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آقایمهندسپاکروح
معاونتراهبریونظارتبر
بهرهبرداریشرکتمهندسی

آبوفاضالبکشور

֍لطفایکمعرفیاجمالیازخودارائهفرمایید.
بنده فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک سیاالت و کارشناسی 
ارشد مدیریت اجرایی هستم. از سال 1371 در شرکت آب و 
فاضالب شهری استان کردستان مشغول به خدمت در صنعت 
آب و فاضالب شده و طی سال های 1380 تا 1390 به عنوان 
سال  دو  به مدت  سپس  شدم.  منصوب  شرکت  آن  مدیرعامل 
در شرکت آب منطقه ای کردستان به عنوان مدیرعامل فعالیت 
و  آن در سال 1392 در شرکت مهندسی آب  از  نمودم. پس 
فاضالب کشور پست معاونت هماهنگی و پشتیبانی را تا سال 
1395 عهده دار بوده و هم اکنون نیز در سمت معاون راهبری 
و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

مشغول فعالیت هستم.

و بهرهبرداری بر نظارت معاونت معرفی ضمن لطفا  ֍
بهطور را واحدها این وظایف شرح آن تابعه واحدهای

خالصهتوضیحدهید.
ماموریت اصلی در این حوزه پایداری در ارائه خدمات و ارتقای 
تاب آوری تاسیسات مرتبط با خدماتی است که مردم مستقیما 
به آن نیاز دارند و سالمت و بهداشت مردم در گرو ارائه درست 
و بهینه این خدمات است. همان گونه که می دانید این خدمات 
به صورت انحصاری در اختیار شرکت های آب و فاضالب است. 
این خدمات باید دارای سه مشخصه اصلی 1( فراگیری خدمات 
در تمامی شهرها و روستاهای کشور، 2( تامین بدون وقفه و 3( 
با کمیت و کیفیت مناسب مطابق استانداردهای  خدمات دهی 
ملی و بین المللی باشند. در همین راستا پنج دفتر با اهداف و 
معاونت  رسالت  به  دستیابی  برای  ذیل  به شرح  ماموریت هایی 

راهبري و نظارت بر بهره برداري فعالیت می نمایند:

مصاحبه

- دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل:
*سياست گزاری، برنامه ریزی، کنترل، نهادینه سازي و نظارت بر 
اجراي اصول و ضوابط مدیریت بحران و پدافند غيرعامل برای 
افزایش بازدارندگي، پایداري و تاب آوري؛ کاهش آسيب پذیري؛ 
و  بحران در صنعت آب  و مدیریت  فعاليت هاي ضروري  تداوم 
به منظور  انسان ساخت  و  طبيعي  تهدیدات  برابر  در  فاضالب 
با کيفيت مطلوب و خدمات دفع فاضالب  توزیع آب  و  تامين 
و  اولویت بندي  برمبناي  و  اضطراري  شرایط  نيازهاي  براساس 
امکانات، محوریت اصلی در این حوزه پایداری در ارائه خدمات 

و ارتقای تاب آوری تاسيسات مرتبط با خدمات مذکور است.

- دفتر نظارت بر بهره برداری فاضالب:
در  زیرمجموعه  شرکت هاي  بهره برداري  عملکرد  بر  *نظارت 

بخش فاضالب و بررسي ميزان تحقق تعهدات آن ها
تاسيسات  با  مرتبط  داده هاي  تحليل  و  تجزیه  *گردآوري، 

فاضالب
و  سفارش  فاضالب،  تاسيسات  ارتقای  طرح های  *تصویب 
تهيه تجهيزات خاص و مناسب به منظور لحاظ کردن تجربيات 

کسب شده
*ارتقای سطح دانش و انتقال تجربيات بهره برداري ازتأسيسات 
فاضالب از طریق برگزاري گردهمایي ها و کارگاه هاي آموزشي 
آموزشی  دوره های  برگزاری  برای  برنامه ریزی  و  تخصصي 

تخصصی بهره برداران
*تهيه و تدوین دستورالعمل ها، استانداردها و معيارهای فنی 
مورد نياز و استقرار نظام کنترل و ارزیابی عملکرد شرکت ها در 

حوزه بهره برداری فاضالب
فاضالب،  تاسيسات  هدفمند  نوسازی  و  بازسازی  بر  *نظارت 
نظام بخشی به بانک اطالعاتی و داده های مورد نياز صنعت آبفای 
بخش  به  تاسيسات  بهره برداری  واگذاری  ساماندهی  کشور، 

