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 آقای مهندس تقی زاده خامسی

 وزارت نیرو آب و آبفا ممحترمعاون 

 

 لطفا معرفی اجمالی از خودتان بفرمایید.* 

قبل از اين سمت شهردار  .تقي زاده خامسي هستمنام خدا. به -

عامل شرح زير است: مديرهمشهد بودم و سوابق اجرائي اينجانب ب

، معاون (سال 5) اي تهرانت مديره سازمان آب منطقهيو رئيس هئ

، معاون فني و عمراني استانداري (سال 10)شهرداري تهران 

 ام.فعال بخش خصوصي بودهنيز سال  12و  (سال 7)خراسان 

 

از های مدیریت آب کشور ها و فرصتچالشترین مهم* 

  نظر شما چیست؟

چه که در برنامه ششم توسعه مصوب شده است، براساس آن -

 هاي بخش آب کشور عبارتند از:ها و فرصتترين چالشمهم

 های عمده: چالشالف( 

 ؛هاتغييرات آب و هوايي و خشكسالي 

 ؛کاهش شديد سهم سرانه منابع آب تجديد شونده 

 رويه آب از منابع زيرزميني و وجود برداشت و استحصال بي

 ؛ميليارد مترمكعب 130اضافه برداشت تجمعي بيش از 

 کشاورزي، هاي در بخشدر مصرف آب وري پايين بهره

 ؛شرب و صنعت

 ها و افزايش روند هاي روزافزون و فاضالبوجود آالينده

 ؛آلودگي منابع آب کشور

  ؛آب غيرمتعارفمنابع  نسبت بهغفلت نسبي 

 داري در بخش ساختار نامناسب و غيرمتوازن اقتصاد بنگاه

 ؛هاي آب در کشورشده طرحآب و افزايش قيمت تمام

 شده و قيمت فروش آب به فاصله زياد بين هزينه تمام

  ؛کنندگانمصرف

  به منابع مالي دولتي و عدم تنوع در آب اتكاي زياد بخش

 در وضع موجود؛ها منابع مالي براي اجراي طرح

 هاي مورد ايجاد انگيزه و جذابيتسازي و بستر توجهي بهکم

 ؛توسعه مشارکت بخش خصوصي براينياز 

  پايين بودن شاخص برخورداري جمعيت روستايي از آب

 ؛آشاميدني بهداشتي و کمبود آب براي آبرساني به روستاها

 با مديريت مبتني ساختار مديريت آب کشور  عدم تناسب

نگر با رعايت اي و نگرش يكپارچهرويكرد حوضهبر 

 ؛مالحظات آمايش سرزمين

 برداري و نگهداري ضعف در واگذاري مديريت بهره

 ؛بردارانهاي بهرهتأسيسات آب و آبياري به تشكل

 عدم تحويل حجمي آب؛ 

 گذاري در بخش آب فقدان رژيم حقوقي ناظر بر سرمايه

 ؛در زمان خشكساليگذاران ويژه تخصيص آب به سرمايهبه

 ؛بخشي در تقاضاهاي فزاينده آبرقابت بين  

 هاي زماني دراجراي طرحگذاري و همعدم تعادل در سرمايه

 ؛و پائين دستي آب و خاکدستي باال

  عدم وجود سامانه منسجم آمار و اطالعات در منابع و

 .بمصارف آ

 

 هافرصتب( 

 مناسب موقعيت وجود امكانات طبيعي مناسب در کشور و

 ؛ليتيكوجغرافيايي و هيدروژئوپ

 گذاري بخش خصوصي در به رشد سرمايه روند رو

هاي مناسب براي هاي مختلف در بخش و وجود زمينهزمينه

بخشي مالي و تجهيز و حضور بخش خصوصي و نيز تنوع

 ؛هاي بخش غيردولتيجلب سرمايه

 تانهاياس هايآب توجه ويژه مسئوالن ارشد نظام به مهار 

 ؛مرزي و استفاده بهينه از اين منابع

 افزاري بخش توجه ويژه مسئولين بخش آب به مسائل نرم

 ؛آب و مديريت صحيح در اين بخش )در شرايط کنوني(

 هاي کالن ملي و آمايش سازي برنامهتوجه به يكپارچه

 ؛هاي بخشسرزمين با برنامه

 ش افزايش ميزان همكاري بخش کشاورزي در زمينه کاه

 ؛وريمصرف در اين بخش و ارتقاي بهره

 هاي اطالعات و ارتباطات )نظير گسترش کاربرد فناوريRS 

 ؛(GISو 

 وري توسعه بازار آب، توجه ويژه به اقتصاد آب و ارتقاي بهره

 ؛آب

 هاي توليد و تعميق دانش و فناوري با استفاده از پژوهش



 

