
میزگرد

1401 زیی، پا3ال هفتم، شماره س  90 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

 رویکردهای برنامه ایمنی آب ینشست تخصص

،اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت)

 (تهران، دانشگاه 1400آذرماه  11 تا 9

=879646https://www.aparat.com/v/BFhCa?playlistلینک فیلم نشست: 

 :نشستاعضای 

 )مدیر دفتر نظارت و کنترل کیفیت آب، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( مهندس اعظم کوشیار واقفی

  )رئیس گروه بهداشت آب و فاضالب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( شقاقیغالمرضا  سمهند

  )استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز(  حقیقی فرد جعفرزادهنعمت اله دکتر 

 )شرکت آب و فاضالب استان تهران و ممیز برنامه اینمی آب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( شربیانیمیترا قاسم دکتر 

  )شرکت مدیریت منابع آب ایران( نژادحسنجواد هندس م

 )استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان( محمدیحامد دکتر 

  :واقفی سمهندآقای 

به اعضای نشست تخصصی شماره دو، رویکردهای برنامه ایمنی 

خیلی سریع  رابرنامه این نشست  من. گویمآب خیرمقدم می

ما در بخش اول کلیاتی را در مورد بحث  کنم.ن عرض میاخدمتت

که هر یک از اعضای برنامه ایمنی آب خواهیم داشت، و بعد از آن

پرسش و پاسخ یک بخش  ،هایی را مطرح کردندنشست صحبت

و بعد دو مرتبه اعضای نشست به  خواهیم داشتدر حد یک ربع 

سش برای پر را دقیقه 15 مباحث خود ادامه خواهند داد و در انتها

 .گیریم که بتوانیم برنامه را سر وقت تمام کنیمدر نظر می و پاسخ

کنم و بعد هم اگر اجازه دهید من با یک مقدمه شروع می

 رم دست سایر عزیزان. اسپمی

که سازمان جهانی  بود هایییکی از برنامه برنامه ایمنی آب،

استانداردی که مربوط به هم از  اش ریالگوبهداشت معرفی کرد. 

جا آن. گرفته بودند (HASET) مواد غذایی بود کارخانجات تولید

 محصول نهاییروی فقط برایشان خیلی مهم بود که صرفا ما 

یند تولید شناسایی آفر تأییدیه ندهیم، بلکه بتوانیم خطرات را در

و این خطرات را به حداقل ممکن کاهش دهیم تا اطمینان  نیمک

 .شده استحاصل کنیم که تولید ما، تولیدی با کیفیت تضمین

برنامه ایمنی آب هم بر همین مبنا تنظیم شد و بعد کامال برطبق 

این برنامه  .روزرسانی شدشرایط مربوط به آب تغییر پیدا کرد و به

 1390 سال و در غاز شدبا کمک وزارت بهداشت آ 1388سال 

 در سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی قرارگرفت. هم

نم اتواالن میو  دیبیارداجرایی صورت بعد از آن پیگیری شد که به
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های کشور این برنامه اجرایی شده و م که در تمامی استانویبگ

که عمدتا شهر مرکزیش هم  اهر استانی ما یک شهر ر حداقل در

داریم که در آن برنامه ایمنی آب را در آن اجرا کردیم،  اهست ر

 رهرچند که بیشتر از این هم اجرا شده است. من بیشتر از این دیگ

عنوان یکی از شقاقی که به سم و از آقای مهندهدتوضیح نمی

متولیان اصلی برنامه ایمنی آب از وزارت بهداشت هستند خواهش 

کنم که توضیحاتی را در ابتدا در مورد روند اجرای برنامه ایمنی می

هایی و نقش نهادها و سازمان هاتفاق افتادها و اقدامات آب، سیاست

  خصوص همکاری کردند بدهند. اینکه در 

  آقای مهندس شقاقی: 

ی گرام دیپنل و اسات نیکنندگان در ارکتبا عرض سالم خدمت ش

برنامه در  یدر مورد روند اجرایک اسالیدی را  عنوان مقدمهبه من

اشاره  فیمهندس واق طور که آقای. همانکشور ارائه خواهم داد

 سکیر تیریهست که براساس مد ایبرنامه ،برنامه نیا دکردن

در سامانه  سکیرمدیریت در واقع  امهبرن نیاست و هدف از ا

که در  یموضوع مهم .مصرفتا  زیآب است از حوضه آبر نیمأت

ست در این ا هامشارکت همه بخش مهم است، یلیبحث خ نیا

برنامه این که  های آن هستترین نکتهبرنامه، که یکی از کلیدی

 نیب یهایهمکار میویگیم یوقت د. ما معموالکنیم زیمتما ار

 یاریو معموال بس ودشیانجام م فیضع یلیکشور ما خدر  یبخش

 نیعدم ا لیدلمواجه هست به آن از مشکالت که االن کشور با

از  یکی ،خصوص آبدر مخصوصا  .ستا یبخش نیب یهایهمکار

 یصورت بخشبه هاکه بخش مینیبیاست که ما م یمهم یهابحث

 نیو ا دکنیمرا کار خودش  یو هر کس کنندیعمل م

درخصوص بحث آب  یکه بحران ودباعث ش تیها در نهاناهماهنگی

که  یستیزطیمشکالت مح ریسا ایهوا  آلودگی مانندموارد  ریسا ای

چارچوبی را برای واقع این برنامه یک  د. دریوجود بیاهب دوجود دار

 یمویگبخشی ارائه داده است، که ما وقتی میهای بینهمکاری

ها بخشی به این راحتیی مطمئنا همکاری بینبخشنیب یهمکار

باهم انجام دهیم. که همکاری فقط با گفتن این ود،شانجام نمی

 میناتا بتو دباشوجود داشته یفرمت ی یاچارچوب حتما باید

 یکه آقا نطوراایمنی آب هم برنامه نیا انجام دهیم. ها رایهمکار

طور همان .شروع شد 1386از سال اشاره کردند  فیمهندس واق

شروع  ییمواد غذا هایکارخانه که آقای مهندس واقفی گفتند از

آب  نیمأت یهاسامانهدر  بزرگتریندازه با ا دمدنآاش رو شد مشابه

شروع شد  1390در واقع در سال  ناملوتیپا نیاول . مااجرا کردند

که ما برای این .میانتخاب کرد لوتیعنوان پابهرا  زیشهر تبر و

 میهتر انجام بدیتر و قومحکم ی رابخشنیب یهمکار نیا نیمابتو

بهبود  یعنوان سند ملتحت داشت رانیوز ئتیمصوبه ه یک

این سند، هدف هفتم، اجرای  از اهداف یکی ب کهآب شر تیفیک

 نیا ایقانون در واقع این سند و  .برنامه ایمنی آب در کشور هست

 هااجازه را داد که دستگاه نیدولت به ما ا ئتیمصوبه ه

ها یهمکار و این ده باشهم داشت یپشتوانه قانون ناهاشیهماهنگ

 پایلوتی که از تبریز ما 1392سال  ما در تیدر نها ند.انجام بده ار

 و اهواز اصفهان از جمله، های دیگربه شهر ه بودیمشروع کرد

 تا 1396در سال  تیادامه برنامه که در نها .میداد عمیمکاشان ت

 نیتمر و میکردیاجرا مرا استقرار  یزیممبرنامه ما  1۴00

مراکز در  کار، شروع یبرا هم معموال ا.برنامه ر یاجرا میکردیم

شهر کاشان  .استان کی جزهب، میبرنامه را شروع کرد نیها ااستان

برنامه داشت  نیا به که یعالقه خاص لیدلاز موارد بود که به یکی

 این برنامه راستقرار ا تیوضع یمهدر نهایت ما اگر بخوا .اضافه شد

این  دها توانستناستاندرصد از مراکز  31داشته باشیم، حدودا 

و  ودنند، یعنی ممیزی انجام شابه مرحله استقرار برس ابرنامه ر

درصد هنوز  ۴۴حدود ها اخذ بکنند. از دستگاه دننابتو اتأییدیه ر

مدام دارند  و هستند یمنیبرنامه ا یدر مرحله اجراو نتوانستند 

 .اخذ کنند انامه روانند این گواهیتا انشاهلل بت دنوشیم یزیمم

 رغمیچهار استان هست که عل .پاس کنند ندنستانتو 13حدود 

ندند، فعال نتوانستند ابه مرحله ممیزی رس ان راکه خودشاین

 یمرحله داوردرصد در  12. حدود دناخذ کنتأییدیه الزم را 

 های، در کمیتههاههمه دستگا توسط هم باز یداور نیهستند که ا

که عمدتا سازمان  هستند هااز همه دستگاه که متشکل استان یفن

سازمان صنعت  ،یکشاورز ، وزارت جهادزیستحفاظت محیط

 انجام می شود. رویوزارت ن و بهداشتوزارت  ،کشور وزارت ،معدن

 کهبعد از این وشود می لیتشک یفن تهیکمها هم در استان

ی کشور تهیکم به تینهادر  دآییم کنندیم دییتا یفن یهاتهیکم

 طین شراآاگر و  ودشیانجام مجا ممیزی این و یکشور یراهبر و

 تیوضع نیا تأییدیه بدهند. هاآن به توانندد میاخذ کردن الزم را

که آن این در مناطق شهری هست که بعد ازبرنامه  یاجرا

برای سایر  ااین برنامه رآیند گرفتند می انامه رشهرهایی که گواهی

شهر طبق  13۴اکنون  دهند. همتوسعه مین هم اشهرهاش

برنامه را اجرا  نیا دارند در کل کشوربینید نموداری که می

پوشش تحت را تیجمع ونیلیم 29 به کینزدحدودا که  کنندیم

تر هست ساده یک مقدار ییبرنامه در مناطق روستا نیا .قرار دادند
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 یلیتر هستند و خدهسا ییآب روستا نیمأت یهاستمیسچون 

در روستا هستند که  78حدود . برنامه اجرا کرد ودشیتر مراحت

هستند که روستا  8یا  7برنامه هستند و حدود  نیا یحال اجرا

 کهبعد از اینرا هم اخد کنند. روستایی  انامه رتوانستند گواهی

توسعه  دنابتوکه  میدواریام که میشروع کرد مااجرا شد  شهری

 .ندارم یصحبت راین بخش دیگد. من فعال در کن دایپ

  :واقفی سمهندآقای 

ی در خدمت دکتر محمدکنم آقای خیلی ممنون. من خواهش می

 تیریمد یابیدر مورد موضوع ارز خواستمشما باشیم، من می

ذارم برای بخش گب ابپرسم، ولی ترجیح دادم این ر شما ریسک از

خواهش کنم که در مورد  شما خواستم ازدوم. در این بخش می

س شقاقی هم اشاره کردند و محور دقای مهنآهمین موضوعی که 

بخشی نهادها و سوم صحبت ما هم هست، تعامل و هماهنگی بین

در پیشبرد اهداف ایمنی آب و  دناتوواقعا چه نقشی می هاسازمان

 توضیحاتی بفرمایید.  داجرای آن داشته باش

  آقای دکتر محمدی:

نشست.  برگزارکنندگانبا سالم و عرض خسته نباشید خدمت 

 یهانهادها و سازمان یبا تعامل و هماهنگ عرض کنم مرتبط

نم عرض کنم اتویرا ماین  برنامه نیا یمسئول در ارتباط با اجرا

های مرتبط با ارزیابی و مدیریت ی بحثطور کلبه که هر کاری اصال

 نفعانذییم اگر هنظر قرار بدمد هیمریسک و یا غیر از این هم بخوا

 یعنی ،ودشخوب اجرا  ،ودش ختهیخوب ر دناتویباشند برنامه م

 نیمختلف مرتبط با هم ینهادها هستند. امر یخود افراد که متول

WSB وزارت بهداشت به استناد بحث اجرایی .هستند ریدرگ 

هم  ی امرمتول عنوان، در راهبرد سند ملی بهبرنامه پنجم توسعه

، سکیر یابیارتباط با مسائل مربوط به ارزدر  .شناخته شده

کنند.  دیما را تهد ستمیس استممکن  یمختلف یها از جاهاسکیر

، تا مصرف ریکه از آبگ میکنیم نیکه ما صحبت از ا یوقت مثال

 ست بحثا، ممکن میهدیم راررا مدنظر ق زیحوضه آبر وقتی که

مناطقی که اطراف  ایرودخانه  نیهم باالدست یاراض یکاربر

وجود  اتیسیسأو ت التیتشک جانیا ،شده حفر ربآب ش یهاچاه

 مثل گرید یهاها به دستگاهداشته باشد که نظارت و کنترل آن

ها یآب شرب هم شهردار عیدر توز .ودی مربوط شجهاد کشاورز

 هایباز شهردار یگرید یهااز جنبه طورنیو وزارت کشور و هم

تنظیم این برنامه وقتی که ما آن  در هستند. بنابراین درگیر

خواهیم مداخالتی انجام کنیم و میبندی میها را اولویتریسک

مختلف های صورت مشترک توسط بخشیم، مداخله باید بههبد

. آقای مهندس شقاقی فرمودند که جلساتی تشکیل ردیصورت بگ

ه خیلی سال شد و هیئت وزیران هم در برنامه پنجم توسعه ک

، اسناد ودشم میاتم ددارکه م شده و برنامه ششم هم اهست تم

تنظیم برنامه اگر ما بتوانیم  در اما .مجوز را داده نیاباالدستی این 

ن و در تدوین امهای مختلف برنامهها را درگیر کنیم و در بحثاین

صورت صورت همه جانبه و بهها را کامالً بهآن آب یمنیا برنامه 

 یمهو دخالت بد میرینظر بگ هاآن هم هست از یکه متول یردف

هر در ، دچه که اهمیت دار. بنابراین آندموثر باش دناتویم نیا

نه اای، حتی آدم در منزل خودش هم با مشارکت اعضای خبرنامه

نتیجه بهتری  ددخیل کن او همه ر دای را تنظیم کنیک برنامه

 خواهد گرفت. 