خصوصی و نظام عملياتی شایسته 

- دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضالب:
*برنامه ریزي، سازماندهي، هدایت، رهبري و نظارت به منظور 

کنترل و ارتقای بهداشت آب و فاضالب
*مشارکت در تهیه و تدوین استانداردها، قوانین و نظام نامه های 
مرتبط با کیفیت آب شرب و دفع پساب در سطح ملی یا بخشی

*مشارکت و نظارت در کليه فعاليت های مهندسی و اجرایی 
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مرتبط با حوزه بهداشت آب و پساب در بخش های خصوصی و 
دولتی

کليه  در  شده،  تصفيه  و  خام  آب  کيفيت  کنترل  و  *پایش 
تاسيسات  کليه  در  فاضالب،  و  توزیع  و  تامين  تاسيسات 

جمع آوری و تصفيه
آب  کيفيت  کنترل  بخش  انسانی  نيروی  سازی  *ظرفيت 

شرکت های آبفای سراسر کشور

- دفتر نظارت بر بهره برداری آب:
نوسازی  و  بازسازی  همچون:  فعاليت هایی  به  *نظام بخشی 
هدفمند تاسيسات آب، نظام بخشی به بانک اطالعاتی و داده های 
مورد نياز صنعت آبفا کشور، واگذاری بهره برداری تاسيسات به 

بخش خصوصی و نظام عملياتی شایسته اطمينان
و  آموزشی  کارگاه های  آموزشی،  دوره های  تعریف  و  *تدوین 

بازدیدهای هدفمند در راستای اهداف کالن ملی
*تهيه و تدوین دستورالعمل ها، استانداردها و معيارهای فنی 

مورد نياز
در حوزه  عملکرد شرکت ها  ارزیابی  و  کنترل  نظام  *استقرار 

بهره برداری آب

کاهش  و  مشترکین  خدمات  مصرف،  مدیریت  دفتر   -
هدررفت:

عملیاتی  و  مطالعاتی  برنامه های  تدوین  و  تهیه  بر  *نظارت 
کاهش آب بدون درآمد

زمینه  در  فاضالب  و  آب  شرکت های  عملکرد  بر  *نظارت 
کاهش آب بدون درآمد

آب  میزان  برآورد  به منظور  نیاز  مورد  اطالعات  *جمع آوری 
در سطح  اطالعاتی  بانک  تشکیل  و  آن  تحلیل  و  درآمد  بدون 

کشور
تهیه و تدوین دستورالعمل های فنی در زمینه آب بدون درآمد 

و مدیریت مصرف

֍ لطفاوضعیتموجودبهرهبرداریازسامانههایآبو
این رادرسطحکشورتشریحکنید.در فاضالبکشور

سامانههاباچهمشکالتوتنگناهاییروبروهستید؟
بالغ بر 99 درصد جمعيت شهری و 81 درصد جمعيت روستایی 
کشور از ّآب شرب و بهداشتی برخوردار هستند. برای تامين آب 
این جمعيت در 1184 شهر  و 37855 روستا از280 تصفيه 

هزار  انتقال، 324  کيلومتر خط  هزار  از 130  بيش  آب،  خانه 
کيلومتر شبکه توزیع، 21 ميليون فقره انشعاب آب و با مخازنی 
به ظرفيت 18/3ميليون متر مکعب در مدار بهره برداری استفاده 
نيز  آب  تصفيه خانه   24 تعداد  حاضر  حال  در  ضمناً  می شود. 
قرار  بهره برداری  مدار  در  به زودی  که  است  ساخت  حال  در 

خواهدگرفت.
جمعيت تحت پوشش شهرها و روستاهای دارای شبکه های 
این  بوده است که  نفر  بر 28 ميليون  بالغ  جمع آوری فاضالب 
تعداد حدود 48 درصد جمعيت کشور را در بر دارد. فاضالب 
کشور  روستای   44 و  شهر    295 در  جمعيت  این  توليدی 
انشعاب فاضالب و توسط 61 هزار  به وسيله 6/7 ميليون فقره 
کيلومتر شبکه در مدار بهره برداری جمع آوری و به 226 تصفيه 
 50 تعداد  حال حاضر  در  ضمناً  می شود.  منتقل  فاضالب  خانه 
در  به زودی  است که  در حال ساخت  نيز  فاضالب  تصفيه خانه 