 
 1398 تابستان، 2، شماره چهارمال س                                              74                                        نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب       

 ؛مبتني بر نيازهاي فعلي و آتي بخش

 دستيابي به  برايها و دانش علمي و فني ارتقاي توانايي

 ؛هاي نوين توليد و استحصال آب شيرينروش

  امكان افزايش سهم بخش کشاورزي در اقتصاد ملي

 ؛متناسب با سهم اعتبارات و سرمايه گذاري مناسب

 برداري، برداران در مديريت بهرهامكان جلب مشارکت بهره

 ؛آب و خاک نگهداري و حفاظت از منابع

  امكان استفاده چندمنظوره از آب در توليد محصوالت

 ؛کشاورزي )آبزي، دام، زراعت و...(

 ؛برداري بهينه از منابع آب در بخش کشاورزيامكان بهره 

  با استفاده از امكان توليد برخي از محصوالت کشاورزي

 ؛شور و لب شور آب منابع

 ؛ها(هاي کنترل شده )گلخانهامكان کشت در محيط 

  با استفاده از امكان توليد برخي از محصوالت کشاورزي

 ؛فراسرزميني منابع آب

 

آیا ساختارهای فعلی وزارت نیرو اعم از مدیریتی و * 

اجرایی برای مدیریت آب کشور مناسب است؟ اگر نه چه 

 تغییراتی نیاز است؟

چه مهم هستند اما تمام مسئله ما نيستند. براساس ساختارها اگر -

سازي هاي جهاني آب( براي پياده)همكاري GWPمطالعات 

حوزه کليدي نيازمند تغييرات  13پيوسته منابع آب، مهمديريت به

  ند:هستوجود دارند که به شرح زير 

 تعيين اهداف مصرف آب، حفاظت از  ،هاگذاريسياست

 ؛منابع آب

 ظايف براي تحقق اهداف و و ،قانوني هايچارچوب

 ها؛سياست

 نابع ساختارهاي تشويقي، تخصيص م ،تأمين منابع مالي

 مالي براي تحقق نيازهاي آتي؛

 ؛اشكال و کارکردها ،ايجاد يك چارچوب سازماني 

 سازي نهادي، توسعه منابع انساني؛ظرفيت 

 منابع آب، شناخت منابع و نيازها؛ ارزيابي 

 ريزي براي برنامهIWRM، هاي مختلف ترکيب گزينه

 تقابل جوامع انساني و مصرف منابع؛توسعه، نحوه 

 تقاضا، مصرف کارآمدتر منابع آبي؛ مديريت 

 بسترسازي براي ايجاد يك جامعه  ،ابزار تغييرات اجتماعي

 با توجه خاص به موضوع منابع آبي؛ مدني

  م )عادالنه( تضمين تقسيحل اختالف، مديريت تعارضات و

 آب؛منابع 

 هاي تخصيص و محدوديتتعيين از جمله  ،ابزار نظارتي

 مصرف آب؛

 گذاري برايگذاري و قيمتاستفاده از ارزش ،ابزار اقتصادي 

 مصرف عادالنه و بهينه منابع آبي؛

 جود موهاي دادهبهبود وضعيت  ،مديريت و مبادله اطالعات

 براي مديريت بهتر منابع آبي؛

شود، چارچوب سازماني و ساختار يكي که مالحظه ميگونه همان

داد بخش آب مطلوب چه برونبنابراين چنان است.حوزه  13از اين 

تواند تنها ناشي از ساختار باشد و بايد ساير نيست، اين امر نمي

علل را نيز بررسي و نقاط ضعف را مرتفع نمود. در شرايط کنوني، 

ز يكي از مشكالت بخش آب فقدان ساختاري برمبناي حوضه آبري

حاضر وزارت نيرو با انجام مطالعاتي تالش دارد تا که در حال است

سازي نمايد. البته اين امر در نحو مطلوب اين ساختار را پيادهبه

قانون احكام دائمي نيز تكليف شده و بايد در گام بعدي براي 

مقرر  موفقيت اين امر، وفاق ملي نيز بر سر ساختار ايجاد شود که

نامه براي اين ماده قانوني، اين امر محقق است در قالب تدوين آيين

 شود.

