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مصاحبه

مهندس امین قصمی
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان هرمزگان

֍ لطفا ضمن معرفي مختصر شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان، یک معرفي اجمالي از خود نیز ارائه فرمایید.

را در رشته مهندسی صنایع  اینجانب مدرک کارشناسی خود 
در سال 1378 و کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت اجرایی 
در سال 1392 از دانشگاه هرمزگان اخذ نمودم. مسئولیت های 
فاضالب  و  آب  شرکت  در  خدمت  ابتدای  از  نیز  من  اجرایی 
استان هرمزگان عبارت بوده اند از: مدیر امور مشترکین و درآمد، 
بهره برداري، مشاور  معاون خدمات مشترکین و درآمد، معاون 
مشاور  آب شیرین کن،  طرح هاي  مجري  نماینده  و  مدیرعامل 
مهندسي  معاون  بهره برداري،  و  مشترکین  امور  در  مدیرعامل 
و  رئیس هیئت مدیره  به عنوان  نیز  از سال 1395  و  توسعه  و 

مدیرعامل مشغول خدمت هستم. 
قانون  برابر  استان هرمزگان  شرکت آب و فاضالب شهري 
با سرمایه  تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب در سال 1370 
را  خود  فعالیت  و  رسید  ثبت  به  ریال  میلیون  یکصد  اولیه 
شرکت،  این  اساسنامه  طبق  نمود.  آغاز   1371 سال  عمالاز 
موضوع فعالیت آن ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهري 
فاضالب،  تصفیه  و  انتقال  آوري،  جمع  با  مرتبط  تاسیسات  و 
همچنین بهره برداري از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب 
شهري و بهره برداري از تاسیسات جمع آوري، انتقال و تصفیه 
فاضالب است. در حال حاضر تعداد نیروي انساني شرکت برابر 
345 نفر که تعداد 258 نفر داراي مدرک کارشناسي و باالتر 
هستند و درجه حرفه اي شرکت در صنعت B است. این شرکت 
و  نفر  هزار   886 بر  بالغ  جمعیتي  با  جزیره  و  شهر   36 تعداد 
تحت  را  هزارنفر   210 بر  بالغ  جمعیتي  با  روستا   228 تعداد 

پوشش دارد.
منابع تامین آب استان شامل موارد زیر است: سد استقالل 

محرم  و خط  آب شیرین کن %10  چاه ها %48،  میناب %36، 
مي کنند.  تامین  را  شرکت  مشترکین  نیاز  مورد  آب  از   %6
آب شیرین کن ها در حال حاضر آب مورد نیاز 12 شهر و جزیره 
ابوموسي،  سوزا،  درگهان،  هرمز،  سیریک،  فین،  )بندرلنگه، 
با  را  هنگان، تنب بزرگ، تنب کوچک، الرک، هنگام و فارور( 
ظرفیت روزانه 42000 مترمکعب در شبانه روز تامین مي کنند. 
تعداد آحاد مشترکین آب تا پایان آذر 1396 برابر 346 هزار فقره 
است. در خصوص جمع آوري، انتقال و تصفیه فاضالب شهري 
باید عرض کنم تعداد آحاد مشترکین فعال فاضالب تا پایان آذر 
1396 برابر 158 هزار فقره شامل شهرهاي بندرعباس، هرمز، 
ابوموسي و درگهان مي باشد که ظرفیت اسمي تصفیه خانه هاي 
در مدار، 87 هزار مترمکعب در شبانه روز است که از این بین 
حجم پساب جمع آوري شده به طور میانگین 73 مترمکعب در 
شبانه روز است. همچنین در 3 شهر استان شامل میناب، رودان 
و جاسک، طرح هاي ایجاد تاسیسات فاضالب در حال اجرا است

هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  تمایز  نقطه   ֍
نسبت به دیگر شرکت هاي آب و فاضالب چیست؟

الف( وجود 14 جزیره در استان که هزینه تامین و توزیع آب 
را  بهره برداری  شرایط  و  برده  باالتر  شهرها  دیگر  به  نسبت  را 

پیچیده و مشکل می کند.
ب( استان هرمزگان دارای طول حدوداً 900 کیلومتری است 
که این پراکندگی شهرها و بعضاً انتقال آب از مسافت های زیاد، 

هزینه ها و همچنین شرایط بهره برداری را مشکل کرده است.
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موضوع بعد شرایط اقلیمی و آب و هوایی است که هم مصرف 
باالتر  استان ها  دیگر  به  نسبت  مصرف کنندگان  توسط  را  آب 
می برد و هم عملیات و اجرای پروژه های عمرانی و هم عملیات 
نموده  سخت  و  طاقت فرسا  آن  کارکنان  برای  را  بهره برداری 
این  کشور،  در  آب  بحران  و  خشکسالی  به  توجه  با  اما  است. 
استان از پتانسیل خوبی از طریق نمک زدایی آب دریا بهره مند 
است که می توان تامین آب استان را از این روش تضمین نمود. 

نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت استان هرمزگان   ֍
را بیان کنید.