مدار بهره برداری قرار خواهدگرفت.
     با توجه به چند قلم آماری فوق، در حال حاضر دارایی های 
کشور  بهره برداری  مدار  در  فاضالب  و  آب  تأسيسات  فيزیکی 
ليکن  است،  شده  برآورد  ریال  ميليارد  هزار   450 بر  بالغ 
عمر  آن ها  از  بخشی  که  است  ما  اختيار  در  تاسيساتی  امروز 
به  خدمت رسانی  تا  شوند،  بازسازی  باید  و  دارند  ساله   50
این  قبال  در  بهره برداری  حوزه  بنابراین  یابد.  استمرار  مردم 
حداقل  به  و  مشترکين  به  پایدار  خدمات  ارائه  و  تأسيسات 
از  بتواند  تا  دارد  پيش  در  دشواری  کار  آسيب ها  رساندن 
بحران های  که  آن ها  عملکرد  در  خدشه ای  هرگونه  بروز 
دارد، درپی  را  زیست محيطی  و  بهداشتی  اجتماعی،   سياسی، 

 پيشگيری نماید.

֍ وضعیتتصفیهخانههایآبوفاضالبکشوروکیفیت
تصفیهخانهها از وپسابخروجی مردم به تحویلی آب

چگونهاست؟
از  بيش  بهره برداري  حال  در  آب  تصفيه خانه هاي  تعداد 
280 تصفيه خانه است که بالغ بر 12 ميليون مترمکعب توليد 
تامين  این مقدار 47 درصد  برعهده دارند.  را  آب تصفيه شده 
آب شهری و 13 درصد تامين آب روستایی را شامل می شود. 
با کيفيت  متناسب  و  متفاوت  فرآیندهای  با  تصفيه خانه ها  این 
آب ورودی طراحی شده و بهره برداری، طبق استاندارد جهانی 
آن ها  در  روز  علم  مطابق  و  سيستمی  تفکر  دیدگاه  با  و  آب 
این راستا پکيج های آموزشی بهره برداران و  انجام می شود. در 
برنامه جهانی O‘net و  کارشناسان تصفيه خانه های آب مطابق 
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با همکاری سازمان فنی و حرفه ای در حال تهيه و ارائه است. 
پارامتر کدورت  در  از تصفيه خانه های آب  کيفيت آب خروجی 
تمام  در  است(  تصفيه خانه  راندمان  ميزان  بيانگر  )که  خروجی 
تصفيه خانه های تحت نظارت در حد استاندارد بومی ایران است.

بر 3/5 ميليون مترمکعب  بالغ  در تصفيه خانه های فاضالب 
طراحی  مبانی  به  باتوجه  که  می شود  توليد  پساب  روز  در 
تصفيه خانه ها  و موارد استفاده از این پساب ها برای مصرف در 
استانداردهای  به آب های سطحی عمدتا  تخليه  یا  و  کشاورزی 
.خصوصا  می نمایند  تامين  را  خروجی  پساب  موردقبول 
تصفيه خانه های جدیداالحداث که طی چندسال اخير طراحی و 
در مداربهره برداری قرار گرفته اند اکثرا دارای فرایندهای تصفيه 
پيشرفته برای حذف ازت و فسفر بوده و قابليت تخليه به آب های 
بازسازی  و  ارتقا  برای  شرکت  این  ضمن  در  دارند.  را  پذیرنده 
دردست  برنامه های جدی تری  بيشتر  قدمت  با  تصفيه خانه های 
مطالعه و اجرا، خصوصا با استفاده از ظرفيت بخش خصوصی و 

منابع غيردولتی دارد.

آب کیفیت بهبود و مدیریت برای را خود برنامه  ֍
آشامیدنیوپاسخگوییدربرابرآنبیانکنید.

ماموریت ما در بخش کنترل کيفيت و بهداشت آب اطمينان 
تمامی  شامل  ملی  استانداردهای  با  انطباق  در  آب  کيفيت  از 
عامل های ميکروبی، فيزیکی و شيميایی، ریزآالینده آلی و معدنی، 
از  و روستاها  تمامی شهرها  نوظهور در  آالینده های  و  بيولوژی 
منابع تامين تا نقاط مصرف است. در این راستا  و با هدف تغيير 
رویکرد از دیدگاه کنترل محصول نهایی به تضمين کيفيت در 
طی فرآیند آبرسانی، از سال 1388 اجراي برنامه  جهاني ایمني 
بهداشت  وزارت  همکاري  با  و  داده  قرار  مدنظر  را   )WSP( آب 
درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه هاي ذي ربط،  برنامه هاي 
که  آالینده هایي  خطر  شدت  و  ميزان  شناسایي  براي  را  الزم 
مي تواند منابع آبي را به مخاطره اندازد، اجرا کرده ایم. همچنين 
درجهت ارتقای مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی در شرکت های 
ایزو 17025  آب و فاضالب، ساز و کارهای کسب گواهی نامه 
در داخل کشور را تعریف و دقت و صحت نتایج آزمون ها را ارتقا 
آزمون های  کامل  پوشش  حوزه  این  در  ما  هدف گذاری  دادیم. 
زیرزمينی(،  و  )سطحی  آب  منابع  بخش های  در  آب  کيفيت 
تصفيه خانه ها، مخازن و شبکه توزیع آب با توسعه سخت افزاری و 
توسعه نرم افزاری است. این اهداف بدون توجه به نيروی انسانی 
ميسر نخواهد شد. از این رو ظرفيت سازی نيروی انسانی در این 