 

گذاری، اجرا و نقش بخش خصوصی در سرمایه* 

برداری از تاسیسات آب و فاضالب چگونه است و آیا بهره

 نیاز به بازبینی وجود دارد؟

 هايپروژه اجراي ضرورت و دولتي بخش در اعتبارات محدوديت -

 خصوصي بخش توان و ظرفيت فاضالب، تصفيه و شرب بآ تأمين

 کاربرد بيشتر نوآوري برداري،بهره و اجرا کيفيت و سرعت نظر از

وکار کسب فضاي بهبود در بخش خصوصي و جديد هايآوريفن و

 بخش با آبفا و آب بخش مشارکت عمده داليل توان ازرا مي

 تأسيسات از برداريبهره و اجرا گذاري،سرمايه امر در خصوصي

 بخش در قرارداد 155 از بيش حاضردانست. در حال فاضالب و آب

 طريق از متقابلبيع و BOT ،BOOهاي روشبه فاضالب و آب

 است که مجموع دهش منعقد خصوصي بخش گذاريسرمايه

 قراردادهاي در خصوصي بخش توسط گرفتهگذاري صورتسرمايه

 و بازسازي و بلندمدت برداريبهره هايهزينه احتساب با مذکور،

( 1417)ساله  20 دوره در قرارداد مدت طول در اساسي نوسازي

 .است ريال ميليارد هزار 120 بر بالغ ،1397 سال پايه قيمت به

 بابت خصوصي بخش گذارانسرمايه به پرداخت تعهد ميزان

 پايه قيمتبه ساله 20 دوره يك نيز در پساب و آب تضميني خريد

 اين ميزان در .است ريال ميليارد هزار 170 حدود ،1397 سال

 اين در خصوصي بخش توسط شده انجام گذاريسرمايه با مقايسه

 درنظر ده و باش برآورد ريال هزار ميليارد 120 از بيش که دوره،

 وزارت تعهدات چنينهم و عمومي مالي منابع محدوديت گرفتن

 و فاضالب تصفيه و شرب آب مطمئن تأمين درخصوص نيرو

 جهت در مجموع در آب، جايگزين منبع عنوانبه پساب از استفاده

 . است دولت صالح و صرفه

 بخش گذاريسرمايه درخصوص اصلي هايچالش از يكي

 که است آب قيمت نبودن واقعي آبفا و آب هايپروژه در خصوصي
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 خريد مبناي بر خصوصي بخش مشارکت عمده بخش دهش باعث

 قراردادهاي جزبه) باشد دولت توسط پساب/آب تضميني

 به توجه با دولت براي بارمالي و تعهد ايجاد رواين از(. متقابلبيع

 نوع اين هايکاستي جمله از قراردادها مدت بودن طوالني

 و درآمدي وضعيت به باتوجه چنينهم. است هامشارکت

 هايشرکت بيشتر بودن دهزيان و مالي منابع محدوديت

 از محصول تضميني خريد امكان آبفا، و آب بخش زيرمجموعه

 خريد و يستن فراهم پذيرسرمايه هايشرکت داخلي منابع محل

 انجام دولت عمومي بودجه محل از بايد ناچاربه آب تضميني

 خودگردان به منجر تواندمي که اساسي کارراه در اين راستا،. پذيرد

 به خصوصي بخش توسط آب فروش امكان طريق از هاطرح شدن

 درصورت که است آب قيمت و تعرفه اصالح باشد، شدهتمام قيمت

 بين در رقابتي فضاي ايجاد ضمن بازار، در آب واقعي قيمت تعيين

 کاهش مشارکت فرآيند در دولت مالي گذاران، تعهداتسرمايه

 موجود مقررات و قوانين اصالح زمينه دباي راستا اين در. يابدمي

 .گيرد قرار نيرو وزارت کار دستور در ذيربط مراجع طريق از

 

های معاونت آب و آبفا برای عبور از شرایط بحرانی برنامه* 

 آب کشور به ویژه در زمینه منابع آب زیرزمینی چیست؟ 

وزارت نيرو براي بهبود شرايط منابع آب زيرزميني و در نگاه  -

بخشي را ، طرح احيا و تعادلحداقلي، حفظ شرايط موجود

پيشنهاد نموده که در پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب )سال 

پروژه  15تصويب رسيده است. اين طرح مشتمل بر ( به1394

پروژه وظيفه وزارت  3 پروژه وظيفه وزارت نيرو، 11است که 

. استشناسي کشور پروژه وظيفه سازمان زمين 1جهادکشاورزي و 

 ميزان به ساالنه مخزن کسري کنترل طرح، اين اجراي از هدف

 تجمعي کسري جبران و سال 6 مدت طي مترمكعب ميليارد 6/5

 20 دوره طي مترمكعب ميليارد 120 بر بالغ که کشور هايآبخوان

صورت مستقيم پروژه به 15که سه پروژه از با وجود اين .است ساله

ها و اقدامات، وژهبرعهده وزارت جهادکشاورزي است، انجام کليه پر

منوط به همكاري موثر و نزديك دو وزارتخانه نيرو و 

 جهادکشاورزي است. 

