ﻣﻴﺰﮔﺮد

میزگرد

میزگرد چالشهای تلفات ظاهری و راهکارهای کاهش آن
ﻣﻴﺰﮔﺮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي و راهﻛﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آن
برگزار شده در اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب (آذر )1396
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف و ﻫﺪررﻓﺖ آب )آذر (1396

اعضای ﻣﻴﺰﮔﺮد:
اﻋﻀﺎي
میزگرد:
ﻣﺪﻳﺮمیزگرد)
(مدیر
ﻓﺎﺿﻼبایران
آبو وفاضالب
اﻧﺠﻤﻦآب
ﻣﺪﻳﺮهانجمن
ﻫﻴﺌﺖمدیره
رﺋﻴﺲ هیئت
ﺗﻬﺮان وو رئیس
داﻧﺸﮕﺎه تهران
استاد دانشگاه
ﻣﻴﺰﮔﺮد(
اﻳﺮان )
تابش :اﺳﺘﺎد
دکتر ﺗﺎﺑﺶ:
 -دﻛﺘﺮ مهندس شریفیان :از اداره کل برنامهریزی حوزه معاونت فنی و عمرانی ،شهرداری تهران ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن :از اداره ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان مهندس سیدزاده :مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد ،شرکت مهندسی آب و مهندسی فاضالب کشوراصفهانو ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب
ﺑﺪون درآﻣﺪ،
ﻧﻈﺎرت
ﻣﺼﺮف و
دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺪزاده :ﻣﺪﻳ
مهندس ﺳﻴ
 -ﻣﻬﻨﺪسﺷﺮﻛﺖ و استان
فاضالب مشهد
آب آب و
ﻛﺎﻫﺶهای
سابقﺑﺮ شرکت
مدیرعامل
خصوصی و
فعالﺮبخش
فخرایی:
فاضالب کشور
ﺮﻋﺎﻣﻞآب و
مهندسی
حقوقی
مدیرکل
رجب
 -ﻣدکترﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ و اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺎﺑﻖ آب و
شرکتو ﻣﺪﻳ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺑﺨﺶ
زاده ::ﻓﻌﺎل
ﻓﺨﺮاﻳﻲ
ﻬﻨﺪس
نجفی :از
قضاییهﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر
زاده:قوهﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
دکتر رﺟﺐ
 --دﻛﺘﺮ

 دﻛﺘﺮ ﻧﺠﻔﻲ :از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪسال پیش این موضوع ،آیتم اول در مصارف غیرمجاز بود،
دکتر تابش :بهنام خدا و با عرض سالم خدمت اعضای محترم
در حالحاضر اوضاع بهتر شده ولی بازهم گزارشاتی درمورد
میزگرد و حضار محترم .در این میزگرد ابتدا در دور اول ،هریک
استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز دریافت میشود) و
از اعضای میزگرد دیدگاههای خود را در موضوع هدررفت ظاهری
دیگری بحث حاشیهنشینی در اطراف شهرهای بزرگ است که
بیان میکنند و سپس در دور دوم ،به سواالت مطرح شده پاسخ
بهدلیل محدودیتهای قوانین شهری جزو محدودههای مجاز
میدهند .همانگونه که میدانید هدررفت ظاهری به بخشی
شهرداری محسوب نمیشوند و بهناچار برای گذران زندگی از
از آب بدون درآمد اتالق میشود که در آن آب توسط گروهی
مطرحاز
طبقاول،آمارﻫﺮﻳﻚ
کنند.دور
اﺑﺘﺪا در
ﻣﻴﺰﮔﺮد
اﻳﻦ
در
ﻣﺤﺘﺮم.
ﺣﻀﺎر
و
ﻣﻴﺰﮔﺮد
ﻣﺤﺘﺮم
ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪا و
ﺗﺎﺑﺶ :ﺑﻪ
دﻛﺘﺮ
شبکهها بهصورت غیرمجاز برداشت می
اﻋﻀﺎي بهای
شناسایی آنها،
ﻋﺮض عدم
ولی ﺑﺎبهدلیل
مصرفﻧﺎمشده
مردم
از
مشترک
ﺑﻪ حدود
پاکروح،
مهندس
جلسه با
شده در
ﭘﺎﺳﺦ
300،000ﺷﺪه
ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح
دور دوم،
ﺳﭙﺲ در
ﻛﻨﻨﺪ و
ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎيوﺧﻮد را
ﻣﻴﺰﮔﺮد
اﻋﻀﺎي
ﻫﺪررﻓﺖتلفات
ﻣﻮﺿﻮعنمیشود.
فاضالبدردریافت
دﻳﺪﮔﺎه آب
شرکتهای
توسط
آن
رفع این
شناسایی و
آبکه
گزارشآنشده
موجود در
غیرمجاز
غیرمجاز و
مصارف
انشعابات
دﻫﻨﺪ .ناشی
ظاهری،
ﺗﻮﺳﻂ
کشورﻛﻪ در
ﻣﻲﺷﻮد
ﻣﺮدم
ﮔﺮوﻫﻲ از
درآﻣﺪ اﺗﻼق
است.از آب ﺑﺪون
خطاهاﺑﺨﺸﻲ
ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ
ﻫﺪررﻓﺖ
ﻣﻲیاداﻧﻴﺪ
ﻫﻤﺎنازﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﻣﻲ
نظر
از
وضعیت
بهبود
برای
مهمی
گام
غیرمجاز
های
ه
استفاد
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ می
دسته تقسیم
ﺷﺪهخود
خطاها نیز
خطاهای
شوند.1 :
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺗﻠﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي ،ﻧﺎﺷﻲ از
ﺑﻬﺎي آن
آنﻫﺎ،
چند ﻋﺪم
وﻟﻲ بهﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﻣﺼﺮف
های
هزینه
باالنس .و تامین
(کنتورخوانها
ﺮﻣﺠﺎز وخطای
برداری؛ .2
مدیریتی ﻳﺎو بهره
ازدست.2
ﺑﺮداري؛
ﺑﻬﺮه
بخشیﻳﺘازﻲ و
ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮ
جدولﺷﻮﻧﺪ1 :
محاسباتﻴﻢ ﻣﻲ
ﺧﻮد وﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴ
پرسنلی ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺧﻄﺎﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺎرف ﻏﻴ
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
رفته ناشی از تلفات ظاهری محسوب میشود .از آقای مهندس
کنتورها.
و
گیری
ه
انداز
ابزار
.3
و
اپراتورها)
ﺧﻄﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ )ﻛﻨﺘﻮرﺧﻮانﻫﺎ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ( و  .3اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ.
سیدزاده دعوت میکنم آماری کلی از وضعیت هدررفت ظاهری
طبق تجربه و آمار ،خطای کنتورها و مشکالت ناشی از
ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﺎر ،ﺧﻄﺎي ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از دﻗﺖ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ دو ﻣﺸﻜﻞ
در کشور بدهند و بقیه دوستان نیز با توجه به موقعیت سازمانی
دقت کنتورها ،بخش عمده است .در قسمت مصارف غیرمجاز
ﻋﻤﺪه در ﺑﻌﻀﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ دارﻳﻢ؛ ﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري )در  15-10ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آﻳﺘﻢ
خود در حد  5دقیقه دیدگاههای خود را درمورد هدرفت ظاهری
نیز دو مشکل عمده در بعضی شهرها داریم؛ یکی استفاده
اول در ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻮد ،در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﺎزﻫﻢ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ درﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﺮب ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
بیان کنند.
از آب شبکه برای فضای سبز توسط شهرداری (در 15-10
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد( و دﻳﮕﺮي ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻲ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﺟﺰو
ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮاي ﮔﺬران زﻧﺪﮔﻲ از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ﻣﻮﺟﻮد
ﺘﺮك/9ﻏﻴ3ﺮﻣﺠﺎز
ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز،ﻣﺸ
300،000
آﻣﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺎﻛﺮوح.2 ،ﺣﺪود
درﺻﺪ از ﻣﻴﺰ
ﻣﻌﺎدل
ﻣﺼﺎرف
ﺑﺎﻻﻧﺲ
ﺟﺪول
ﺳﺎل ازﺑﻪﻧﻈﺮ
ﺷﺪهوﺿدرﻌﻴﺖ
اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻮرد ﻣﻲرﺳ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻫﺰار
 250ﺗﺎ 300
ﻛﻨﻢ1/8آﻣﺎري
دﻋﻮت ﻣﻲ
ﺳﻴﺪزاده
ﻣﻬﻨﺪس
درﺻ
ﺳﻴﺴﺘﻢ،
داده ﻫﺎ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
آﻗﺎي ﺧﻄﺎي
ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻠﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .از .3
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد در ﺣﺪ  5دﻗﻴﻘﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺧ

ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪ
ﺳﻼم،
ﻋﺮض
ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن :ﺑﺎ
ﻣﻬﻨﺪس
شهرها
آبکالن
خدمات در
سالم،درموضوع
عرض
شریفیان:
سالم ابتدا به ارائه
مهندس سیدزاده :با عرض
ﺗﻠﻔﺎت
درآﻣﺪ و
ﺑﺪون
ﺑﺨﺶ
ي
اراﺋﻪ باآﻣﺎر
مهندسﺑﻪ
بخش ﺳﻼم اﺑﺘﺪا
آماری درﻋﺮض
ﺳﻴﺪزاده :ﺑﺎ
ﻣﻬﻨﺪس

آب مهم
یکی از
رﺳﺎﻧﻲ،است.
پیچیدهای
ازجمله تهران ،مسئله
آب بدون درآمد و تلفات ظاهری میپردازم .براساس آخرین
ترینﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﻴ
ﺷﺮب
ﺷﺒﻜﻪ
ﺧﺪﻣﺖ
 ،(1395از ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺎل
ﺑﺎﻻﻧﺲ
ﺟﺪول
)
ﻢ
ﻳ
دار
ي
ﺷﻬﺮ
ﺑﺨﺶ
در
سطح ﻛﻪ
ﺑﺎﻻﻧﺴﻲ
شبکههای خدمترسانی ،شبکه آب شرب تهران است .بیش از
ﻛﺸﻮرداریم
ﺳﻄﺢ شهری
کشوردردر بخش
جدول باالنسی که در
ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد
در
ﺳﺒﺰ
ﻓﻀﺎي
ﻫﻜﺘﺎر
ﻫﺰار
53
شهرداری تهران از
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ استفاده
 95درصد
433مترمکعب
ﺎرد 6ومیلیارد
مجموع
(جدول باالنس سال
آبیاریﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ
برای ﻛﻪ
منابعبآب،اﺳﺖ
ﻫﺪررﻓﺖ آ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن
1،)1395ازﻣﻴﻠﻴ
ﺗﻮزﻳﻊ،
تهران وجود
فضای سبز
هزارو هکتار
فضای سبز است53 .
آب ورودی به شبکههای توزیع 1 ،میلیارد و  433میلیون
ﺑﺮآوردﻫﺎ در ﺳﺎل0 ،
دارﻧﺪ .درﻃﺒﻖ
ﻓﺼﻠﻲ
روزاﻧﻪ
درآﻣﺪ  99ﻣﻴﻠﻴﻮ
جنگلی،ﻣﺠﺎز
ﻣﺼﺎرف
درﺻﺪ،
شامل13
ﻲ /4
خود و
درﺻﺪ
آب10
هدررفت /4
ﻇﺎﻫﺮي
ﺑﺪونهای و
محلی ،منطق
فضای سبز
پارکها،
ﻫﺪررﻓﺖ واﻗﻌدارد،
به دو بخش
است که
مترمکعب مربوط به
ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠ
اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ
ﭼﺎه
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺼﺮﻓﻲ
فرا منطقهای که نیاز به آبیاری روزانه و فصلی دارند .طبق
ظاهری و واقعی تقسیم میشود .هدررفت ظاهری  10/4درصد
25
/
5
ﺑﺮاﺑﺮ
درآﻣﺪ
ﺑﺪون
آب
ﺣﺠﻢ
ﺰان
ﻴ
ﻣ
و
(
%
74
/
5
)
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  4/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد
مصرف آب
مترمکعب میزان
برآوردها در سال،ﺑﻪ180
و هدررفت واقعی  13/4درصد ،مصارف مجاز بدون درآمد 99
ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺰ
ﻣﺸﺨﺺ
میلیوناﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
ﺻﻮرت

خام برای آبیاری فضای سبز تهران است .منابع مصرفی بیشتر
اﺳﺖ.با حجم
مجاز(با درآمد
درصد ،مصارف
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
1/7ﺎرد
میلیون مترمکعبﻣیاﻴﻠﻴ
چاههایی است که بهصورت مجاز در اختیار شهرداری هستند.
 4/5میلیارد مترمکعب ( )%74/5و میزان حجم آب بدون درآمد
صورت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳ
مصرفی بهﺑﺨﺶ
واﻗﻌﻲ و
ﻫﺪررﻓﺖ
ﻣﺮﺑﻮطشهرﺑﻪ
درآﻣﺪ،
 1/5آب
ﺣﺠﻢ
مترمکعباﻳﻦ
ﺑﺨﺸﻲ از
منابع آب
تهران و بقیه
موجود در
میلیاردﺑﺪون قنوات
(معادل
برابر  25/5درصد از  6میلیارد
انشعابات مشخص مصرف میشود .هزینه انشعاب آب خام
اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪ
مترمکعب) است .درﺻﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل  630ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب در ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار
برابر هزینه
ﺷﻬﺮکند 5
پرداخت می
شهرداری به آبفا
بخشی از این حجم آب بدون درآمد ،مربوط به هدررفت
اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳ
ﺗﻬﺮان
ﺷﺮب در
مصرفی که آب
انشعاب آب شرب در شهر تهران است .برای مدیریت هزینهها و
این :جلسه یعنی هدررفت ظاهری
زﻳﺮبحث
واقعی و بخش مورد
اﺳﺖ
اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ
دﺳﺖ
ﺧﺎم
آب
این موضوع،
هستیم .برای
درآب
مصرف
سازی
منابع ،دنبال بهینه
برابر  10/4درصد با حجمی معادل  ۶۳۰میلیون مترمکعب آب
است.و ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل  282ﻣﻴﻠﻴﻮ
درﺻﺪ
4
/
7
ﻣﻌﺎدل
،
ﻋﺪدي
ﮔﻴﺮي
ظاهری بهاﻧﺪازه
ﺗﺠﻬﻴﺰات
در سال است1 .
طرح جامع آب خام دردست بررسی
ترتیب
دﻗﺖهدررفت
ﻋﺪممختلف
مقدار.اجزای
ﻋﺪم است:
اهمیت شامل موارد زیر
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺎي
 .1عدم دقت تجهیزات اندازهگیری عددی ،معادل  4/7درصد و
ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن آب را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
میلیون دﻗﻴﻖ
 ۲۸۲اﺑﺰار
حجمی معادل ﺑﺎ
مترمکعب در سال.
عدم کیفیت کنتورها چه در بخش مکانیزم و چه در بخش
اﺳﺖ.
ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت
مواد سازنده آن از عوامل خطای کنتورها هستند .این خطاها
وظیفه اندازه
کنتورها است که
.2دقیق
بیشتر مرتبط با ابزار
گیری 3/9درﺻﺪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  236ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻌﺎدل
ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز،
ﻣﺼﺎرف
جریان آب را بهعهده دارند .از این جهت ،بسته به نوع کنتور و
رﺳﺪ.
ﻣﻲ
ﻣﻮرد
ﻫﺰار
300
است .ﺗﺎ
متفاوت250
ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺷﺪه
درمتغیر و
خطاها
برند تولیدکننده آن،
تاریخچه
غیرمجاز و
ﻣﻬﻨﺪسسالم ،مصارف
مهندس فخرایی :با عرض
ﺳﻼم ،ﻣﺼﺎرف
ﻋﺮض
ﻓﺨﺮاﻳﻲ :ﺑﺎ
 .2مصارف غیرمجاز ،معادل  3/9درصد از میزان تولید با
 111توسط
نصب کنتور
ﺣﺠﻤﻲ نامه
گردد که آئین
زمانی برم
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻌﺎدل
درﺻﺪی ﺑﺎ
کنتور 8ب/ه1
حجمﺳﻴﺴﺘﻢ،
و
ﻫﺎ
 .3ﺧﻄﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده
 ۲۳۶میلیون مترمکعب در سال .تعداد انشعابات غیرمجاز
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ آﺋﻴ
ﺷﺪ و
ﺗﺪوﻳﻦ
ﻓﺎﺿﻼب
شرکتهای آب وآب
کنتورها
آئیننامه
براساس این
فاضالبو تدوین شد و
شناسایی شده در سال به  250تا  300هزار مورد میرسد.
باید دارای استانداردهایی باشند که بسیاری از شرکتها
این ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺑﺎر ﻣ
ﻧﻴﺰ
ﺑﺴﻴﺎري
و
ﻛﺮدﻧﺪ
رﻋﺎﻳﺖ
را
 .3خطای مدیریت داده ها و سیستم 1/8 ،درصد با حجمی
استانداردها را رعایت کردند و بسیاری نیز بهلحاظ بار مالی
معادل  ۱۱۱میلیون مترمکعب در سال.
استانداردی از
کنتور داشتند
ﺑﻪ نصب
استانداردها ،صرفا
جانبﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ
آب و
ﺗﺮازوي وﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻨﺰﻟﻪ
آنها رعایت نشد .کنتور بهمنزله ترازوی شرکت آب و فاضالب

ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﺳﻮق دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﻮر
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نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
در ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد آب ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺒﺢ
ﻣﺴﺌﻠﻪا
ﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﻟﺤﺎظ
ﻣﺴﺎﺋﻞﺗﻬﺮان
ازﺟﻤﻠﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ
در ،ﻛﻼن
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎتﺑﻠﻪ
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن :ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم ،ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﻳﻢ

است و هیچ فروشندهای اگر ترازویش درست کار نکند جنسی
را نمیفروشد .بعد از آن متاسفانه مشکالتی از نظر مسائل مالی
و تامین بودجه برای برخی از شرکتها پیش آمد و شرکتها
برای اینکه قضیه را حل کنند مشترک را به سمت فروشندهها
سوق دادند که کنتور و لوازم نصب را مستقیما از فروشنده
خریداری کرده و نصب کنند.
در بحث اقتصاد آب که در جلسه صبح ارائه شد دوستان مطرح
کردندکهمابایدحتمانگرشاقتصادیداشتهباشیم.منمیگویم بله ،شاید
بهلحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی محدودیت وجود داشته باشد
که مانع از این میشود که هزینههای واقعی و تمام شده آب را
از مشترکین بگیریم .ولی در مورد ارائه خدمات جانبی بهاین
صورت نیست و براساس آئین نامه موجود میتوانیم هزینه لوازم
جانبی مورد نصب را از مشترکین بگیریم .پس میتوان لوازم
نصب و انشعابات با کیفیت و کنتوری که خطاهای ظاهری و
وجود منابع انسانی را برای قرائت به حداقل برساند ،تهیه کرد.
کنتورهای هوشمند هم خطاهای انسانی را از بین میبرند ،هم
خطاهای ظاهری را کم میکنند و همچنین دقت باالتری دارند.
ما االن می توانیم بهترین کنتورها را بخریم و نصب کنیم و
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
را که در ابتدا نصب می کنیم هدررفت ظاهری را به حداقل
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.
تعویض کنتور نباید صرفا در جهت آمار دادن به شرکت
مهندسی انجام شود .کنتورهایی که قدمت باال دارند خطایی
بسیار بیشتر از کنتورهای خراب دارند ،چرا که برای کنتورهای
خراب یک مصرف مشابه قرار میدهیم که تقریبا مساوی مصرف
خانگی است .ولی در کنتورهای با قدمت باال بهطور مثال مصرف
 5تا  10متر مکعب است؛ در حالیکه مصرف واقعی بهمراتب
بیشتر از اینها است و این مسئله باید حتما مورد ارزیابی قرار
گیرد تا بتوان مدیریت تلفات ظاهری را دقیقتر انجام داد .من
در زمان مدیرعاملی دیدگاه دولتی داشتم ولی االن که در بخش
خصوصی هستم نگاهم فرق کرده و نگاه اقتصادی دارم .این
نگاه اقتصادی باید به بدنه شرکتهای آب و فاضالب تزریق
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شود .بهعنوان مثال شما درآمدهای نهفتهای دارید که سراغ آن
نمیروید و آن بخشی از همان هدررفت ظاهری است .شما پولی
را که امروز میتوانید 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 کردهام و بسیار هم موفق بوده است.

دکتر رجبزاده :وظیفه محوری شرکتهای آب و فاضالب
در کشور؛ ارائه آب شرب سالم و بهداشتی و جمعآوری
فاضالب و تصفیه و بازچرخانی آن برای اهداف موردنظر است.
قوانین متعددی برای انجام این وظایف بهصورت بهینه برعهده
شرکتهای آبفا است وجود دارد از جمله :قوانین اختصاصی
که شامل قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ،1347
قانون توزیع عادالنه آب ،قانون تشکیل شرکتهای آب و
فاضالب ،قانون مجازات اخاللکنندگان در تاسیسات آب و برق،
الیحه قانونی جلوگیری از هرگونه تصرف و تجاوز به حریمها
و تاسیسات ،الیحه قانونی رفع قانونی تجاوز به تاسیسات آب
و برق و تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی بهمنظور
بهرهگیری از آب و برق اقدام کنند.
در قوانین جزایی نیز قانون مجازات سال  ،1352قانون مجازات
اسالمی سال  ،1362قانون مجازات اسالمی سال  1375و قانون
مجازات اسالمی سال  ،1392پیشبینیهایی در این راستا
داشته است .قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب
و برق و تلفن ،فاضالب و گاز در  96/4/17بهمنظور اجرا ابالغ
شده است که قانون محوری در رابطه با موضوع بحث است .در
این قانون چهار محور است که شرکتهای آب و فاضالب و سایر
دستگاههای خدماترسان نام برده شده موظف هستند وظایف
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و ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ آن ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ
وﺟﻮد دارد از ﺟﻤﻠﻪ :ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻗﺎﻧﻮ
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ،ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از آب و ﺑﺮق اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل  ،1392ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎز در  96/4/17ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺳ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﻮر اول ،درﺧﺼﻮص ﺗﺼﻔﻴﻪﺣﺴﺎ
ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
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ﻛﺮدن ﺣﺴﺎﺑﺸ
اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺲ از ﺑﻪروز
از اﺣﺪاث ﻳﺎ اﻣﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ در آن