بخش یکی از برنامه های اصلی ما است.

֍ باتوجهبهگستردگیامورتحتپوششاینمعاونت
لطفامهمترینچالشهاودغدغههایاینحوزهدرسطح

کشوررابیانکنید.
سیر تاریخي مدیریت آب را در سه مرحله می توان بیان کرد:

مرحله اول: مرحله اي که آب نسبت به تقاضا به وفور وجود دارد 
)آب یک کاالي رایگان(،

مرحله دوم: مرحله اي که استفاده از آب و خدمات وابسته به آن 
گسترش یافته و تقاضا درحال افزایش روز افزون است )آب یک 

کاالي اقتصادي(،
مرحله سوم: مرحله اي که جامعه به سطح حداکثر تنظیم جریان 
آب و توسعه منابع خود نزدیک مي شود. دراین مرحله، مسئله 
کمیابي منابع آب به چالشي اساسي تبدیل مي شود )آب یک 

کاالي استراتژیک(.
با عنایت به روند فوق و با توجه به این که ما در کشوري با اقلیم 
نیمه خشک زندگي مي کنیم که سرانه آب تجدیدپذیر آن در 50 
سال قبل حدود 7500 مترمکعب در سال براي هر نفر بوده و 
متأسفانه اکنون به حدود 1400 مترمکعب در سال به ازای هر 
ما را به سمت منطقه اي  نفر کاهش یافته است. این امر طبعاً 
بر روند تغییرات کیفی منابع آب به ویژه  خشک، سوق داده و 
آب های زیرزمینی تاثیر به سزایی داشته است. بنابراین موضوع 
تبدیل  ما  اصلی  و دغدغه  به چالش  اقلیم  تغییر  و  خشکسالی 
جمعیتی  با  شهر   584 هم اکنون   دیگر  سوی  از  است.  گشته 
در حدود 20 میلیون نفر، تلفات آب باالتر از میانگین کشوری 
بین  انتقال  آب خطوط  تامین  برای  مناطق  برخی  در  و  دارند 
را داشته  اجتماعی خاص خود  تبعات  اجرا شده که  حوضه ای 
است. در نگاهی گذرا به مشکالت و محدودیت های پیش روی 
بیشتر  بهره برداری  بخش  در  عمدتا  که  فاضالب  و  آب  صنعت 

ظاهر می شود، به موارد کلیدی زیر می توان اشاره نمود:
*اقتصاد آب و پساب وتعرفه های مربوطه؛

بخش  ظرفیت های  از  بهره گیری  در  نامناسب  *جهت گیری 
خصوصی؛

از  بهره برداری  نظام های  در  مهندسی  تفکر  استقرار  *عدم 
جمله مدیریت توزیع و مدیریت مصرف؛

به  کامل  درپاسخگویی  اجرایی  و  فنی  نظام  توانایی  عدم 
مشکالت صنعت، ازجمله تامین منابع مالی دولتی برای بازسازی 
و ارتقای تاسیسات فرسوده و قدیمی و ایجاد ردیف اجرایی برای 

چنین طرح هایی.
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֍ باتوجهبهوجودکمبودوبحرانآبدراکثراستانهای
کشور،اینامرچهتاثیریدربهرهبرداریازسامانههای

موجودشرکتهاداشتهاست؟
خشکسالی در کشور ما یک حادثه نيست، بلکه بحرانی است که 
به واقعيت تبدیل شده است. از یک سو افزایش تقاضا برای آب 
شيرین و محدویت منابع آب شيرین و از سوی دیگر، پراکندگی 
ناهمگون زمانی و مکانی این منابع در کشور و عدم هماهنگی 
آن با نيازهای زمانی و مکانی جمعيت به آب، چگونگی مدیریت 
آب را از زمينه های فنی و مهندسی گذرانده و به گستره های 
و  سياسی  به ویژه  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  مدیریتی، 