 : واقفی سمهندآقای 

بسیار ممنونم آقای دکتر. این موضوعی که شما اشاره کردید در 

هایی بود که زنجان خیلی خوب اتفاق افتاد و یکی از استان

ها و بخشی خیلی خوبی اتفاق افتاد و جزو شرکتهماهنگی بین

ایمنی آب را اخد کنند.  مناطقی بود که موفق شدند گواهی برنامه

نژاد که در سازمان ای مهندس حسنکنم از آقمن خواهش می

های ها و ریسکمدیریت منابع آب هستند، در مورد چالش

در جریان  حاضرینتهدیدکننده منابع آب توضیحاتی بفرمایند که 

 قرار بگیرند.

 نژاد: حسن سمهندآقای 

بسم اهلل الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای 

 با توجهحاضر در این نشست علمی. مهندس واقفی و همه دوستان 

 کنم که با توجهبه زمانی که در اختیار بنده قرار دادند من فکر می

کار  میمنابع آب داری کیفیت ای که در زمینهالهس 20به تجربه 

 نماتومدیریت منابع آب، من می شرکتدر  81از سال  میکنیم

 بآ تیفیک های تهدیدکنندهریسکها و مباحث مربوط به چالش

 م. یکی از محورها بحثهن ارائه بداخدمتت یدر سه محور اصل ار

قانون عادالنه آب، بیشتر بحث  ۴6ی است. ماده و قانون یحقوق

دنبال کرده، بحث مدیریت کیفیت  اهای آالینده رمدیریت واحد

از  ،ییمنابع آب و ضمانت اجرا تیفیک یاستانداردها منابع آب و
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، این نداریم از شیانتظار ب است. قانون مغفول مانده درموضوعات 

ی به بازنگر ازیگذشته و ن قانون سال از ۴0چون عمری حدود 

. ولی نکته دیگری که جای سوال هست برای من این است ددار

به بحث کیفیت منابع آب و سفانه أمت های قانونکه در بازنگری

باز  ی،استاندارد مصرف با تیفیو متناسب بودن ک شیاستانداردها

نظرم یی هست که بهاز محورها یکی ازین نیاو نده ام مغفولهم 

چون بحث کیفیت یک بحث  .ودشبحث نیاز هست در این نشست 

نقش دارند و  یو حقوق یقیو تمام افراد حق ی استسازمانفرا

 ستمیس نیا درافراد  نیاز ا کیهر گاهیکه جا ددار ازین نیبنابرا

  .ودش فیتعر

ها و جزو چالش کنمیکه من فکر م یمحور نیدوم

و  یباحث فنهای کیفیت منابع آب هست، بحث مریسک

 آبفا و، ستیزطیحسازمان مو ما که رغم اینعلی هاست.زیرساخت

 یما هنوز شناخت ،میهدیانجام م میدار یادیمطالعات زبهداشت یا 

اطلس  یک و در واقع یانقطه ریو غ اینقطه ندهیاز منابع آال

 یم پتاسیلویبگ آن که بر اساس میکشور نداردر منابع آب  یآلودگ

حتی  .م چقدر هست و در کدام آلودگی احراز شدهای هرکدآلودگ

و موردهایی  داحراز آلودگی هم تشکیک وجود دار نحوهروی 

در این زمینه کار بکنیم و نیاز هست که یک  دهست که بای

 یم. همطالعات جامعی در این زمینه انجام بد

بار  د این است کهترین بحثی که در این زمینه وجود دارمهم

انجام  تیفیک یبندپهنهآلودگی را در منطقه مشخص بکنیم و 

 یخوب یهارساختیزاین هست که ما  هانیکه لزوم همه ا میهبد

 نیآنال هایویژه ایستگاهو به ناهامشگاهیآزما لیتکم نهیدر زم

های ها و سهم آالیندهدیتهد بحث میخواهیکه اگر م میداشته باش

قرار  یمورد بررسصنعت، کشاورزی و خدمات شهری و غیره را 

بندی کنیم مشخص کنیم و اولویت اباید متناسبا سهمش ر میهد

هر کدام  .میهها را انجام بدبرنامه و متناسب با اعتباراتی که داریم

انجام  دآییهم که م ییجا ،سفانه چون انجام نشدهأمت هانیاز ا

به شکل کیفی انجام  کمبود اعتبارات لیدلبه متأسفانه شود

چون این مبنای علمی و  ودوقتی به شکل کیفی انجام ش ود.شمی

 مورد استناد و ان رآ دناتوی نمیدادگاه حقوق هیچ دفنی ندار

هست که  ازیست که نا یچالش این دومین د.بدهقرار  یریگیپ

 تیریو مد شیپا نهیدر زم ناکشورم یو علم یفن یهارساختیز

  د.ارتقا پیدا کن منابع آب کیفیت

 .هست اعتبارات سومین آیتمی که من بحث دارم، بحث

 ردوآب م نیمأکه در ت است یامسئله نیسفانه آخرأاعتبارات مت

 اریبس شاعتبارات دهایی که وجود دار. طرحدگیربررسی قرار می

 بحثکه با دوستان در  ییهاهمه نشستهمیشه در  .هست زیناچ

با توجه به  .ها هستاعتبارات طرح نیمأبحث ت میدار ییاجرا

حالت سینوسی به خودش گرفته و  نیکشور ا یاقتصاد طیشرا

که  یوقت ود.شیکار انجام مبعضی اوقات اعتبارات خوب هست و 

. ببینید بحث کیفیت، یک بحث دخوابکارها می ستیاعتبار ن

و نیاز هست که یک  دگردمردم برمیبه سالمت  ست واحاکمیتی 

نیم ااعتبار دائمی در این زمینه داشته باشیم و بدون کاستی که بتو

یم. اگر هن انجام بدآمتناسب با  ابینی کردیم رن اهدافی که پیشآ

به همین نسبت ما  شودچکانی انجام طرهاعتبارات به این شکل ق

 یم. وشمشکل مواجه می اهای مختلف بدر بحث

 من فقط .یک نکته عرض بکنم در بحث اعتبارات من فقط

و به شکل  ودشجدا  طرح از قسمت دیبا عتباراتکه ا مویگیم

ی با مشکالت مال هاچون شرکت .دیدربیاها شرکت یاعتبارات جار

های حفاظت کیفی کنم تحت نام تعرفهمیمواجه هستند من فکر 

بسیار نازل هست و مثال برای  اگر هم یو حت ودمنابع آب مطرح ش

از  یلیخ دناتوریال هست، همین می 19تهران در حال حاضر 

 دبکن مرتفع ار یاآب منطقه هایی مثل شرکتیهاارگان مشکالت

اجه با مشکل مو تیفیک بحث در ناهاشپروژه یجار بحثحداقل  و

ند. نشو

 : واقفی سمهندآقای 

جا و هتوضیحاتی که فرمودید کامال هم ب .خیلی ممنون از شما

 کنمش میاهخوجعفرزاده درست بود. در ادامه از آقای دکتر 

 ارائه کنند.را هم در این خصوص  خود نظرات

نام سپاسگزارم آقای مهندس واقفی. به آقای دکتر جعفرزاده:

از  یتیب کی ادیکردند یکه دوستان صحبت م طورنیهم .خدا

 حافظ ،داستان نیبه ا ستیربط نیافتادم که ب رازیخواجه ش

:ویدگمی

آنقدر از عشق گفتن در بیان

 چون که عشق آمد خجل گشتم از آن

که  یزیتجربه ناچ با توجه بهمن  واقعیت قضیه این هست که

 مختلف در یهاو همکاران و سازمان دههچند  نیطول ا رد مدار

بحث از  میکنیصحبت م دهه، خیلی زیاداز چند  شیطول ب

ن انصیبمدر انتها چه  کهنیا یول .آبو ایمنی  آب تیو کم تیفیک

 شتریب گرید یدر جاها ددار، بحثی هست که واقعا جا ودشیم
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ما  دناشاره فرمودطور که آقای مهندس واقفی . همانودش یبررس

