و بخش خصوصی ایجاد کرد که هیچ 
یک نخواهد از دیگری سود ببرد، من در چندین پروژه این کار 

را کرده ام و بسیار هم موفق بوده است.

است و هیچ فروشنده ای اگر ترازویش درست کار نکند جنسی 
را نمی فروشد. بعد از آن متاسفانه مشکالتی از نظر مسائل مالی 
و تامین بودجه برای برخی از شرکت ها پیش آمد و شرکت ها 
برای این که قضیه را حل کنند مشترک را به سمت فروشنده ها 
فروشنده  از  مستقیما  را  نصب  لوازم  و  کنتور  که  دادند  سوق 

خریداری کرده و نصب کنند.
در بحث اقتصاد آب که در جلسه صبح ارائه شد دوستان مطرح 
کردند که ما باید حتما نگرش اقتصادی داشته باشیم. من می گویم بله، شاید 
به لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی محدودیت وجود داشته باشد 
که مانع از این می شود که هزینه های واقعی و تمام شده آب را 
به این  ارائه خدمات جانبی  بگیریم. ولی در مورد  از مشترکین 
صورت نیست و براساس آئین نامه موجود می توانیم هزینه لوازم 
لوازم  بگیریم. پس می توان  از مشترکین  را  جانبی مورد نصب 
با کیفیت و کنتوری که خطاهای ظاهری و  انشعابات  نصب و 
وجود منابع انسانی را برای قرائت به حداقل برساند، تهیه کرد. 
کنتورهای هوشمند هم خطاهای انسانی را از بین می برند، هم 
خطاهای ظاهری را کم می کنند و هم چنین دقت باالتری دارند. 
و  کنیم  نصب  و  بخریم  را  کنتورها  بهترین  توانیم  می  االن  ما 
هزینه اش را هم از مشترک بگیریم. هزینه این امر زیاد نیست. 
حداقل قیمت یک خانه، چند صد میلیون است که چندصد هزار 
تومان قیمت یک کنتور هوشمند در مقابل آن خیلی کم است. 
چه اشکالی دارد که از اول بنا را درست بگذاریم و کنتورهایی 
به حداقل  را  ابتدا نصب می کنیم هدررفت ظاهری  در  را که 
برسانند. در حالت قرائت از دور، خطای انسانی را صفر می کند 
و دقت را هم باال می برد. در موقع تعویض کنتور نیز باید دقت 

کنتور جایگزین باالتر برود. 
شرکت   به  دادن  آمار  جهت  در  صرفا  نباید  کنتور  تعویض 
دارند خطایی  باال  قدمت  کنتورهایی که  انجام شود.  مهندسی 
بسیار بیشتر از کنتورهای خراب دارند، چرا که برای کنتورهای 
خراب یک مصرف مشابه قرار می دهیم که تقریبا مساوی مصرف 
خانگی است. ولی در کنتورهای با قدمت باال به طور مثال مصرف 
5 تا 10 متر مکعب است؛ در حالی که مصرف واقعی به مراتب 
بیشتر از این ها است و این مسئله باید حتما مورد ارزیابی قرار 
گیرد تا بتوان مدیریت تلفات ظاهری را دقیق تر انجام داد. من 
در زمان مدیرعاملی دیدگاه دولتی داشتم ولی االن که در بخش 
این  دارم.  اقتصادی  نگاه  و  کرده  فرق  نگاهم  هستم  خصوصی 
تزریق  فاضالب  و  آب  شرکت های  بدنه  به  باید  اقتصادی  نگاه 
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مزاده:رجبدكتر شركتوظيفه وحوري آب و؛كشوردرفاضالبهاي سالم شرب آب جمعارائه و وبهداشتي فاضالب تصفيهآوري
انباو براي متعددي است. قوانين موردنظر اهداف براي آن وظايفزچرخاني اين بهينهجام صورت شركتبربه اهاعهده آبفا ستي

دارد جملهوجود شاملاز كه اختصاصي وقانون: قوانين سالآب مصوب آن شدن ملي آبوقان،1347نحوه عادالنه توزيع قانون،ن
شركت وتشكيل آب اخ،فاضالبهاي مجازات واللقانون آب تاسيسات در از،برقكنندگان جلوگيري قانوني تصهراليحه وگونه رف
حريم به تاسيساتتجاوز و قانوني،ها واليحه برق و آب تاسيسات به تجاوز قانوني بهرفع قانوني مجوز بدون كه اشخاصي منظورتعقيب

وازگيريبهره كنند.آب اقدام برق
ج قوانين مجازاتدر قانون نيز اسالمي،1352سالزايي مجازات اسالمي،1362سالقانون مجازات قانونو1375سالقانون

سال اسالمي است.بينيپيش،1392مجازات داشته راستا اين در مجهايي استفادهقانون وكنندازات آب از غيرمجاز وگان فن،تلبرق
دروفاضالب استبه17/4/96گاز شده ابالغ اجرا استمنظور بحث موضوع با رابطه در محوري قانون محوركه چهار قانون اين . در

شركت كه واست آب وهاي دستگاهفاضالب خدماتساير شدههاي برده نام اجراييرسان با مرتبط وظايف هستند ايموظف نكردن
دهند. انجام را قوانين

اول تصفيهدر،محور بهخصوص و غيرمجازحساب انشعابات بدهي نمودن افريروز داديادكه انجام گذشته ادر افراده اين و ند
اين بهبراي را حسابشان بايد كنند استفاده آبرساني خدمات از بتوانند كنند.كه بعديروز در،محور خدمات انشعابقارائه موقتالب

به؛است از پس حسابشانيعني كردن پيش،روز شود.قانون داده موقت انشعاب افراد اين به كه كرده سومبيني لوگيريجبراي،محور
غيرقانوني امكنه يا احداث آنكهاز بهدر آب از استفاده براي افراد اقداماين غيرمجاز انشعاب انشعاباتيعنوان چارچوب در يا كردند

شده تعريف مشخص مقدار كردندبيشترمصرف،با تجاوز حد آن از و ظرف،داشتند است موظف متولي به3دستگاه نسبت سال
از كند. بعد اقدام اماكن اين تكليف اين3تعيين قمع و قلع به نسبت دستگاه اگر كردغيرمجازكناماسال پيش،اقدام بينيقانون

برمياستكرده از را موقت انشعابات ككه پرداخت كه انشعابي هزينه و آنداريم به ميردند مسترد صورتيها در نايكهشود. اما
شدند مجاز مي،اماكن تبديل دائمي به موقت چالششود.انشعاب با ها استان برخي در متاسفانه ولي است االجرا الزم قانون هايياين
است.  شده شركتمكروبرو كه شده آن پيوست هم وزير بخشنامه يك و شده متعددي كننداتبات اقدام قانون چارچوب در آبفا هاي

