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 دکتر علی اکبر عظیمی یجناب آقا

 دانشگاه تهرانبازنشسته عضو هیئت علمی 

 1401و پیشکسوت برگزیده سال 

 

لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق  علمی و کاری خود * 

 ارائه فرمایید. 

من تحصیالت لیسانس، فوق لیسانس و دکتری  .با عرض سالم -

شیراز، تهران و لیدز انگلیس در امور مربوط  هایدانشگاهدر را  خود

لیسانسم مهندسی آبیاری، فوق لیسانسم  .به آب تمام کردم

و دکتری در رشته تصفیه  (مهندسی بهسازی) مهندسی بهداشت

 ام.فاضالب درس خوانده

 

فعالیت جنابعالی در حوزه آب و ترین دستاورد یا مهم * 

 فاضالب چه بوده است؟

های مختلف تدریس بنده بیش از سی و چندسال در دانشگاه -

زیست دانشگاه تهران داشتم که محل اصلی من دانشکده محیط

وقت فقط به دانشگاه اکتفا نکردم و همیشه در بخش بوده اما هیچ

یعنی وزارت نیرو و اجرایی هم فعال بودم، هم در دستگاه دولتی 

قبال در وزارت جهاد سازندگی که کارهای آب و فاضالب روستایی 

 .طور در امور مربوط به مهندسی مشاورداد و همینرا انجام می

عمده فعالیتم بیشتر در بخش تصفیه فاضالب بوده و این افتخار 

الف طرح استاندارد -5سال در کمیته  15را داشتم که بیش از 

ر در خدمت اساتید شاگردی و برای استاندارد صنعت آب کشو

کردن تاسیسات فاضالبی کشور کمک کنم. البته حاال در همین 

نویس استاندارد نوشتم و چندین کتاب و زمینه یکی دو پیش

گزارش فنی و مقاله علمی که عموما در زمینه تصفیه آب و 

 مخصوصا فاضالب است.

 

ترین ، مهمبا توجه به سوابق تحقیقاتی جنابعالی* 

رو در حوزه آب و فاضالب کشور را چه های پیشچالش

 دانید؟می

ترین مشکلی که در زمینه آب وجود دارد مسئله مهم -

از مرز بحران گذشته است، دلیل  رورشکستگی آب است که دیگ

تنها هرویه از منابع زیرزمینی است که نهم برداشت بیاصلی آن

کند بلکه مسائل جنبی و پیامدهای آن کشور را با بحران روبرو می

یابد شدت افزایش میکه مخصوصا فرونشست خاک است به

ها ظاهر شده و بیشتر هم خواهد )همین االن هم در خیلی از محل

 دکنم وجود داربنابراین بزرگترین معضلی که من فکر می .شد(

در بخش فاضالب  .بحث عدم مدیریت منابع آب زیرزمینی است

لیت تصفیه هایی که زمین قابهم نظر من این است که در محل

احداث تاسیسات  ،پذیری مناسبی داردفاضالب را دارد و نفوذ

آوری و تصفیه فاضالب باید خیلی سنجیده و با قیمت جمعگران

کار کمتر انجام  گیرد که متاسفانه اینجانبه صورتهای بررسی

 می شود.

 