مد، آببینیم که برنامه ایمنی آب اصال چرا  دیاول با هر حالبه

ن، قبلی چه بدی داشت که چیز جدیدی اقول یکی از بزرگانمبه

ن ا، آن تجریباتی که از قبل ما داریم نشدذاریگش بیجا هیدخوامی

نواقص و  یسرکن یامهای جاریهرحال برنامهکه به ددهمی

برنامه  نیا دیکه قاعدتاً باداشته خالهایی وجود  داشتند و ابهاماتی

 یهاطور مثال در برنامهبه .دبده ها پاسخبه آن دناآب بتو یمنیا

با موضوع  هدشیبرخورد م یالفعان وی العملشدت عکسبه یقبل

کنم که چرا. حاال بعدا اشاره می ،تیفیک مویگینم ، منآب یمنیا

 یریپذتیو مسئول یاجتماع ییپاسخگو طور مسئلههمین

 انیبردارها و متولبهره ،کارفرماها ،هانزد نهادها و سازمان یاجتماع

. به ناخواسته ایخواسته  حاال ،یتا حدود مغفول مانده تأمین آب

ای که جناب ی، من آن مسئلهریشگیپ بحثبه دنبال  علت عمالاین

طور جناب درستی اشاره کردند و همینآقای دکتر محمدی به

آب براساس  یمنیا عتوجه به موضو یعنی ،آقای مهندس شقاقی

این مسئله ها، خیلی بهاین ، هر سهخطر یابیو ارز یزیمم ،شناخت

  .پرداختندیمن

 تیفیک نیتضم ما گذشته یهابرنامهدر  ،ترمهم نیاز ا

، مطرح نبوده تیفیک تضمینچون ، بعد بودهکار ن سرلوحه

ن مواردی آ. این باز از محورندآیفر نه میکردینگاه م محورمحصول

 م برسم بههخوامن بعد از این می .بوده که وجود داشته

به این  .صحبت کنم روی آن یک مقداری و ییاجرا یهاازینشیپ

م وینم بگاتومی ساده یلیخ ن،اعللی که من عرض کردم خدمتت

بوده، در  نقطه آخرین، نگاه اشی قبلی عمدتا نگاهاهبرنامهکه 

 .دینگاه کن ار نقطه آخرکه در برنامه ایمنی آب قاعدتا نباید صورتی

درستی اشاره کردند که باید حوضه آبریزی س شقاقی بهدآقای مهن

ها که دچار تضاد یدر کشورم ویم فراتر بگهخوانگاه کنیم. من می

 لیتبد ددار یبه مسائل اجتماع های است، این تنشآب یهاو تنش

بلکه برهمکنش  ،هاهضتک حوتک ای وهحوضتنها  نه من ود.شیم

کمی  ودشیم حاال روی این .در ایمنی آب ببینم دیها را باهضحو

که  ودریانتظار م ،نیبا توجه به ا . بنابراینصحبت کرد بیشتر

  د.باش تهداش نگری، اوال یک جامعهآن یمنیبرنامه ا

 در درجه اول .توجه کرد دیچند تا مطلب بابه  ینگرجامعه در

 میبربه ضنگاهمان را از حو دیبا یکردم کم طور که عرضناهم

 یبرا است اگر من قرار م،کنیم یزندگ دارمدر اهواز  من .باالتر

 اام رحوضه دیعنوان نبا چیهبه نمیآب بچ یمنیشهر اهواز برنامه ا

این  ود.شیم یاستان خوزستان جار م به کارونی که درهتقلیل بد

 هایدر استانها ها و طرحبرنامه و هاتیر فعالیثأتتحت  کارون

 ،کنندیم تیفعال پایاب دارندعنوان باالدست بهاست  یباالدست

 یبرا شوندیاست که دارند اجرا م یکالن یهاطرح ریثأتحت ت

من اصال نگاه مخالف  .آخرالی انتقال آب را انجام بدهند و  کهنیا

کنم، بحثم  مطرحم هخوایمن نسبت به این انتقال آب موافق ای

در بحث ایمنی آب باید  نایم ویم بگهخوایم یول .ستین اصال این

محدوده  یکم بههتقلیل بد اام رنم حوضهاتو. من نمیوددیده بش

که فقط در استان خوزستان قرار  یمحدوده اثر کی و یمطالعات

ود.شیمطرح م ایجغراف دگاهید اول از این ،تیجامع نیبنابرا .دارد

 تیکم فقط به بحث ،تیجامع یمویگدرجه دوم وقتی میدر 

ه اگرچ .گریددر کنار هم، این دو تا میتک بپردازتک نباید تیفیو ک

ای بسیار مهمه، در بسیاری از موارد کیفیت متغیر وابسته تیفیک

. حتی اگر که کمیت است  ست نسبت به آن متغیر مستقلا

ن ااگر براساس هم ،دیم هم نقص دارویگبراساس قانونی که می

 ان راشکنترل کنند و مقادیر آلودگی اکلیه منابع آالینده ر دنوبر

 ،مههم از دست بد امن آبگذاریم ر طرف نآاما از  ،پایین درن.بیا

ها خیلی تغییری نخواهد کرد. بنابراین یک غلظت آالینده امجدد

که ما باید حتما در برنامه ایمنی  دتعاملی بین این دوتا وجود دار

  .آب ببینیم

برنامه  نیا اشاره شد که ،کنمم اشاره هخوامیکه مسئله بعدی  

 HASETبه  یکنم وقتیم فکرمن  .نوشته شدHASET  بر اساس

و  ییدر مواد غذا یمنیا نیب ماهوی یهاتفاوت کی میکنینگاه م

 دیوجود دارد که با آب یمنیبرنامه ا بحثو  ییمواد غذا نعتص در

نشود در اجرا با  فیاگر خوب تعر ود.بش فیحتماً خوب تعر نیا

ولی  دش در این نشست نباشیشاید جا .میوشیروبرو م یمشکالت

 WSBی شناسبیآس روی این قضیه ودشدر یک نشستی می

 .نیمک توجه آن که باید به ییاجرا یهاازینشیپ . اماودصحبت بش

کنم همان چیزی که جناب آقای در درجه اول من فکر می

ببریم به  اکه نگرش راین ،مهندس شقاقی هم اشاره کردند

که از برای این یم.فرار کنن عمل کرد ایرهیجز سمت که ازاین

به خود  میکنیمراجعه م یوقت ای عمل کردن فرار کنیمجزیره

 یسلسله مراتب ار یساختاریک  بینیم، میبرنامه و اسناد برنامه

از وزارت بهداشت شروع  یی،اجرا یهاتیمسئول یبرا دارائه دادن

های بین . باید تعهدات و مسئولیتمختلف یهاتا شرکت شودیم

 کهی لیدل .دبلکه به اجماع برس، ودها، نه تنها تعریف دقیق بشاین

توافق هست که اجماع و  نیا ودشیعمل م ایهریجز ددار االن

ی جلسات متعدد . من دروجود ندارد فیارتع حتی بر سر یجمع

نظر اجماع کیها سازمان یهاندهینما م، بینکرد دایپ که حضور

 ودشکردن می عمل ایرهیخود به خود جز در نتیجه .وجود ندارد

تعریف دقیق این تعهدات و  ییک آسیب بزرگ. پس یک

. مسئله هارسیدن به اجماع بر سر ایندیگری هاست و مسئولیت
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ایمنی آب را درست  ید برنامههبعدی این هست که اگر شما بخوا

بحث  که هم در دیفراموش نکنرا  یسازتیظرفاجرا کنید این 

متعامل ناظر در کنار  یهاسازمان بردار هست و هم دربهره بدنه

 هیقض نیدر رابطه با ا .بر هستآب نفعانیدر ذ ست و هما هانیا

نگاهم را یم برنامه ایمنی آب باید وگمی است که نیا یمسئله بعد

باز  میبپرداز آب شرباگر فقط به  ،ببرم فراتر ربش آباز فقط 

نفعان یکل ذ دیمن با یم، کنینگاه م داریم ار نقطه آخر ناهم

 ار موردبنابراین این  .مهه مورد توجه قرار بدضحو نآدر  ار یآب

اعتبارات نیاز  کهنیا لیاز قب یموارد . حاالمیتوجه کن حتما دیبا

نژاد اشاره کردند و مواردی از این هست که آقای مهندس حسن

 رعبارت دیگکننده نیست. بهنظر من مهم است ولی تعیینقبیل به

ببریم، شرایط  شیپرا برنامه  مینابتو دیباچه که داریم ما با آن

 ردیگسال  20نم تا ادست که من میاکشور همینه، این شرایطی 

چه خواهیم داشت. ما باید ببینیم با آن اهم این وضعیت اعتبارات ر

 انیم برنامه رلتوآل ماست چگونه میچه که ایدهکه داریم نه آن

 فیتعهدات اگه تعر نکه به این برسیم ایپیش ببریم. برای این

 تاً ینها .میکن جادیارا تعهدات  ییضمانت اجرا دیحاال با ودشیم

 یابرنامه کیاز  برود فراتر گام کی یدآب با یمنیه ابرنام کهنیا

به  ودبش لیتبد، این باید شده فیتعر یاالدستاسناد ب یکه برمبنا

 بیکشور تصو یگذارسطح قانون نیکه در باالتر یمقررات ایقانون 

 ار موارد هیدر ادامه بق .کنمصحبت نمی نیاز ا شتریب . منودشیم

 .ن خواهم بودادر خدمتت خصوص در بحث پایشبه

 : واقفی سمهندآقای 

بله بعضی از  .خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتی که دادید

 ای نگاه کرد حتی ممکنهه و باید فراحوضهکامالً درستمواردی که 

مواجه هستیم صرفا  آن ی که بایهامسائل و مشکالت و چالش

. دذارگتأثیر ب رگیه دضبه حو هضوح و از یک دبرای یک حوضه نباش

که از یم قبل از اینهاز دست ند اکه خیلی وقت رمن برای این

ن اخانم دکتر شربیانی خواهش کنم که در مورد مسائل خودش

 دسواالت خو دنناتویحضور دارند م ی کهنفر 131صحبت بکنند. 

 عزیزانی که ،مطرح خواهد شد و به تناسب جیتدرو به دنسیبنو ار

دارند پاسخ خواهند داد. خانم دکتر شربیانی حضور در نشست 

که در آب و فاضالب استان تهران حضور دارید بر اینشما عالوه

آب هستید.  عنوان عضو تیم کمیته ممیزی برنامه ایمنیبه

کردن برنامه ایمنی آب در مجمع عملی توضیحی در مورد نحوه

 هید.دبهای آب و فاضالب شرکت

 خانم دکتر شربیانی: 

کنم، بله من امروز به بسم اهلل الرحمن الرحیم، سالم عرض می

کمیته ممیزی برنامه ایمنی آب شرکت مهندسی آب نمایندگی از 

خیلی خوشحالم که این  .ن هستماتتو فاضالب کشور در خدم

 ودشفرصت داده شد که در مورد کاری که در این کمیته انجام می

انی در توسعه م. سازمان بهداشت جههتوضیح مختصری بد

مستندات برنامه ایمنی آب یک شعار مهمی را مطرح کرد: بزرگ 

فکر کن، کوچک شروع کن و توسعه بده. در واقع این یک محوری 

بود که در کمیته ممیزی ایمنی آب بر آن تأکید شده بود و با 

و کار بزرگی که روی  ودشتوجه به تمام مشکالتی که مطرح می

، این کمیته ددهن میانش ان رمیز هست و مستندسازی ای

گذاشته، یعنی ما  دانجام بده دناتوچه که میآن بر اتمرکزش ر

رغم تمام مشکالتی که اجرای برنامه دارد تالش کردیم علی

یم. هنیم انجام بداتوچه که میذاریم روی آنگب ان راتمرکزم

های کوچک ایجاد بکنیم در کشور و توسعه از اشل انیم برنامه رابتو

 شکر نتایج خوبی هم این رویکرد داشته. ا ر یم. خداهبد

 کاری که انجام شد این بود که ما قطعات بسیار پراکنده

گسترده از محل منبع تا  الزامات برنامه ایمنی آب و این حوضه

ا ی ودشصحبت می آن محل مصرف مشترکین که وقتی در مورد

این  ود.شهای مختلف از مفاهیم میو برداشت ودشمی مستند

همین بزرگی کار یک  ودشهای آب ارائه میکنندهوقتی به تأمین

کاری که انجام شد در  .در اجرای برنامه دکنمانعی را ایجاد می

کنار  انستیم قطعاتش رااین پازل قطعاتی که وجود داشت را ما تو

بومی را برای ایران استخراج کنیم  یم و یک الگویههم قرار بد

ی سندیعنی االن ما متمرکز هستیم بر سه  سند.محدود بر سه 

های کارشناسی بود، هم از ها بحث و صحبتکه ماحصل ساعت

ها سندطرف متخصصین شرکت مهندسی و هم وزرات نیرو. این 

البته با  سند.استخراج شده و ما متمرکز هستیم روی همین سه 

م از اشرکت مهندسی که االن هر کد LIMSافزار پشتیبانی نرم

آن شروع رویکرد  تاتکمیل بکنند  ار سندشهرها و روستاها این سه 

و قدم گذاشتن در اجرای برنامه ایمنی آب محقق شود. شهرها و 

را، و  اسناد دروستاهایی هم که توانستند نهایی و تکمیل کنن

 دچه که دارکنار این هست که ما ببینیم آنبررسی میدانی هم در 

چقدر  ودشانجام می دبا آن چیزی که در میدان دار ودشمی مستند

هم بخش مهمی از کار هست که در دستور کار آن د.انطباق دار
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نامه ایمنی آب که گواهی اندنستهاشهر تو 10ست. تا االن حدود ا

 دنستناتو استانی رنامه اگواهیشهر و روستا هم  12ا بگیرند و ر

خواستم اخد بکنند. این کلیاتی هست که در مورد کمیته می

 نم با توضیحات بیشتر در خدمت باشم.اتوبعدا می .عرض بکنم

 : واقفی سمهندآقای 

یم بعدا مسلما در بخش بعد هجواب بد ااول سواالتی که هست ر

جز ایران هیک سوال هست که، ب .در خدمت شما خواهیم بود

آقای مهندس  کنند؟رهای همسایه دارند اجرا مییک از کشوکدام

سوال بعدی این  .کنندشقاقی در ادامه صحبت حتما اشاره می

ست که آیا ما استاندارد واحدی برای خروج پساب داریم که حد ا

ها را مشخص کند و بتوان در کشاورزی استفاده کرد؟ مجاز آالینده

ارد داریم و سازمان حفاظت از ما برای خروجی پساب ها استاند

تدوین کرده و میزان حد مواد  ازیست این استانداردها رمحیط

مشخص  ار ودهای پذیرنده تخلیه بشبه آب دناتومجازی که می

کرده، حاال بحث کشاورزیش متفاوت هست. آقای مهندس 

 .یدهجواب بد انژاد شما این رحسن

   نژاد:حسن سمهندآقای 

خصوص در ، بهمتعارفریغ یهااز آب یربردابهرهمتأسفانه برای 

در  های مغفول ماندهی، یکی از بحثشاورزهای کبحث زهکش

خصوص مصر هست. تجربه زیادی در کشورهای دنیا به کشور ما

و  ددر سیستم بازچرخانی بکن دناتوکه می ددر این زمینه دار

 دنستناو تو دهم تغییر دادن او نهایتا الگوی کشتش ر داستفاده بکن

طور استاندارد کشور ما برای تخلیه همان د.نهانجام بد اکار راین

های سطحی و زیرزمینی و در نید فقط برای تخلیه به آبادکه می

زیست محیط سازمان استانداردی که در .ستامصارف کشاورزی 

 ستیزطیسازمان مح کهنیا رغمعلی ،هست یکل اریبس دوجود دار

سفانه أمت یکرده ول هیهم ته یگرید یهابار ورژن نیچند تا االن

؛ حتی خود داشته باشد نهیزم نیا در یتا االن استاندارده نستانتو

وزارت نیرو هم در طرح ضوابط و معیارهای آبفا هم 

هایی در این زمینه و حتی راهنمایی خاصی تهیه دستورالعمل

کاری  ودو استاندارد بش دعملیاتی بکن اکه این رکرده، ولی این

طوری که فائو در این که من معتقدم، همانضمن این .انجام نشده

خصوص به زمینه کار کرده، نیاز هست که استانداردهای خاص به

خصوص در حوضه خوزستان با آن حجم باالی شکل ایالتی به

یک  دد برای آن بایآیهای نیشکر میهایی که از مجمتعپساب

که شما  ینیم آباتوریزی کرد و نمیبرنامه ای راویژه برنامه خاص و

عملیاتی بکنیم، حتی با یک الگوی ملی آن را  ران هست اتنظر مد

 شکلبه ایدر دن هست که یک الگوهایی که ازین عملیاتی کنیم.