یکی از نقاط قوت عملکرد شرکت، توجه و گرایش به تامین آب 
از طریق شیرین سازی آب دریا است. در این خصوص شرکت آب 
به طوری که  است،  داده  انجام  اقدامات خیلی خوبی  فاضالب  و 
شهرها  محروم ترین  از  قبل  سنوات  در  که  جزایری  و  شهرها 
شرایط  حال حاضر  در  بودند  آب شرب  از  بهره مندی  حوزه  در 
ایده آلی دارند، مثل درگهان، هرمز، سوزا و شهرستان بندرلنگه 
که با اجرای آب شیرین کن 100000 مترمکعبی وضعیت تامین 

آب شهر بندرعباس بهتر خواهد شد.
این  بخواهیم صحبت کنیم،  اگر  در خصوص ضعف عملکرد 
موضوع نیاز به بحث بیشتری خواهد داشت که دالیل آن برون 
سازمانی است، مثل فرسودگی شدید شبکه های آب در شهرهای 
استان که در بروز حوادث و شکستگی شبکه ها تاثیرگذار است. 
تاسیسات  استان، عمر مفید  بدیهی است شرایط آب و هوایی 
زیرزمینی را کاهش می دهد و از طرفی بودجه دولتی و عمرانی 

برای پوشش انجام این پروژه ها بسیار ناکافی است.
بندرعباس،  فاضالب شهر  تصفیه  و  انتقال  بحث جمع آوری، 
کمبود  است.  سازمانی  برون  کامال  که  است  معضالتی  از  یکی 
بعضی  در  شهری  نامناسب  ساختار  و  قدیمی  بافت  اعتبارات، 
به داخل  بودن آب های زیرزمینی، ورود روان آب ها  باال  مناطق، 
منهول فاضالب، شرایط آب و هوایی و فرسودگی تاسیسات، از 
چالش هایی است که در این حوزه وجود دارد. علی رغم تالش 
ما همکاری و مساعدت  انتظار  فاضالب،  و  بسیار مجموعه آب 
حوزه  در  چالش ها  این  رفع  برای  ذی ربط  مسئولین  بیشتر 

فاضالب شهر بندرعباس است.

֍ چه مقدار از کمبود آب استان هرمزگان از طریق آب 
شیرین کن ها تامین مي شود و برنامه هاي آینده شما براي 

استفاده از این منبع آب چیست؟
به  اقدام  سال 1385  از  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
طریق   از  بندرلنگه  شهر  در  آب شیرین کن  نصب  و  قرارداد  عقد 
  BOT،BOO روش هاي( خصوصي  بخش  گذاري  سرمایه  جذب 
نمود.  شبانه روز  در  مترمکعب   6000 ظرفیت  و BOOT)  به 
پس از این تجربه موفق برای رفع کمبود آب در سطح جزایر 
14 گانه استان هرمزگان، این شرکت در جزایر ابوموسي، تنب 
بزرگ، تنب کوچک، هنگام، الرک، هرمز، فارور و جزیره قشم 
)شهرهاي درگهان، سوزاء، هنگام قدیم و قیل( پروژه نمک زدایي 
اجرا نموده و در حال حاضر 17 قرارداد فعال در این زمینه منعقد 
شده است. میزان تولید آب از طریق آب شیرین کن در سال جاري 
در حدود 16 میلیون مترمکعب است که این مقدار در حدود 
19% از کل منابع آبي ما است. ان شاء ا... با شروع بهره برداري 
این  بندرعباس،  مترمکعبي  هزار  یکصد  آب شیرین کن  کامل  
از  درصد  معادل 33  سال  در  مترمکعب  میلیون  به 53  مقدار 
نیاز آبي استان خواهد رسید. الزم به ذکر است که شرکت آب 
و فاضالب استان هرمزگان قبل از جذب سرمایه گذاري و نصب 
برای   MSFو MED تبخیري  از سیستم هاي   RO سیستم هاي 

تامین آب بعضي از جزایر استان استفاده مي کرد.

֍ با توجه به قیمت باالي آب استحصالي از شیرین سازي و 
قیمت پایین آب ، طرح هاي شیرین سازي آب چه توجیه 

اقتصادي دارند؟
رشد  به  رو  نیاز  آب شیرین کن  کارخانه هاي  است  قرار  اگر 
جامعه جهاني را که به ویژه در مناطق در حال توسعه روزبه روز 
بیشتر با مشکل کم آبي مواجه مي شوند، رفع کنند باید هزینه 
کمتري را چه در مرحله تولید و چه در طول زمان بهره برداري 
استاندارد کردن  کار  این  انجام  راه  باشند. یک  به همراه داشته 
این رو ساخت کارخانه هاي  از  تمامي بخش هاي کارخانه است. 
کوچکتر و کارآمدتر در دستور کار قرار دارد تا امکان تهیه آب 
کاري  گروه هاي  یا  کم جمعیت  مناطق  براي  اقتصادي  شیرین 
روش هاي  بهترین  شود.  فراهم  دورافتاده  مناطق  در  کوچک 
غشایي  )فناوري  معکوس  اسمز  فرآیندهاي  شیرین سازي 
آب شیرین کن( و روش هاي تقطیر ناگهاني چند مرحله اي است 
که بیشترین کاربرد را دارند و به ترتیب 42 و 44 درصد از کل 
هزینه  داده اند.  اختصاص  به خود  را  دنیا  نمک زدایي  واحدهاي 
بهره برداري و نگهداري این روش ها کمتر بوده و همچنین نیاز 
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به سرمایه گذاري اولیه کمتري دارند. البته به دلیل کارکرد خاص 
اسمز معکوس، این سیستم ها 1/5 تا 2 برابر مصرف انرژي  آن ها 
به  توجه  با  است.  ناگهاني چندمرحله اي  تقطیر  از روش  کمتر 
به سمت  حرکت  جز  چاره اي  فروش  تعرفه هاي  پایین  قیمت 
تولید  باال  با قیمت  مناطقي که آب  تمام شده خصوصاً  قیمت 

مي شود متصور نیست.