كنند.  مكاتبه مهندسي شركت قراردادهاي و حقوقي دفتر با بايد دارند ابهامي اگر اينو اجراي دستگ،قانونالزمه با فشرده هاياهتعامل
د قضايي سيستم خوشبختانه كه است قوانينقضايي اجراي معاونت،ر با خوبي بسيار تعامالت و است قضاييهمراه قوه اينههاي در

دارد. وجود استانزمينه و هست تعامل پيشگيري معاونت حوزه اظهاردر باشند. با داشته قضايي دستگاه با بيشتري ارتباط بايد ها
ديدگاه است فرصت نجفي دكتر آقاي حضور از راخوشوقتي ايشان بشنويم.هاي بحث زواياي سايز مورد در

آبنجفي:دكتر سرقت از جلوگيري با رابطه در و هستم شما خدمت در كه خوشحالم و هستم تجديدنظر دادگاه قاضي من سالم، با
جنبه كنم. از مي عرض را خود نظرات است گرفته درنظر جديد قانون در مقنن كه قضايي و كيفري هاي جنبه و آب بهينه مصرف و

بهحقوقي بودنمقنن مهم و آب قضيه اهميت مختلف،جهت ادوار در آب مختلفبحث قوانين تدوين حفاظتبا به وادار را حاكميت
تا كردند آب وظايفاز ايفاي راستاي شود.در جلوگيري آن هدررفت از و شده مصرف بهينه ملي سرمايه و آب تا باشد آب حافظ ،

فاضالب  و  آب  شرکت های  محوری  وظیفه  رجب زاده:  دکتر 
جمع آوری  و  بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  ارائه  کشور؛  در 
فاضالب و تصفیه و بازچرخانی آن برای اهداف موردنظر است. 
قوانین متعددی برای انجام این وظایف به صورت بهینه برعهده 
اختصاصی  قوانین  جمله:  از  دارد  وجود  است  آبفا  شرکت های 
که شامل قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347، 
و  آب  شرکت های  تشکیل  قانون  آب،  عادالنه  توزیع  قانون 
فاضالب، قانون مجازات اخالل کنندگان در تاسیسات آب و برق، 
به حریم ها  تجاوز  و  از هرگونه تصرف  قانونی جلوگیری  الیحه 
تاسیسات آب  به  قانونی تجاوز  قانونی رفع  تاسیسات، الیحه  و 
به منظور  قانونی  مجوز  بدون  که  اشخاصی  تعقیب  و  برق  و 

بهره گیری از آب و برق اقدام کنند.
در قوانین جزایی نیز قانون مجازات سال 1352، قانون مجازات 
اسالمی سال 1362، قانون مجازات اسالمی سال 1375 و قانون 
راستا  این  در  پیش بینی هایی   ،1392 سال  اسالمی  مجازات 
آب  از  غیرمجاز  استفاده کنندگان  مجازات  قانون  است.  داشته 
و برق و تلفن، فاضالب و گاز در 96/4/17 به منظور اجرا ابالغ 
شده است که قانون محوری در رابطه با موضوع بحث است. در 
این قانون چهار محور است که شرکت های آب و فاضالب و سایر 
دستگاه های خدمات رسان نام برده شده موظف هستند وظایف 
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مرتبط با اجرایی کردن این قوانین را انجام دهند.
بدهی  نمودن  به روز  و  تصفیه حساب  درخصوص  اول،  محور 
انشعابات غیرمجازی که افرادی در گذشته انجام داده اند و این 
افراد برای این که بتوانند از خدمات آبرسانی استفاده کنند باید 
قالب  در  ارائه خدمات  بعدی،  محور  کنند.  به روز  را  حسابشان 
انشعاب موقت است؛ یعنی پس از به روز کردن حسابشان، قانون 
پیش بینی کرده که به این افراد انشعاب موقت داده شود. محور 
یا امکنه غیرقانونی که در آن  از احداث  سوم، برای جلوگیری 
اقدام  انشعاب غیرمجاز  از آب به عنوان  برای استفاده  افراد  این 
کردند یا در چارچوب انشعاباتی با مقدار مشخص تعریف شده، 
مصرف بیشتر داشتند و از آن حد تجاوز کردند، دستگاه متولی 
موظف است ظرف 3 سال نسبت به تعیین تکلیف این اماکن 
قمع  و  قلع  به  نسبت  دستگاه  اگر  سال   3 از  بعد  کند.  اقدام 
این اماکن غیرمجاز اقدام کرد، قانون پیش بینی کرده است که 
انشعابات موقت را از برمی داریم و هزینه انشعابی که پرداخت 
اماکن  این  صورتی که  در  اما  می شود.  مسترد  آن ها  به  کردند 
مجاز شدند، انشعاب موقت به دائمی تبدیل می شود. این قانون 
الزم االجرا است ولی متاسفانه در برخی استان ها با چالش هایی 
روبرو شده است. مکاتبات متعددی شده و یک بخشنامه وزیر 
قانون  چارچوب  در  آبفا  شرکت های  که  شده  آن  پیوست  هم 
اقدام کنند و اگر ابهامی دارند باید با دفتر حقوقی و قراردادهای 
شرکت مهندسی مکاتبه کنند. الزمه اجرای این قانون، تعامل 
سیستم  خوشبختانه  که  است  قضایی  دستگاه های  با  فشرده 
قضایی در اجرای قوانین، همراه است و تعامالت بسیار خوبی 
با معاونت های قوه قضاییه در این زمینه وجود دارد. در حوزه 
معاونت پیشگیری تعامل هست و استان ها باید ارتباط بیشتری 
از حضور  اظهار خوشوقتی  با  باشند.  داشته  قضایی  دستگاه  با 
مورد  در  را  ایشان  دیدگاه های  است  فرصت  نجفی  دکتر  آقای 

سایز زوایای بحث بشنویم.