در راستاي اجراي طرح احيا تاکنون اقدامات زير انجام گرديده 

 است:

بخشي آب و تعادل هاي طرح احياتدوين دستورالعمل -1

 ؛با همكاري وزارت جهادکشاورزي زيرزميني

تخصصي مشترک با حضور دو وزارتخانه هاي تشكيل کارگروه -2

 ؛هاي اجراييها و برنامهسياستفوق و تدوين اهداف، 

تشكيل کارگروه مشترک براي اجراي چهار طرح پايلوت در  -3

منظور تهران، سمنان و فارس( به چهار استان کشور )اصفهان،

کارهاي الزم که نتايج هاي اجراي طرح و ارايه راهبررسي چالش

 ؛شدن به کل کشور تسري خواهد يافتها پس از نهايييلوتاين پا

 .اجراي چهار پايلوت مديريت مشارکتي در چهار استان کشور -4

منظور افزايش اثربخشي طرح و همچنين در اين راستا و به

 دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده، اقدامات زير ضروري است:

مقابل منافع سازماني نگري و ترجيح منافع ملي در عدم بخشي -1

مدت مبني بر افزايش جاي اهداف کوتاههو توجه به توليد پايدار ب

 ؛توليد ناپايدار

مطابق با مواد قانوني مرتبط با تامين هزينه خريد و نصب  -2

قانون  1قانون توزيع عادالنه آب و تبصره  12کنتور هوشمند )ماده 

خريد و نصب حاضر، تأمين هزينه تعيين تكليف و ... ( در حال

عهده کشاورز است. در اليحه بودجه کنتور هوشمند حجمي بر

منظور کمك به کشاورزان پيشنهاد ، وزارت نيرو به1397سال 

هاي بالعوض براي اجراي کمك %85نمود هزينه کنتور از محل 

ولي اين موضوع در قانون بودجه لحاظ  .دشوآبياري نوين تأمين 

قانون بودجه مذکور مقرر شد هزينه کنتور  8بصره نشد و در ت

آورده کشاورز پذيرفته شود. در اين راستا الزم است  %15عنوان به

 عمل آيد.اهتمام بيشتري براي اجراي تبصره مذکور به

هاي المنفعه نمودن چاههمكاري در زمينه پر و مسلوب -3

هاي غيرمجاز و اضافه که برداشت از چاهباتوجه به اين ،غيرمجاز

زننده تعادل هاي مجاز دو عامل اصلي برهمبرداشت چاه

هاي ، الزم است با همكاري کليه وزارتخانهاستهاي کشور آبخوان

ذيمدخل از جمله نيرو و جهاد کشاورزي اقدام الزم براي اين 

ي عمل آيد. از جمله اين اقدامات آزادسازي اراضي ملمنظور به

صورت غيرمجاز تصرف شده و با حفر چاه غيرمجاز است که به

است. در اين راستا الزم است ها شده اقدام به کشاورزي در آن

زمان اقدام الزم را صورت هموزارتين جهاد کشاورزي و نيرو به

عمل هاي غيرمجاز بهبراي رفع تصرف اين اراضي و انسداد چاه

 آورند.

انزدهمين جلسه شوراي عالي آب، يكي باعنايت به مصوبات پ -4

هاي برداري چاهاز وظايف وزارت نيرو اصالح و تعديل پروانه بهره

نامه ريزي ابالغي و نيز آيينکشاورزي براساس آب قابل برنامه

طور قطع اين مهم بدون سازي مصرف آب است که بهبهينه

 هايهمكاري وزارت جهاد کشاورزي ميسر نخواهد بود. کميسيون

ها که متشكل از اعضاي وزارتين نيرو و رسيدگي به صدور پروانه

جهاد کشاورزي است بايد با سرعت و دقت نسبت به اصالح و 

 هاي جديد را صادر نمايند.ها اقدام و پروانهتعديل پروانه

 ذخيره) زيرزميني هايآب بخشيتعادل سند» همچنين

 آب سيونکمي دبير از متشكل کارگروهي توسط «(استراتژيك

 مرکز زيستمحيط و آب مطالعات مدير ملي، امنيت شوراي عالي

 هايوزارتخانه نمايندگان اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش

 پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، جهادکشاورزي، نيرو، کشور،

 نمايندگان و پرورش و آموزش فناوري اطالعات، و ارتباطات

 صدا سازمان و زيستمحيط حفاظت سازمان کشور، کل دادستاني
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 در ابالغ و تصويب براي آن تكميل مراحل که شده تهيه سيما و