֍ با وجود تاثیر سوء شیرین سازي آب بر محیط زیست 
بودن آن،  انرژي بر  و  از فرآیند  باقي مانده  از جمله نمک 

توجیه زیست محیطي شیرین سازي آب چیست؟
همان گونه که اشاره شد، نیاز روزافزون جوامع ساکن در حوزه 
خلیج فارس به آب شیرین از یک سو و کاهش روزافزون منابع 
طبیعي آب شیرین از سوي دیگر، استفاده از صنعت شیرین سازي 
آب دریا را اجتناب ناپذیر نموده است. اما راه بهره برداري پایدار 
به  آغاز  از  پیش  زیست محیطي  الزامات  رعایت  این صنعت،  از 

احداث و در حین بهره برداري است.
دریا  آب  به  آالینده  و  نمک  زیادي  مقدار  فرآیند  این  در 
با  را  آن  موجودات  و  دریایي  محیط  و  برمي گردد  اقیانوس  و 
آسیب هاي  رساندن  حداقل  به  براي  مي کند.  مواجه  مشکالتي 
زیست محیطي پساب شور، رها کردن آن در سطح وسیعي از 
دریا است، به این ترتیب که پساب به چند بخش تقسیم شده 
و در قسمت هاي مختلف دریا رها مي شوند. البته پایش در خط 
رصد  به همراه  پساب  کننده  دریافت  زیست  محیط  مستمر  و 
بررسي  و همچنین  از آب شیرین کن ها  پساب خروجي  کیفیت 
و  مختلف  روش هاي  به  توجه  با  محیطي  زیست  شاخص هاي 
توجیه  در  اساسي  نقش  آب شیرین کن ها  پساب  دفع  مرسوم 

مشکالت زیست محیطي این نوع سیستم ها خواهد داشت. 
به زیرساخت هاي  نیاز  در حال حاضر فرآیند اسمز معکوس 
گران قیمت و مصرف زیاد برق دارد. با این حال به دلیل توسعه 
فناوري غشاها و کاهش قیمت آن ها روش اسمز معکوس روندي 
سال  در20  شده  پیش بیني  به طوري که  دارد  توسعه  به  رو 
آینده رشد فروش سیستم هاي اسمز معکوس بیش از 10 برابر 
بودن  پایین تر  به دلیل  امر  این  تقطیري خواهد شد.  روش هاي 
هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه و تعمیر و نگهداري روش اسمز 

معکوس خواهد بود.
نگهـدار  هزینـه هـاي   از  درصـد   57 تـا   50 بـه  نزدیک 
تعمیـرات در تمام روش هاي نمک زدایي مربوط به هزینه هـاي 

انـرژي )حرارتـي و الکتریکـي( است. شکل انرژي در دسترس 
و محدودیت هاي زیست محیطي مربوط بـه منبـع انـرژي در 
تعیـین میـزان هزینـه هـاي انـرژي نقـش اساسـي دارنـد. در 
مقایسـه بـا روش هاي نمک زدایي حرارتي، روش اسمز معکوس 
کمترین تقاضا براي انـرژي را داشته و بنابراین در بیشتر شرایط 
در زمینه هزینه هاي انرژي مقـرون بـه صـرفه است. ولي به نظر 
کاربرد  افزایش  باعث  جهان  در  انرژي  قیمت  افزایش  مي رسد 
خواهد  نزدیک  آینده  در  معکوس  اسمز  نمک زدایي  روش هاي 

شد.

֍ نتایج اقدامات شما در مورد مدیریت مصرف و تقاضا 
چیست؟ چه مقدار توانستید مصرف آب استان هرمزگان 

را کم کنید؟
و  مدیریت مصرف  آب کشور،  متولیان  رویکرد  در حال حاضر 
تقاضا است و این شرکت نیز در سال هاي اخیر دیدگاه خود را 
داده  تغییر  تقاضا  به سمت مدیریت  بیشتر  تولید  براي  اقدام  از 
که شاخص آن توزیع مدیریت شده آب در شبکه آب شهرهاي 
است.  استان  مرکز  به عنوان  بندرعباس  به خصوص شهر  استان 
هیچ گونه  گذشته  سال  ده  طي  در  آب  کننده  تامین  چاه هاي 
در  هم  میناب  سد  از  آب  دریافت  و  نشده  برداشتي  افزایش 
نداشته است. درحالي که طي  تغییر خاصي  چند سال گذشته 
سال هاي گذشته شهر بندرعباس چه از لحاظ جمعیتي و چه 
گسترش شهر و با توجه به گسترش صنایع، رشد چشمگیري 
داشته است. صد البته نیاز آب هم به طور دائم درحال افزایش 
اعمال  از  نشان  تنش،  کمترین  با  وضعیت  این  از  گذر  و  بوده 
مدیریت مصرف و تقاضا بوده است. از شاخص اقدامات مي توان 

به اقدامات پایه اي زیر اشاره کرد:
- استفاده از فن آوري هاي نوین )سیستم هاي تله متري، اسکادا، 

مانیتورینگ( در راهبري شبکه ها؛
جغرافیایي  اطالعات  سامانه  در  شبکه  اطالعات  کلیه  ثبت   -
گزارش  و  اطالعات  از  استفاده  نهایي،  تصمیم گیري  و   (GIS)

خروجي آن؛
- اعمال مدیریت فشاردر شبکه: نصب فشارسنج هاي ثبات در 
شبکه و تحلیل فشار و در نهایت نصب شیرآالت فشارشکن در 

مناطق پر فشار و در نتیجه متعادل سازي فشار در کل شبکه؛
- اقدامات اساسي برای کاهش هدررفت آب به طوري که بخشي 