امنيتی رسانده است.
از  بهینه  استفاده  راستای  در  باید  موثر  گام هایی  این رو،  از 
آب برداشته می شد تا اقدام های مناسب، مانع بروز خسارت های 
گسترده و بزرگ شود. این امر ما را برآن داشت به سمتی برویم 
که بتوانیم مدیریت تقاضا و مصرف را با روش هایی چون کاهش 
آب بدون درآمد، استفاده از فرآیندهای تصفیه با کمترین تلفات، 
فاضالب  سامانه های  ارتقای  نشت،  بدون  لوله های  از  استفاده 
کشاورزی  و  صنعت  در  مصرف  چرخه  به  پساب ها  ورود  برای 

اعمال کنیم.

֍ نتایجاقداماتشمادرموردمدیریتمصرفوتقاضا
چیست؟چهمقدارتوانستیدمصرفآبراکمکنید؟وبا

چهموانعیروبروهستید؟
برای  که  است  فعاليتی چندوجهی  آب  بهينه مصرف  مدیریت 
رسيدن به اهداف آن، اقدامات متعددی توسط تمام آحاد جامعه 
آموزشی،  نهادهای  قضایی،  و  دولتی  قانونگذار، مجریان  از  اعم 
رسانه های عمومی و خصوصی و تمامی مردم جامعه باید انجام 
الگوی  اصالح  یافت.  دست  قابل قبولی  نتایج  به  بتوان  تا  شود 
بحران های  از  عبور  برای  نيرو  وزارت  توسط  صرفا  آب  مصرف 
سال های آتی کافی نيست و در سه بخش اساسی اعم از تعرفه 
کليه  مهندسی،  و  فنی  و  تبليغاتی  و  فرهنگی  قانونگذاری،  و 
سازمان های دولتی و حکومتی باید همکاری نمایند تا بتوان در 

کل جامعه مدیریت بهينه مصرف آب را بهينه کرد.
از  یکی  به عنوان  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
متوليان این مقوله بسيار مهم با استفاده از امکانات در اختيار، 
اقدامات متعددی از جمله تدوین آیين نامه ها و دستورالعمل های 
تجهيزات  استانداردهای  تدوین  مختلف،  بخش های  در  متعدد 
کاهنده  تجهيزات  توليدکنندگان  از  حمایت  مصرف،  کاهنده 
مصرف با خرید داخلی این تجهيزات، تدوین برچسب آب مشابه 

برچسب انرژی، انجام فعاليت های فرهنگی و تبليغاتی در سطح 
کشور، مبادله تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی برای نظارت 
با وزارت  اماکن، مبادله تفاهم نامه  بر تاسيسات آب و فاضالب 
آب  از  سبز  فضای  آبياری  سامانه  جداسازی  به منظور  کشور 
شرب، مدیریت بهينه آب در شبکه های توزیع از طریق کنترل 
و کاهش هدررفت ومدیریت توليد و توزیع آب و اقدامات متعدد 
دیگری انجام داده است که گذر از تابستان های کم آب گذشته 
و عدم مواجهه شهرهای کشور با مشکالت حاد کم آبی، نتيجه 
این اقدامات و همکاری آحاد مردم شریف ایران در این موضوع 
مهم بوده است. در کشور ایران در حال حاضر سرانه کل مصارف 
)خانگی، تجاری، صنعتی، عمومی( در حدود 205 ليتر به ازای 
هر نفر در شبانه روز و سرانه مصرف خانگی در حدود 157 ليتر 

به ازای هرنفر درشبانه روز است.
ایران  کشور  در  این خصوص  در  اساسی  مشکالت  از  یکی 
عدم ارزش گذاری واقعی آب و فاصله زیاد بين قيمت تمام شده 
و فروش آب است. این موضوع عالوه بر این که مشترکان را به 
مالی  ضررهای  نمی کند،  ترغيب  آب  مصرف  بهينه  مدیریت 
توزیع  متولی  که  فاضالب  و  آب  به شرکت های  نيز  را  فراوانی 
آب شرب سالم و بهداشتی در جامعه هستند وارد می نماید که 
با مشکل  با نيازها را  ارائه خدمات استاندارد و پایدار متناسب 

مواجه می کند.