خوزستان  در حوضه ما هم به شکل خاص ،شده برداشت ایالتی

 ی کنیم. اتیموضوع خاص عمل نیا یبرا

  :واقفی سمهندآقای 

ح شده در خصوص افزایش نرخ سوالی که مطر .خیلی ممنون

های با توجه به متفاوت بودن نرخ مصرف آب در بخش .آب تعرفه

تواند تأثیرگذار باشد، حاال با توجه به مختلف تا چه میزان می

هایی که حتی در استانمصرف زیاد آب در کشاورزی و نظر به این

هستند و در بخش حقابه کشاورزی دچار کمبود  که درگیر بحران

، حاال اگر دآب هستند. البته این ربطی به برنامه ایمنی آب ندار

نژاد پاسخ فرصتی شد به این سوال شما آقای مهندس حسن

 دهند.می

  آقای دکتر جعفرزاده:

های مهندس م در مورد صحبتهخواستم بدمن یک توضیحی می

 .در مورد بحث استاندارد دادند اخوبی رنژاد که توضیحات حسن

 ود.شمن فقط دیدم که دو سه مورد در این رابطه سوال مطرح می

مربوط  یاستانداردهاکه ما در سه زمینه است  واقعیت قضیه این

 الزم هست که استاندارد منابعاول  .میدار یآلودگ هیبه تخل

چی  ما رندهیپذ، خود منابع ودن هم مصوب بشامرندهیپذ

استاندارد  مهیخوایم که وقتی، دوم ایندیم داشته باشنهخوامی

هیچ عنوان یک استاندارد کشوری ، بهنویسیمب امنابع آلودگی ر

های بسیار زیادی که کیفیت منابع آب مختلف مثل ایران با تفاوت

 میهم وابسته کن ار هیتخل یاستانداردها دیبا ، ماددهیجواب نم

 گریعبارت دبه .رندهیپذتوسط منبع  رشیپذقابلبار مجاز  زانیم به

 تیفیاز ک میداشته باش یروزهب ستمیس ای نیآنال ستمیس ما اگر

 نیباشند و براساس ا یآلودگ رندهیپذ دنناتوکه می ناممنابع آب

روز صورت بهکه این به ،داشته باشیمار هاخودپاالیی این مینابتو

ای در یک منطقه است ممکنن موقع آ، ددر دسترس قرار بگیر

منطقه ، در یک 20ن به ابرس ار BODید ویگزنم شما میمثال می

 رشیپذ ن بدنه آبی منآ، 20بکنم  ار BOD دنباش ازین ممکنه

در یک  .دآیوجود نمیهش بیی هم برامشکل و داردرا نیاز ا شتریب

 zeroنم یا اصال ابرس 5 ا بهر BODم ومجبور ش است منطقه ممکن

pollution برود که  سمت نیبه ا دیباها استاندارد نیبنابرا .کنم

از  یاریبس هانیم در تمام این سالاد. میهیالبته کار سخت

هست. یک مشکل  اریکار بس د وبودن آن ها به دنبالسازمان

نژاد هم به م چون آقای مهندس حسنهدمن میکه  یشنهادیپ

منطقه  نیاز مناطق کشور از جمله ا یبعض د،کردن درستی اشاره
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 یسطح یهادرصد آب 33از  شیب ابیعنوان پاخوزستان به

  کار رانیا لوتیپا کیعنوان به ودشمی منطقه نیادر  ،مملکت

گاهی اوقات ممکنه  .و برای این استانداردگذاری کرد شروع کرد

و این  دکنی ارضا دنیاتونمی ااین استاندارد ر شمابه این برسیم که 

با توجه به این  .برای مصرف بعدی و کاربری بعدی یدببر اآب ر

ها تعریف نیم برای این آباتوفشار شدید آبی هم که داریم می

کنیم. در رابطه با آن بحث شور ورزی هم دقیقا همین وضعیت 

نگاه کنید یا  ادر خیلی از جاهای دنیا، شما االن استرالیا ر .هست

راه  انگاه کنید، بحث شور ورزی ر اتان رن عربسانه کنار دستم

های شور ما آببنابراین آن زه ند.گیرجواب می ندانداخته و دار

نیم اتودر رودخانه، می انجوری نیست که ما مجبوریم بریزیمشاین

 ااستفاده مجدد کنیم و در این استانداردگذاری این مورد ر آن از

ارائه بود در رابطه با  نیم رعایت کنیم. یک مورد مطرح شدهاتومی

دست. من فکر های باالدست بر پایینهای تأثیر فعالیتگزارش

 ، دواگر مطالعات نیاما در کنار اکنم این کار خوبی است می

مطالعات  ،میمقررات و ضابطه دار شیکشور برا ای که ما درمطالعه

 یبرا ی،طیمحستیز یامدهایپ یابیسالمت و مطالعات ارز وستیپ

انجام  یشاز روال قانون و حیو صح یگریخارج از الب هاطرح هیکل

وجود  جینتا یاجرا یبرا ییو تعهد اجرا یریپذتیو مسئول ودبش

، شاید خیلی از مواردی که االن باهاش دست به داشته باشد

 گریبان هستیم کاهش پیدا کند. بیشتر از این عرضی ندارم.

  :واقفی سمهندآقای 

برای  .سوال هم ویژه از خود شما مطرح کردندآقای دکتر یک 

اما  ،های باالدست کارون توجه شودحوزهبه بحث ایمنی آب باید 

های آبیاری آبموردی که کامال مغفول مانده حجم زیاد زه

کشاورزی کشت صنعت نیشکر در خوزستان به رودخانه کارون در 

د ه خوزستان است که متأسفانه حجمش هم بسیار زیاضخود حو

است در مقایسه با سایر موارد. در خصوص پتانسیل باالی 

آب که شوری و نیترات و فسفات بسیاری دارند آالیندگی این زه

 ای دارید؟ کار اقتصادی و فنیو مغفول مانده است چه راه

  آقای دکتر جعفرزاده: 

طور که ناند، هممطرح کرد راصنعت و که کشت با توجه به این

ببینیم.  اه رضببینیم هم فراحو ار هضهم باید حومطرح کردم ما 

ببینیم را ه ضیم فراحوویگصحبت درستی هست، وقتی می

یم. هکاری انجام ندهیچ ره دیگضمنظورم این نیست که داخل حو

در استان  شکریکشت و صنعت ن یهاطرح دباش ناادماما ی

 که اگر قرار بود کنترلهایی هستند ند، طرحخوزستان وجود دار

شروع  دسال قبل بای 38 - 37 ، چیزی حدودفتندیاتفاق ن و دنوبش

ها مورد استقبال قرار دالیلی این طرحدر آن زمان به .شدمی

ن و اهایی که در مهندسی منابع آبمگرفتند مثل بسیاری از طرح

 د وشروع شدن هاطرح نیا .دادیمانجام  ناممهندسی رودخانه

 80حدود  چیزی امروز .شده یگذارهیتومان سرما اردیلیهزاران م

 مجموعه ریز کشت نیشکرکههزار هکتار اراضی زیرکشت یا قابل

هستند  و کشت نیشکر منطقه هفتگانه کشت صنعت یهاطرح

وجود  یانقالب اسالم یروزیکه از قبل از پ یمیطرح قد جز آنهب

من  اتپه رکشت صنعت کارون و کشت صنعت هفت یعنی ،داشت

ن اهم دنوشن ما هفت طرح داریم که میآجز ه. بگذاشتم کنار

 اییدر اراضهزار هکتار  80تا  70های توسعه نیشکر، این طرح

 ی،نیرزمیعلت باال بودن سطح آب زبه نستیمادمیبودند که از ابتدا 

 حتما شورشدگی را دارند. نیزم ینگییمو تیخاص ،باال ریتبخ

ابتدا که  است الزم بکارمنیشکر که  است اگر من قرار نیبنابرا

و چیزی نبوده که  وجود داشته این از ابتدا .کنم شوییمن آب

. بنابراین باید در آن زمان جلوی این قضیه گرفته مخفی باشد

یجاد شده ها اها در طول این سالآبخسارت اصلی این زه .شدمی

حاضر تقریبا این اراضی به یک تعادلی رسیدند، اگر . در حالاست

، چهار سال داین اراضی کشت صورت نگیردر  دنویین امروز بگهم

ولی این  ،خواهیم داشت ازدگی رن زهابعد پنج سال بعد هم

درسته  ود،شهای توسعه نیشکر تولید میهایی که از طرحآبزه

نیم ببریم اتوهم می ااما همین ر ،حال وجود داردهریم بهویگکه می

 ، نهدکننیم ارکار  همین ددارن ایدر همه دنبرای استفاده مجدد، 

ید تا هند یبیا دیشروع کنکوبا شما از  ،شرفتهیپ ی خیلیکشورها

و  ایاسپان من سراغ ،هایی که مثل ما نیشکر دارندیا مصر، این

سطح که  ییکشورها نیهم در ،مورینم کایجنوب آمر

 ،یا همتراز ما هستند ستیباالتر ن ما از یلیخن اشتکنولوژی

و  یاریاصالح نحوه آب ا،ورزی رکار شور آببینیم که دارند اینمی

در  نیبنابرا .دهندیرا انجام مشویی آب اصالح نحوهتر از همه مهم

 .میهکار را انجام بدنیا ،سمت که یک نیبه ا میوبر دیبا ما جانیا

 ییشوآببرای  اآب ر هیمترمکعب در ثان ۴5اگر من دارم مثالً  ،دو

این  دن باشایادم ،کنمیم دیتول آبش دارم زهو معادل مریگیم

وارد  ااین رم وینم بگاتوینم یراحتمن به ،رودخانه است حقابه

ن بحث کمیتی آکمی هست،  هرحال حقابهنکنیم، این بهرودخانه 

یک ماتریسی هست که این ماتریس باید  ،اشاره کردم قبال که من
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 کننده محترم درستسوال کامال صحبت .ش فکری کردیواقعا برا