از نیاز آب شهرها از محل کاهش هدررفت تامین شود؛
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- توسعه شبکه بر مبناي مدل هیدرولیکي شبکه ها؛ 
GIS اصالح شبکه هاي فرسوده براساس نقشه تراکم حوادث -

که بتوان بیشترین اثربخشي را انتظار داشت. 
این اقدامات ما را موفق کرده که بتوانیم به طور مثال سرانه 
تولید را از 339 لیتر به ازاي هر نفر در روز در سال 1388 به 

شکل 3- تغییرات آب بدون درآمد استان هرمزگان

شکل 2- تغییرات سرانه مصرف استان هرمزگان

شکل 1- تغییرات سرانه تولیت استان هرمزگان

267 در سال 1395 برسانیم. در خصوص مصرف کل )مصرف 
حجم  کاهش  به  مي توان  نیز  کاربري ها(   همه  در  مشترکین 
مصرف مشترکین از 243 لیتر به ازاي هر نفر در روز در سال 
1388 به 215 لیتر به ازاي هر نفر در روز در سال 1395 اشاره 
کرد. الزم به توضیح است که سرانه مصرف مشترکین خانگي 
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در استان هرمزگان 140 لیتر به ازاي هر نفر در روز است. روند 
طي  استان  درآمد  بدون  آب  و  مصرف  تولید،  سرانه  تغییرات 

سال هاي گذشته در شکل های 1 تا 3 ارائه شده است.

آبفا  شرکت هاي  فعالیت هاي  به  مردم  از  بخشي  چرا   ֍
اعتماد الزم را ندارند و در برنامه ریزي هاي آن مشارکت 
انگیزه الزم  فعال ندارند؟ به طور مثال در کاهش مصرف 
را نداشته و علیرغم هشدارهاي مسئولین در مصرف آب 

تغییرات مورد انتظار اتفاق نمي افتد؟
در  قابل توجه  فعالیت هاي  گذشته  سال هاي  طي  شرکت  این 
بهینه سازي  و  آب  کمبود  زمینه  در  مردم  آگاه سازي  جهت 
باور  و  نگرش  تغییر  است  بدیهي  اما  است.  داده  انجام  مصرف 
نهادهاي  تمامي  هم زمان  و  همه جانبه  همکاري  نیازمند  مردم 
فرهنگي  و  آموزشي  ارگان هاي  و  به خصوص سازمان ها  اجرایي 
اقدامات  اهم  ...( است.  و  )آموزش و پرورش، دانشگاه ها  کشور 

فني و فرهنگي این شرکت در زمینه مورد اشاره عبارتند از: 
- اقدامات در راستاي کاهش هدررفت آب:

1- کاهش زمان رفع حادثه و مجهز کردن اکیپ رفع اتفاقات؛ 
نصب  با  شبکه  فشار  مدیریت  اعمال  و  شبکه  زون بندي   -2
شیرآالت کنترل دبي و فشار در شبکه آب بندرعباس و به روز 

نمودن مدل هیدرولیکي شبکه؛
3- مانیتورینگ شبکه توسط نصب تجهیزات دقیق اندازه گیري 

)ارتفاع سنج و فشارنج( برای رصد کردن وضعیت شبکه؛ 
4- اصالح و بازسازي شبکه براساس مدل به روز شده )بالغ بر 

130 کیلومتر از سال 1390 تاکنون(.
- اقدامات در راستاي کاهش سرانه مصرف

1- شناسایي مشترکین پرمصرف )باالي 20 متر مکعب در ماه( 
و ارسال اخطاریه به آن ها؛ 

ادوات  پکیج  تهیه  برای  قرارداد  تنظیم  و  مناقصه  برگزاري   -2
کاهنده مصرف )پرالتور، سردوش کاهنده مصرف و رابط کاهنده 

ثابت خروجي( به تعداد 4200 پکیج؛
3- چاپ پوستر،  بروشور، دفترچه هاي دانش آموزان و نیز پوستر 

و بنر در سطح شهر؛
آموزشي  کارگاه هاي  و  جشنواره ها  نمایشگاه ها،  برگزاري    -4

به ویژه در مدارس؛
و  صدا  طریق  از  آموزشي  برنامه هاي  و  مصاحبه ها  اجراي   -5

سیما؛

6- ارسال پیامک هاي مصرف بهینه؛ 
7- اجراي پرفرمنس هاي خیاباني؛

بانوان )طرح  آموزش مدیریت مصرف خاص  برنامه  تدوین   -8
امور  کل  اداره  في مابین  همکاري  تفاهم نامه  انعقاد  و  باهاب( 
بانوان و خانواده هرمزگان و شرکت هاي وابسته به وزارت نیرو 

در استان هرمزگان؛ 
به تعداد 800  پدالي(  9- نصب شیر کاهنده مصرف )شیرهاي 

دستگاه در مدارس و دانشگاه هاي شهر بندرعباس؛
10- ساماندهي و جداسازي انشعابات فضاي سبز شهرداري از 

آب شرب؛
11- همکاري مستمر با سازمان شهرداري در خصوص جداسازي 

انشعابات فضاي سبز شهري از شبکه آب شرب؛
12- با توجه به کمبود جدي منابع آب در کشور، به ویژه استان 
با  مقاومتي،  اقتصاد  برنامه هاي  اجراي  راستاي  در  و  هرمزگان 
این  مصرف  الگوي  اصالح  کلي  سیاست هاي  اجراي  بر  تاکید 
توجه  )با  مصرف  کاهنده  پکیج   6000 تهیه  به  اقدام  شرکت 
اصالح  در  کاهنده مصرف  تجهیزات  نصب  زیاد  بسیار  تاثیر  به 
 20 از  بیشتر  مصرف  با  مشترکین  براي  آب(  مصرف  الگوي 
مترمکعب )باالي الگوي مصرف( نموده است. )این پکیج شامل 
پرالتور رزوه بیرون، پرالتور رزوه داخل، رگالتور شیلنگ توالت 
و سردوش کاهنده مصرف است( که خوشبختانه پس از اتمام 
طرح و احصاي نتایج، موفقیت آمیز بودن این طرح کامال مشهود 

است. 