و  آب  قضیه  اهمیت  به جهت  مقنن  از جنبه حقوقی  کنم.  می 
مهم بودن بحث آب در ادوار مختلف، با تدوین قوانین مختلف 
حاکمیت را وادار به حفاظت از آب کردند تا در راستای ایفای 
وظایف، حافظ آب باشد تا آب و سرمایه ملی بهینه مصرف شده 
و از هدررفت آن جلوگیری شود. جرم انگاری که مقنن در رابطه 
با داشته است را می توان به دو بخش تقسیم کرد. جرایمی در 
رابطه با آب است که مقنن آن را امنیتی قرار داده است. آب 
با جان همه آحاد مملکت سرو کار دارد و بحث های تروریستی 
در رابطه با آب جنبه امنیتی دارد و حتی مجازات اعدام دارد، 
مثل جرم سابوتاژ و خرابکاری. طبق قانون این جرم در حکم 
محاربه است و 4 نوع مجازات دارد. خرابکاری های غیر امنیتی 
3 تا 10 سال حبس دارد. تهدید علیه بهداشت عمومی هم تا 1 
سال حبس دارد. قانون مدنظر جلسه، جرم انگاری در مصرف آب 
و شبکه فاضالب کشور است )قانون مجازات استفاده کنندگان 
غیر مجاز سال 1396(. چند جرم در این قانون درنظر گرفته 
انشعاب  دریافت  بدون  استفاده   -1 از:  عبارتند  که  است  شده 
قانونی  انشعاب  داشتن  وجود  با  غیرمجاز  استفاده   -2 قانونی؛ 
و 3- تصرف یا تغییر در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب 
)دستکاری کنتور( که منجر به اخالل در کارکرد صحیح  ثبت 
درنظر  آن  برای  مختلفی  مجازات های  و  می شود  کنتور  ارقام 

گرفته شده است که در نوبت بعد ارائه می کنم.
دکتر تابش: ضمن تشکر از اعضای محترم میزگرد، دور دوم را 
با مطرح کردن سوال از اعضای محترم دنبال می کنیم. از آقای 
فرمایید  لطفا شفاف سازی  است  مهندس شریفیان خواهشمند 
که چرا هنوز شاهد هستیم که شهرداری به دالیلی از آب شبکه 
برداشت می کند و چه تمهیداتی در سیستم شهرداری اندیشیده 
نشریه 3-117  در  کند؟  میل  به سمت صفر  این کار  که  شده 
بازنگری اول که در سال 1392 ابالغ شده است، اعالم شد که 
از سال 1395 هرگونه استفاده از آب شرب برای مصارف فضای 
سبز عمومی مطلقا ممنوع است. این مشکل هم از فضای سبز 
است و هم از صنعت. این که در بعضی جاها این موضوع رعایت 
نمی شود و این مصارف به صفر نرسیده است. دالیلش چیست؟

مهندس شریفیان: واضح است که فضای سبز گسترده تهران 
راه کارهای  دنبال  باید  تهران  شهرداری  دارد.  آبیاری  به  نیاز 
جایگزین می رفت. در سال های اخیر شهرداری نسبت به ایجاد 
بیش از 1000 مخزن برای انباشت آب خام با حجم ذخیره سازی 
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 تصفيه آوري فاضالب وبهداشتي و جمع ارائه آب شرب سالم و ؛كشوردر فاضالب  هاي آب وحوري شركتوظيفه م زاده:رجبدكتر 

 ستي آبفا اهاعهده شركتبربه صورت بهينه جام اين وظايف زچرخاني آن براي اهداف موردنظر است. قوانين متعددي براي انبا و
قانون  ،ن توزيع عادالنه آبوقان ،1347نحوه ملي شدن آن مصوب سال  آب وقانون : قوانين اختصاصي كه شامل از جملهوجود دارد 

رف و گونه تصهر اليحه قانوني جلوگيري از، برق كنندگان در تاسيسات آب واللقانون مجازات اخ ،فاضالب هاي آب وتشكيل شركت
منظور تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني بهرفع قانوني تجاوز به تاسيسات آب و برق و اليحه قانوني  ،ها و تاسيساتتجاوز به حريم

  برق اقدام كنند. آب و از گيريبهره
قانون  و 1375 سال قانون مجازات اسالمي ،1362 سال قانون مجازات اسالمي ،1352 سال زايي نيز قانون مجازاتدر قوانين ج

 فن،تل برق و گان غيرمجاز از آب وكنندازات استفادهقانون مج هايي در اين راستا داشته است.بينيپيش، 1392 مجازات اسالمي سال
. در اين قانون چهار محور كه قانون محوري در رابطه با موضوع بحث است منظور اجرا ابالغ شده استبه 17/4/96گاز در  وفاضالب 

ن كردن ايموظف هستند وظايف مرتبط با اجرايي  رسان نام برده شدههاي خدماتساير دستگاه فاضالب و هاي آب واست كه شركت
  قوانين را انجام دهند.

 ند و اين افراده ادر گذشته انجام داد يادكه افر يروز نمودن بدهي انشعابات غيرمجازحساب و بهخصوص تصفيهدر ،محور اول
موقت  الب انشعابقارائه خدمات در  ،محور بعدي روز كنند.كه بتوانند از خدمات آبرساني استفاده كنند بايد حسابشان را بهبراي اين

لوگيري ج براي ،محور سوم بيني كرده كه به اين افراد انشعاب موقت داده شود.قانون پيش ،روز كردن حسابشانيعني پس از به ؛است
كردند يا در چارچوب انشعاباتي  عنوان انشعاب غيرمجاز اقداماين افراد براي استفاده از آب به در آن كه از احداث يا امكنه غيرقانوني

سال نسبت به  3دستگاه متولي موظف است ظرف  ،داشتند و از آن حد تجاوز كردندبيشتر مصرف  ،با مقدار مشخص تعريف شده
 بينيقانون پيش ،اقدام كردغيرمجاز كن اماسال اگر دستگاه نسبت به قلع و قمع اين  3تعيين تكليف اين اماكن اقدام كند. بعد از 

ن ايكه شود. اما در صورتيها مسترد ميردند به آنداريم و هزينه انشعابي كه پرداخت ككه انشعابات موقت را از برمي است كرده
هايي اين قانون الزم االجرا است ولي متاسفانه در برخي استان ها با چالش شود.انشعاب موقت به دائمي تبديل مي ،اماكن مجاز شدند
هاي آبفا در چارچوب قانون اقدام كنند اتبات متعددي شده و يك بخشنامه وزير هم پيوست آن شده كه شركتمكروبرو شده است. 