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺧﻼلﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب و ﺑﺮق ،ﻻﻳﺤ
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ،ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ رﻓﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب و ﺑﺮق و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﺷ
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از آب و ﺑﺮق اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺎل  ،1362ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﻼﻣﻲ
ﻗﺎﻧﻮن
ﺰاﻳﻲدهند.ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزاتمیﺳﺎل
قضیه آب و
ﻣﺠﺎزاتاهمیت
مقنن بهجهت
،1352حقوقی
کنم .از جنبه
ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﺟانجام
دراین قوانین
مرتبط با اجرایی کردن
محور اول ،درخصوص تصفیهحساب و بهروز نمودن بدهی
مهم بودن بحث آب در ادوار مختلف ،با تدوین قوانین
مختلفﺎزات اﺳﺘﻔﺎدهﻛ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل ،1392
انشعابات غیرمجازی که افرادی در گذشته انجام داده اند و این
حاکمیت را وادار به حفاظت از آب کردند تا در راستای ایفای
ﺑﻪباید
96کنند
استفاده
آبرسانی
افراد برای اینکه بتوانند
مصرفدرشدهراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺤﻮري
ﻗﺎﻧﻮن
اﺑﻼغ
ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا
/4/17
خدمات در
ﻓﺎﺿﻼباز و ﮔﺎز
ملی بهینه
ﻛﻪسرمایه
اﺳﺖآب و
ﺷﺪهباشد تا
حافظ آب
وظایف،
حسابشان را بهروز کنند .محور بعدی ،ارائه خدمات در قالب
و از هدررفت آن جلوگیری شود .جرم انگاری که مقنن در رابطه
ﺷﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘ
ﺑﺮده
ﻧﺎم
رﺳﺎن
ﺧﺪﻣﺎت
ﻫﺎي
دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﺎﻳﺮ
و
ﻓﺎﺿﻼب
کردن آب و
روزﻫﺎي
ﺷﺮﻛﺖ
حسابشان ،قانون
ﻛﻪپس از به
اﺳﺖیعنی
انشعاب موقت است؛
با داشته است را میتوان به دو بخش تقسیم کرد .جرایمی در
پیشبینی کرده که به این افراد انشعاب موقت داده شود .محور
رابطه با آب است که مقنن آن را امنیتی قرار داده است .آب
ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
سوم ،برای جلوگیری از احداث یا امکنه غیرقانونی که در آن
با جان همه آحاد مملکت سرو کار دارد و بحثهای تروریستی
غیرمجاز اقدام
عنواندرانشعاب
ﻣﺤﻮرآب به
این افراد برای استفاده از
ﻏﻴﺮﻣﺠﺎزي ﻛﻪ اﻓﺮادي
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
ﻧﻤﻮدن
ﺗﺼﻔﻴﻪﺣﺴﺎبدر ورابطهﺑﻪ باروز
ﺧﺼﻮص
اول،
مجازات اعدام دارد،
ﺑﺪﻫﻲو حتی
امنیتی دارد
آب جنبه
کردند یا در چارچوب انشعاباتی با مقدار مشخص تعریف شده،
روزدر حکم
جرم
خرابکاری .طبق
اﺳﺘﻔﺎدهسابوتاژ و
ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ مثل جرم
ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻮر ﺑﻌﺪي
قانون رااین ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ
مصرف بیشتر داشتند و از آن حد تجاوز کردند ،دستگاه متولی
محاربه است و  4نوع مجازات دارد .خرابکاری های غیر امنیتی
موظف است ظرف  3سال نسبت به تعیین تکلیف این اماکن
اﻓﺮاد1اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻮﻗﺖ
بهداشتﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﺮده ﻛﻪ
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺲ از ﺑﻪروز ﻛﺮدن
عمومی هم تا
تهدید علیه
دارد.
ﻗﺎﻧﻮنحبس
ﺣﺴﺎﺑﺸﺎنتا 10،سال
3
اقدام کند .بعد از  3سال اگر دستگاه نسبت به قلع و قمع
سال حبس دارد .قانون مدنظر جلسه ،جرمانگاری در مصرف آب
اﻣﻜﻨﻪشبینی کرده
کرد،ﻳﺎقانون پی
غیرمجاز اقدام
اﻧﺸﻌﺎب ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲاستﻛﻪکه در آن اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﺣﺪاث
این اماکن از
و شبکه فاضالب کشور است (قانون مجازات استفاده کنندگان
انشعابات موقت را از برمیداریم و هزینه انشعابی که پرداخت
گرفته دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻟﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ،
چند آن
.)1396و از
داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺪه،
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺠﺎوزدرنظر
ﺣﺪاین قانون
جرم در
مجاز سال
اماکنﻣﺼﺮف غیر
که این
در صورتی
ﻣﻘﺪاریشود .اما
کردند به آنهاﺑﺎ مسترد م
شده است که عبارتند از -1 :استفاده بدون دریافت
مجاز شدند ،انشعاب موقت به دائمی تبدیل میشود .این قانون
انشعابﻗﻤﻊ اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ
و
ﻗﻠﻊ
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
دﺳﺘﮕﺎه
اﮔﺮ
ﺳﺎل
3
از
ﺑﻌﺪ
ﻛﻨﺪ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ اﻗﺪام
قانونی؛  -2استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب قانونی
الزم االجرا است ولی متاسفانه در برخی استان ها با چالشهایی
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎتبخشنامه
ﻛﻪ شده و یک
متعددی
مکاتبات
روبرو شده است.
های اندازه
ﻫﺰﻳﻨﻪوضعیت
دارﻳﻢ یاوتغییر در
 -3تصرف
وزیررا از و
گیری ﻛآبﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ
دستگاهﻛﻪ
اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ
ﺑﺮﻣﻲ
ﻣﻮﻗﺖ
اﺳﺖ
ﻛﺮده
هم پیوست آن شده که شرکتهای آبفا در چارچوب قانون
(دستکاری کنتور) که منجر به اخالل در کارکرد صحیح ثبت
درنظراﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳ
ﻻزم آناﻻﺟﺮا
ﻗﺎﻧﻮن
اﻳﻦ
ﺷﻮد.
ﻣﻲ
ﺗﺒﺪﻳﻞ
داﺋﻤﻲ
ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﺖ
اﻧﺸﻌﺎب
ﺷﺪﻧﺪ
اقدام کنند و اگراﻣﺎﻛﻦ
قراردادهای
دفتر،حقوقی و
ﻣﺠﺎزباید با
ابهامی دارند
ارقام کنتور میشود و مجازاتهای مختلفی برای
شرکت مهندسی مکاتبه کنند .الزمه اجرای این قانون ،تعامل
ﻫﻢمیکنم.
وزﻳﺮ ارائه
نوبت بعد
ﻳﻚ است که در
گرفته شده
ﭘﻴﻮﺳﺖ آن ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﺪه و
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت
فشرده با دستگاههای قضایی است که خوشبختانه سیستم
دکتر تابش :ضمن تشکر از اعضای محترم میزگرد ،دور دوم را
دﻓﺘﺮخوبی
تعامالتﺑﺎ بسیار
همراه است و
قوانین،
ﻛﻨﻨﺪ .ﻻزﻣﻪ اﺟﺮاي
ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻗﺮاردادﻫﺎي
دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ
اﺑﻬﺎﻣﻲ
اجرایاﮔﺮ
قضایی در و
کنیم .از آقای
دنبال می
اعضای محترم
سوال از
ﺣﻘﻮﻗﻲ وبا مطرح کردن
با معاونتهای قوه قضاییه در این زمینه وجود دارد .در حوزه
سازی وفرمایید
است لطفا
خواهشمند
شریفیان
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺴﻴﺎر ﺧ
شفافاﺳﺖ
ﻫﻤﺮاه
ﻗﻮاﻧﻴﻦ،
اﺟﺮاي
مهندس در
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
اﺳﺖو ﻛﻪ
ﻗﻀﺎﻳﻲ
بیشتری
استانها باید ارتباط
تعامل هست
معاونت پیشگیری
که چرا هنوز شاهد هستیم که شهرداری بهدالیلی از آب شبکه
با دستگاه قضایی داشته باشند .با اظهار خوشوقتی از حضور
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ
تمهیداتی و
چه ﻫﺴﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ
زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد .در ﺣﻮزه
ﺑﺎﻳﺪاندیشیده
شهرداری
در سیستم
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيیکند و
برداشت م
آقای دکتر نجفی فرصت است دیدگاههای ایشان را در مورد
شده که اینکار به سمت صفر میل کند؟
سایز زوایای بحث بشنویم.
3-117ﺳﺎﻳﺰ زواﻳﺎي ﺑﺤ
نشریه ﻣﻮرد
اﻳﺸﺎندررا در
ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻲ از ﺣﻀﻮر آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺠﻔﻲ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي
بازنگری اول که در سال  1392ابالغ شده است ،اعالم شد که
از سال  1395هرگونه استفاده از آب شرب برای مصارف فضای
سبز عمومی مطلقا ممنوع است .این مشکل هم از فضای سبز
است و هم از صنعت .اینکه در بعضی جاها این موضوع رعایت
نمیشود و این مصارف به صفر نرسیده است .دالیلش چیست؟

گسترده تهران
است که فضای
شریفیان :واضح
ﻗﺎﺿﻲو دادﮔﺎهمهندس
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢسبزﻛﻪ در
ﻫﺴﺘﻢ و
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺳﻼم ،ﻣﻦ
قاضی ﺑﺎ
ﻧﺠﻔﻲ:
دکتر نجفی :بادﻛﺘﺮ
تجدیدنظر هستم
دادگاه
سالم ،من