֍ ضرورتتشکیلانجمنآبوفاضالبایرانونقشی
کهمیتوانددرحوزهآبوفاضالبایفاکندرابیانکنید.

کشور  در  فاضالب  و  آب  حرفه اي  متخصصين  بين  ارتباط 
به منظور توسعه و گسترش خط مشي هاي موثر پایدار مدیریت 
که  است  انجمن  این  تشکيل  ضرورت  بيانگر  فاضالب  و  آب 
ارائه خـدمات مشاوره ای در زميـنه سياستـگزاری  می تواند به 
مدیریت  امور  در  که  به سازمان هایی  توصيـه های  عمـومی  و 
فعاليت  به  محيط زیست  و  عمومی  بهداشت  آب،  منابع 
می پردازند، کمک کند. همچنين این انجمن در ارتقای سطح 
بين  گروهی  و  مشترک  فعاليت های  طریق  از  اطالعات  تبادل 
مقاالت  انتشار  و  نمایشگاه ها  جلسات،  برگزاری  و  کارشناسان 
در زمينه تحقيق، آموزش، مهندسی و مدیریت و توسعه، منبع 
مرکزی اطالعات برای کمک به گسترش تحقيقات هدفمند و 

شرایط محيط زیست پایدار نقش مهمی می تواند ایفا کند. 

وظایف شرح و بهرهبرداری ساختار میرسد بهنظر  ֍
اولیه سالهای به مربوط آن، دفاتر برای تعریفشده
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وگسترش زمان باگذشت و است معاونت این تشکیل
و اجرایی و مدیریتی رویکردهای ورود و تأسیسات
برجاست. پا گذشته ساختار همچنان جدید، تجهیزات
این حوزههای در کاری توازن میرسد بهنظر سویی از
بهرهبرداری دفتر مثال، بهطور نیست. برقرار معاونت
شرکتها تأسیسات کل درصد 80 تا 70 بهتقریب آب،
مخازن، و شبکه تا گرفته تصفیهخانهها و چاهها از را
ایستگاههایپمپاژوخطوطانتقالو…مدیریتمیکند.
ایدهشمابرایارتقاوبهبودسازمانبهرهبرداریچیست
وبهنظرشماساختاربهینهبهرهبرداریچگونهبایدباشد؟

بهره برداری، هنر بهره وری و حفظ سرمایه  ملی است که توسط 
بخش مهمی از پيکره  انسانی شرکت ها، که خواسته و ناخواسته 
نيروی  به  توجه  این رو  از  می رسد.  به انجام  هستند،  آن  درگير 
انسانی این بخش که طيف گستره و گوناگونی از کارگران ساده 
رده های  و  ستادی  و  اجرایی  کارشناسان  تکنسين ها،  ماهر،  و 

گوناگون مدیریتی را شامل می شوند، برجسته تر می نماید.
    در نگاه به سازمان، آن چه در وهله ی نخست دیده می شود، 
مشهود  و  ملموس اند  آن ها  زیرا  است،  آن  فيزیکی  دارایی های 
بر دیگری تسلط دارد،  واقعاً  اما آن که  اندیشه،  بعد  و در وهله 
واقع  در  بودنش،  نامشهود  وجود  با  اندیشه  است.  اندیشه 
دقيق تر،  بيان  به  و  است  فيزیکی  دارایی های  حرکت دهنده  
این اندیشه است که دارایی های فيزیکی را گردهم آورده و به 
وگسترش  طرح  است  ضروری  بنابراین  می بخشد.  جان  آن ها 
مفاهيمی همچون "ریسک پذیری، کشف و مدیریت استعدادها، 
و  شایسته ساالری  کارکنان،  توسعه   و  پرورش  جانشين پروری، 
توجه جدی به نظام های کنترل و سنجش عملکرد، فرآیندهای 
تقویت  و  ایجاد  با  فعاليت ها"  نظامند  برون سپاری  استخدام، 
بخش های پيمانکاری بهره برداری، ارتقا و برنامه ریزی آموزشی 
کارکنان با اهتمام جدی به مقوله  توسعه منابع انسانی بهره بردار 

دنبال شود.