است  کرده  تالش  حد  چه  تا  هرمزگان  استان  آبفاي   ֍
امور اجتماعي، جامعه شناسي، فرهنگي  و آموزشي را در 

برنامه ریزي و تصمیم گیري خود لحاظ کند؟
آب  بحران  حل  براي  آن،  اهمیت  به  توجه  با  آب  بخش  در 
عالوه بر روش هاي فني و اقتصادي، اقدامات فرهنگي ، آموزشي و 
اجتماعي نیز مي تواند کمک موثري به تصمیم سازان این حوزه 
نماید، چرا که امروزه مسئله آب دیگر تنها چالش صنعت آب و 
فاضالب نیست بلکه یک چالش بزرگ اجتماعي است که همت 
جمعي را مي طلبد. در همین راستا شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان نیز عالوه بر تمهیدات فني و سازه اي، تالش کرده تا 
برنامه هاي خود جاي دهد.  اقدامات فرهنگي - آموزشي را در 
از ظرفیت تشکل هاي  نظام مند  استفاده  این مهم،  براي تحقق 
مردم نهاد و گروه هاي فرهنگي در راستاي ارتقای سطح آگاهي 
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مردم و مشارکت آن ها در حفاظت از منابع آبي بسیار موثر بوده 
ابتدائي(،  است. اجراي برنامه هاي آموزشي در مدارس )مقاطع 
نصب 6000 پکیج کاهنده مصرف براي منازل مسکوني، امضای 
تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با موضوع 
نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسیسات آب و فاضالب 
کلیه اماکن از جمله اقدامات مهم این شرکت در راستاي تحقق 
این  اقدامات  دیگر  همچنین  است.  بوده  آب  مصرف  مدیریت 

شرکت شامل موارد ذیل مي باشد: 
خدمات  ارائه  کیفیت  درخصوص  ساالنه  نظرسنجي  انجام   -
اجراي  و  تهیه  و  شده  انجام  نظرسنجي  تحلیل  و  بررسي  و 

برنامه هاي بهبود نقاط ضعف و پیگیري در جهت رفع آن ها؛
- بهره گیري از ظرفیت رسانه هاي جمعي به ویژه صدا و سیما؛ 

- بهره گیري از ظرفیت تبلیغات شهري؛
- بهره گیري از ظرفیت شبکه هاي اجتماعي در راستاي انتشار 

مطالب آموزشي و ترویج مدیریت مصرف؛
با حضور  به چهره  آموزش هاي مستقیم چهره  از  بهره گیري   -
در مجامع عمومي مانند مساجد، مناسبت هاي ملي و مذهبي و 

استفاده از تریبون نماز جمعه.

֍  ضرورت تشکیل انجمن آب و فاضالب ایران و نقشي 
که مي تواند در حوزه آب و فاضالب ایفا کند را بیان کنید.

به  دسترسي  ضرورت  و  جمعیت  روزافزون  توسعه  به  توجه  با 
منابع آب سالم و دفع بهداشتي فاضالب و نیز استفاده مجدد 
از پساب، علوم مرتبط با آب و فاضالب گسترش زیادي یافته 
و به همان میزان نیز پیچیدگي ها در مرتفع کردن مشکالت نیز 
بیشتر شده است. دانشگاه هاي ایران گام هاي بلندي در توسعه 
عدم  به علت  تاکنون  ولي  برداشته اند  دانش  این  کیفي  و  کمي 
تامین اعتبار مناسب و کافي در واکاوي دقیق مشکالت و ارائه 
تخصص ها  پراکندگي  به علت  اقتصادي  و  مناسب  راه حل هاي 
بنابراین  است.  نشده  حاصل  چشمگیري  موفقیت هاي  تاکنون 
منطقي  و  ارگانیک  ارتباط  بتواند  که  علمي  انجمن  یک  ایجاد 
و  شناخت  فاضالب،  و  آب  با صنعت  مرتبط  علوم  توسعه  بین 
با  مناسب  راه کارهاي  ارائه  نیز  و  پیش رو  مشکالت  پیش بیني 
توجه به ظرفیت هاي نهفته در این صنعت را هم زمان انجام دهد 
بسیارضروري است. امید است انجمن آب و فاضالب در راستاي 
کارآمدي  و  موثر  نقش  بتواند  خود  شده  تعریف  نقش  ایفاي 

داشته باشد. 

֍  نحوه ارتباط آب و فاضالب استان هرمزگان با انجمن 
ایران چگونه است و دو طرف چه کمکي  آب و فاضالب 

مي توانند به هم بکنند؟
و  شده  شناسایي  استان  سطح  در  صنعت  مشکالت  ابتدا  در 
آکادمیک  بدنه  به  مشکالت  این  مشترک،  جلسات  طریق  از 
عناوین  تحت  راستا  همین  در  و  مي شود  منتقل  دانشگاهي  و 
مختلف اعم از پایان نامه، پروپوزال هاي تحقیقاتي و ... راه کارهاي 
پیشنهاد  صنعت  به  انجمن  طریق  از  مشکل  حل  براي  عملي 

مي شود.