 .است اقدام دست

 

های شور دریاها و انتقال به سازی آب* در مورد شیرین

مناطق کم آب نظرات موافق و مخالفی وجود دارد، 

 بندی وزارت نیرو در این زمینه چیست؟جمع

 و اجازه آب، عادالنه توزيع قـانون 29و  21، 1 مواد با مطابق -

 متعارف منابع شامل کشور آب منابع کليه از برداريبهره تخصيص

 است، اسالمي حكومت اختيار در و مشترکات از که غيرمتعارف و

 است موظف نيرو بر اين اساس وزارت .است نيرو وزارت با منحصراً

نمايد.  اقدام ممكن هر طريق از موردنياز کشور آب تأمين منظوربه

 خود، وزارت نيرو ذاتي وظايف به عمل راستاي بدين لحاظ و در

 و غيرمتعارف و متعارف آب منابع از برداريبهره و مطالعات انجام

 در را کشور مختلف مصارف براي آب تأمين براي ريزيبرنامه

 .است داده قرار دستورکار

 ياصل يهااستيس از يكي حاضر طيشرا دردر همين راستا 

 يهاحوضه در يآب منابع کمبود مشكل حل براي وزارت نيرو

هاي مرتبط با مديريت مصرف بر انجام فعاليت ، عالوهکشور آبکم

 از استفادههاي مديريت تقاضا، و تالش براي اعمال سياست

 شورلب و شور يهاآبها، پساب) رمتعارفيغ يهاآب ليپتانس

زدايي آب دريا و انتقال آن به مناطق درون سرزميني و نمك

هاي آبريز ايجاد تعادل بين منابع و مصارف در حوضه و( مصرف

هاي استفاده از منابع آب براي عملياتي نمودن برنامه .است

غيرمتعارف در مناطق مختلف، وزارت نيرو حسب مطالعات و 

ر همين راستا نمايد. دبراساس ميزان کمبود آب اقدام مي

درخصوص انتقال آب از دريا، مطالعات انتقال آب از خليج فارس 

استان در کشور در  17و درياي عمان به فالت مرکزي با پوشش 

. ماهيت اين طرح آبرساني به مناطقي است که استحال انجام 

بندي شده و نيازمند آب براساس مطالعات از نظر تنش آبي اولويت

مصارف شرب و صنعت هستند. در اين طرح  برايسالم و بهداشتي 

براساس پتانسيل منابع سطحي  دبايحجم آب انتقالي از آب دريا 

د شوهاي متعارف و غيرمتعارف هر استان تعيين و زيرزميني آب

ها براساس مطالعات زدايي آنو استفاده از منابع آب درياها و نمك

تن است که وزارت به گفمذکور عملياتي شده و خواهد شد. الزم

که حسب وظيفه ذاتي خود، ملزم به تأمين آب نيرو ضمن آن

محيطي را ، اما رعايت مالحظات زيستاستمناطق مختلف کشور 

هاي خود در اولويت قرار داده است و لذا ها و طرحدر اجراي برنامه

هاي توسعه منابع آب )اعم از متعارف و اجراي هريك از طرح

مجوزهاي الزم از جمله مجوز ارزيابي  غيرمتعارف( با اخذ

 محيطي عملياتي خواهد شد. زيست

 