هاي اهتعامل فشرده با دستگ ،قانونالزمه اجراي اين و اگر ابهامي دارند بايد با دفتر حقوقي و قراردادهاي شركت مهندسي مكاتبه كنند. 
در اين  ههاي قوه قضاييهمراه است و تعامالت بسيار خوبي با معاونت ،ر اجراي قوانينقضايي است كه خوشبختانه سيستم قضايي د

ها بايد ارتباط بيشتري با دستگاه قضايي داشته باشند. با اظهار در حوزه معاونت پيشگيري تعامل هست و استان زمينه وجود دارد.
  در مورد سايز زواياي بحث بشنويم. هاي ايشان راخوشوقتي از حضور آقاي دكتر نجفي فرصت است ديدگاه

  
با سالم، من قاضي دادگاه تجديدنظر هستم و خوشحالم كه در خدمت شما هستم و در رابطه با جلوگيري از سرقت آب  نجفي:دكتر 

و مصرف بهينه آب و جنبه هاي كيفري و قضايي كه مقنن در قانون جديد درنظر گرفته است نظرات خود را عرض مي كنم. از جنبه 
حاكميت را وادار به حفاظت با تدوين قوانين مختلف بحث آب در ادوار مختلف، جهت اهميت قضيه آب و مهم بودن مقنن بهحقوقي 

 ، حافظ آب باشد تا آب و سرمايه ملي بهينه مصرف شده و از هدررفت آن جلوگيري شود.در راستاي ايفاي وظايفاز آب كردند تا 

و  هستم  تجدیدنظر  دادگاه  قاضی  من  با سالم،  نجفی:  دکتر 
خوشحالم که در خدمت شما هستم و در رابطه با جلوگیری از 
سرقت آب و مصرف بهینه آب و جنبه های کیفری و قضایی که 
مقنن در قانون جدید درنظر گرفته است نظرات خود را عرض 
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كرد.  تقسيم بخش دو به توان مي را است داشته با رابطه در مقنن كه انگاري راجرم آن مقنن كه است آب با رابطه در جرايمي
بحث و دارد كار سرو مملكت آحاد همه جان با است. آب داده قرار حتيامنيتي و دارد امنيتي جنبه آب با رابطه در تروريستي هاي

قانون خرابكاري. طبق و سابوتاژ جرم مثل دارد، اعدام جرممجازات محارباين حكم وهدر غير4است دارد. خرابكاريهاي مجازات نوع
تا10تا3امنيتي هم عمومي بهداشت عليه دارد. تهديد حبس دارد. 1سال حبس جلسهسال مدنظر مصرفجرم،قانون در انگاري

كنندآ استفاده مجازات است (قانون كشور فاضالب شبكه و مجازگانب درنظرچند. )1396سالغير قانون اين در شدهجرم گرفته
از:است عبارتند قانوني-1كه انشعاب دريافت بدون غير-2؛استفاده قانونياستفاده انشعاب داشتن وجود با تغيير-3ومجاز يا تصرف

دستگاه وضعيت اندازهدر كنتورهاي آب (دستكاري ميگيري كنتور ارقام ثبت صحيح كاركرد در اخالل به منجر وشود) كه
كنم.كه در نوبت بعد ارائه مي لفي براي آن درنظر گرفته شده استهاي مختمجازات

ساز آقاي مهندكنيم. ضمن تشكر از اعضاي محترم ميزگرد، دور دوم را با مطرح كردن سوال از اعضاي محترم دنبال مي تابش:دكتر 
استشريفيان هنوزسازيشفافلطفاخواهشمند چرا كه هسفرماييد شهرداريشاهد كه برداشتاداليليبهتيم شبكه آب كنديمز

اين كه شده انديشيده شهرداري سيستم در تمهيداتي چه كند؟و ميل صفر سمت به نشريهكار اول3-117در سالكهبازنگري در
شداست،شدهابالغ92 سالاعالم از شربهر1395كه آب از استفاده مطلقاگونه عمومي سبز فضاي مصارف است.ممنوعبراي

است سبز فضاي از هم مشكل صنواين از نميكهاينعت.هم رعايت موضوع اين جاها بعضي نرسيدهشوددر صفر به مصارف اين و
چيست؟است. داليلش

دارد.شريفيان:مهندس آبياري به نياز تهران گسترده سبز فضاي كه است جايگزينواضح كارهاي ره دنبال بايد تهران شهرداري
رفت. سالمي اخيردر بهشهرداريهاي ازايجادنسبت بمخزن1000بيش خام آب انباشت ذخيرهابراي ميليون9سازيحجم

ومكعبمتر لوله13000حدوداقدام انتقالكيلومتر براي ايجادگذاري گرفتهو صورت تهران شهر در خام آب پس.استشبكه
واحدزير تمامي به و است آماده ابالغساخت هم بهها كه شده داده شريه آب از استفاده اجازه وجه راهيچ آبياري مصارف براي ب

است(ندارند رويت قابل شهرداري سايت در هم به.)سندش زياداما پيمانكاران و شهر وسعت جا،شهرداريدليل كههاقطعا هست يي
شود استفاده شرب آب از هماهنگي كنيمبدون مي جلوگيري آگاهي از پس ما مي.كه گزارش وقتي هم آبفا جريمهدوستان اشدهند

مي حساب ما براي نميكنندرا انكار را موضوع اين ما است. كنيم.. پس آمده پايين بسيار آن حجم تهراناما شهر شبكهدر هم
ميلوله كار بخشوكندكشي ميهم آبياري تانكر با شهر از شود. هايي

كنترل هم را پان نيترات حتي و كنيم تصفيه باال كيفيت با را پاب تهران شهر در خواهيم مي وقت چه تا دارم. ما سوال يك من اما
كنيم.  حمام و بشوييم لباس و ماشين و حياط ها خانه در پاب اين با ولي منطقهكنيم اعتباريهر رديف يك شهرداري از ساي الدر

توزيع شبكه توسعه داردبراي خام خام.آب آب جامع طرح كنارش شدهنيزدر تصويباستتدوين فرصت قبل شهر شوراي در كه

9 میلیون مترمکعب اقدام و حدود 13000 کیلومتر لوله گذاری 
صورت  تهران  شهر  در  خام  آب  شبکه  ایجاد  و  انتقال  برای 
واحدها  تمامی  به  و  است  آماده  زیرساخت  پس  است.  گرفته 
هم ابالغیه داده شده که به هیچ وجه اجازه استفاده از آب شرب 
برای مصارف آبیاری را ندارند )سندش هم در سایت شهرداری 
زیاد  پیمانکاران  و  شهر  وسعت  به دلیل  اما  است(.  رویت  قابل 
شهرداری، قطعا جاهایی هست که بدون هماهنگی از آب شرب 
استفاده شود که ما پس از آگاهی جلوگیری می کنیم. دوستان 
ما حساب  برای  را  جریمه اش  گزارش می دهند  وقتی  هم  آبفا 
آن  اما حجم  نمی کنیم.  انکار  را  موضوع  این  ما  می کنند. پس 
بسیار پایین آمده است. در شهر تهران هم شبکه لوله کشی کار 