روزها در ای که این های پر هزینهشما آیا طرحنظر به* 

گرفته از جمله انتقال آب بین برنامه وزارت نیرو قرار

سازی آب دریا و انتقال به فالت مرکزی و ای، شیرینحوضه

های اصلی امروز این حوزه اولویتو های ژرف، جزآب

 هستند؟

در مورد انتقال آب  .جواب سوال شما خیلی پیچیده است -

ای که فرمودید بیش از هر چیزی باید به تجارب سایر هضحوبین

هایی که با شکست مواجه شده کشورها نگاه کنیم که تعداد پروژه

در کشورهای مختلف از امریکا و چین و استرالیا  .است کم نیست

بنابراین  .ستا ها باالمار شکست این پروژهآو کره جنوبی متاسفانه 

ترین عاملی که در این ئل نگاه کرد و مهماین مساباید با احتیاط به

 .ستا هازیستی این فعالیتمورد مهم است بررسی اثرات محیط

ه ضعبارت دیگر باید دید وقتی که قصد داریم آب را از یک حوبه

ببینیم که در مبدا و مقصد چه  ،ه دیگر منتقل کنیمضبه حو

 کند و کاری کنیم که تا حدزیستی ایجاد میمشکالت محیط

 mitigateها قول فرنگیامکان این معضالت به حداقل برسد و به

کنم که ای است و در مجموع من فکر میاما این کار پیچیده .شود

که جاییتا آن ،در شرایط فعلی مملکت ما شاید در اولویت نباشد

دهد. در مورد تجربه و اطالعاتی که در اختیار من است نشان می

که مشخص مورد اول این .زیاد است های ژرف حرف و حدیثآب

توانیم برداشت کنیم چقدر است نیست حجم آب ژرفی که ما می

تمام  ها کنیم چه زمانیو اگر االن شروع به برداشت این آب

طور اطالعات دقیقی وجود شود. در مورد کیفیت آن هم همینمی

ها ازنظر چه که مسلم است امکان دارد این آبآن .ندارد

 دخاطر رادون( درواقع مواد رادیواکتیو داشته باشهرادیواکتیویته )ب
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 80-70ست معموال دمای باالی ا و ازنظر دما که صددرصد باال