نیاز به آبیاری دارد .شهرداری تهران باید دنبال راهکارهای
خوشحالم که در خدمت شما هستم و در رابطه با جلوگیری از
درﻧﻈﺮ
شهرداریﺟﺪﻳﺪ
هایدراخیرﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻘﻨﻦ
ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻫﺎيکه ﻛﻴﻔﺮي و
و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آب و ﺟﻨﺒﻪ
نسبت به ایجاد
ﻛﻪدر سال
رفت.
جایگزین می
سرقت آب و مصرف بهینه آب و جنبه های کیفری و قضایی
بیش از  1000مخزن برای انباشت آب خام با حجم ذخیرهسازی
مقنن در قانون جدید درنظر گرفته است نظرات خود را عرض

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻪﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﻀﻴﻪ آب و ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﺑﺤﺚ آب در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
از آب ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎي اﻳﻔﺎي وﻇﺎﻳﻒ ،ﺣﺎﻓﻆ آب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آب و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف
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ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دارد ،ﻣﺜﻞ ﺟﺮم ﺳﺎﺑﻮﺗﺎژ و ﺧﺮاﺑﻜﺎري .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ ﺟﺮم در ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﺳﺖ و  4ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات دارد .ﺧﺮاﺑﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ
اﻣﻨﻴﺘﻲ  3ﺗﺎ  10ﺳﺎل ﺣﺒﺲ دارد .ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻢ ﺗﺎ  1ﺳﺎل ﺣﺒﺲ دارد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺟﺮماﻧﮕﺎري در ﻣﺼﺮف
آب و ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر اﺳﺖ )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺳﺎل  .(1396ﭼﻨﺪ ﺟﺮم در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -1 :اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛  -2اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و -3ﺗﺼﺮف ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
در وﺿﻌﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آب )دﺳﺘﻜﺎري ﻛﻨﺘﻮر( ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﻼل در ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺛﺒﺖ ارﻗﺎم ﻛﻨﺘﻮر ﻣﻲﺷﻮد و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ.

دﻛﺘﺮ ﺗﺎﺑﺶ :ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺰﮔﺮد ،دور دوم را ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﺳﻮال از اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس
 9میلیون مترمکعب اقدام و حدود  13000کیلومتر لولهگذاری
انجام میشود و پیمانکاران طرف قرارداد نیز تخلفات مختلفی
ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪدﻻﻳﻠﻲ از آب ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
برای انتقال و ایجاد شبکه آب خام در شهر تهران صورت
انجام میدهند .ولی دستگاه مربوطه پس از اعتراض مردم یا
و ﭼﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮداري اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ؟ در ﻧﺸﺮﻳﻪ  3-117ﺑﺎزﻧﮕﺮي اول ﻛﻪ در ﺳﺎل
دستگاه نظارتی ،مسئولیت را بهعهده نمیگیرد و همه را بهدوش
گرفته است .پس زیرساخت آماده است و به تمامی واحدها
 92اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل  1395ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﺮب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
هم ابالغیه داده شده که بههیچ وجه اجازه استفاده از آب شرب
پیمانکاران میاندازد .این امر باعث شده که متاسفانه اعتماد
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻢ از ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﺻﻨﻌﺖ .اﻳﻦﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺼﺎرف ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪه
برای مصارف آبیاری را ندارند (سندش هم در سایت شهرداری
عمومی به دستگاههای اجرایی کم شود و این ارگانها باید با
اﺳﺖ .دﻻﻳﻠﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟
قابل رویت است) .اما بهدلیل وسعت شهر و پیمانکاران زیاد
نظارت دقیق و برخورد محکم با تخلف پیمانکاران خود ،اعتماد
شهرداری ،قطعا جاهایی هست که بدون هماهنگی از آب شرب
عمومی را جلب کنند.
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻛﺎرﻫﺎي
ره
دﻧﺒﺎل
ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻬﺮان
ﺷﻬﺮداري
دارد.
آﺑﻴﺎري
ﺑﻪ
ﻧﻴﺎز
ﺗﻬﺮان
ﮔﺴﺘﺮده
اﺳﺖ ﻛﻪ
واﺿﺢ
ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن:
ﻣﻬﻨﺪس
دوستان
ﺳﺒﺰکنیم.
ﻓﻀﺎيمی
جلوگیری
آگاهی
پس از
شود که ما
استفاده
در بحث کنتورها قسمت عمده خطا مربوط به دبی شروع
ﻣﻴﻠﻴﻮن
9
ﺳﺎزي
ذﺧﻴﺮه
ﺣﺠﻢ
ﺎ
ﺑ
ﺧﺎم
آب
اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺑﺮاي
ﻣﺨﺰن
1000
از
ﺑﻴﺶ
اﻳﺠﺎد
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
ﺷﻬﺮداري
اﺧﻴﺮ
ﻫﺎي
ﺳﺎل
در
رﻓﺖ.
بوده است .پروژههایی که برای تعویض کنتور در کشور شروع
آبفاﻣﻲهم وقتی گزارش میدهند جریمهاش را برای ما حساب
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
کنتورﺻﻮرت
ﺷﻬﺮسنﺗﻬﺮان
ﺧﺎم در
یکی بهآب
شده،ﺷﺒﻜﻪ
ﺑﺮايآناﻧﺘﻘﺎل و اﻳﺠﺎد
ﮔﺬاري
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
13000
اینﺣﺪود
اﻗﺪام و
ﻣﻜﻌﺐ
میﻣﺘﺮ
حجم
ﻟﻮﻟﻪ اما
کنیم.
انکار نمی
موضوع را
پس ما
کنند.
ﭘﺲبوده
استاندارد
بیش از حد
افزایش
دلیل
کشی
شبکه لول
در ﺑﻪشهر
آﻣﺎدهاست.
ﺳﺎﺧﺖ آمده
زﻳﺮ پایین
بسیار
آﺑﻴﺎري را
ﻣﺼﺎرف
شدنﺷﺮب
عوضاز آب
اﺳﺘﻔﺎده
اﺟﺎزه
دادهکارﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ وﻫﻴﭻ وﺟﻪ
اﺑﻼﻏهﻴﻪ
همﻫﺎ ﻫﻢ
تهرانواﺣﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ
اﺳﺖ و
دیگری به
تعویض،
هنگام
ﺑﺮايکنتور
کالس
منظور
روﻳﺖشود.
آبیاری می
شهر با تانکر
هایی از
ﻧﺪارﻧﺪو )هم بخ
میکند
در ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ
پروژﻫﺎهﻳﻲ
ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران زﻳﺎد
ﺷﻬﺮ و
اﺳﺖ( .اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺳﻌﺖ
ﺷﻬﺮداري ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﺎﻳﺖ
ﺳﻨﺪششﻫﻢ در
تهران
ای که
ﺷﻬﺮداري،شود.
شروع آن بهتر
که دقت دبی
برای این
خواهیم ازدر شهر
اﺳﺘﻔﺎدهوقت
ﺷﺮبتا چه
دارم .ما
من یک
اما
ﮔﺰارش ﻣﻲ
دوﺳﺘﺎن آﺑﻔﺎ
آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺷﻮدمیﻛﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ
سوالاز آب
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺪون
اش در
ﺟﺮﻳﻤﻪداد.
دﻫﻨﺪکاهش
تلفات را
وﻗﺘﻲمیزان
12-10ﻫﻢدرصد
ﻛﻨﻴﻢ.حدود
انجام شد
تهران آب را با کیفیت باال تصفیه کنیم و حتی نیترات آن را
آقای ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻬﺮان ﻫﻢ
کالس ﭘﺎﻳﻴﻦ
آن ﺑﺴﻴﺎر
آﻣﺪه  Bبه
کنتورها از
ﺣﺠﻢپروژه
را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ .اﻣﺎ این
مهندس
ﺷﻬﺮکرد .از
اﺳﺖC.درتغییر
هم کنترل کنیم ولی با این آب در خانهها حیاط و ماشین و
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮ آﺑﻴﺎري ﻣﻲﺷﻮد .سیدزاده میخواهم توضیحاتی در رابطه با آزمایشهای دورهای
ﺷﻬﺮیک
شهرداری
ای از
کنیم.ﺗﺎ هر
حمام
بشوییم و
ﻛﻨﺘﺮل
میزانرا ﻫﻢ
ﻧﻴﺘﺮات ﭘﺎن
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﻬﺮان ﭘﺎب را ﺑﺎ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ در
منطقهﻣﻲ
ﭼﻪ وﻗﺖ
دارم .ﻣﺎ
ﺳﻮال
لباس ﻣﻦ ﻳﻚ
اﻣﺎ
صورت
خطا به
ﺣﺘﻲدقت و
کشوری وکه
ﻛﻴﻔﻴﺖدرﺑﺎﻻبرنامه
کنتورها
دارد.
خام
آب
توزیع
شبکه
توسعه
برای
سال
در
اعتباری
ردیف
شهرها ﺳﺎل
اﻋﺘﺒﺎري در
ردﻳﻒ
شود.ﻳﻚ
ﺷﻬﺮداري
میاي از
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﻨﻴﻢ .بهﻫﺮ
تعویض
تمامی
آیا در
آید ،داده
دست
ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺎب در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻴﺎط و ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻟﺒﺎس ﺑﺸﻮﻳﻴﻢ و ﺣﻤﺎممستمر
ﻃﺮحکه در
ﻛﻨﺎرشاست
در شده
تدوین
کنارش
ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ
کنتورﺷﻬﺮ
کالسﺷﻮراي
تعویضﻛﻪ در
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺪوﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻊ آب ﺧﺎم ﻧﻴﺰ
نیزدارد.
خامﺧﺎم
آب آب
جامعﺗﻮزﻳﻊ
طرحﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﺑﺮاي
است؟
همراه با
کنتور
شورای شهر قبل فرصت تصویب نیافت ولی از طرفی در مشاور
و سازمان پارکهای شهرداری ،این موضوع تدوین شده است5 .
مهندس سیدزاده :با توجه به آمار ذکرشده ،بخش عمده
از طرفی پیمانکاران هم اجازه ندارند در هیچ جا از آب شرب
خطا یعنی  4/7درصد از  10/4درصد تلفات ظاهری مربوط به
استفاده کنند ،ولی ممکن است تخلفاتی باشد که باید رسیدگی
عدمدقت تجهیزات اندازهگیری است که قسمتی از آن با دبی
شود که البته مقدار آن پایین است.ما باید قوانین را رعایت کنیم
شروع و مکانیزم داخلی کنتورهای داخلی که نمیتوانند دبی
و با تخلفات هم برخورد کنیم.
شروع را اندازه بگیرند ،مرتبط میشود .یکی از طرحهای اساسی
ما در شرکت مهندسی ،بحث انتقال تکنولوژی و همکاری
دکتر تابش :توضیحی که الزم است اینجا داده شود این
مشترک کنتورسازان داخلی با خارجی است .طی بازدیدهای
است که در بسیاری از دستگاهها بحث برون سپاری خدمات
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سال هم میشود گفت این مشکل وجود دارد و پروژه جنبه
اقتصادی ندارد.
هنگام تعویض کنتورها با چالش دوم مواجه هستیم .مسئله
اول هزینههایی است که صرف تعویض میشود که گفته شد
طبق قانون میتوان این هزینهها را از مشترکین دریافت کرد.
مسئله دوم اینکه کنتورهایی با دقت قابلقبول در تولیدات
داخلی کمتر داریم و موانعی هم برای استفاده از کنتورهای
خارجی وجود دارد ،هم از جنبه مالی و هم از نظر دسترسی
به آنها .از آقای مهندس فخرایی خواهش میکنم با توجه به
تجربه خود توضیحاتی درباره چگونگی برخورد با این مسئله و
حل کردن این معادله چند مجهولی بدهند.