می کند و هم بخش هایی از شهر با تانکر آبیاری می شود. 
اما من یک سوال دارم. ما تا چه وقت می خواهیم در شهر 
تهران آب را با کیفیت باال تصفیه کنیم و حتی نیترات آن را 
با این آب در خانه ها حیاط و ماشین و  هم کنترل کنیم ولی 
یک  شهرداری  از  منطقه ای  هر  کنیم.  حمام  و  بشوییم  لباس 
ردیف اعتباری در سال برای توسعه شبکه توزیع آب خام دارد. 
در  که  است  تدوین شده  نیز  آب خام  کنارش طرح جامع  در 
شورای شهر قبل فرصت تصویب نیافت ولی از طرفی در مشاور 
و سازمان پارک های شهرداری، این موضوع تدوین شده است. 
از طرفی پیمانکاران هم اجازه ندارند در هیچ جا از آب شرب 
استفاده کنند، ولی ممکن است تخلفاتی باشد که باید رسیدگی 
شود که البته مقدار آن پایین است.ما باید قوانین را رعایت کنیم 

و با تخلفات هم برخورد کنیم.

این  شود  داده  این جا  است  الزم  که  توضیحی  تابش:  دکتر 
برون سپاری خدمات  از دستگاه ها بحث  بسیاری  است که در 

انجام می شود و پیمانکاران طرف قرارداد نیز تخلفات مختلفی 
یا  مردم  اعتراض  از  مربوطه پس  ولی دستگاه  انجام می دهند. 
دستگاه نظارتی، مسئولیت را به عهده نمی گیرد و همه را به دوش 
اعتماد  متاسفانه  که  شده  باعث  امر  این  می اندازد.  پیمانکاران 
عمومی به دستگاه های اجرایی کم شود و این ارگان ها باید با 
نظارت دقیق و برخورد محکم با تخلف پیمانکاران خود، اعتماد 

عمومی را جلب کنند.
شروع  دبی  به  مربوط  عمده خطا  قسمت  کنتورها  بحث  در 
بوده است. پروژه هایی که برای تعویض کنتور در کشور شروع 
شده، یکی به دلیل افزایش سن کنتور بیش از حد استاندارد بوده 
تعویض،  هنگام  کنتور  کالس  شدن  عوض  به منظور  دیگری  و 
برای این که دقت دبی شروع آن بهتر شود. پروژه ای که در تهران 
انجام شد حدود 10-12 درصد میزان تلفات را کاهش داد. در 
این پروژه کالس کنتورها از B به C تغییر کرد. از آقای مهندس 
سیدزاده می خواهم توضیحاتی در رابطه با آزمایش های دوره ای 
به صورت  خطا  میزان  و  دقت  که  کشوری  برنامه  در  کنتورها 
مستمر به دست می آید، داده شود. آیا در تمامی شهرها تعویض 

کنتور همراه با تعویض کالس کنتور است؟

عمده  بخش  ذکرشده،  آمار  به  توجه  با  سیدزاده:  مهندس 
خطا یعنی 4/7 درصد از 10/4 درصد تلفات ظاهری مربوط به 
عدم دقت تجهیزات اندازه گیری است که قسمتی از آن با دبی 
شروع و مکانیزم داخلی کنتورهای داخلی که نمی توانند دبی 
شروع را اندازه بگیرند، مرتبط می شود. یکی از طرحهای اساسی 
همکاری  و  تکنولوژی  انتقال  بحث  مهندسی،  شرکت  در  ما 
بازدیدهای  است. طی  خارجی  با  داخلی  کنتورسازان  مشترک 
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انجام شده، دیده شده مکانیزم کنتورهای داخلی چینی است 
و فقط بدنه در داخل تولید می شود. این مکانیزم چینی قاعدتا 
در  بخش  این  تولید  بر  نظارت  مورد  در  ما  و  دارد  خطاهایی 
چین مشکل داریم که مطابق با استانداردهای ما هست یا نه. 
اگرچه در این حوزه رشد خوبی در کشور داشته ایم ولی این که 
تولیدات داخلی توانسته باشند خطای دبی شروع را کم کرده 
باشد  این طور نیست و مقایسه ای که که بین کنتورهای داخلی 
و خارجی انجام شده )از جمله در بیرجند( نشان می دهد که 
الزم  لذا  دارند.  باالتری  دقت  برابر  چندین  خارجی  کنتورهای 
است کنتورسازان ما با همکاری مشترک با کنتورسازان خارجی 
ارتقا  را  خود  محصوالت  کیفیت  کنتورها،  تکنولژی  ارتقای  و 

دهند.
مطالعات،  مبنای  بر  کنتورها  تعویض  در  ما  سیاست 
است.  خطاها  دقیق  محاسبه  و  کنتورها  خوشه ای  آزمایش 
دستورالعمل های مرتبط که چه طور کنتور مشترکین را آزمایش 
کنند، نمونه آماری را چه طور انتخاب کنند، آزمایش خوشه ای 
سنجش  برای  را  آزمایش هایی  چه  و  دهند  انجام  چه طور  را 
عملکرد کنتور انجام دهند، همه به شرکت های آب و فاضالب 
کنتورها  تعویض  مشخص  برنامه ای  براساس  باید  و  شده  ابالغ 
انجام شود. کارگروهی در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
مشخصات  تدوین  زمینه  در  فعالیتش  که  شده  تشکیل  اخیرا 
فنی کنتورهای خانگی براساس استاندارد مورد تایید ما است. 
کنتورهای حجیم و الکترومغناطیس و اولتراسونیک در مبادی 
ورودی، چالش جدی در صنعت آب و فاضالب هستند. بیش 
از 90 درصد از کنتورهای داخلی حجیم نارضایتی دارند که با 
برنامه ریزی ها امیدواریم بتوانیم مکانیزم دقیق کنتورسازی را از 
طریق سازندگان خارجی وارد کشور کرده و تولید ملی داشته 
دقیق ترین  از  بتوانند  باید  فاضالب  و  آب  شرکت های  باشیم. 

مکانیزم ها برای اندازه گیری آب استفاده کنند.