ها چه * در مورد بازیافت و بازاستفاده از انواع پساب

ها کنید؟ تا چه اندازه این سیاستسیاستی را دنبال می

 ست؟ چه موانعی بر سر راه است؟ا قابل اجرا

هاي کليدي وزارت نيرو در دولت هرحال يكي از برنامهبه -

و اين  استدوازدهم، بازچرخاني پساب و استفاده مجدد از آب 

شود. البته بايد توجه برنامه با جديت در وزارت نيرو دنبال مي

هاي شهري و روستايي در حاضر تصفيه فاضالبداشت که در حال

هاي صنعتي و زهاب هايو فاضالب استحيطه وظايف وزارت نيرو 

توسط خود واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و  دکشاورزي باي

... تصفيه و بازچرخاني شود. در اين زمينه و باتوجه به کمبود آب 

در اغلب مناطق صنعتي کشور، صنايع اقدامات مناسبي را براي 

خصوص براي مصارف هبازچرخاني پساب و استفاده مجدد از آن )ب

نوعي در اغلب صنايع اند و اين موضوع بهجام دادهفضاي سبز( ان

. درخصوص استخصوص صنايع بزرگ( در حال انجام ه)ب

هاي شهري و روستايي نيز شايان ذکر است که در فاضالب

جمعيت شهري کشور تحت پوشش  %50حاضر بالغ بر حال

شهر( و  330آوري و تصفيه فاضالب قرار دارند )هاي جمعسامانه

واحد تصفيه فاضالب در کشور احداث شده  224لغ بر تاکنون با

 در شهري فاضالب هايخانهتصفيه( فعلي) اسمي است. ظرفيت

. استروز مترمكعب در شبانه 4800حاضر بالغ بر مدار، در حال

چنين وزارت نيرو فرآيندي را براي تخصيص پساب به مصارف هم

و در چارچوب محيطي( تهيه و تدوين نموده لحاظ زيستمجاز )به

آن پساب را به مصارف مختلف )اغلب صنعت و فضاي سبز( 

هاي فاضالب، خانهدهد. درخصوص احداث تصفيهاختصاص مي

هاي اخير تالش نموده شايان ذکر است که وزارت نيرو طي سال

ترين مشكل دليل مشكالت کمبود منابع مالي دولت )که عمدهتا به

گذاري را با استفاده از سرمايه (، اين تأسيساتاستدر اين زمينه 

بخش خصوصي و غيردولتي عملياتي نمايد که عملكرد موفقي نيز 

 در اين زمينه داشته است. 

 

ای برای تأمین آب بیشتر )ازجمله * علت وجود تفکر سازه

های غیرساحلی( که در تضاد با هضانتقال آب دریا به حو

مدیریت مصرف و های اعالمی وزارت نیرو از جمله سیاست

های کالن آبی قرار دارد در برنامهتقاضا و سازگاری با کم

 وزارت نیرو چیست؟

مطابق قانون و حسب وظايف  نيرو طور که گفته شد، وزارتهمان -

هر  از موردنياز کشور آب تأمين منظوربه است قانوني خود موظف

ه کشور کنمايد. در اين راستا و با توجه به اين اقدام ممكن طريق

خشك دنيا قرارگرفته و لذا همواره در ما در منطقه خشك و نيمه

، ضروري است هاي تاريخي با خشكسالي مواجه بودهطول دوره

فارغ از طول مديريت منابع آب را طوري تنظيم که وزارت نيرو 

. را با تنش و بحران آبي مواجه نكندکشور  ،هااين خشكساليدوره 

آبي، در ديدگاه حل مسئله کمايد، چه شما عنوان کردهبرخالف آن
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معني تأمين آب جديد نيست، بلكه تالش بر وزارت نيرو صرفاً به

ريزي شود که نوع و شيوه مصرف را اي برنامهگونهاين است که به

وزارت نيرو تالش دارد تا با منابع آب موجود هماهنگ نماييم. 

موضوع مديريت  اي تأمين آب،هاي متعدد سازهجاي انجام طرحهب

تقاضا، مصرف بهينه آب، بازچرخاني آب و اقداماتي از اين دست 

را نهادينه نمايد که در اين زمينه اقدامات الزم را نيز آغاز کرده يا 

 به انجام رسانده است.

مردان به هاي گذشته توجه اکثر دولتتوان گفت در دورهمي

رويكردهاي مديريتي و  سازه و ساخت سد معطوف بوده و به

است. اما اين امر دليلي بر ناکارآمد افزاري کمتر پرداخته شدهنرم

هاي آبي ساخته شده و در دست ساخت و بودن سدها و سازه

اي در مديريت منابع گونه که نگاه صرفاً سازهمطالعه نيست. همان

هاي کنترلي و بعضاً انتقال ، بدون ايجاد سازهيستآب موردنظر ن

سال  40توان آب موردنياز جمعيت کشور را که ظرف آب نيز نمي

 گذشته، دو برابر شده، تأمين نمود. 

آبي خوشبختانه در دولت دوازدهم نيز موضوع سازگاري با کم

در اولويت اقدامات وزارت نيرو قرار گرفته و با پيشنهاد وزارت نيرو 

آبي تشكيل شده که روه ملي و استاني سازگاري با کمکارگ

 :استها به شرح زير محورهاي اصلي فعاليت آن

 ؛تعيين چگونگي توزيع کمبود آب بين مصارف مختلف 

 الزم براي انطباق الگوي کشت  ريزي و هماهنگيبرنامه

آبي باتوجه به مناسب هر منطقه متناسب با شرايط کم

 ؛اختيار بخش کشاورزيکاهش سهم منابع آب در 

 ها درجلوگيري از بروز مشكالت و پشتيباني از تدابير استان

 ؛تعارضات اجتماعي

 ؛ها در کارگروه استانينظارت بر عملكرد و پيشرفت برنامه 

 هاي وزارت جهادکشاورزي براي کنترل اجراي سياست

 ؛سطح زيرکشت

 ؛تحويل حجمي آب براي کليه مصارف از جمله کشاورزي 

 درصد نسبت به  30صرف آب فضاي سبز به ميزان کاهش م

 ؛1396سال 

  تعيين تعرفه مصارف مازاد بر الگوي مصرف آب شرب و

 ؛بهداشت

  همكاري فعاالنه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي

 .ايران

 

کارهای اندیشیده شده * وضعیت موجود کیفیت آب و راه

 برای حفظ کیفیت آب در آینده را ذکر کنید.