جور شوری می تواند یکی دیگر از دالیل این .درجه سلسیوس دارد

تواند می ،اند به عمق خاکها تا نفوذ کردهها باشد، چون این آبآب

ل کرده و پایین مح حل شده را با خودش حیک بخشی از امال

المللی نگاه کنیم، در یک کشوری های بینباز اگر به تجربه .ردبب

های بآمیالدی با افتخار از  2000مثل عربستان در سال 

االن  و کردندحتی گندم صادر می .شان استفاده کردندژرف

آن  جایی رسیدند که بزرگترین وارد کننده گندم هستند، یعنیبه

بنابراین در این  .ها تمام شده و پروژه با شکست روبرو شدهآب

های چنین برداشت از آبهم .زمنیه هم باید با دقت انجام شود

تواند فرونشست خاک را تشدید کند که مسئله خیلی ژرف می

در  .مهمی است و االن در جاهایی از ایران این ماجرا شروع شده

اصفهان، حتی تهران ما این مشکل  فارس، هایهایی از استانبخش

ها بر نظر هم )که همه اینکار از اینبنابراین با این .را داریم

زیستی گردد به همان نکته اول که گفتم و بررسی اثرات محیطمی

 .ست(ا هاروندانجام این 
 

چنان که باید چه دلیل در موضوع مدیریت تقاضا آنبه* 

های پرهزینه به طرح ایم و مسئولین بیشترموفق نبوده

 مند هستند؟هتامین آب عالق

ببینید  .کنیممتاسفانه از تکنولوژی نصفه و نیمه استفاده می -

ست. این البته ا ب ما در بخش کشاورزیآبخش اعظم مصرف 

که بیشتر مثال در تهران با توجه به این .بستگی به استان دارد

 ،شاید این عدد درستی نباشد .مصرفی که داریم آب شرب است

درصد  90تا  70درصد اما بین  90گویند اما در سطح کشور می

شود در سطح کشور مثل بقیه دنیا در بخش کشاورزی مصرف می

آب را هایی که توانیم از پمپراحتی میو ما در بخش کشاورزی به

ها بآولی این  .ورد استفاده کنیمآصد متری زمین میاز عمق چند

بیاری سنتی آهای سطح زمین، با سیستمبه وردیم آموقع که  نآ

درصد  90-85یعنی سیستمی که حداقل  .کنیماستفاده می آن از

بنابراین ازنظر  .گیردشود و در اختیار گیاه قرار نمیها تلف میبآ

 ،کار گرفتیمیرزمینی تکنولوژی را درست بهزب از سفره آبرداشت 

یعنی الزم است که در  .عمل می کنیمب خیلی بد آاما در مصرف 

موزش آچنین در بخش بیاری و همآهای نوین های سیستمزمینه

ویژه کشاورزی ب در بخش صنعت و شرب و بهآکنندگان مصرف

بسیار مهم است که باید هم کننده فرموزش مصآ .خیلی کار کنیم

ای عمل شود که تا حد امکان ن توجه شود و باید به شیوهآبه 

 .حد بهینه خود برسدب بهآده مصرف باز
 

چرا همواره درخصوص کیفیت آب تامین شده * 

هایی در میان مردم وجود دارد؟ برای اطمینان دغدغه

یافتن مردم از ایمنی و کیفیت آب چه اقداماتی باید انجام 

 شود؟

مار آطور که مثال در شهر تهران این .باز بستگی به محل دارد -

ب شرب که برای مصارف آدرصد  30طور متوسط بیش از گفته به

ب زیرزمینی تامین آشود از شامیدن استفاده میآخانگی و 

 250که تهران بیش از ب زیرزمینی هم با توجه به اینآ .شودمی

 70سال است که پایتخت بوده و سیستم فاضالب نداشته و در 

شما موقعی  .های جذبی وارد کردندسال اخیر فاضالب را در چاه

تواند امالح کنید، عمده چیزی که میکه فاضالب را وارد زمین می

بنابراین  .ن را بگیرد خاک رس است و خاک رس بار منفی داردآ

راحتی ها بهاین ،مثل نیترات و کلراید ،عناصری که بار منفی دارند

خاطر هب .روندتدریج باال میکنند و بهب زیرزمینی نفوذ پیدا میآبه 

همین بیشتر مناطق تهران نیترات باالیی دارد و موقعی که 

سازی خواهند این مشکل را حل کنند درواقع از طریق رقیقمی

شود که درواقع آب سطحی و زیرزمینی انجام می طوسیله اختالبه

ب را برای همیشه حل کند. آتواند مسئله کیفیت شود و نمینمی

نظر من آب گیرد بهمردم قرار میخاطر همین آبی که در اختیار هب

 .در خیلی از جاها از جمله شهر تهران ،شامیدنی سالمی نیستآ

اش این است که آب اشامیدنی را از آب بهداشتی این تنها چاره

شامیدنی سالم که اگر الزم باشد بعدا توضیح آجدا کنیم و آب 

 خواهم داد در اختیار مردم قرار دهیم.

 

های شبکه وند گسترش اجرای طرحنظر شما در مورد ر* 

خانه فاضالب در کشور آوری فاضالب و تصفیهجمع

چیست؟ عواملی اصلی روند کند گسترش زیرساختهای 

 دانید؟مرتبط با فاضالب را چه می

چه که قبال نآ .در بخش فاضالب حرف و حدیث زیاد است -

خدمتتان عرض کردم، ما از ظرفیت زمین برای تصفیه فاضالب 

باید درست استفاده کنیم و ببینیم آن منابع آب زیرزمینی که 

آیا در بخش  ؟خواهد به مصرف برسداطراف است در چه بخشی می

اگر  .شود یا مثال در آب شرب یا آب صنعتیکشاورزی استفاده می

ب زیرزمینی ما در عمق نسبتا عمیقی قرار دارد که در شهر تهران آ

اجرای شبکه فاضالب باید  ،ستطور امثال در بخش وسیعی این

دقت بررسی شود و متناسب قدرت تصفیه فاضالب توسط خاک به

ن آب بکنیم، برای آخواهیم از منابع ای که میبا استفاده

های متمرکز تصفیه فاضالب ریزی کنیم. نکته بعدی سیستمبرنامه

نظر تواند ازیم که میورن سمت میآشدت داریم به هاست که ما ب

نظر اقتصادی قسمت ی و فنی ما را دچار چالش کند. ازاقتصاد
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وری است و آعمده اجرای شبکه تصفیه فاضالب در بخش جمع