انجام شده ،دیده شده مکانیزم کنتورهای داخلی چینی است
و فقط بدنه در داخل تولید میشود .این مکانیزم چینی قاعدتا
خطاهایی دارد و ما در مورد نظارت بر تولید این بخش در
چین مشکل داریم که مطابق با استانداردهای ما هست یا نه.
اگرچه در این حوزه رشد خوبی در کشور داشته ایم ولی اینکه
تولیدات داخلی توانسته باشند خطای دبی شروع را کم کرده
باشد اینطور نیست و مقایسهای که که بین کنتورهای داخلی
و خارجی انجام شده (از جمله در بیرجند) نشان می دهد که
کنتورهای خارجی چندین برابر دقت باالتری دارند .لذا الزم
است کنتورسازان ما با همکاری مشترک با کنتورسازان خارجی
و ارتقای تکنولژی کنتورها ،کیفیت محصوالت خود را ارتقا
دهند.
سیاست ما در تعویض کنتورها بر مبنای مطالعات،
آزمایش خوشهای کنتورها و محاسبه دقیق خطاها است.
دستورالعملهای مرتبط که چهطور کنتور مشترکین را آزمایش
کنند ،نمونه آماری را چهطور انتخاب کنند ،آزمایش خوشهای
را چهطور انجام دهند و چه آزمایشهایی را برای سنجش
عملکرد کنتور انجام دهند ،همه به شرکتهای آب و فاضالب
ابالغ شده و باید براساس برنامهای مشخص تعویض کنتورها
انجام شود .کارگروهی در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
اخیرا تشکیل شده که فعالیتش در زمینه تدوین مشخصات
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  90درصد از کنتورهای داخلی حجیم نارضایتی دارند که با
برنامهریزیها امیدواریم بتوانیم مکانیزم دقیق کنتورسازی را از
طریق سازندگان خارجی وارد کشور کرده و تولید ملی داشته
باشیم .شرکتهای آب و فاضالب باید بتوانند از دقیقترین
مکانیزمها برای اندازهگیری آب استفاده کنند.

مهندس فخرایی :در ادامه بحث کنتورها که مهندس سیدزاده
فرمودند نکته قابل توجه این است که خستگی کنتورها ما را
دچار مشکل کرده ،یعنی کنتور در طوالنیمدت دقتش را از
دست میدهد .انجام آزمایش خستگی هم برای خود شرکتها
سخت است .بنابراین هنگام خرید کنتور از سازنده آزمایش
خستگی را بخواهید تا بدانیم این کنتور چندسال میتواند با
همین دقت برای ما کار کند.
این دغدغه خود من هم هست که آیا توجیه اقتصادی در
مورد کنتورها وجود دارد که بتواند بخش خصوصی را وارد کار
کند؟ هم بله و هم نه .برای کنتورهایی که اندازه آنها 0/75
اینچ به باال است ،یعنی مشترکین خاص ،توجیه اقتصادی دارد؛
طوری که شرکت و بخش خصوصی هم حاضر است اینرا با
سرمایه خودش انجام دهد .ولی متاسفانه برای عمده مشترکین
که خانگی هستند با این تعرفههایی که االن هست این جوابگو
نیست و باید فکر اساسی کرد .برای همین تاکید میشود
کنتورهایی که خریداری میشود بهترین کنتورها باشند.
مسئله دیگر اینکه وقتی لوازم نصب و انشعاب با کیفیت باال
میخرید ،قیمت تمام شده آب پایین میآید .آمار موجود در
شرکتهای آبفا در شهرها نشان میدهد حدود  90-80درصد
اتفاقات روی انشعابات است که هزینه جاری دارد و این هزینه
جاری روی قیمت تمام شده تاثیر میگذارد .بنابراین میتوان
دستگاههای نظارتی را قانع کرد که اگر کنتور با کیفیت بخریم
میتوانیم هزینه واقعی را از مشترک بگیریم و در کل ،هزینهها
را کاهش دهیم و این به نفع مجموعه است .متاسفانه در شرایط
فعلی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی نصف قیمت