نامه هاي اخير با استقرار و اجراي نظامرت نيرو طي سالوزا -

هاي مادرتخصصي مديريت کيفيت منابع آب ايران در شرکت

مديريت منابع آب ايران و مهندسي آب و فاضالب کشور و 

اي و آب و فاضالب شهري و روستايي هاي آب منطقهشرکت

ت هاي جامع و منسجمي را در حوزه مديريت کيفيکشور، برنامه

منابع آب از مبدا تا نقطه مصرف طراحي و در دست اجرا دارد. در 

هاي اجرايي مديريت کيفيت منابع آب در همين راستا، کارگروه

اي و آب و فاضالب هاي آب منطقهها متشكل از شرکتاستان

زيست شهري و روستايي، دانشگاه علوم پزشكي و اداره کل محيط

هاي ابالغي يكديگر، برنامهاستان، ضمن هماهنگي و تعامل با 

گذاري و راهبري مديريت کيفيت آب وزارت نيرو کارگروه سياست

 نمايد:را در محورهاي زير اجرا مي

 ت آب استان؛هاي کيفيشناسايي منابع آالينده و چالش 

 ت منابع آب؛سازي شبكه پايش و سنجش کيفيپياده 

 کيفيت  هاي بهبود و ارتقاءاتخاذ راهكارها و اجراي برنامه

 .آب

جانبه بين وزارت نيرو، وزارت نامه همكاري سههمچنين تفاهم

زيست بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط

ده است. اجراي شدر زمينه حفاظت کيفي از منابع آب منعقد 

نامه، با توجه به محدوديت منابع آب در دسترس، مفاد اين تفاهم

هاي حفاظت کيفي از منابع آب کشور هگام بزرگي در اجراي برنام

 . استصورت مشترک توسط سه دستگاه اجرايي ياد شده به

حاضر پايش به منظور تضمين کيفيت آب آشاميدني در حال

آزمايشگاه در  481طور مستمر و با استفاده از کيفيت آب به

آزمايشگاه در  379هاي آب و فاضالب شهري و مجموعه شرکت

شود. آب و فاضالب روستايي انجام مي هايمجموعه شرکت

هاي بهداشت روستايي به عنوان همچنين مراکز بهداشت و خانه

 نظر دارند.ناظر، کيفيت آب را تحت

آوري و دفع بهداشتي فاضالب که در اکثر شهرهاي کشور جمع

هاي اساسي در ، از جمله اقداماستدر حال مطالعه و يا اجرا 

. الزم به يادآوري استآب به نيترات جلوگيري از آلودگي منابع 

است که در برخي شهرها که ميزان نيترات از حد استاندارد باالتر 

شود، و در اختالط با منابع آب سطحي اين مشكل تعديل مي است

هاي هاي موردنياز براي تسريع اجراي پروژهلزوم تخصيص بودجه

 فاضالب ضروري است.

( Water Safty Planآب )از سوي ديگر اجراي برنامه ايمني 

که توسط  بودههاي تضمين کيفيت آب شرب يكي از برنامه

( تهيه و به کشورهاي عضو توصيه WHOسازمان بهداشت جهاني )

شده است. اجراي اين برنامه به استناد سند راهبرد ملي بهبود 

عهده ت وزيران( برهيأ 1390کيفيت آب شرب )مصوب سال 

زش پزشكي و با همكاري وزارت نيرو، وزارت بهداشت، درمان و آمو

زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط

. اين برنامه اکنون در استوزارت جهاد کشاورزي و وزارت نفت 

 شهر کشور در دست اجرا است. 34

 

های وزارت نیرو اعتماد * چرا بخشی از مردم به فعالیت
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آن مشارکت فعال های ریزیالزم را ندارند و در برنامه