حین  مدیران  که  می کنم  اشاره  چالشی  به  تابش:  دکتر 
با آن مواجه هستند. طبق  تصمیم گیری درباره تعویض کنتور 
انجام  اقتصادی  تحلیل  از تصمیم گیری،  قبل  باید  نشریه 556 
اول  چالش  خیر.  یا  می کند  صرف  تعویض  این  اصال  که  شود 
موارد  از  در خیلی  آب  تعرفه های  پایین  قیمت  به دلیل  این که 
را 5 ساله  تعویض  استانداردی که  نتیجه می رسیم که  این  به 
ما پاسخگو نیست. حتی در مورد 10  اعالم می کند در کشور 

جنبه  پروژه  و  دارد  وجود  مشکل  این  گفت  می شود  هم  سال 
اقتصادی ندارد.

هنگام تعویض کنتورها با چالش دوم مواجه هستیم. مسئله 
اول هزینه هایی است که صرف تعویض می شود که گفته شد 
طبق قانون می توان این هزینه ها را از مشترکین دریافت کرد. 
تولیدات  در  قابل قبول  دقت  با  کنتورهایی  این که  دوم  مسئله 
کنتورهای  از  استفاده  برای  هم  موانعی  و  داریم  کمتر  داخلی 
از نظر دسترسی  از جنبه مالی و هم  خارجی وجود دارد، هم 
به آن ها. از آقای مهندس فخرایی خواهش می کنم با توجه به 
تجربه خود توضیحاتی درباره چگونگی برخورد با این مسئله و 

حل کردن این معادله چند مجهولی بدهند.

مهندس فخرایی: در ادامه بحث کنتورها که مهندس سیدزاده 
فرمودند نکته قابل توجه این است که خستگی کنتورها ما را 
از  را  دقتش  در طوالنی مدت  کنتور  یعنی  کرده،  مشکل  دچار 
دست می دهد. انجام آزمایش خستگی هم برای خود شرکت ها 
آزمایش  سازنده  از  کنتور  خرید  هنگام  بنابراین  است.  سخت 
با  این کنتور چندسال می تواند  بدانیم  تا  بخواهید  را  خستگی 

همین دقت برای ما کار کند.
در  اقتصادی  توجیه  آیا  که  این  دغدغه خود من هم هست 
مورد کنتورها وجود دارد که بتواند بخش خصوصی را وارد کار 
کند؟ هم بله و هم نه. برای کنتورهایی که اندازه آن ها 0/75 
اینچ به باال است، یعنی مشترکین خاص، توجیه اقتصادی دارد؛ 
با  این را  است  حاضر  هم  خصوصی  بخش  و  شرکت  طوری که 
سرمایه خودش انجام دهد. ولی متاسفانه برای عمده مشترکین 
که خانگی هستند با این تعرفه هایی که االن هست این جوابگو 
می شود  تاکید  همین  برای  کرد.  اساسی  فکر  باید  و  نیست 

کنتورهایی که خریداری می شود بهترین کنتورها باشند.
مسئله دیگر این که وقتی لوازم نصب و انشعاب با کیفیت باال 
آمار موجود در  پایین می آید.  تمام شده آب  قیمت  می خرید، 
شرکت های آبفا در شهرها نشان می دهد حدود 80-90 درصد 
اتفاقات روی انشعابات است که هزینه جاری دارد و این هزینه 
جاری روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد. بنابراین می توان 
دستگاههای نظارتی را قانع کرد که اگر کنتور با کیفیت بخریم 
می توانیم هزینه واقعی را از مشترک بگیریم و در کل، هزینه ها 
را کاهش دهیم و این به نفع مجموعه است. متاسفانه در شرایط 
فعلی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی نصف قیمت 
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تمام شده را از مشترکین اخذ می کنند.

دکتر تابش: حال به بحث حقوقی مسئله می پردازیم. تحلیلی 
در دانشگاه تهران درباره پارامترهای موثر در استفاده غیرمجاز 
فقر  یکی  می آید  ذهن  به  که  نکته ای  اولین  شد.  انجام  آب  از 
نشان  ما  پژوهش های  که  است  فرهنگی  فقر  یکی  و  اقتصادی 
داد قضیه فقر اقتصادی با توجه به قیمت پایین آب خیلی موثر 

نیست.
یکی بحث عدم وجود آیین نامه ها و قوانین بازدارنده و یکی کامل 
آبفا و شهرداری و دستگاه های  بین بخش  نبودن هماهنگی ها 
اجرایی که بتوانند طوری روابط را هماهنگ کنند که این مشکل 
می کنم  خواهش  رجب زاده  دکتر  آقای  از  برود.  کاهش  به  رو 
دیدگاهی که شرکت مهندسی در این بحث دارد توضیح داده 

شود.

است.  کمرنگ  خیلی  اقتصادی  فقر  بحث  رجب زاده:  دکتر 
بحث  است.  قابل قبول  جامعه  متوسطین  برای  آب  قیمت 
فرهنگی مهم است که در شرکت مهندسی آب و فاضالب هم 
روی این بحث کار می شود. اصوال مشکالت ناشی از کمبود آب 
و هدررفت آب و هم چنین این که ایران کشور خشکی است در 
کشور خیلی نهادینه نشده است. مقررات و قوانین در شکل های 
مختلف در طول مسیر وجود داشته، اما این که چرا این قوانین 
عمده  برمی گردد.  اجتماعی  مسائل  به  بعضا  نمی شوند  اجرا 
به  مربوط  شهرها  در  غیرمجاز  انشعابات  درخصوص  مشکالت 
حاشیه نشین ها است. با قانون قبلی با این که مجازات زندان هم 
داشتیم ولی در عمل موفق نبودیم. شرکت های آبفا از انشعابات 

غیرمجاز اطالع دارند و آمار هم دارند. 
یکی  دارد.  جامعه  در  منفی  اثر  چند  غیرمجاز  انشعابات 
استفاده  آب  از  بخشی  دیگر  ازطرف  است.  بهداشتی  مشکالت 

می شود و هیچ مبلغی به ازای آن دریافت نمی شود. آفت بزرگتر 
این که این دسته افراد بدون واهمه از آب استفاده می کنند چون 
هزینه ای بابت استفاده پرداخت نمی شود. رویکرد این است که 
وسایل  و  تمامی دستگاه ها  کار شود.  باید  فرهنگی  بحث  روی 
ارتباط جمعی باید بسیج شوند تا این بحث نهادینه شود. شرکت 
مهندسی و وزارت نیرو هم این بحث را شروع کرده اند. در بحث 
قوانین، آخرین نتیجه ای که با تصمیم گیری و ارائه اطالعات و 
تبیین ابعاد بحث به جمع بندی رسید، ابالغ قانونی بود که در 

قبل اشاره شد.