لزوم بهرهبرداری حوزه مهم نیازهای از یکی  ֍
دستورالعملهای و آییننامهها استانداردها، تدوین
لزوم و پرسنل مستمر آموزش وچکلیستها، اجرایی
مستندسازیوضعیتموجوداست.باتوجهبهگستردگی
دارید؟ زمینه این در برنامههایی چه بهرهبرداری، امور
انجام شاخصی فعالیت چه زمینهها این در شما بهنظر
نظیر علمی انجمنهای توان از مقدار وچه است؟ شده
انجمنآبوفاضالبدراینزمینهاستفادهشدهاست؟

تمام  برای  نگهداری  و  راهبری  بومی  دستورالعمل های  تهيه 
و  راهبری  و  اپراتوری  به  ساماندهی  راستای  در  تأسيسات 
مستندات  از  بهره گيری  طریق  از  حوزه  این  در  ظرفيت سازی 
علمی و کاربردی بين المللی، انجام بازدیدهای تخصصی داخل 
و  تخصصی  ساليانه  کارگاه های  برگزاری  کشور،  از  خارج  و 
معاونت  این  کار  دستور  در  همواره  منطقه ای  کارگروه  های 
بوده است. تدوین 7 جلد کتاب جامع بهره برداری در 7 حوزه 
این  نقطه عطفی در  و  قابل توجه  این بخش، حرکت  تخصصی 
تمامی مدیران  اختيار  در  کار  ابزار  به عنوان  حوزه می باشد که 
ليکن  است.  گرفته  قرار  کشور  سراسر  روستاهای  و  در شهرها 
از خالء هاي  یکي  تجربه ها  و مستند ساختن  تدوین  در  ضعف 
بهره برداري است که باید به جد به آن اهتمام شود. تجربه هاي 
راه هاي  شناخت  در  تصميم گيران  به  چراغي  همانند  مستند، 
برمبناي  و  سنتي  به طور  مي کنند.  کمک  بن بست ها  و  ممکن 
کارنامه  نشان دهنده  تجربه ها،  بيان  نادرست،  فرهنگ  یک 
تجربه های  بيان  از  غالبا  این رو  از  مي شود.  تلقي  عملکرد  و 
موفق  تجربه هاي  به اندازه  آتي  تصميم گيري هاي  در  ناموفق 
اقدام هاي  از  پيشگيري  پرهيز مي شود. درحالي که  ارزشمندند، 
ناموفق، براساس تجربه هاي ناموفق، به همان اندازه اقدام برپایه 
تجربه هاي موفق، با ارزش است. در این خصوص با بهره گيری از 
ظرفيت نهادهای علمی و تعامل مابين بخش بهره برداری و آن ها 
شده  سعی  هستند،  تأثيرگذار  بهره برداري  مسائل  حل  در  که 

نسبت به کاهش چالش های پيش رو اقدام شود.

֍ بهنظرمیرسدمفاهیمیچونبهرهبرداری،نگهداری،
هنوز سیستمها اجزای نوسازی و بازسازی و تعمیرات
جا هنوز شرکتها از بسیاری سطح در علمی بهطور
نیفتادهاستودیدگاهکارگریوسنتیهنوزدربخشی
ازسیستمهاوجودداردکهباعثکاهشراندمانسیستم

میشود.برنامهشمادراینزمینهچیست؟
عدم استقرار تفکر مهندسی در نظامات بهره برداری موجب شده 
تا بسياری از فعاليت ها با روش سنتی انجام شود، در حالی که 
بيشترین داده ها در بخش بهره برداری توليد می شود، ولی مورد 
تحليل قرار نمی گيرد تا بتواند در پروژه های اصالح و بازسازی و 
مدیریت مصرف اثربخشی الزم را داشته باشد. در یک نگاه کلي، 
کشورهاي  اساسي  ضعف هاي  از  یکي  آن  مدیریت  و  اطالعات 
یافته  توسعه  کشورهاي  با  آن ها  مميز  وجه  و  توسعه  حال  در 
است. عالوه بر آمار و ارقام روزآمد، عملکرد و برنامه ها، دانش و 
مستندات علمي و چگونگي تحليل، پياده سازي و بازیابي آن ها 
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نيز در زمره مدیریت اطالعات قرار دارد.
انسان  هر  استنباط  و  اقدام  برنامه،  تفکر،  حقيقت  در 
هرچه  است  بدیهي  مي شود.  انجام   اطالعات  از  بستري  در 
باشد،  گسترده تر  و  دقيق تر  آن،  اجزاي  و  مفهوم  با  اطالعات، 
این رو سعی  از  بود.  بيشتر خواهد  نيز  اقدام  و  تصميم   قدرت 
شده، ضمن تبيين جایگاه اهميت توليد آمار و اطالعات روزآمد، 
به چگونگي مدیریت، تلخيص، بازخورد داده ها و بهره گيري از 
آن در راهبري تاسيسات نيز بپردازیم. موارد مطرح شده موجب 
با  و فاضالب  از سامانه های آب  بهره برداری  نظام جامع  تا  شد 
برای  هدف تدوین نظام های مدیریتی و سازوکارهای موردنياز 
تحول شرکت های آب و فاضالب از وضعيت فعلی به شرکت های 
بهره برداری محور در دستورکار این معاونت قرارگيرد. این پروژه 
بر اساس مطالعات، بررسی ها و تبادل نظرهای گسترده و عميق 
ميان مسوولين و دست اندرکاران بهره برداری آب و فاضالب در 
عامل  مدیران  و  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  سطح شرکت 
ذی ربط  کارشناسان  نيز  و  فاضالب  و  آب  منتخب شرکت های 
از  است  عبارت  پروژه  این  راهبردی  هدف  است.  شده  تعریف 
کاستی  با  فاضالب  و  آب  شرکت های  و خالق  آگاهانه  انطباق 