علمي  انجمن هاي  مثل  مرتبط  ارگان هاي  وقتي  ֍  چرا 
به طور  کماکان  آبفا  شرکت هاي  چه دلیل  به  دارند  وجود 
دوره هاي  نمایشگاه ها،  همایش ها،  برگزاري  در  مستقیم 

آموزشي و انتشار کتاب و مجالت درگیر مي شوند؟
انتشار و تائید کتاب براساس قوانین آب و فاضالب کشور باید 
و  از دفتر تحقیقات شرکت مهندسي آب  اخذ مجوز  از طریق 
ندارد.  انجمن  با  ارتباط  به  نیاز  و  گیرد  انجام  کشور  فاضالب 
به وسیله  انجمن تشکیل مي دهد  همایش ها و سمینارهایي که 
شرکت ها همواره حمایت مي شود. برگزاري همایش هاي داخلي 
هر  در  مشخص  اهداف  با  خاص  موارد  و  ضرورت ها  براساس 
استان انجام مي شود و مجري آن تاکنون براساس عرف موجود، 

دانشگاه هاي مادر استان بوده اند.

֍  چه مقدار از تصمیم گیری ها و برنامه ریزي هاي کالن 
مشارکت  طریق  از  هرمزگان  استان  آبفاي  شرکت  در 
اتاق هاي فکر با حضور دانشگاهیان  و خبرگان صنعت و 

انجمن هاي علمي انجام مي شود؟
در خصوص تصمیم گیری ها و برنامه ریزی کالن ابتدا باید عرض 
کنم که خوشبختانه وزارت نیرو راهبردهای بخش آب و فاضالب 
حرکت  مسیر  موضوع  این  و  نموده  تدوین  مطلوبی  به طور  را 
و  راهبردها  این  تحقق  برای  اما  است.  کرده  روشن  را  شرکت 
همچنین تصمیم گیری های استان و رفع چالش ها از تخصیص 
حوزه دانشگاه همیشه این شرکت استفاده کرده و خواهد نمود. 
مخازن  خوردگی  شرکت  این  معضالت  از  یکی  مثال  به عنوان 
بتنی آب بود که در حال حاضر توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
)پردیس هرمزگان( در حال بررسی و مطالعه است، همچنین 
همکاری در اجرای ایده شو در بخش آب توسط پارک علم و 
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حوزه  به  عالقه مندان  نظر  از  استفاده  و  شنیدن  برای  فناوری 
آب، حمایت از نویسندگان و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی 
اداره  و  استان  دانشگاه های  با  تفاهم نامه  انعقاد  آب،  حوزه  در 
از  استفاده  برای  می توان  که  است  مواردی  از  استاندارد  کل 
استفاده  این شرکت  کلیدی  تصمیم گیری های  در  دانشگاهیان 
سابقه  که  دانشگاهی  نیروی  از  تحقیقات  حوزه  برای  کرد. 
همکاری با دانشگاه ها دارد و می تواند رابطی مفید بین شرکت 
استفاده  تحقیقات  گروه  رئیس  به عنوان  باشد،  ها  دانشگاه  و 
می کنیم. همه این موارد نشان دهنده عالقمندی این شرکت به  
استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و خبرگان در مسائل 

مهم و کلیدی صنعت آب و فاضالب است. 

ارتباط  چه  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   ֍
توانسته  چقدر  است؟  داشته  دانشگاه ها  با  ارگانیکي 
تحقیقات  از  چقدر  و  کند  تعریف  مسئله  دانشگاه  براي 
دانشگاهي را براي رفع مشکالت خود به کار گرفته است؟ 
توانسته  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  چقدر 
را  دانشگاهي  تحقیقاتي  طرح هاي  نیاز  مورد  داده هاي 

تامین کند؟ لطفا همه موارد به صورت کمي بیان شود.
و  هرمزگان  دانشگاه  دو  با  هرمزگان  فاضالب  و  آب  شرکت 
دانشگاه آزاد اسالمي و همچنین مرکز تحقیقات اکولوژي خلیج 
براساس  و  است  امضا کرده  نامه  تفاهم  فارس در سال 1395 
مراکز  این  طریق  از  شرکت  تحقیقاتي  اولویت های  تمامي  آن 
علمي پیگیري و  انجام مي شود. همچنین دوره ها و کارگاه هاي 
آموزشي با استفاده از اساتید این دانشگاه ها برای حل مشکالت 

صنعت به طور مستمر برگزار مي شود.

֍  علت ضعف وضعیت آموزش و تحقیقات در شرکت هاي 
آبفا و ارتباط ضعیف با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي را در 
باید  اقداماتي  این ضعف ها چه  براي رفع  چه مي دانید و 

انجام شود؟
همانگونه که گفته شد انجام تحقیقات نقش به سزایي در حل 
به علت  بنابراین  داشت.  خواهد  صنعت  مشکالت  از  بسیاري 
عدم وجود تعامالت سازنده بین صنعت و دانشگاه، تحصیالت 
آشنایي  عدم  آن  به تبع  و  دانشگاه ها  اساتید  آکادمیک  صرف 
عملي اساتید با مشکالت صنعت آب و فاضالب در حال حاضر 
انجمن هاي  است  ضروري  و  بوده  کم رنگ  بسیار  تعامالت  این 

با  دانشگاهیان  و  اساتید  علمي  توان  همسویي  برای  تخصصي 
مشکالت صنعت تشکیل شده و فعالیت هاي آن ها نیز هدفمند 

و در راستاي کارگشایي باشد.