دکتر تابش: در صورتی که در مورد انشعاب غیرمجاز جرم انگاری 
برخورد  نحوه  برود،  قضاییه  قوه  به  تخلفات  و  بگیرد  صورت 
قضات، نوع دیدگاه حاکم در دستگاه قضا به این جرم و اهمیتی 
که نسبت به سایر جرم ها به این جرم خاص می دهند می تواند 
مهم باشد. از آقای دکتر نجفی درخواست می شود در این مورد 
که نتیجه قوانین چقدر می تواند بازدارندگی را در جهت کاهش 

بحث آب دزدی ایجاد کند، توضیحاتی داده شود.

دارم.  کار  علت ها  به  جرم شناس  به عنوان  من  نجفی:  دکتر 
وقتی آقای مهندس سیدزاده می گویند 25% هدررفت داریم، 
من روی علت ها تمرکز می کنم. من عضو انجمن جرم شناسی 
هستم ولی کسی برای شناسایی علت ها به این انجمن مراجعه 
است.  نیفتاده  جا  خیلی  جرم شناسی  بحث  ایران  در  نمی کند. 
مثال اگر دوستان با موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران قرارداد 
ببندند به راحتی آن ها می توانند کلیه علت ها را شناسایی و بیان 
کنند. جرم انگاری بازدارنده نیست. هرچیزی را نباید جرم انگاری 
کنیم. هر مشکلی را با شالق و زندان و اعدام نمی توان حل کرد. 
قوه قضاییه کار خودش را بکند، در یک جاهایی هم دست شما 
آبفا  مدیر یک شرکت  داشتم که که  ای  پرونده  بگیرد. من  را 

7
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دارد وجود خارجي كنتورهاي از استفاده براي هم موانعي و مالي،داريم جنبه از نظرهموهم آناز به مهندسها. دسترسي آقاي از
مي خواهش خودكنمفخرايي تجربه به توجه مسئلهبا اين با برخورد چگونگي درباره مجهوليتوضيحاتي چند معادله اين كردن حل و

.بدهند

كنتوفخرايي:مهندس بحث ادامه فرمودنددر سيدزاده مهندس كه دچاررها را ما كنتورها خستگي كه است اين توجه قابل نكته
كر طوالني،دهمشكل در كنتور مييعني دست از را دقتش شركتآزمايشانجامدهد.مدت خود براي هم استخستگي سخت .ها

سازنده از كنتور خريد هنگام تاآزمايشبنابراين بخواهيد را چندخستگي دقت اين با كنتور اين ميبدانيم هتواندسال دقتبا مين
كند. كار ما براي

هستاين هم من خود اقتصاديدغدغه توجيه آيا موردكه بكنتورهادر كه دارد هموجود كند؟ كار وارد را خصوصي بخش تواند
نهوبله كه.هم كنتورهايي خاص،ستاباالبهاينچ75/0هاآناندازهبراي مشتركين اقتصاديعني طوريتوجيه دارد؛ شركتي كه

هم خصوصي بخش استو دهدرااينحاضر انجام خودش سرمايه متاسفانه.با هستندبرايولي خانگي كه مشتركين ايعمده نبا
ميتعرفه تاكيد همين كرد. براي اساسي فكر بايد و نيست جوابگو اين هست االن كه ميهايي خريداري كه كنتورهايي شودشود

باشند. كنتورها بهترين
اين ديگر بامسئله انشعاب و نصب لوازم وقتي ميكيفيتكه مي،خريدباال پايين آب شده تمام درآيد.قيمت موجود آمار

شهرهاآبفاهايشركت ميدر است90-80حدوددهدنشان انشعابات روي اتفاقات جاريكهدرصد جاريهزينه هزينه اين و دارد
مي تاثير شده تمام قيمت ميگذارد. روي ميتوابنابراين بخريم كيفيت با كنتور اگر كه كرد قانع را نظارتي دستگاههاي هزينهن توانيم

هزينه كل در و بگيريم مشترك از را است. واقعي مجموعه نفع به اين و دهيم كاهش را فعليمتاسفانهها شرايط آبهايشركتدر
كنند.از مشتركين اخذ ميو فاضالب شهري و روستايي نصف قيمت تمام شده را 

پردازيم. تابش:دكتر مي مسئله حقوقي بحث به دربارهتحليلحال تهران دانشگاه در آبپارامترهايي از غيرمجاز استفاده در موثر
نكته شد. اولين ميايانجام ذهن به پژوهشكه كه است فرهنگي فقر يكي و اقتصادي فقر يكي ماهاآيد فقري قضيه داد نشان

نيست. موثر خيلي آب پايين قيمت به توجه با اقتصادي
نامه آيين وجود عدم بحث هماهنگييكي نبودن كامل يكي و بازدارنده قوانين و دستگاههاها و شهرداري و آبفا بخش اجبين راييهاي

روا طوري بتوانند روكه مشكل اين كه كنند هماهنگ را كاهشبط رجبازرود.ببه دكتر ميآقاي خواهش كهكنمزاده ديدگاهي
شود. داده توضيح دارد بحث اين در مهندسي شركت
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تجهیزات بی کیفیت خریده و در زیر زمین دفن کرده و تبعات 
از  فراتر  باید  فاضالب  و  بود. شرکت آب  ایجاد کرده  را  زیادی 
این مسئله، به قطعات و اتصاالت فکر کند که از چه لوله هایی 
استفاده کند و باید خرید لوله های ارزان قیمت و بی کیفیت، چه 
برای مسئول خرید شرکت و چه برای مردم ممنوع شود. بسیاری 
نامناسب  اتصاالت  و  لوله ها  به  کنتور  از  بعد  آب  هدررفت  از 
برمی گردد. چنانچه این موضوع در موسسه جرم شناسی بررسی 
شود تمامی این موارد تحلیل می شود و آماری به دست می دهد. 
باید به خریدها و کاالهای خریداری شده هم  بر کنتور  عالوه 
استاندارد  موسسه  آب،  به  مربوط  کاالهای  بحث  در  کرد.  فکر 
با شرکت آب و فاضالب باید پروتکلی داشته باشند که بگوید 
خالصه،  هستند.  ممنوع  خرید  برای  اتصاالت  و  اجناس  کدام 
قوه قضاییه درصورتی که قانون جرم انگاری کرده باشد، موظف 
تمامی  قوه قضاییه در  است رسیدگی کند. معاونت پیشگیری 
آبفا پژوهش و علت یابی  با شرکت های  آمادگی دارند  استان ها 
انجام بدهند، جلسات مشترک داشته باشند و به آن ها مشاوره 
به  برای رسیدگی  ایجاد شعب ویژه  دهند. همچنین در جهت 
جرائم کمک کنند. در حالی که به نظر من نیاز به این شدت عمل 
هم نیست. من فکر می کنم به مواد و تجهیزات خریداری شده 

باید بیشتر دقت کرد.