صورت  م کهویم بگهخوایمولی  وداین فکر بشباید به است و

سال  37این صورت مسئله  .نیم پاک کنیماتونمی ردیگ امسئله ر

چه با آن .انجام دادند اسال کاراشون ر 37پیش طرح شده، در این 

داقل به ح اکه خسارات ر میکار بکنچه مینیبب دیبا که داریم

 نیم. ابرس

 : واقفی سمهندآقای 

مورد از سواالت  کمن فقط ی .خیلی ممنون آقای دکتر جعفرزاده

ببینید یکی از تهدیدات مطرح در زمینه کیفیت  .کنماشاره می ار

مشکل کمیت مواجه با یعنی هرجایی که ما  .آب، کمیت هست

بنابراین یم. وشیم مسلما با مشکل کیفیت هم بیشتر مواجه میوبش

م که وینم بگاتوها کنار هم دیده شود. شاید االن میحتما باید این

قرار هست که در مباحث مربوط  .یمورراستا پیش نمیخیلی ما هم

ولی من هم  ود.ها کنار هم دیده بشآبی اینبه سازگاری با کم

دو موضوع چنان خیلی هماهنگی بین ایناعتقادم این هست که هم

ید هپرداخته شود. اگر اجازه بد آن که باید بیشتر بهوجود نداشته 

نیم دو مرتبه اخیلی سریع داشته باشیم و بتو امباحث بخش دوم ر

شما  لطفایم. آقای مهندس شقاقی هبه برخی از سواالت پاسخ بد

ید و هدر بخش دوم در مورد اولویت برنامه در جهان توضیح بد

که غیر از ایران جاهای سوالی هم که مطرح شده بود مبنی بر این

طوری بوده و به چه هکنند چاجرا می ابرنامه ر دی که دارنردیگ

 شکلی بوده؟ 

 شقاقی:  سمهندآقای 

اجرا در حال کدام کشورها  ، کهایدن یک نموداری هست برای کل

کشور  22حدود  ،یشرق ترانهیمنطقه مد منطقه ما ، ولی درهستند

کشور  22، بهداشت است یسازمان جهان یهایبندمیتقس نظر از

برنامه  یکشورها در حال اجرا نیدارند که اکثر ا وجوددر منطقه 

یک  .عمان و مصر ،اردن ،اسم  ببرم احاال من چندتاشون ر .هستند

 دنآب گذاشته بود ایمنیدر مورد برنامه  شیچند سال پ ایکنگره

د و که همه کشورها شرکت کرده بودن یالمللنیبسطح در 

 .هم هستند ردیگ چند کشور .دادندگزارش می اهاشون ربرنامه

صورت به انسته برنامه راتو در منطقهیکی از کشورهایی که 

م در مورد ه. من اگر بخواستا رانیاجرا کند کشور اتر مطلوب

به  دهخوایم اصال د ودار ییهاتیاولو چهجهان  برنامه در کهاین

ی گسترش برنامه معرفم، هبدتوضیحی  ودبرسمت پیش  امکد

هایی هست که در برنامه ایمنی چنان یکی از اولویتایمنی آب هم

 سکیر یابیارزطور که گفتیم بحث همان .دهندیشکل مآب دارند 

هم داشته را های ارزیابی ریسک سایر مدل است ممکن .هست

ولی این مدلی که در سازمان  د.کمک کن دناتومیکه باشیم 

 یابیارز یها برامدل نیترسادهبهداشت جهانی ارائه شده یکی از 

 . .هست سکیر

در بحث برنامه  دخیلی مؤثر باش دناتوبحث دومی که می

منافع  یمستندساز ایمنی آب، هم در دنیا و هم در کشور ما بحث

 مهم یلیخ .ها استبه اشتراک گذاشتن آن ایمنی آب و برنامه

 یمنافع این برنامه چه که کنیمبحث کار  نیم روی ایناتوبست که ا

یکی  ااین ر .روزانهبری در راهایمنی آب  برنامه ، ادغام اینداشته

 ایمنی آب که با برنامه یافراد د که همهکردن هم اشارهاز اساتید 

 ،پراتورها، اسطح نیترنییپا تا سطح نیاز باالتر ،کنندیکار م

همه  ه باشند وداشت ییآشنا دگاهید نیبا ا دیهمه با رها،بردابهره

موضوع  این .دنبرنامه نگاه کنن از این دیدگاه و اشتفکر روزانهدر 

 این ریسازمان درگ فقط در خاص سریکباید ی است که یمهم

 .شودانجام ب دناترین سطح بتوتا پایین برنامه نیا و دنبرنامه نباش

 کیم هیخواایمنی آب، ما نمی برنامه یزمیم یاز اجرا تیحما

بحث  نیهم یو برا دحرف باش درکاغذ فقط  یکه رو دباش یزیچ

برنامه در عمل  دثابت کن دهخوایکه م هستمهم  اریبس یزیمم

خوشبختانه  و ددار تیبه حما ازین این ممیزی هم .نه ایاجرا شده 

 کتاب هم در نیچند ،برنامه شروع شده ما این کشور در

.بردمی شیپ داردبرنامه را  نیشده و ا نیخصوص ترجمه و تدواین

های برنامه قیاز طر هایگذارهیسرمارسانی و پایداری اطالع

ی هست گذارهیسرما بحثباز  هابحث نیاز ا یکی .هستایمنی آب 

حاال موقعی که  .که من یک مقدار بیشتر توضیح خواهم داد

حمایت از اجرای برنامه ایمنی  ،م بیان کنمهخوامی ار هاچالش

ای هم های کوچک، این برنامه راهنمای جداگانهآب در سامانه

های جامعه روستایی کوچک خیلی . خوشبختانه در سامانهددار

ها معموال این در شهر .اجرا کرد ااین برنامه ر ودشتر میراحت

 حتی ما مثال بر .های آبریز چندگانه، حوضهدپیچیدگی وجود دار

مقدار  ککردیم، چون حوضه آبریزش یکه اجرا میرا فرض تبریز 

، ما و یک مقدار در آذربایجان غربی در کردستان قرار داشت

درخواست کردیم که اطالعات ارزیابی ریسک و رویدادهای 

ها در اختیار تیم تبریز قرار بدهند، از آن حوضه اآمیزش رمخاطره

طوری که گفته شد ناکنند، هماجرا  ابرنامه ر دنهخواکه وقتی می

که باید همکاری کنند. شهری  دهای باالدست مرتبط باشبه حوضه
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های خاص مثل تهران، واقعا بحث شهری کردن بسیار پیچیدگی

ساز کمک یلیخ دناتویوستا مدر نتیجه بحث ر د.دار اخودش ر

به  ی نسبتفیک تیوضعن از نظر اکه روستاهاماین مخصوصا دباش

 صورتنآی به داریپا یدارد و حت یترمطلوبنا تیفیشهرها ک

 . دکننده باشکمک خیلی دناتویم دوجود ندار

های دیگر مانند برنامه با ابتکارات و برنامه ارتباط شناخت

WASH عنوانتحتکه  ییهااالن شاخص .دثر باشؤم دناتومی 

STG از  یکی ،مطرح است ایدر دن داریتوسعه پا یهاشاخص

برنامه  ودشیاستفاده م هایابیارزو در شود یکه سوال م ییهابحث

قبل  هست که مثل آب نیمأت یهاستمیس یمنیو ا آب یمنیا

تا سال  یی کههاشاخص ی قبالدنیبه آب آشام یدسترس .نیست

گفت که دسترسی به آب دارید داشتیم فقط می 2016و  2015

ه آیا این ک کندیآب صحبت م یمنیدر مورد ا ولی االن ؟یا نه

این بحثی  کنم که افهاض هم امن این ر ؟یا نه وجود داره ایمنی

 .برنامه وجود دارد هم این فاضالبهست در بحث  آب که در

کامل صورت به هنوز اضالبهای فدر کشور ما سامانه مخصوصا

 روستادر هست، درصد  50حدود  توسعه پیدا نکرده، در شهرها

این برنامه  .عددی ذکر کرد ودشاصال نمی هستند نییپا یلیخ که

 گریدهمنند اتومیبحث فاضالب وجود دارد که در مدل  نیهمبا 

  .کنند تکمیلرا 

 .در مورد فاضالب و پساب من دیدم برخی سواالت هست

 یول ،آب و فاضالب یمنیا ینب ددار یاختالفات این برنامه حتما

 راگ .استکننده کمک اریهست که بس یکیساختارش  یت وکل

در کشور صحبت  برنامه ایمنی آب یهام درمورد اهم چالشهبخوا

و جلب حمایت  هیعدم توج اشاره شده؛  آن که در دنیا هم به کنم

مقداری  کها، در کشور ما یمسئوالن در سطح استان و رانیمد

مدت انجام صورت خیلی کوتاهکه به دتغییرات مدیریتی وجود دار

 د.ها باشها  و چالشیکی از آسیب اندتوکه این خودش می ودشمی

های از جنبه اهای الزم رمدیران اگر توجیه نباشند، آن حمایت

مختلف برای برنامه انجام نخواهند داد و در همه سطوح این مسئله 

ست و نیاز هست که افرادی که درگیر این برنامه هستند امطرح 

ین برنامه توجیه با ا اهر از چندگاهی مدیران جدید، مدیران قبلی ر

. خوشبختانه نسبت به اوایل ودهای الزم انجام بشکنند و حمایت

آشنایی دارند  آن برنامه این برنامه بهتر جا افتاده و اکثر مدیران با

. توقف در برخی دنهانجام بد اهای الزم رحمایت دنناتوو می

های بسیار مدت طوالنی، یکی از آسیبمراحل ابتدایی برنامه به

 یهاکمیته میشروع کرده بود را برنامه کهآن اوایل  .ی ما بودجد

 نیمأت هایسامانه فیتوصگام که  نیاولدر  یو محل یاستان یفن

 نیواقعا با ا .اطالعات الزم وجود نداشتها آب هست، خیلی وقت

اطالعات خارج از استان  وقتی الزم بود .یمکنیما نگاه م دگاهید

خیلی در واقع  .نداشتباشه اطالعات وجود  وجود داشته ناخودش

 6-5 بود حتی ممکن ه.حلیک مرندند در اممیبا وسواس ها وقت

 یا درنوبیا دستبه رای فیتوص اطالعاتتا  دنناماه، یک سال بم

، چرخه هستکه ماهیت برنامه . در صورتیداشته باشدنوجود 

موجود سری اطالعات که کبا ی اول برنامه ست در چرخهاممکن 

با توجه  .سری منابع داشته باشیککامل کنی، ی اهست، چرخه ر

ها بود که باید برطرفش این توقف یکی از آسیب ،به چرخه بودن

  تر کنیم.کامل ابعدی نواقص ر کنیم و سعی کنیم در چرخه

 یاجرای بخشی و سازمانی مراحل و عدم همکاری همه اعضا

که مخصوصا در برخی  هایی هستتیم، این یکی از باز چالش

 .بردبه تنهایی پیش می اها داشتیم که یک سازمان، برنامه راستان

صورت ما خیلی تمهیدات مختلفی اندیشیدیم که این برنامه به

ها و آن همکاری دنگری انجام نشه و از یک سازمان نباشبخشی

 اها رریا ما منوط کردیم که خوداظهاحتی این ر د.شکل بگیر

 ییاجراها که همه اعضای آن کمیته فنی و کنیم از استانقبول می

و  یزیباز مم تید و در نهانامضا کنو  دییدستگاه هستند تا یبرا

نامه نیم یک گواهیاتا ما بتو دنکن دییتا دیهمه با یمل یابیارزش

رد کنیم. عدم تخصیص و تأمین  ایم یا یک برنامه ایمنی آب رهبد

هم یکی از  های بهبود و ارتقاای برنامهاجر اعتبارات برای

ایمنی آب،  برنامه ببینید .هایی هست که االنم صحبت شدچالش

 ؟ چونکو اعتبارش دگفتن، همه میمیشروع کرد آن اوایل که ما

یک  دناتو؟ این میاعتبار کو دنویگمی دآییبرنامه میک اسم  یوقت

 یهست برا یسازمیتصم کیبرنامه  نیا. برنامه برای دآسیب باش

یم وییم بگهنهایت نداریم که بخوا. مطمئنا ما اعتبارات بیرانیمد

 پس میپول ندار ،بکن را حاال برنامه ایمنی آب گفته این کار

اوال که رویکرد برنامه ایمنی آب  .جوری نیست. واقعا اینلیتعط

ذاریم برای یک گمی ایعنی ما چندین مانع ر .چند مانعی هست

ن اشیکی است کنترل کنیم. ممکن اآمیز تا این رمخاطرهرویداد 

 .یمهنیم انجام بداتومی ار ریم ولی دو تای دیگهنیم انجام بدانتو ار

مثال بر فرض  .ذاریم در اولویت هر دستگاهیگمی را ثانیا ما این

که این اولویت هست که مثال االن کمیته ایمنی آب رسید به این

و دوم شرکت  داول باید انجام بده اار رکزیست اینسازمان محیط

این اولویت  .آب و فاضالب و سوم بر فرض شرکت صنعت و معدن

 دکه هر دستگاه برای خودش انجام بدهجای این، بهدکنتعیین می

داشته اولویت اول ممکنه اصال ارتباطی به آب و فاضالب ن ویدگمی

یم، هبه این بدریال هست، اول باید  nن ا. یعنی اگر ما پولمباشد

باهم  ایم همه مشکالت رهخواما نمی .و این بهبود تدریجی هست

حل کنیم، هم تدریجی بودنش هم چرخشی بودن برنامه ایمنی 
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کنیم. ما میبررسی را دار های اولویتیم ریسکآیاول می .آب

ر جای دیگوقت نباید منتظر باشیم که یک اعتباری از یکهیچ

این اعتبارات وجود داره، این یک روشی  ، هرچند گاهیتامین شود

ها ما خیلی وقت .قدر پول داریدنآ ویدگهست که به مدیران می

هایی انجام یم یک پروژهآیدر کشور هدررفت پول داریم، یعنی می

. ولی کنیمنداره بعد دوباره بازنگری می اکارایی الزم ر کهیم هدمی

ها در سطح استان تیمها و همه همه دستگاه این کاری رنچوقتی 

که مورد  ودشاین اولویت ما می ،کنندو در سطح ملی بررسی می

. این دکار باید اول صورت بگیرها هست که اینتأیید همه دستگاه

از موضوع اعتبارات که من دیدم بسیار صحبت در مورد این هست. 