. اما موقعی که سیستم خانه قیمت کمتری داردبخش تصفیه

وری فاضالب آدرواقع در بخش جمع ،متمرکز را اجرا کنیمغیر

ز استفاده متمرکطرف وقتی سیستم غیرنآاز  .جویی کردیمصرفه

نیازی که متناسب با استفاده مجدد از فاضالب  براساس ،کنیممی

طور جداگانه دریچه تصفیه ای بههر منطقهدر توانیم می ،داریم

طور چون اکثر شهرهای کشور ما همین .فاضالب را مشخص کنیم

نظر هم های متمرکز از ایندر معرض خطر زلزله است سیستم

بفرمایید در شهری مثل تهران که ما چرا که فرض  .مشکل دارد

های بزرگ برای کننده فاضالب و تونلفقط تعداد محدودی تصفیه

ها دچار مشکل شوند دچار بحران انتقال فاضالب داریم، اگر این

های نظر هم الزم است از سیستمخواهیم شد. بنابراین از این

  .غیرمتمرکز استفاده کنیم تا تصفیه فاضالب انجام شود

 

های مربوط به بازیافت آب، بازچرخانی و چرا طرح* 

رغم نیازها و تاکیدات موجود در این استفاده مجدد علی

 حوزه، هنوز فراگیر نشده است؟

ما تا زمانی که آب طبیعی در اختیار داریم کمتر به فکر استفاده  -

یعنی  .بار استفاده شده خواهیم بودهایی که یکبآمجدد از 

بار استفاده های موجود یکبآترین کار همین است که از ساده

شدت هکنیم. ولی این برای وضعیتی که در کشور ما هست و ما ب

جایی نآیعنی تا  .ب مواجه هستیم کار اشتباهی هستآبا کمبود 

ریزی کنیم که چندبار های موجود برنامهبآاز  دشود ما بایکه می

ب شرب آشود که میتا جایییعنی استفاده اول  .استفاده شود

ب شرب زمانی که تبدیل شد به فاضالب باید با آباشد و همین 

اش کرد و با ای بشود در بخش کشاورزی استفادهیک تصفیه ساده

های دیگر مثل بخش صنعت هم تر در بخشتصفیه پیشرفته

که ما برای استفاده  است شود استفاده کرد. برای همین الزممی

ریزی کنیم و با توجه به امکانات و ب برنامهآچندباره از 

کار تواند اینراحتی میهایی که االن موجود است بهتکنولوژی

این سمت نرفتیم این مشکالت باقی انجام شود و تا زمانی که به

 خواهد ماند.

 

با توجه به سوابق کاری خود، وضعیت پژوهش در * 

های شرکت های تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو از جملهبخش

ها کنید؟ برای رفع ضعفآب و فاضالب را چگونه ارزیابی می

های موجود در این زمینه چه اقداماتی باید انجام و خالء

 شود؟ 

چون االن چندین سال است که از ایران  ،اطالع دقیقی ندارم -

ولی یک واقعیت کلی این است که جای  .دور هستم متاسفانه

ای دنیا کارهای تحقیقاتی را تحقیق دانشگاه است و همه ج

های اجرایی و رابطه دانشگاه و دهد تا سازماندانشگاه انجام می

گشای شود درواقع گرهن میآست صحبت ا هاصنعت که سال

عبارت دیگر صنعت با یک مشکالت یعنی به .مشکل هست

ب و فاضالب آای که در بحث ما مربوط به کاربردی در هر زمینه

 ،دانشگاه محل تحقیق است .دانشگاه در میان بگذارداست باید با 

دستگاه اجرایی خودش بخواهد  . اگرموزش استآدانشگاه محل 

نظر من یک دیوار کنار دیوار مستقیما وارد کار تحقیقاتی شود به

چون امکانات و  دموفق باش دناتوشود که نمیدانشگاه ساخته می

ر بخش صنعت یا ظرفیتی که دانشگاه و دانشگاهیان دارند د

های اجرایی وجود ندارد. بنابراین کار را باید به کاردانش دستگاه

واگذار کرد. کار تحقیق در دانشگاه و کار اجرا در دستگاه اجرا و 

 .موسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

 