بخش سواالت حضار محترم
مهندس شریفیان: سوال شده که چرا شهرداری برای کاهش 
مصرف آب به کاشت گیاهان کم آب بر اقدام نمی کند. در پاسخ 
قرار  تهران  شهرداری  کار  دستور  در  موضوع  این  بگویم  باید 
است  آب بر  پر  محصول  یک  که  را  مثال کشت چمن  که  دارد 
آب برتر  کم  و  مقاوم تر  گونه های  کاشت  به  و  کرده  متوقف  را 
و خطا صورت می گیرد.  زمینه سعی  این  در  البته  کند.  اقدام 
مثال در سال گذشته گونه هایی گیاه کم آب بر کاشته شد که 
متاسفانه باعث افزایش آفت ها از جمله پشه ها شد. در رابطه با 
و  آب  که شرکت  بگویم  باید  هم  متخلف  پیمانکاران  با  مقابله 
فاضالب به راحتی درصورت استفاده از آب شرب برای آبیاری، 
مورد را مشخص و به شهرداری اطالع می دهد و ما هم براساس 
قراردادی که با  پیمانکار داریم او را جریمه می کنیم. اما این که 
آیا طبق قوانین برای پیمانکار باید کیفر هم درنظر گرفته شود 

من اطالع ندارم.

مجموع  از  کنم  اضافه  را  نکته  یک  من  سیدزاده:  مهندس 
13/4% هدررفت واقعی در کل کشور 3/ 6% مربوط به نشت از 
انشعابات مشترکین )معادل 47%( و 5/9% )معادل 44%( نشت 
مشترکین  انشعابات  از  نشت  نتیجه  در  است.  توزیع  شبکه  از 

بیشترین سهم را دارد.
سوالی در مورد وظایف معاونین بهره برداری و مشترکین برای 
جلوگیری از انشعاب غیرمجاز پرسیده شده که باعث سردرگمی 
آب  محاسبه  بگویم  باید  است.  شده  درآمد  بدون  آب  دفاتر 
بدون درآمد مربوط به دفاتر است ولی بحث انشعابات و نصب 
کنتور و شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز مربوط به معاونت 
مشترکین است که باید این ها با هم ارتباط و هماهنگی داشته 
باشند. امور مشترکین اطالعات را باید به دفاتر بدهند تا آن ها 
محاسبات سهم و اجزای آب بدون درآمد را بتوانند درست انجام 
دهند. همچنین این دو باید با واحدهای حقوقی و حراست هم 

هماهنگی داشته باشند.
همه  را  داخلی  کنتورهای  مشکالت  وقتی  چرا  شده  سوال 
اذعان دارند و در تحقیقات اثبات شده است، در مورد استفاده 
از کنتورهای خارجی اقدام و تشویق نمی شود و در نمایشگاه، 
تولید خارجی معرفی نمی شود. در پاسخ باید بگویم ما یک قانون 
در رابطه با استفاده از تولیدات داخلی داریم که محصوالتی که 
نمی شود.  داده  خارجی  خرید  مجوز  می شود  تولید  داخل  در 
مذاکراتی شده با وزارت صنایع که وقتی ما یک تولید ملی به 
را  بزرگ خرید کنتور خارجی  برای کنتورهای  اسم آب داریم 
از  براساس نظرسنجی که  مجاز کنند که موافقت نشده است. 
شرکت های آبفا شده است یکی از راه کارها که می توان روی آن 
کارکرد قرائت کنتورهای حجیم به وسیله بخش خصوصی است 
با این شرط که مشخصات فنی را ما بدهیم و آن ها می توانند 

بهترین کنتورها را نصب و قرائت کنند.

دکتر نجفی: در دادگاه مدت زمان استفاده فرد خاطی چگونه 
اثبات می شود؟ باید بگویم قاضی به این بحث جاهل هست و 
شما باید یک اشل داشته باشید و یک نظر کارشناسی بدهید 
که این فرد با توجه به بعد خانوار و سطح واحد و غیره چقدر 
آب مصرف کرده است. اگر مصرف کننده اعتراض داشت ما به 
کارشناس رسمی دادگستری می دهیم که معدل گیری می کند و 
در مرحله بعد درصورت اعتراض به هیئت سه نفره داده می شود.

سوال بعد: پس از معرفی متخلفین به دستگاه قضایی آن ها 
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با طول زمان زیاد رسیدگی می کنند و مجازات ها هم بازدارنده 
نیست و در افراد خاطی هیچ بازدارندگی ایجاد نمی شود. جواب: 
به صورت  دادگاه ها  شده  گفته  آب  عادالنه  توزیع  قانون  در 
فوق العاده  به طور  شما  شهر  در  اگر  کنند.  رسیدگی  فوق العاده 
بررسی نمی شود رئیس آبفا باید با رئیس دادگستری جلسه و 
تعامل داشته باشد و حتی درصورتی که تعداد جرم زیاد باشد 
مثل اهواز، می توانند شعب ویژه ای برای این کار ایجاد کرد. ما 

مشکلی در این زمینه نداریم.
سوال دیگر: در خریدها مناقصه برگزار می شود که نمی توان 
در آن برند خاصی را ذکر کرد و در مناقصه هم قیمت پایین 
برنده می شود که کیفیت آن پایین است. جواب: اگر این کار را 
بتوان به بخش خصوصی سپرد می توان مشکل را حل کرد. در 
مناقصه باید استاندارد کاالها رعایت شود وگرنه دستگاه قضایی 

می تواند برخورد کند.

مجاز  غیر  انشعاب  باید  اول  آیا  شده  سوال  زاده:  رجب  دکتر 
باید  جدید  قانون  طبق  کنیم؟  برخورد  ما  بعد  شود  کشیده 
بستری فراهم شود که کار به این جا کشیده نشود. ما می توانیم 
انشعاب موقت دهیم و ظرف 3 سال وضعیت این ها بررسی و 

ساماندهی شود.

دکتر تابش: با تشکر از شما، دیگر اعضای میزگرد و حاضرین 
محترم، با توجه به اتمام وقت، این میزگرد در این جا به پایان 
شده  انجام  بحث های  از  محترم  حضار  امیدواریم  و  می رسد 

استفاده بکنند.