ها و ها و عدم انتقال آموزشتغییرات نمایندگان سازمان 

های برنامه ایمنی آب هست. عدم برگزاری از دیگر چالشتجارب 

هایی ها. یکی از بحثهم پیوستگی گاممنظم جلسات و حفظ به

 این مشارکت به ، اینهست یبخشنیمشارکت بکه خیلی مهم 

یم. داشته باش ااین ر هنر دیحتما با .ردیگینمصورت  یراحت

که هر این .دهخوابخشی ابزاری مینیاز هماهنگی بینپیش

این مال منه،  ویدبگد و تأکید کن اد منافع خودش رهسازمانی بخوا

د که مدیرانی که در هخواواقعا یک هنری می .جوری نیستاین

ا جلب ر مشارکت همه اعضا دنناباید بتو دنوشها انتخاب میکمیته

مطمئنا مشارکت  دی اگر منافعی نداشته باشوعضکنند و هر 

ی کنیم در این برنامه منافع همه باید سع .نخواهدکرد

جلب کنیم. خیلی ممنون.  اکنندگان رشرکت

 : واقفی سمهندآقای 

کنم خیلی ممنون از شما، خانم دکتر شربیانی از شما خواهش می

های کیفیت آب در فرآیند تصفیه، ها و ریسکدر مورد چالش

 .فرماییدبسازی و توزیع آب یک توضیحی ذخیره

 خانم دکتر شربیانی: 

بندی که در کمیته ممیزی برنامه ایمنی آب اتفاق براساس جمع

آمیزی افتاده، در بخش فرآیند تصفیه بیشترین رویدادهای مخاطره

در بحث آبگیر، حفاظت  :هستندزیر که استخراج شده موارد 

در آب ورودی به  دفیزیکی که در آبگیر باید اتفاق بیفت

، ورود دساز باشمشکل دناتور برخی موارد میها که دخانهتصفیه

های آالینده مختلف که در باالدست وجود هایی از کانونآلودگی

و  ودشو وارد آبگیر می ودشها رد میدارند و آب از آن حوضه

 دناتویکی دیگر از مواردی هستش که می .خانهبه تصفیه دآیمی

ن حفاظت آها، اگر خانه، برای فرآیند تصفیهدساز باشمشکل

در بحث آبگیر، ورود احشام و حیوانات  دفیزیکی درست اتفاق نیفت

احتمال بروز سیالب، افزایش ناگهانی  .نیم داشته باشیماتومی

کنترل کرد  توانکه ب ودکدورت که اگر تمهیداتی اندیشیده نش

نیم جلوی ورود آب ا، در چنین مواردی نتوار هاخانهورودی تصفیه

نیم کنترل داشته باشیم، مشکالت ابگیریم و نتو ابا کدورت باال ر

بحث  د.ن ایجاد بکناهامخونهبرای تصفیه دناتوای میخیلی جدی

هایی ها، بحث نقصخانهمربوط به تأمین برق اضطراری در تصفیه

ها خانههای مختلف فرآیند تصفیه، در فرآیند تصفیهکه در بخش

از محل آشغالگیر، حاال بعد در بخش مربوط  داتفاق بیفت دناتومی

های ها، واحدنشینی، صافیهای تهبه تزریق مواد شیمیایی، واحد

ها مواردی هستند که گندزدایی و در نهایت مخزن آب پاک، این

و مورد توجه ما  دن شناسایی شدناآمیزشرویدادهای مخاطره

  .ریسک هستند در بحث شناسایی و ارزیابی

ترین موضوعاتی که مورد در بحث فرآیند ذخیره، یکی از مهم

ست ان هست و اولین مسئله، تعداد و حجم مخزن اتأکیدم

این موضوع خیلی مهمی  ود.شبرحسب جمعیتی که آبرسانی می

اندازه کافی و حجم مناسب، موضوع هست چون وجود مخزن به

این موضوع،  .نیهای آبرسابسیار مهمی هست در مدیریت سامانه

، آن توجه و تمرکز بشود موضوعی هست که در کشورها باید به

های بحث نصب سامانه .داریم اچون خیلی جاها ما این مسئله ر

گندزدایی در محل مناسب در مخزن هست که امکان ماند آب با 

بتونیم فراهم کنیم که در خیلی جاها این  اگندزدایی مناسب ر

نهایت هم حفاظت فیزیکی و حراست از  در .مسئله هست برای ما

ن است که در خیلی از مخازنمامخازن هست که این موضوعی 

وشوی مخزن، چون بحث کمیت مواجه هستیم، بحث شست

بینیم موضوع خیلی مهمی هست برای ما، در خیلی از جاها می

خاطر مشکل کمی که در بحث آب داریم، در موضوع هب

 دناتود و همین موضوع میآیوشوی مخزن مشکل پیش میشست

این  د.ذارگتأثیر مهمی ب ودشآبرسانی می ددر کیفیت آبی که دار

طور وضعیت همین .هم از موارد مهمی هست که در مخازن داریم

فنی ساختار مخزن، یکی از مواردی هست که در بخش مخازن 

که در بحث خطوط انتقال و شبکه توزیع هم این .استخراج شده

خیلی مهم  ددرستی از خطوط اصلی شبکه وجود داشته باش نقشه

بحث  د.ها وجود ندارداریم که این نقشه اما جاهایی ر .هست

بخش از شبکه ما بیشینه  مربوط به تحلیل فشار شبکه که در کدام

داریم، که تحلیل این مسئله و گزارشش در  افشار ر و کمینه
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ر استخراج نقاط د د کمک کندناتون خیلی میامتوصیف سیستم

بحث  د.تهدیدکننده باش اندتون میامزایی که برای شبکهآسیب

که یک آماری از حوادث شبکه وجود فنی، این مواردمربوط به 

ای و نقاط کور، شاخه ، شناسایی نقاط انتهایی شبکهدداشته باش

ان ها و تعدادشوضعیت مربوط به شیرهای تهویه و محل نصب آن

ها ، طول عمر شبکه و ... ایندهایی که وجود دارحسب استانداردبر

  د.تأثیرگذار باشن دنناتومواردی هستند که بسیار می

وشوی شبکه موضوع مهمی باز هم بحث مربوط به شست

هایی که ما داشتیم استخراج شده و خیلی هست که در این بررسی

آوری بحث مربوط به وضعیت شبکه جمع .جاها هم مسئله دارند

تحلیلی در  ب و نسبت این وضعیت به شبکه آب و نقشهفاضال

کننده، . در خصوص بحث مصرفودخصوص باید تهیه و ارائه بشاین

ترین مسائلی که ما داریم نبود آمار دقیق هست در یکی از مهم

های تصفبه خانگی مورد مشترکینی که از مخازن ذخیره، سامانه

و فاضالب مسئولیتش تا  که آببا توجه به این .کننداستفاده می

محل کنتور مشترکین هست، این یک مقدار مشکل ایجاد کرده 

ریزی و برنامه وددر خیلی از شهرها که بررسی درستی انجام بش

 ود.که این آمارها استخراج بشبرای این ددرستی اتفاق بیفت

موضوع بسیار مهمی هست. بررسی وضعیت شناسایی این موارد 

صورت یکطرفه بسته که شیرهایی که بهاین پمپ در انشعابات، و

به شبکه  او امکان انتقال آب از محل مشترک ر دنوشمی

های دقیقی که برنامه وددرستی اجرا بشها باید بهاین د،نهدنمی

خصوص باید تدوین و اجرا شود که در خیلی از جاها با در این

های ست شبکهاجه هستیم. مشترکینی که ممکن امشکل مو

ن داشته و آالینده باشند مثل صنایع، اشازی در داخل مجموعهمو

یا جاهایی که پرورش دام و طیور دارند و انشعاب از آب و فاضالب 

 برای شبکه دمهم و تأثیرگذاری باش نقطه دناتوهم می نداهگرفت

.ی ندارمرتوزیع. عرض دیگ

 : واقفی سمهندآقای 

نژاد با آقای مهندس حسنن. اتخیلی ممنون از توضیحات کامل

توجه به شناختی که شما دارید در حیطه منابع آب کشور و مسائل 

کار هو مشکالتی که هست و موضوعاتی که اشاره کردید، باالخره چ

ن برای اجرای برنامه ایمنی آب و حل مشکل اپیشنهادت ؟باید کرد

 م. وشهست؟ اگر خالصه بفرمایید ممنون می هچ

  نژاد: حسن سمهندآقای 

رابطه من استفاده بکنم از فرمایشات آقای دکتر جعفرزاده، ببینید 

 دیکه با یاثرات نیو ا تیفیو ک تیکم نیوجود دارد ب یمیمستق

 ی روی بحثقیشناخت دق یک مینابتو نهایتا و میکن یبررس

به شکل  نستاتویدر گام اول شناخت م .یمداشته باش تیفیک

یم ویبگ تاًیو نها میبکن ییشناسا اکننده رمراکز آلوده .باشد یفیک

روی و  شهری است یاخدماتی  یای کشاورز یای مراکز صنعت این

حثی نکنیم چون هیچ شناختی ای هم هیچ بهرنقطیغ یهاندهیآال

 هاکه ما این آالینده است بحث دوم ورود ما این . ولی الزمهنداریم

کمی صورت به ان راموقتی کمی نکنیم و ریسک .کمی کنیم ار

دوست  .یمهانجام بد انیم برنامه اقدام راتونشناسیم، متناسبا نمی

با  ،ستیاعتبار الزم نن آقای مهندس شقاقی فرمودند که اعزیزم

ن عرض کنم امن خدمتت .هست کار کنیمکه  ییهاداده نیهم

د شدیم، االن دیگه وارد بحث ربحث کیفی دیگه از  .مایه فطیرهبی

یم، هیم بدهخوایم و برنامه عملیاتی که میوبش یمهخواکمی می

 اشده و متناسب یکم ،شده قیدقتاطالعات لزوما نیاز هست که این 

 یم. هانجام بدرا کار نیا

 تیمحورزیست ما و سازمان محیط ،آبریز ببینید در حوضه

دکتر  یآقا فکر کنم .میدار نهیزم نیا دررا  یمطالعات یکارها

وجود نداشته  یدرست بفرمایند، که اگر اطالعاتتصدیق جعفرزاده 

در  امسال اعتبارات نیم بگیریم.اتوی هم نمیدرست میتصم شدبا

که از  دتا که تهران و البرز باشن جز دوهها بایآب منطقه سطح

طرح مصوب شورای امنیت ملی، طرح جلوگیری از آلودگی آب 

ما عمالً ی عنی .اعتبارات داشتند، بقیه صفر هستند ،شرب تهران

نستیم انجام انده و نتوازمین م ین همه روامیمطالعات بحث

و  عیسر اتشنهادیو پباشد یم. نیاز هست این اعتبارات پایدار هبد

ی و نهایتا حتی هم اگر ناچیز از بودجه جار کهاینشفاف من هم 

کیفیت مقوله بحث نیم احفاظت کیفی آب بتو باشد روی تعرفه

 که به نه راگ .میندازیب در پروسه اآب رکیفیت و حفاظت  آب

 یش بکنیماتیعملیم هکه بخوایم ولی اینوگی میکل شکل نیهم

 دیوکه با صنعت روبرو بش یوقت یکاهش بار آلودگ یدر گام بعد برا

وارد بحث  دیناتوینم دینداشته باش اگر .د از شماهخوادالیلی می

نم.ادمیکافی  احاضر بحث رقدر در حال. من همیندیوبش
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 : واقفی سمهندآقای 

البته  .ن کامال درستهانظرت .نژادخیلی ممنون آقای مهندس حسن

اعتبار الزم نیست و  دکه نگفتن دآقای مهندس شقاقی هم نوشتن

ما در برنامه  .. دقیقا هم همین هستددارن ابندی ربحث اولویت

ها را ریسکیم و هدانجام می اردهابندیایمنی آب اولویت

کنیم که حاال اگر اعتبارات محدودی داریم کجا بندی میاولویت

م، مجموع ویرقم بگ ککه من فقط یباید هزینه کنیم. ضمن این

اعتباراتی که برای یک ایالت آمریکا، کالیفرنیا، برای همین بحث 

های مربوط به پایش کیفی و بحث یهای ارتقامربوط به طرح

کنم کل اعتبارات لیارد دالر بود. من فکر میمطرح شده بود، ده می

ن اقدر نیست. ولی همین نشاینن هم در مجموع امعمرانی

توجهی هم نیاز و اعتبار قابل دکه این موضوع اهمیت دار ددهمی

 هست.