های آب و های اجرایی ازجمله شرکتنظر شما دستگاهبه* 

قدر اند؟ چهدانشگاه داشتهفاضالب چه ارتباط ارگانیکی با 

قدر از اند برای دانشگاه مسئله تعریف کنند و چهتوانسته

تحقیقات دانشگاهی را برای رفع مشکالت خود 

های اند دادهها توانستهقدر این شرکتاند؟ چهکارگرفتهبه

 های تحقیقاتی دانشگاهی را تامین کنند؟مورد نیاز طرح

اطالع دقیقی از وضعیت فعلی طور که عرض کردم من همان -

جایی که اطالعات من در گذشته است متاسفانه نآاما تا  .ندارم

باید بگویم ارتباط ضعیف بوده و حاال خیلی از مسئولین اجرایی 

عنوان کسانی که کار بهها را مملکت ما دانشگاه و دانشگاهی

ولی واقعیت این است که این  .پذیرندکاربردی بلد هستند نمی

بطه بین صنعت و دانشگاه یک مسئله مهمی است که در را

ن بخش آن توجه شده و صنعت باید آکشورهای پیشرفته دنیا به 

 .طریق دانشگاه انجام بدهدد ازمشکالتش را که نیاز به تحقیق دار

ن حالت تئوری بحث کردن خارج شود و به آاز  ددانشگاه هم بای

بوط به دانشگاه است کارهای کاربردی بپردازد. بحث مهمی که مر

هم  Tیا همان تحقیق و توسعه است که در دنیا یک  R&Dبحث 

اند که یعنی تحقیق و تکنولوژی و توسعه است ن اضافه کردهآبه 

گشای بسیاری از مشکالت در تواند مشکلکه این درواقع می

برای این الزم است کارهای  ود.کشورهای درحال پیشرفت بش

شود م بشود و هر کاری که انجام میتحقیقاتی کاربردی انجا

ببینید ما االن اولین تاسیسات  .براساس تحقیق و توسعه باشد

فاضالبی که در ایران انجام شده تا جایی که من اطالع دارم حدود 

ولی هنوز که هنوز  ،سال پیش در یک بخشی از تهران بوده 70
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مان از داده های کتب است ما برای طراحی تاسیسات فاضالب

سال کارهای تحقیق و  70کنیم و در این خارجی استفاده می

طی یها را متناسب با شرادرستی انجام ندادیم و دادهتوسعه را به

که در کشور خودمان است. همه تاکید من روی تحقیق و توسعه 

است  و کاربردی شدن تحقیقات دانشگاه. دانشگاه هم درست است 

حال اما برای کشورهای در نیا عمل کندکه باید در مسیر علم د

از  ،مان را هم بگذاریم روی قله علم دنیاتوسعه اگر تمام هم و غم

مشکالتمان دور می شویم. تحقیقات و توسعه باید قسمت اعظمش 

مان باشد. خیلی از مشکالت در خدمت حل مشکالت جاری جامعه

دنیا چندین سال است که حل شده ولی ما  رشاید در جاهای دیگ

ن پیدا آهای بومی باید برای حلها هستیم و راهنآشت هنوز پ

ب و هوایی آهایی که متناسب با شرایط اقلیمی و حلراه .کنیم

ها کار بنابراین الزم است که در واقع در این زمینه .ستا کشور ما

جایی برسیم که ما هر کاری تحقیق و توسعه انجام شود و به

اقلیمی،  ،رایط طبیعیخواهیم انجام دهیم متناسب با شمی

 .اجتماعی و سیاسی کشور باشد

 