طور مثال در کاهش مصرف انگیزه الزم را نداشته ندارند. به

رغم هشدارهای مسئولین در مصرف آب تغییرات و علی

 افتد؟مورد انتظار اتفاق نمی

شكي نيست که اعتمادسازي بين مردم و دولت اقدام مهمي  -

. اما نكته مهم اين است که استسازي است که مستلزم فرهنگ

طور ئله در هر حال مانع از اقدامات وزارت نيرو نبوده و بهاين مس

خصوص همثال در همين راستا يكي از اقدامات اصلي وزارت نيرو ب

سازي در زمينه مصرف بهينه آب فرهنگدر زمينه آب شرب، 

هاي مختلف، انجام خصوص از سنين مدرسه و در قالب طرحهب

ها و ... رساني، انجام مصاحبه، برگزاري نشستهاي آگاهيبرنامه

 . استساير مواردي از اين قبيل 

 

ویژه * تعامالت کنونی معاونت آب و آبفا با مجامع علمی به

های علمی چگونه است؟ آیا نیاز به بازتعریف وظایف انجمن

های فکر، ها در اتاقچرا از توان علمی این انجمناست؟ 

چنین امور علمی نظیر آموزش و گیری و هممجامع تصمیم

 شود؟درستی استفاده نمیپژوهش به

نهاد علمي هاي مردمنوعي سازمانواقع بههاي علمي درانجمن -

کردن رابطه دانشگاه ها نقش مهمي در نزديكهستند. اين سازمان

توانند داشته باشند. وزارت نيرو گسترش رابطه با با صنعت مي

حال زيرساخت اداري در عين ،هاي علمي را در برنامه داردانجمن

هاي علمي بايد تعريف خانه با انجمنو مالي همكاري يك وزارت

شده باشد. در اين راستا مرکز امور اجتماعي آب و انرژي وزارت 

 ي است.نامه همكارنيرو در حال تدوين يك نظام

 

* ضرورت وجودی انجمن آب و فاضالب ایران و ضرورت 

های تابعه )از جمله ارتباط نزدیک و پویای شرکت

ای و آبفا( و انجمن از دیدگاه شما های آب منطقهشرکت

های مرتبط مثل نظر شما چرا وقتی ارگانچیست؟ به

طور هها کماکان بهای علمی وجود دارند این شرکتانجمن

های ها، دورهها، نمایشگاهدر برگزاری همایشمستقیم 

 شوند؟آموزشی و انتشار کتاب و مجالت درگیر می

ها و کار آن است که در بيشتر مواقع بين يافتهدليل اين -

هاي مجامع دانشگاهي و علمي با نيازهاي واقعي صنعت آموزش

هاي دولتي براي پوشش فاصله جدي وجود دارد. لذا شرکت

نمايند. براي حل وهشي و آموزشي خود راسا اقدام مينيازهاي پژ

ها حسب نيازهاي البس دروس دانشگاهيله الزم است سئاين مس

هاي علمي واقعي صنعت عوض شود و البته اعتمادسازي بين نهاد

 گيرد.و نهادهاي اجرايي صورت 

 

های * علت ضعف وضعیت آموزش و تحقیقات در شرکت

ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آب و آبفا و ارتباط ضعیف با

ها چه اقداماتی باید دانید و برای رفع این ضعفرا در چه می

 انجام شود؟

گونه نيست و ارتباط وزارت نيرو و نظر اينجانب اينالبته به -

هاي تابعه با مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي مناسب است. مجموعه

تأمين اعتبارات الزم شدت تحت تاثير موضوع البته اين ارتباط به

هاي اخير با براي انجام تحقيقات و نيز آموزش است که در سال

بخش آب کشور در  رغم اين موضوع،چالش مواجه بوده است. علي

ها و مراکز هاي تحقيقاتي بسياري با دانشگاهحاضر پروژهحال

تحقيقاتي در دست انجام دارد و تالش نموده تا در اغلب مسائل 

ها، از ب کشور، در قالب برگزاري جلسات و نشستمهم بخش آ

 نظرات دانشگاهيان استفاده مطلوب نمايد.

 

* انتظارات از مجامع علمی و تخصصی در زمینه مدیریت 

 منابع آب چیست؟

توجه به مسائل واقعي مديريت منابع آب ايران از جمله  -

هاي آب و فاضالب از غير محل منابع چگونگي اجراي طرح

 ؛يمالي دولت

ها و مجلس تقويت همكاري بين نهادها از جمله وزارتخانه -

 ؛شوراي اسالمي

ه پيشنهادهاي خود به دبيرخانه ئتقويت شوراي عالي آب با ارا -

 ؛بفاآآن در معاونت آب و 

هاي کاهش مصرف هاي فناورانه براي ترويج ايدهتوسعه ايده -

 ؛خصوص در بخش کشاورزيهآب ب

آب با مالحظه نيازهاي شرب و  هاي انتقالنقد منصفانه طرح -

 صنعت و شرايط واقعي کشور.
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