دکتر تابش :به چالشی اشاره میکنم که مدیران حین
تصمیمگیری درباره تعویض کنتور با آن مواجه هستند .طبق
نشریه  556باید قبل از تصمیمگیری ،تحلیل اقتصادی انجام
شود که اصال این تعویض صرف میکند یا خیر .چالش اول
اینکه بهدلیل قیمت پایین تعرفههای آب در خیلی از موارد
به این نتیجه میرسیم که استانداردی که تعویض را  5ساله
اعالم میکند در کشور ما پاسخگو نیست .حتی در مورد 10
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میشود و هیچ مبلغی بهازای آن دریافت نمیشود .آفت بزرگتر
تمام شده را از مشترکین اخذ میکنند.
اینکه این دسته افراد بدون واهمه از آب استفاده میکنند چون
هزینهای بابت استفاده پرداخت نمیشود .رویکرد این است که
دکتر تابش :حال به بحث حقوقی مسئله می پردازیم .تحلیلی
روی بحث فرهنگی باید کار شود .تمامی دستگاهها و وسایل
در دانشگاه تهران درباره پارامترهای موثر در استفاده غیرمجاز
ارتباط جمعی باید بسیج شوند تا این بحث نهادینه شود .شرکت
از آب انجام شد .اولین نکتهای که به ذهن میآید یکی فقر
اقتصادی و یکی فقر فرهنگی است که پژوهشهای ما نشان
مهندسی و وزارت نیرو هم این بحث را شروع کردهاند .در بحث
قوانین ،آخرین نتیجهای که با تصمیمگیری و ارائه اطالعات و
داد قضیه فقر اقتصادی با توجه به قیمت پایین آب خیلی موثر
ﻧﻴﺴﺖ.در
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮبود که
ابالغﻣﺎ قانونی
رسید،
بندی
ﺳﺎﻟﻪبه جم
بحث
تبیین
نیست.
ﻛﺸﻮر
ﻛﻨﺪ در
اﻋﻼمعﻣﻲ
ابعادرا 5
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي آب در ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲرﺳﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻛﻪ
اشاره شد.
کاملدارد و ﭘﺮوژهقبل
بازدارنده و
قوانین
ﻫﻢهها
آیین نام
ﻣﻮردوجود
بحثدرعدم
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد.
ﺟﻨﺒﻪ
یکیوﺟﻮد
ﻣﺸﻜﻞ
ﮔﻔﺖ اﻳﻦ
ﻣﻲوﺷﻮد
 10ﺳﺎل
یکیﺣﺘﻲ
ﻴﻢ.های
دستگاه
شهرداری و
بخش ﺑﺎآبفا و
هماهنگیها
ﻣﺴﺌﻠﻪ اول ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘ
ﭼﺎﻟﺶ دوم
ﺗﻌﻮﻳﺾبینﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ
نبودن ﻫﻨﮕﺎم
انگاری
غیرمجاز
انشعاب
ﻗﺎﺑﻞمورد
که در
صورتی
ﻛﻪ تابش :در
دکتر
مشکل
کنند که
هماهنگ
طوری
اجرایی
جرمﻛﻤﺘﺮ
داﺧﻠﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﻗﺒﻮل در
دﻗﺖ
ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ دوم اﻳﻦ
اینﻛﺮد.
درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
روابط را از
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
بتوانند اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮنکهﻣﻲﺗﻮان
خواهش
رجبزاده
آقای دکتر
کاهش
رو به
برخورد
نحوه
ﻧﻈﺮ به قوه
تخلفات
کنم دارد ،ﻫﻢ ازصورت
ﻣﻬﻨﺪس
برود،آﻗﺎي
قضاییهﻫﺎ .از
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن
بگیردو وﻫﻢ از
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﻲ
ﺧﺎرﺟﻲمیوﺟﻮد
ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده از
برود.ﻫﻢاز ﺑﺮاي
ﻣﻮاﻧﻌﻲ
دارﻳﻢ و
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲداده
دارد توضیح
مهندسی در
دیدگاهی
اهمیتی
جرم و
قضا به
حاکمو در
قضات،
ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ
اینﭼﻨﺪ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
دستگاه اﻳﻦ
ﺣﻞ ﻛﺮدن
دیدگاهﻣﺴﺌﻠﻪ
نوع ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
بحثﺧﻮد
اینﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
شرکتﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺎ
ﻓﺨﺮاﻳﻲکهﺧﻮاﻫﺶ
که نسبت به سایر جرمها به این جرم خاص میدهند میتواند
شود.ﺑﺪﻫﻨﺪ.
مهم باشد .از آقای دکتر نجفی درخواست میشود در این مورد
ﻣﻬﻨﺪس است.
خیلیﻛﻪکمرنگ
اقتصادی
بحثدر فقر
کاهش
بازدارندگی را در
تواند
چقدر می
قوانین
بزاده:
دکتر رج
جهت دﭼﺎر
ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺎ را
ﻛﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ
اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ
نتیجهﻗﺎﺑﻞ
که ﻧﻜﺘﻪ
ﺳﻴﺪزاده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ
اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ
ﻓﺨﺮاﻳﻲ:
ﻣﻬﻨﺪس
ﺧﻮد داده
توضیحاتی
ﺧﺴﺘﮕﻲکند،
دزدی ایجاد
اﻧﺠﺎمآب
دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ .بحث
است.از بحث
قبول
ﻃﻮﻻﻧﻲقابل
متوسطین درجامعه
قیمت
شود.ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮاي
آزﻣﺎﻳﺶ
دﻗﺘﺶ را
ﻣﺪت
برایﻳﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﻮر
آبﻛﺮده،
ﻣﺸﻜﻞ
فاضالبراهم
مهندسی آب
است که
فرهنگی
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ دﻗﺖ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ دﻗﺖ
آزﻣﺎﻳﺶ وﺧﺴﺘﮕﻲ
شرکتﺳﺎزﻧﺪه
ﺧﺮﻳﺪدرﻛﻨﺘﻮر از
مهمﻫﻨﮕﺎم
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
دکتر نجفی :من بهعنوان جرمشناس به علتها کار دارم.
ﻛﻨﺪ.میشود .اصوال مشکالت ناشی از کمبود آب
ﻛﺎر کار
این ﻣﺎبحث
رویﺑﺮاي
خشکی است
نکه
چنین
دﻏﺪﻏﻪهم
اﻳﻦ آب و
و هدررفت
داریم،
هدررفت
گویند را%25
ﺑﺨﺶمی
سیدزاده
ﻛﻨﺪ؟ ﻫﻢ
وارد ﻛﺎر
ﺧﺼﻮﺻﻲ
مهندسﺘﻮاﻧﺪ
آقایدارد ﻛﻪ ﺑ
وقتیوﺟﻮد
در ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ
اﻗﺘﺼﺎدي در
کشورﺗﻮﺟﻴﻪ
ایرانﻛﻪ آﻳﺎ
ﻫﺴﺖ
ﻣﻦ ایﻫﻢ
ﺧﻮد
کشور خیلی نهادینه نشده است .مقررات و قوانین در شکلهای
شناسی
من روی علتها تمرکز میکنم .من عضو انجمن جرم
ﺑﻠﻪ و ﻫﻢ ﻧﻪ .ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه آنﻫﺎ  0/75اﻳﻨﭻ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﺎص ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد؛ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ
هستم ولی کسی برای شناسایی علت ها به این انجمن مراجعه
مختلف در طول مسیر وجود داشته ،اما اینکه چرا این قوانین
و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اﻳﻦرا ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ
اجرا نمیشوند بعضا به مسائل اجتماعی برمیگردد .عمده
نمیکند .در ایران بحث جرمشناسی خیلی جا نیفتاده است.
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻻن ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺮد .ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﺷﻮد
مشکالت درخصوص انشعابات غیرمجاز در شهرها مربوط به
مثال اگر دوستان با موسسه جرمشناسی دانشگاه تهران قرارداد
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ببندند بهراحتی آنها میتوانند کلیه علتها را شناسایی و بیان
حاشیه نشینها است .با قانون قبلی با اینکه مجازات زندان هم
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻟﻮازم ﻧﺼﺐ و اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ،ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ .آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در
کنند .جرمانگاری بازدارنده نیست .هرچیزی را نباید جرمانگاری
داشتیم ولی در عمل موفق نبودیم .شرکت های آبفا از انشعابات
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آﺑﻔﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺣﺪود  90-80درﺻﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت روي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري دارد و اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري
کنیم .هر مشکلی را با شالق و زندان و اعدام نمیتوان حل کرد.
غیرمجاز اطالع دارند و آمار هم دارند.
روي ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ را ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺮﻳﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
قوه قضاییه کار خودش را بکند ،در یک جاهایی هم دست شما
انشعابات غیرمجاز چند اثر منفی در جامعه دارد .یکی
واﻗﻌﻲ را از ﻣﺸﺘﺮك ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و در ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب
را بگیرد .من پرونده ای داشتم که که مدیر یک شرکت آبفا
مشکالت بهداشتی است .ازطرف دیگر بخشی از آب استفاده
و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را از ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺧﺬ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