استان  فاضالب  و  آب  تحقیقاتي  بودجه  میزان    ֍
واحد  عملکرد  نتیجه  و  آن  هزینه کرد  نحوه  و  هرمزگان 

تحقیقات آن شرکت را بیان کنید.
این شرکت در دوره 4 ساله مبلغ 2288 میلیون ریال از محل 
تحقیقات  دفتر  فعالیت هاي  صرف  عمراني  و  جاري  اعتبارات 
نموده است که شامل 5 مورد طرح هاي نوآوري برجسته، 12 
مورد  و یک  عنوان کتاب  مقاله، 3  مورد  نامه، 15  پایان  مورد 
آبساز  دستگاه  )ساخت  تحقیقاتي  پروژه  و  فناورانه  طرح هاي 
تجاری سازی  به مرحله  اکنون  که  روز  در  لیتر   200 به ظرفیت 
تفاهم نامه   4 عقد  به  موفق  همچنین  مي باشد.  است(  رسیده 
پژوهشي و آموزشي با دانشگاه هرمزگان، دانشگاه آزاد اسالمی، 
فارس  خلیج  اکولوژی  تحقیقات  مرکز  و  فناوری  و  علم  پارک 
موفق  این شرکت  راستا  در همین  است.  دریای عمان شده  و 
به کسب 9 مورد تقدیر نامه درسال 96 در حوزه هاي مختلف 
تحقیقات شده که اهم آن ها شامل انتخاب این شرکت به عنوان 
بین 66 شرکت آب و  برگزیده در بخش تحقیقات در  شرکت 
فاضالب شهری و روستایی و  نیز دریافت لوح تقدیر  و تندیس 
از نمایشگاه گرامي داشت پژوهش و فناوري وزارت نیرو هستند.

استان  مردم  به  تحویلي  آب  کیفیت  و  آب  ֍  وضعیت 
هرمزگان چگونه است؟ 

آزمایشات  نتایج  استناد  به  هرمزگان  استان  آب  کیفیت 
و  آلي  ریزآالینده هاي  و  بیولوژي  میکروبي،  فیزیکوشیمیایي، 
کنترل  آزمایشگاه هاي  مجهزترین  از  یکي  توسط  که  معدني 
مدیریت  بین المللي  استاندارد  واجد  فاضالب  و  آب  کیفیت 
کیفیت آزمایشگاه )ایزو 17025( در شهر بندرعباس و مطابق با 
استاندارد ملي شماره 1053 و 1011 انجام مي پذیرد و با تائید 
مرکز بهداشت استان از سالمت کامل برخوردار است. همچنین 
مطابق با این نتایج، آب کلیه شهرهاي استان فاقد هرگونه مواد 
درصد  و  بوده   ... و  سنگین،نیترات  فلزات  قبیل  از  مضر  بسیار 
کلرسنجي  و  استان %100  کلیه شهرهاي  میکروبي  مطلوبیت 
99/99% است. کنترل کیفیت آب در استان هرمزگان از نقطه 
تولید تا مصرف به صورت روزانه، هفتگي، ماهیانه و فصلي مطابق 
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با نیاز و طبق دستورالعمل هاي ارسالي از شرکت مهندسي آب 
و فاضالب کشور پایش و کنترل مي شود.

استان  آب  کیفیت  بهبود  براي  را  خود  برنامه  لطفا    ֍
هرمزگان بیان کنید.

در راستاي ارتقا و بهبود کیفیت آب استان این شرکت اقدام به 
تجهیز آزمایشگاه سطح استان، جایگزیني سامانه هاي گندزدایي 
قدیمي با سامانه هاي الکترولیز نمک طعام و ازن زني، توسعه و 
احداث تصفیه خانه هاي آب در نقاط مختلف استان و نیز تولید 
نسل  آب شیرین کن هاي  از  استفاده  با  بهداشتي  و  شرب  آب 
آب، شرکت  و طعم  بو  رفع  برای  است. همچنین  کرده  جدید 
فرآیندهاي  ارتقای  به  اقدام  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب 
تصفیه  خانه  در  فرایندي  واحدهاي  و  و پس تصفیه  پیش تصفیه 
درصد  افزایش  به  منجر  اقدامات  این  مجموعه  که  نموده  آب 

حذف موجودات بیولوژیکي مولد طعم و بو شده است.

֍ وضعیت شبکه فاضالب استان هرمزگان چگونه است 
و در شبکه و تصفیه خانه ها با چه چالش هایي روبرو هستید؟

سال  در  هرمزگان  استان  فاضالب  طرح هاي  اجرایي  عملیات 
و  شد  آغاز  بندرعباس  شهر  فاضالب  شبکه  اجراي  با   1373
بندرعباس  فاضالب شهر  تصفیه خانه  اول  درحال حاضر مدول 
سیستم  و  شبانه روز  در  مترمکعب   72000 معادل  ظرفیتي  با 
فاضالب جزایر هرمز، ابوموسي و الوان تصفیه خانه هاي ژکیجي 
مدار  در  قشم  جزیره  در  طوال  مسکوني  شهرک  و  درگهان 
راستا عملیات تکمیلي شبکه  قراردارند. در همین  بهره برداري 
تصفیه خانه  دوم  مدول  احداث  بندرعباس،  شهرستان  فاضالب 
فاضالب بندرعباس و تکمیل سامانه فاضالب شهرهاي میناب، 
رودان و جاسک در برنامه آتي شرکت آب و فاضالب قراردارند. 
میزان کل شبکه جمع آوري فاضالب در سطح استان براي سال 
انتقال طبق آخرین  1415 شامل خطوط اصلي، فرعي و خط 
 865 حدود  میزان  این  از  که  است  کیلومتر   1374 بازنگري، 
کیلومتر آن تاکنون به مرحله اجرا رسیده است. فرآیند تصفیه 
و  نوع هوادهي گسترده  از  استان عمدتا  در شهرهاي  فاضالب 
لجن فعال با ظرفیتي بالغ بر 192800 مترمکعب در شبانه روز 
این میزان درحال حاضر حدود  از  براي سال 1415 است که 
84500 مترمکعب در شبانه روز تصفیه خانه ساخته شده و در 
مدار بهره برداري و یا در مرحله ساخت قراردارند. در پایان سال 