توان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات چگونه می* 

های الزم برای انجام یا زیرساختآ ها کمك کرد؟دانشگاه

های واقعی در کشور فراهم تحقیقات کاربردی مانند داده

 ؟است

 جواب این سوال را قبال در بحث تحقیق و توسعه عرض کردم و -

های اجرایی اگر صنعت و دستگاه .ارتباط بین صنعت و دانشگاه

مشکالتی که دارند را با دانشگاه در میان بگذارند و دانشگاه را وارد 

کارهای تحقیق و توسعه کنند بسیاری از این مشکالت حل 

شود. تنها راه چاره ارتباط و هماهنگی نزدیک بین صنعت و می

به این شکل که صنعت اعتقاد داشته باشد دانشگاه  ،دانشگاه است

واند کارهای تمحل تحقیق است و دانشگاه هم برود به سمتی که ب

 .تحقیق و توسعه برای حل مشکالت جاری مملکت را انجام دهد

 

نقش و جایگاه انجمن آب و فاضالب ایران را در توسعه و * 

رشد علوم و صنعت آب و فاضالب کشور در چه حد 

 دانید؟می

گاه کردن آها نقش بسیار موثری دارند هم در NGOهمه دنیا  -

های مردم و هم در قبول مسئولیت از طریق حاکمیت و دستگاه

طور نقشی داشته باشد با تواند ایناین انجمن هم می .اجرایی

های چنین مطالبه از دستگاهگاهی عمومی و همآباالبردن دانش و 

خودش را ایفا کند که تا اکنون هم  حاکمیتی در این زمینه نقش

های بیشتری از طرف منتها کار خیلی بزرگ است و حمایت .داشته

 .طلبدکارشناسانی که در این بخش فعال هستند می

انجمن  1400جا که جنابعالی در همایش سال از آن* 

مورد تقدیر قرار شده و عنوان پیشکسوت نمونه برگزیده به

های انجمن در تقدیر از گونه برنامهاینگرفتید، لطفا تاثیر 

های برتر، مقاالت برتر و غیره را نامهپیشکسوتان، پایان

 بیان فرمایید. 

هیچ وجه بنده به .من خیلی ممنونم که من را انتخاب کردند -

دانم و این لطف دوستان خودم را شایسته پیشکسوتی و تقدیر نمی

باشد قدردانی از کسانی که  تواند موثرولی در کل بسیار می .بوده

تواند مشوق کسانی باشد که االن ندرکار بودند میا قبال دست

ها بنابراین هرنوع کاری که در این زمینه .ندرکار هستندا دست

 تواند موثر واقع شود.انجام شود می

 

که جنابعالی در دوره اول، عضو هیئت با توجه به این* 

سته به انجمن آب و تحریریه این نشریه علمی )که واب

فاضالب ایران است( بودید نظر خود را در رابطه با این 

نشریه بیان کنید. آیا این نشریه توانسته است به رسالت 

 خود برای ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت دست یابد؟

وری اطالعات عمومی از محققین آنشریات علمی کارشان جمع -

ندرکار تحقیق هستند و ارائه آن به مخاطبینی ا و کسانی که دست

وری و نشر اطالعات آن هستند و کارشان جمعآکه نیازمند بهاست 

 .چون خود نویسنده توانایی انعکاس نظراتش را ندارد .است

وری اطالعات است آاش جمعبنابراین نشریه درواقع وظیفه اصلی

در  .یاز دارندن نآاز محققین و در اختیار گذاشتن کسانی که به

ب و آدر زمینه ما که نشریات تخصصی نه با توجه به اینیاین زم

تواند نقش در کشور ما این نشریه می ،فاضالب محدود هستند

حاضر جایی که من اطالع دارم در حالنآتا  .موثری داشته باشد

قدر نآمنتها عرض کردم کار  .خوب ایفا کرده انقش خودش ر

گیرد و ریزی بیشتری صورتبرایش برنامه دگسترده است که بای

این نشریه جایگاه خودش را ازنظر تعداد مخاطبین و ازنظر منبع 

 دهد.که ممکن است افزایش گرفتن برای سایر نشریات تا جاییقرار

 