دﻛﺘﺮ ﺗﺎﺑﺶ :ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ .ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از آب

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اوﻟﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲآﻳﺪ ﻳﻜﻲ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻳﻜﻲ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻗﻀﻴﻪ ﻓﻘﺮ
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ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻗﻴﻤﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ
سال سوم ،شماره  ،2تابستان 1397
فاضالب
آب و
مهندسی
نشریه علوم و
ﻳﻜﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ آﺑﻔﺎ و ﺷﻬﺮداري و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻮري رواﺑﻂ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮود .از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺟﺐزاده ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ دارد ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد.

مهندس سیدزاده :من یک نکته را اضافه کنم از مجموع
 %13/4هدررفت واقعی در کل کشور  %6/3مربوط به نشت از
انشعابات مشترکین (معادل  )%47و ( %5/9معادل  )%44نشت
از شبکه توزیع است .در نتیجه نشت از انشعابات مشترکین
بیشترین سهم را دارد.
سوالی در مورد وظایف معاونین بهرهبرداری و مشترکین برای
جلوگیری از انشعاب غیرمجاز پرسیده شده که باعث سردرگمی
دفاتر آب بدون درآمد شده است .باید بگویم محاسبه آب
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 اینها با هم ارتباط و هماهنگی داشته
باشند .امور مشترکین اطالعات را باید به دفاتر بدهند تا آنها
محاسبات سهم و اجزای آب بدون درآمد را بتوانند درست انجام
دهند .همچنین ایندو باید با واحدهای حقوقی و حراست هم
هماهنگی داشته باشند.
سوال شده چرا وقتی مشکالت کنتورهای داخلی را همه
اذعان دارند و در تحقیقات اثبات شده است ،در مورد استفاده
از کنتورهای خارجی اقدام و تشویق نمیشود و در نمایشگاه،
تولید خارجی معرفی نمیشود .در پاسخ باید بگویم ما یک قانون
در رابطه با استفاده از تولیدات داخلی داریم که محصوالتی که
در داخل تولید میشود مجوز خرید خارجی داده نمیشود.
مذاکراتی شده با وزارت صنایع که وقتی ما یک تولید ملی به
اسم آب داریم برای کنتورهای بزرگ خرید کنتور خارجی را
مجاز کنند که موافقت نشده است .براساس نظرسنجی که از
شرکتهای آبفا شده است یکی از راهکارها که میتوان روی آن
کارکرد قرائت کنتورهای حجیم بهوسیله بخش خصوصی است
با این شرط که مشخصات فنی را ما بدهیم و آنها میتوانند
بهترین کنتورها را نصب و قرائت کنند.

تجهیزات بیکیفیت خریده و در زیر زمین دفن کرده و تبعات
زیادی را ایجاد کرده بود .شرکت آب و فاضالب باید فراتر از
این مسئله ،به قطعات و اتصاالت فکر کند که از چه لولههایی
استفاده کند و باید خرید لولههای ارزان قیمت و بیکیفیت ،چه
برای مسئول خرید شرکت و چه برای مردم ممنوع شود .بسیاری
از هدررفت آب بعد از کنتور به لولهها و اتصاالت نامناسب
برمیگردد .چنانچه این موضوع در موسسه جرمشناسی بررسی
شود تمامی این موارد تحلیل میشود و آماری بهدست میدهد.
عالوه بر کنتور باید به خریدها و کاالهای خریداری شده هم
فکر کرد .در بحث کاالهای مربوط به آب ،موسسه استاندارد
با شرکت آب و فاضالب باید پروتکلی داشته باشند که بگوید
کدام اجناس و اتصاالت برای خرید ممنوع هستند .خالصه،
قوه قضاییه درصورتی که قانون جرمانگاری کرده باشد ،موظف
است رسیدگی کند .معاونت پیشگیری قوه قضاییه در تمامی
استانها آمادگی دارند با شرکتهای آبفا پژوهش و علتیابی
انجام بدهند ،جلسات مشترک داشته باشند و به آنها مشاوره
دهند .همچنین در جهت ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به
جرائم کمک کنند .درحالی که بهنظر 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 آببر اقدام نمیکند .در پاسخ
باید بگویم این موضوع در دستور کار شهرداری تهران قرار
دارد که مثال کشت چمن را که یک محصول پر آببر است
را متوقف کرده و به کاشت گونههای مقاومتر و کم آببرتر
اقدام کند .البته در این زمینه سعی و خطا صورت میگیرد.
مثال در سال گذشته گونههایی گیاه کم آب بر کاشته شد که
متاسفانه باعث افزایش آفتها از جمله پشهها شد .در رابطه با
مقابله با پیمانکاران متخلف هم باید بگویم که شرکت آب و
فاضالب بهراحتی درصورت استفاده از آب شرب برای آبیاری،
مورد را مشخص و به شهرداری اطالع میدهد و ما هم براساس
قراردادی که با پیمانکار داریم او را جریمه میکنیم .اما اینکه
آیا طبق قوانین برای پیمانکار باید کیفر هم درنظر گرفته شود
من اطالع ندارم.
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دکتر نجفی :در دادگاه مدت زمان استفاده فرد خاطی چگونه
اثبات میشود؟ 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 میدهیم که معدلگیری میکند و
در مرحله بعد درصورت اعتراض به هیئت سه نفره داده میشود.
سوال بعد :پس از معرفی متخلفین به دستگاه قضایی آنها
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با طول زمان زیاد رسیدگی میکنند و مجازاتها هم بازدارنده
نیست و در افراد خاطی هیچ بازدارندگی ایجاد نمیشود .جواب:
در قانون توزیع عادالنه آب گفته شده دادگاهها بهصورت
فوقالعاده رسیدگی کنند .اگر در شهر شما بهطور فوقالعاده
بررسی نمیشود رئیس آبفا باید با رئیس دادگستری جلسه و
تعامل داشته باشد و حتی درصورتی که تعداد جرم زیاد باشد
مثل اهواز ،میتوانند شعب ویژهای برای اینکار ایجاد کرد .ما
مشکلی در این زمینه نداریم.
سوال دیگر :در خریدها مناقصه برگزار میشود که نمیتوان
در آن برند خاصی را ذکر کرد و در مناقصه هم قیمت پایین
برنده میشود که کیفیت آن پایین است .جواب :اگر اینکار را
بتوان به بخش خصوصی سپرد میتوان مشکل را حل کرد .در
مناقصه باید استاندارد کاالها رعایت شود وگرنه دستگاه قضایی
میتواند برخورد کند.
دکتر رجب زاده :سوال شده آیا اول باید انشعاب غیر مجاز
کشیده شود بعد ما برخورد کنیم؟ طبق قانون جدید باید
بستری فراهم شود که کار به اینجا کشیده نشود .ما میتوانیم
انشعاب موقت دهیم و ظرف  3سال وضعیت اینها بررسی و
ساماندهی شود.
دکتر تابش :با تشکر از شما ،دیگر اعضای میزگرد و حاضرین
محترم ،با توجه به اتمام وقت ،این میزگرد در اینجا به پایان
میرسد و امیدواریم حضار محترم از بحثهای انجام شده
استفاده بکنند.
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