تحت  استان  سطح  در  نفر  بر960000  بالغ  جمعیتي   1415
پوشش شبکه فاضالب قرار خواهند گرفت. اهم چالش ها و موانع 

اجراي طرح فاضالب در استان هرمزگان عبارتند از: 
- کم بودن اعتبارات و عدم تخصیص به موقع اعتبارات طرح هاي 

فاضالب مطابق برنامه زمان بندي پیش بیني شده اولیه؛
چون  شهرهایي  در  زیرزمیني  آب هاي  سطح  بودن  باال   -

بندرعباس؛
- عدم وجود نقشه های جامع تأسیسات شهری؛ 

- بافت نامناسب شهری و عدم اجرای طرح توسعه تفصیلی و 
بافت فرسوده  بازسازي  به  نیاز  طرح جامع در برخي مناطق و 

برای جلوگیري از دوباره کاري؛
- محدودیت  اخذ مجوزهای الزم؛

- وجود بافت نامناسب زمین در اکثر مناطق استان که باعث باال 
رفتن هزینه هاي اجرایي شده است؛

توسط  سطحي  آب هاي  جمع آوري  شبکه  اجراي  عدم   -
شهرداري ها. 

֍  مهمترین چالش هاي پیش رو در حوزه آب و فاضالب 
در کشور را چه مي دانید؟

- کمبود شدید منابع آبي و رویکرد شرکت ها به سمت منابع 
انتقال  خطوط  ایجاد  یا  و  آب شیرین کن ها  مثل  غیرمتعارف 

طوالني بین حوضه ای؛
- عدم تخصیص اعتبارات مناسب؛ 

- فرسودگي تاسیسات؛
- وجود انشعابات غیرمجاز؛ 

- جداسازي مصارف فضاي سبز شهرداري از آب شرب؛
براي  کالن  سیاست گزاري  و  سرزمین  آمایش  طرح  فقدان   -

توسعه »آب محور« کشور؛
زیست  منابع  سایر  و  آب  همبسته  مدیریت  استقرار  عدم   -

محیطي؛
- مشکالت زیست محیطي پیکره هاي آبي و  آلودگي منابع آب؛

- وضعیت نابسامان منابع آب زیرزمیني و اضافه برداشت از این 
منابع؛

پردازش  و  جمع آوري  تولید،  منسجم  سامانه هاي  فقدان   -
اطالعات و آمار منابع و مصارف آب؛

- عدم وجود ساختار و ساز و کارهاي مناسب و ضروري براي 
مدیریت توامان عرضه و تقاضا و فقدان ارتباطات اجتماعي الزم؛
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انتقال  و  ارتقا  برای  بین المللي  موثر  ارتباطات  توسعه  عدم   -
دانش و فناوري و نیز جذب سرمایه گذاري خارجي؛

- عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاه هاي بخش آب و کمبود 
منابع مالي براي تامین آب شرب شهرها و روستاهاي کشور؛

- فقدان مشارکت ذي نفعان در داخل و خارج سازمان دولت در 
تصمیم سازي و اجراي برنامه ها؛

و  ساخت  دوره  شدن  طوالني  و  نیمه تمام  پروژه هاي  تعدد   -
معطل ماندن سرمایه گذاري هاي انجام شده؛ 

منابع  سرانه  کاهش  و  خشکسالي ها  هوایي،  و  آب  تغییرات   -
تجدیدپذیر.

و  آب  شرکت هاي  مسئولین  توسط  الزم  تالش  چرا    ֍
آب  قیمت  شدن  واقعي  ضرورت  توجیه  براي  فاضالب 
و  است  نشده  انجام  کشور  تصمیم گیري  ارگان هاي  در 
وضعیت منفي مالي شرکت هاي آبفا روز به روز وخیم تر 

مي شود؟

متاسفانه با توجه به قیمت بسیار پایین آب بها و عدم افزایش 
تثبیت  سیاست هاي  به دلیل  گذشته  سنوات  طي  آن  منطقي 
آن  رساندن  و  کوتاه مدت  در  بها  آب  افزایش  امکان  قیمت، 
صورت  تالش هاي  علیرغم  و  ندارد  وجود  شده  تمام  به قیمت 
همچنان  فاضالب  و  آب  مسئولین شرکت هاي  از سوي  گرفته 
با قیمت تمام شده فاصله زیادي داریم که بخشي از آن ناشي 
رسیدن  هدف  با  یارانه ها  سازي  هدفمند  طرح  ادامه  عدم  از 
آب  به  اقتصادي  نگاه  نبودن  است.  بوده  شده  تمام  قیمت  به 
اضافه  موارد  این  به  نیز  اقتصادي  کمیاب  کاالي  یک  به عنوان 
مالي شرکت هاي آب  از مشکالت  مي شود. علي اي حال بخشي 
و فاضالب ناشي از عدم وصول همین آب بهای ناچیز و یا الزام 
به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، سهم هدفمندي و تبصره 6 
قانون بودجه براي فروش صورت گرفته )فارغ از وصول یا عدم 
بها،  آب  نرخ  کردن  منطقي  عالوه بر  باید  که  است  آن(  وصول 
براي وصول مطالبات معوق به ویژه در بخش نیروهاي نظامي و 

انتظامي نیز چاره اندیشي شود.