  نژاد: حسن سمهندآقای 

 اای ربودجه یک نکتهو سازمان برنامه  .مویبگ من یک نکته دیگر

ها کم هست، به نسبت اگر اعتبار کشور برای همه بخش دتوجه بکن

که در سالمت  دن نسبت برای بحث کیفیت کاهش بدهابا هم

بنابراین اگر اعتبار نیست برای همه نیست و  .مردم دخیل هست

 .دن نسبت باید به همه برسااگر اعتبارات هست به هم

 : واقفی سمهندآقای 

پایانی شما را هم داشته  خیلی ممنون. آقای دکتر محمدی نظرات

 باشیم در مورد این موارد. 

  محمدی:  آقای دکتر

سالم مجدد، خسته نباشید. من صحبتی که خیلی داغ هست در 

، نژادمهندس حسن یآقا .عرض کنم امورد اعتبارات، نظر خودم ر

 یک .کردمیکار م سال پیش بود من در مهاب قدس 30حدود 

 متولی امر گفت که اگر .مهخوایگفتم اعتبار م ،دنرا گفت یکار

به تو  ی کهاجرا کن یخواستیکار را م نیو ا یخواستیاعتبار م

گفت. ببینید بحث  نم ای بود که فردی به. این جملهگفتمینم

اگر ما  ست.ما فهیاست که در واقع وظ یکارارزیابی ایمنی آب 

 به حساب اصلسالمت عمومی  یم،هبدنظر قرار را مد داریتوسعه پا

را آن دیبا میهست داریتوسعه پا لاگر دنبا .هست داریتوسعه پا

تا  2005 راهی که از در ادامه نقشه کهنیدوم ا .میمدنظر قرار ده

 تیریو مد، ما بحث ارزیابی خطر بود شده نیما تدو یبرا 2015

مثل  نیست رویکرد دقیق کی نیا قرار دادیم.مالک را خطر 

ن امکنیم برای سیستم تأمین آب. االن ما داریم خرج میگذشته

طور که همین طرفنآاز . کنیمو برای نظارتش هم کلی هزینه می

 اش هستیم، بیمارستانش ریهاکنیم مواجه با بیماریهزینه می

های مربوط به هزینه .یمهخوامی ایم، دارو و درمان رهخوامی

داریم انجام  ا همر هااین کنترل در صنعت و کشاورزی و همه

یم. این یک ارزیابی رویکردی جامع هست که در سیستم هدمی

به فرمایش  .مدهآتأمین و توزیع آب سازمان بهداشت جهانی 

ریم وآدر می امهندس شقاقی، خیلی ساده کرده، ما مخاطرات ر

ترتیب شروع کنیم و بهبندی میا را اولویتهیم ریسکآیبعد می

 control measureکنیم، یعنی ها را مدیریت میکنیم، ریسکمی

 یمختلف یهادستگاهها را control measureذاریم و بعد گمی

زیست انجام انجام دهند، یک بخش را باید محیط ممکن است

 صنعت و اصال خود اکشاورزی، یک بخش ر ا، یک بخش ردبده

  بخش خصوصی.

ن طرف آزاده صاف رفت سراغ اعتبار و از آقای مهندس حسن

ها. تعرفه درجیب مردم که باید ببریم  درکرد  امستقیم دستش ر

عنوان یک فردی که در دانشگاه دارم بنده به ،نه آقای مهندس

م، و آن شناختی که دارم، این یک رویکردی نیست هددرس می

ما اگر در  .پول الزم داشته باشه که خیلی جدید و نو باشه و

ن اهامن بحث ارزیابی و مدیریت خطر را برای تمام برنامهاکشورم

یم و مسئوالن در این مسیر حرکت بکنند، نیازی همدنظر قرار بد

 نیچند نمادیاعتبار نمنم اتوبه این نیست. در روستا کجا من می

که آب را نیهم .کنم نهیدادن ببرم هز کایامرکه  یدالر ونیلیم

نم، همین ارسآب نمی آن که با تانکر به، همینکنمیم دارم تأمین

. ما ودشکشیده می دست که داراست. این زحمتی اخودش هنر 

ذاریم، که در دوره گمدت و درازمدت بمدت، میانباید برنامه کوتاه

کنیم، یا نه مثال ها را درست میسال این زیرساخت 5زمانی مثال 

کنیم اگر جایی برداری را کامل میآموزش نیروی بهرهسال  2در 

 که خانههیتصفاگر جایی نیاز هست تغییراتی در سیستم  .نیاز داره

انجام  دیکه با یراتییتغ جانیا نمادینم ندکردیدکتر اشاره مخانم 

 costیک . در واقع با کمترین هزینه میانجام بد را به مرور هیمبد

benefit در  میدار یکار کیما  د.باید باشwater safety plan 

 د و با آنیذاریم اشکال پیش بیاگب کهنیا یجابه ،میهدیانجام م

ن ان همااولویت اولم .این اولویت چهارم هست .میحادثه مقابله کن

براساس ارزیابی و مدیریت  ناهامبرنامهکه درک خطر هست. این

گامی که برای برنامه ایمنی  10، این ودبش انجامکشور  ریسک در
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ریز چه کسانی که گروه برنامهآشنا هستند، اینآن  آب که همه با

 آن بهع قدر در آن مداخله داشته باشند، عزیزان راجهباشند و چ

توزیع آب شرب را باید توصیف  و صحبت کردند، سیستم تأمین

 یدادهایرو ،مخاطرات ییشناسابود  که مدنظر یزیچ نیا کنیم و

هست. ما نیاز به این داریم که مجددا  سکیر یابیو ارز زیآممخاطره

وجود های جدید بهن ریسکامیهم برا control measureهمین 

ی در برداربهره. آن ریسک هم باید در بحث پایش و آوردمی

هر روز و هر ساعت  .توزیع و تأمین آب، پایش کنیم ستمیس

کار پس بنابراین باید مرتب این .ها ممکن هست تغییر کندریسک

باشند که چه  فاندرکاران برنامه واقستدکنیم. پس اگر تکرار را 

 نظر رفاهاز  ی،از نظر سالمت ی،اقتصادیی و منافعی از نظر زهایچ

 شتریب شوندر واقع مشارکت ،شودیحاصل م نیاز ا یاجتماع

 .ی ندارمشتریمن عرض ب. دنکنیو بهتر به ما کمک م ودشمی

 : واقفی سمهندآقای 

 بله نکته .ناخیلی ممنون آقای دکتر محمدی از توضیحات کاملت

نیم رویدادهای ادرستی بتومهم بحث این هست که ما به

یم و هانجام بد را آمیز را شناسایی بکنیم و ارزیابی ریسکمخاطره

بندی با توجه به ارزیابی. آقای دکتر جعفرزاده ما در خدمت اولویت

 هستیم.شما 

  جعفرزاده:  آقای دکتر

واقفی که خیلی مهندسی کنم از آقای نام خدا، مجددا تشکر میبه

فکر . فرمایند و کنترل برنامه را در دست دارندخوب هماهنگی می

 جاییکی دیبا شهیهم یعلم هایدر بحثحال ره هکنم بیم

 درست یا ویممن درست بگ است ممکن کهنیا یبرا میارگذب

 یهاکنم صحبتنمیفکر  های ما نسبی هست.حرف همه م.وینگ

 د.یا آقای مهندس شقاقی خیلی از هم دور باشن نژادحسن یآقا

که  ودشیمهم مبندی پذیرند، اما اولویتهر دو اعتبارات را می

یم این بحث ویگمی ههرحال هر چکامال هم صحیح هست. به

صحبت  مهخواذاریم. من در مورد پایش میگش بیرو انسبیت ر

، من دیدم در همه آب یمنیبرنامه ا کنیم ازوقتی صحبت می .کنم

 نگرندهیبرنامه آ یک مهبرنا ، اینبرنامه نیجا در همه مستندات ا

برنامه  ویم جلوتر.باید بر یکه باز کم مویم بگهخوایم هست. من

نگار ندهیبرنامه آ باید یک د.باش نگرندهیفقط آایمنی آب نباید 

سوال  ، چون دیدم برخی از عزیزان همگریعبارت دبه .دباش

 اخواستیم برنامه ایمنی آب رسال پیش می 20ما اگر  ،ددنیپرس

ن اممشکالتکردیم که نگاه می آن این دید به ابنویسیم فقط ب

بود اصال بحث ممکن  ؟هست چی یمشکالت احتمال ای ؟هست یچ

ممکن بود اصال بحث تطابق با  ود.ن مطرح نشایش برامآما

ن در ایمنی آب امترین مسئلهامروز مهم ود.خشکسالی مطرح نش

م. هبا خشکسالی تطابق بد ام رستمیچگونه س این هست که من

 دمن باش اریدر اخت یسادگ نیبه ااین شرایط هم چیزی نیست که 

 من باید تطبیق پیدا کنم با آن بحث. انم عوضش کنم.که بتو

 .مینگاه کن ه به قضیهنگارانندهیآما باید یک مقدار  بنابراین

 .میبه اطالعات دار ازین ه نگاه کنیم، حتمانگارانندهیآ است اگر قرار

و  نامیشپا بحث ودشمی که میکنیم دیکه تول یاطالعات

عبارتی ما ی. بهشیپا هایی دادهاز رو ابعد میسازیکه م یاطالعات

 اطالعات نیا وقتی است که درست. میخواهیاطالعات م دو تیپ

یش مسائل مال میکن نیمأت یی همجاکیاز  دیم حتما باهخوایم را

 .مینیبب یتیحاکم اش را، ولی مفهومش این نیست که حتما همهار

های بعدی در موردش ، در بحثدجایی باش وجود دارد اگر ییهاراه

 که دو مسیرهایی وجود دار ودشهر حال میصحبت کنیم که به

 نگارندهیآ. بنابراین یکی این بحث بشودها هم انجام بخش نیا

که الزام به پایش ایجاد روی این دذارگبودن هست که تأثیر می

. آقای دکتر محمدی هم اشاره خوبی به بحث ارزیابی خطر کندمی

  .داشتند

میزان  مهخوایمواقعیت قضیه در هر بحث ارزیابی خطر اگر 

 ، کهاطالعات به موم، باید متکی بشهعدم قطعیت را کاهش بد

. آقای مهندس شقاقی مهانجام بد را شیپا من دیاطالعات با یبرا

اشاره بسیار درستی کردند در بحث ممیزی و در کنار بحث 

د. آیدست میممیزی، بحث مقایسه و مدیریت آن خطراتی که به

ی حتما نیاز خوداظهار اممیزی یکردن و خود یزیممما برای 

بنابراین این بحث پایش را ما  .هاداریم به یک سامانه داده

 ؟یمدنبال کنی از پایش را باید چه اهداف بنابراین .یمهخوامی

 ییاز کارها یاریبس ما .این هست کشور ما در مشکل نیبزرگتر

ی درستبه انکه دوست میدهیانجام م هست را داریم یشیکه کار پا

 به ان راماطالعات یمکنیعمل م یارهیچون جز .اشاره کردند به آن

 شده مهر یهان در صندوقاماطالعات امه هم هیم.دنمیهم 

کنم یم شیپا این دید نگاه کنیم که من اگر با .ن هستاخودم

ترین مسئله در مهم ،هاداده گاهیپا یسازهداده و سامان نیمأت یبرا

 و داده را تأمین کنیم د.باش ن اینابحث ایمنی آب باید هدفم

 ی،گذاراستیس ی،سازمیتصم هر و میکن جادیداده ا گاهیضمنا پا

 آن به دنای بتوو خصوص یعموم نفعیناظر و ذ ی،ردارببهره

که این امنیتی هست، آب . نترسیم از ایندکن دایپ دسترسی

امنیتی است،  هم امنیتی واقعیت قضیه نیست. ایمنی آب اگر

وران است. مطلب نفعان از جمله بهرهط به کل ذیامنیتش مربو

ها، سیستم برداربعدی این هست که ما باید کنترل عملکرد بهره
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و  انزیربه برنامه یبخشنانیاطم یبرا تعریف کنیم و ان رامپایش