ای با توجه به توان علمی و تشکیالتی انجمن چه توصیه *

برای ها، وزارت نیرو و صنعت آب و فاضالب برای دانشگاه

 ؟گیری از توان انجمن را داریدبهره

ت علمی و ئاین انجمن عمده اعضایش کارشناسان، اعضای هی -

تواند بسیار موثر متخصصین این رشته هستند و وجودشان می

باید قدر این  ،چه دانشگاه ،حاال چه دستگاه علمی .واقع شود

ها جور انجمنتشکیالت را بداند و در حد توان کمک کنند که این
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نظر هب .تقویت شود ندبیشتر نگران درواقع مشکالت مردم هستکه 

ای داشته باشد که تا االن تواند نقش بسیار مهم و سازندهمن می

های اجرایی باید منتها دستگاه .گونه باشدهم سعی شده که این

به این انجمن توجه بیشتری کنند و از ظرفیتی که دارد حداکثر 

 .استفاده را ببرند

 

برای تقویت نقش و اثربخشی انجمن آب و فاضالب و گسترش  *

 های آن چه پیشنهادی دارید؟فعالیت

در تمام دنیا نقش بسیار  هاNGOببینید عرض کردم که  -

ای دارند و این انجمن هم اگر بخواهد موفق شود باید تا سازنده

 .که ممکن است تعداد بیشتری از اعضا را اضافه کندجایی

مخصوصا از دانشگاهیان که در این زمینه متخصص هستند یا 

کنند باید تا حد امکان جذب زاد کار میآکارشناسانی که در بازار 

های مختلف کاری کرد که حداکثر کرد و میدان داد و به شکل

به این ترتیب  .ن را در اختیار انجمن قرار دهنداشتوان علمی

ب و آبتواند مشکالت جاری کند ای که انجمن پیدا میسرمایه

 .فاضالب را حل کند
 

 * اگر موردی ناگفته مانده است لطفا بیان فرمائید.

خواهم من یک مطلبی که بارها قبال گفتم و می .بسیار ممنونم -

ب و فاضالب را آبار دیگر تکرار کنم، ما اگر بخواهیم مشکالت یک

)در بخش کشاورزی که تکلیف  ل کنیمب شرب حآدر بخش 

ب است با استفاده از آروشن است که بحث استفاده بهینه از 

بیاری هست و باالبردن راندمان آهای جدیدی که در بحث فناوری

گذاری شده ولی ن سرمایهآدر بخش کشاورزی که تا حدی برای 

ب بهداشتی آب اشامیدنی از آباید  ،خیلی بیشتر باید انجام شود(

ب بهداشتی است آب مصرفی ما آدرصد  95-90د چون جدا شو

 100درصد مصرف شرب دارد. شما وقتی بخواهید  5و کمتر از 

ب شرب تامین کنید هم عمال غیرممکن است آدرصد را با کیفیت 

ب را آدرصد  5ولی اگر بخواهیم کمتر از  .و هم هزینه باالیی دارد

ه درجه اعالی شود بتوانیم بب شرب استفاده میآعنوان که به

هزینه بسیار  ،خودش برسانیم و با استانداردهای دنیا تطبیق دهیم

نظر من ما همین شبکه االن در مورد همین تهران به .کمتری دارد

ب بهداشتی اعالم کنیم و در آعنوان ب را بهآموجود توزیع 

این  .ب قرار بدهیمآهای تصفیه های مختلف ستونگذرگاه

ب باشد آب موجود در شبکه توزیع آشان همین ها ورودیستون

ها که با قیمت نسبتا مناسبی قابل تامین ب خروجی ستونآو 

بنابراین راه چاره این است که تا  .است در اختیار مردم قرار گیرد

ب بهداشتی جدا کنیم آشامیدنی را از آب آکه ممکن است جایی

ان کامال نیاز کار در بعضی شهرهای ایران مخصوصا شهر تهرو این

کنم و امیدوارم در دستور کار انجمن بر این مسئله تاکید می .است

باز اگر درباره جزییات این طرح سوالی بود بنده بعدا  .قرار گیرد

 .در خدمت شما خواهم بود