 ددار بردارهرهب یعملکرد و بازده این کهنیگذاران از ابودجه

ی ریگیپ نآ قیاز طر میبتوان کهنیا یبرا ودشیرست انجام مد

نفعان یم به ذیهنیم پاسخ بداو بتو ارو اعتراضات  اتیشکا کنیم

 به پایش نیاز داریم.  ،حقوقی در این زمینه

 ندهیبرنامه در آ یو بازنگرنهایتا برای تأمین شرایط ممیزی 

چند  د؟دار یهاازینشیپ چه شیپایم. هخواباز ما مجددا پایش می

م. در کنیش اشاره مبدوتا یکی که من به عمده دارد شنهادیپ

موافق بین  دالنههم استیس کیکه  است  الزم درجه اول

 .ودگذاشتند برقرار بش WSBنفعانی که در آن سلسله مراتب ذی

، کندیم جادیرا ا یی پایشکه ضمانت اجرا یمسائل نیاز مهمتر

اگر این دو مطلب وجود  .داجرا وجود داشته باش بعد باید اراده

 یبرنامه زمان ن موقعآاین،  براساس میناتویم ، ماداشته باشد

سابقه یجوان و ب نازمیچ هکشور ما هم در کهنیتر امهم هیم.بد

. پایداری در مدیریت پایش ایجاد کنیم. متکی نباشیم به دنباش

زنم امروز در ساختار وزارت بهداشت، جناب آقای که مثال میاین

، اگر خوب دگاهیدیک نشسته با  مهندس شقاقی با یک علم قوی

. پایداری دفردا آقای مهندس شقاقی نبود کل این کار بخواب

 کهنیا ساختاری در پایش مسئلهی بسیار مهمی هست. نهایتا

 از این نتایج .میکن جادیا ریمسش ینتایج پایش را باید برا یاجرا

که  را یمسائل نیتراز مهم یکی شاید ود؟شبچگونه قرار استفاده 

هست. من به آن قسمت آخر خیلی مورد  نیا مینیبب جاباید در این

پردازم، خانم دکتر شربیانی خیلی خوب حداقل روی بخش نمی

ریز کردند. ما باید  او خیلی خوب پایش ر دنداد حیتوضمخازن 

در سطح  ،منابع یمکان عیتوز پایش را در سطح حوزه، از جنبه

ها سطح شناخت کانون بران شرب و غیرشرب، درو آب اننفعیذ

 برانسهم زانیم نییدر سطح تع ،آلودهمنابع و  آالینده یهاو مکان

 .میهانجام بد دیبا را تعارضات شیمهم پا اریمسئله بس و یک از آب

اتفاق  ددار ایدن هایاز جا یاریبسما و در  در کشور یفعل طیبا شرا

از آب که  یورداشت در بهره میخواه تعارضاتی، ما مداوما دفتایم

بنابراین  .ی آبمنیکاهش ا یبرا یبه عامل ودشیم لیتبد نیخود ا

 ایمسئله کی .مینیبب هم امورد رن این امما باید حتما در پایش

عنوان سوال اگر فرصت شد به بود اشاره کردهیکی از دوستان  که

مجموعه م، چون یکی دو سوال خیلی خوب در هدمی پاسخ

 بود. سواالت مطرح شده 

 

 : واقفی سمهندآقای 

ن، خیلی هم عالی بود. آقای اخیلی ممنون از توضیحات کاملت

دکتر جعفرزاده شما فرمودید یک سوال هست که موردی که 

 ید.هن پاسخ بداشما خودت افرمودید ر

  

  جعفرزاده:  آقای دکتر

آقای مهندس  ان راشسوال مطرح شده بود که بعضیدو سه مورد 

. یک سوالی دنهپاسخ بد دننانژاد خیلی بهتر از من بتوحسن

 دهیپرس ود.بهام بشاخواستم رفع پرسیده شده بود که من فقط می

خواستم . من فقط میهاآبدر زه و فسفات تراتیمسئله ن دبودن

 کنیم. از آب مازاد کشاورزی جدا اهای کشاورزی ربحث زهکش

آب را جا که بحث زهآن ددهن میاعملی ما نش حداقل تجربه

شویی زمین و ست که من برای آباکنیم، در اصل آبی مطرح می

د. گاهی اوقات من غرقاب شومیمعموال قبل از کشت استفاده 

دارم متر آب روی زمین نگه میسانتی ۴0تا  20 ا،کنم زمین رمی

 ،انحالل و از طریق دانجام بده اانحالل ر دناکه این بتوای اینبر

از ش به کالورت من و دنا، و برسدر بافت خاک دروبیا انمک ر نیا

آب آب. اگر منظور این زهزهانتقال  ریکنم به مس شمنتقل قیطرنیا

جا نگران نیترات و فسفات نیستم، بیشتر نگران هست، من این

در خاک وجود داشته  امالحی هستم کهشوری هستم، نگران آن 

چرا در خاک  ش.رمیبگ خواستمیمداشته و ضرر  همایگ یو برا

بر نفود و  گرما علت غلبهندنش، بهام ریعلت بابه ؟داشتهوجود من 

مده آتأثیر حرکت مویینگی آب تحت ،اتفاق افتاده ریتبخدر نتیجه 

آب این هست، زه نده. اگر منظور ازاباال و تبخیر شده و نمک باقی م

من خیلی نگران نیترات و فسفات نیستم. کجا نگران نیترات و 

زاد ی آب مااریغلط آب یبر اثر الگو هکییجافسفات هستم؟ 

که دارم آب ، بله این آب مازاد کشاورزی ضمن ایندارم یکشاورز

از  یبخش و کنمیم اشآلوده دارمکه  مکنیاستفاده م یاضاف

های . یکی از این نهادهدبرنمی نابا خودش ار یکشاورز یهانهاده

ن موارد بود که آیی هست. این یکی از ایمیش یکودها کشاورزی

 خواستم رفع ابهام کنم. 

آبخوان و  یهدر تغذ ما ایآ کهای هم شده بود به ایناشاره یک 

؟ من در میاستفاده کن نیم از پساباتوی مینیرزمیز یهاآب هیتغذ

، سرگیجه گرفتم کردم ادامه داشت یک سرچیکه جلسه حین این

. ودشانجام می دکار در دنیا دارمد که اینآاز تعداد مستنداتی که 

ن آیم مهمه. حاال هکه چگونه انجام بدانجام داد. این ودشبله می

نم اتومی د اگر این ارتباط برقرار باشددوست عزیزی که پرسیدن

م. بله خیلی راحت امکان هن قرار بدااین اطالعات را در اختیارش

. اصال این دندهیانجام م ایدن هایجا ی ازاریبسهست و کار نیا

دکتر  یکه جناب آقا cost benefitیک روشی هست که برای 

م و کن هیفاضالب را تصفکه چرا من باید  ی اشاره کردندمحمد

 یرویک یاراض بعد بفرستمش به 15و  BOD 10مثالً  برسونمش
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از چرا . من نداره خاکش یکه چسبندگ اییاراض در مه نآ

ی این استفاده نکنم. در بسیاری از جاهای دنیا چسبندگ تیخاص

داریم تا کشورهای  اما این ر ایدن یکشورها نیترشرفتهیپ از آن

م نیست که خاص یک ه در حال توسعه و توسعه نیافته. این

که چگونه مدیریتش کنم فقط این ،. امکانش هستدمنطقه باش

 م. وشمصدع نمی رسئله مهمی هست. من بیش از این دیگم

 

 : واقفی سمهندآقای 

 خیلی ممنون و متشکر. 

 

 نژاد: حسن سمهندآقای 

 ی یکدکتر محمد یآقام، چون های را توضیح بدمن یک نکته

سوءتفاهم  د واشتند رایض منفکر کنم از ع یبرداشت اشتباه

ایمنی  برنامهم که برای هبد شنهادیم پهخوایمن شده. ببینید من

 ها براساسخاص بگیریم. هرکدام از ارگاناعتبار  آب یک

ه مربوط باراتخودشان دارند اعت یکه برا یاتیعملی هابرنامه

 ایاست  یجار شکلیا به اعتبارات نیا ،ودشمیانجام  کارآن

جزو  ،چه طرح باشد ،باشد یاعتبار جار هست. چه شکل طرحبه

از مالیات، منابع درآمدی کشور هست یا  .ستاعتبارات عمومی ه

این درآمدها که  میرمستقیغشکل به ای هست میمستق شکلبه

ما دست  کهاست  نیا د. بحثی که االن وجود دارودشحاصل می

ات که اعتبار یم اینویگما می .میبکن میخواهیمنمردم  بیج در

و  دبشیند به شکل تعرفه یشکل طرح هست، این اعتبارات بیابه

ن اعتبارات ایم. همهو اعتبار جدیدی هم نمیخوا دهیچ تفاوتی ندار

چون به شکل جاری باشد دائمی هست و بحث کیفیت هم دائمی 

همین ما  برایهست و برای حفاظت و سالمت مردم هست و 

نیم یک دوره اعتبار داشته باشیم و یک دوره اعتبار نداشته اتونمی

 یمناتوینم دنیباشد با چشم و دار باشیم. ضمنا اگر بدون اعتب

یی کنیم که این کیفیت آب سالم هست یا شناسا را آب تیفیک

ممنون  .به اعتبار دارد ازهم نیبه ابزار است و ابزار  ازین غیرسالم.

 شما. خداحافظ

  

  : واقفی سمهندآقای 

 اخیلی ممنون و متشکر. آقای مهندس شقاقی این سوال آخر ر

نامه برنامه ایمنی آب که گواهیخصوص اینید در هشما جواب د

 دریافت شد، ضمانت اجرایی آن چیست؟ 

 

  شقاقی:  سمهندآقای 

خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ببینید وقتی 

یم یعنی اجرا شده، یعنی به اهداف هدنامه مییم گواهیویگمی

اجرا کرده  اکیفی رسیده. االن شهری هست که برنامه ایمنی آب ر

فرستاده برای ما، ما هم بر فرض دیدیم که کیفیت  او گزارش ر

سری ما یک د و به اهداف کیفی آب نرسیده.آبش هنوز مشکل دار

 میکنیاجرا م ایم برنامه ایمنی آب رآیاهداف کیفیت آب داریم می

اهداف  ،من اهداف نرسیده باشیآبرسیم، اگر به اهداف  نیابه که 

داده  نامهیگواه ، اگر نرسیده باشیمبر سالمت است یدر واقع مبتن

. یکی از دکن نأمیت رااهداف  آن ینسب صورتبه دیبا .شودینم

کنندگان هایی که در ممیزی هست بحث رضایت مصرفبحث

هست که  نکته نیچند کنیمم وقتی ممیزی میه ست که باز اینا

 هم که یوقت .مهم است اریموضوع اشاره کردم که بس دو به این

 ایحادثه راگ نامه ذکر کردیمرا گرفت، باز در گواهی نامهیگواه

 آن باز ودمشکل بش دچار آب تیکم که کیفیت یا دفتیاتفاق ب

 در یک ریسکی که ددهیخواهد شد که نشون ملغو  نامهیگواه

 اقدام کنترلی مناسب دیده نشده و شیبرا و نشده دهیسامانه د

 را برنامه واقع باید دوباره . درددار برنامه یو بازنگر ینیبه بازب ازین

 بارکیدو سال  سالیانه یا یعاد طیدر شراکنند. بازبینی  ینیبازب

 در یرییتغ کی ای اگرهر حادثه ود.شیانجام م افتدیاتفاق م

تا  دارد یبه بازنگر ازین زبا دفتیاتفاق ب هاسیستم تأمین آب آن

 های مرتبط شناسایی شود. خیلی ممنون.ریسک

 

  : واقفی سمهندآقای 

خیلی ممنون از آقای مهندس شقاقی که بحث پایانی را داشتند 

 و خیلی متشکر از همه عزیزانی که در این نشست حضور داشتند،

مباحث شرکت  در و دقبول زحمت کردن ی کهنیمتخصصچه 

مستمع بودند و که به عنوان  یچه کسان و حضور داشتند و کردند

. من امیدوار هستم به شخصه چون برنامه را مطرح کردند یسواالت

 وضعیت کیفیت آب را دناتوای هست که میایمنی آب تنها نسخه

. بیشتر از این دبده و بهبود دکن ییشناسا یدر کشور به درست

سپارم، م. همگی را به خدای بزرگ میوشمزاحم عزیزان نمی

 های آتی.هلل تا فرصتانشاءا