های سيستماتيک منابع آب و محدودیت های منابع مالی.

بهره نحوه بر تاثیراتی چه آب ناچیز بسیار قیمت  ֍
برداریازسامانههایآبوفاضالبگذاشتهاست؟

با  شده  ارائه  خدمات  و  آب  شده  تمام  قيمت  حاضر  حال  در 
ميانگين قيمت فروش آب، تفاوت معناداري دارد و این شرایط 
باعث شده است شرکت  هاي آب و فاضالب متأسفانه همه ساله با 

زیان هاي قابل مالحظه اي روبه رو باشند.
اعتبارات  تامين  عدم  و  نقدینگی  فقر  به دليل  حاضر  حال  در   
دولتی، افزایش جمعيت )مشترکان(، کاهش منابع آبی پایدار، 
شبکه های  از  زیادی  بخش  فرسودگی  زیست،  محيط  آلودگی 
را  مشترکين  خدمات  بتوان  آن که  براي  آب،  توزیع  و  تامين 
باید  آب  اقتصاد  موضوع  دهيم،  ارائه  آنان  به  مستمر  به صورت 
به صورت جدي دیده شود. همچنين باید تأسيسات را به صورت 
دوره اي و در قالب تعميرات اضطراري، پيشگيرانه و یا تعميرات 
اساسي، به خوبي حفظ و نگهداري کنيم. در حال حاضر ميانگين 
سهم آب در سبد خرید خانواده ها فقط نيم درصد است که با 
سایر هزینه هاي زندگي به هيچ وجه تناسب ندارد. ضمن آن که 
در محاسبه آب بها نيز به ابعاد عدالت اجتماعي آن کاماًل توجه 
و  محاسبه  عادالنه  نرخ  به  مردم  بهداشتي  و  شرب  مصارف  و 

دریافت مي شود.

֍ باتوجهبهرویکردبرونسپاریفعالیتهایبهرهبرداری
مشاهده متاسفانه فاضالب، و آب درسطحشرکتهای
از صحیح براورد عدم بهدلیل موارد برخی در میشود
کیفیتخدمات نظارتصحیح، وعدم فعالیتها هزینه
شرکتهاتحتتاثیرقرارگرفتهاست.برنامهشمابرای

رفعایننقیصهچیست؟
برون سپاري در صنعت آب و فاضالب یک موضوع جدي است. 
ایجاد  دارایي  تومان  ميليارد  بر 45 هزار  افزون  این صنعت  در 
از  عمده اي  بخش  بهره برداري  و  نگهداري  براي  و  است  شده 
و  مي شود  استفاده  بخش خصوصي  ظرفيت هاي  از  تأسيسات، 
نظارت هاي الزم نيز دراین خصوص صورت مي گيرد. با این حال 
بخش  به  تأسيسات  واگذاري  قراردادهاي  متأسفانه  امروزه 
براي آن که  بازدهي مطلوب برخوردار نيست و ما  از  خصوصي 
واگذاري  براي  الزم  تخصص هاي  و  باتجربه  پيمانکاران  بتوانيم 
تأسيسات را انتخاب کنيم، نظام تعيين صالحيت پيمانکاران در 
صنعت آب و فاضالب را به اجرا گذاشته ایم که بر این اساس، 
و  تجهيزات  لحاظ  به  شده  تعریف  الزامات  برپایه  پيمانکاران 
گواهينامه   358 حاضر  حال  در  مي شوند.  انتخاب  فني  دانش 
تأسيسات  از  بهره برداری  پيمانکاران  برای  صالحيت  تأیيد 
آبرساني و تأسيسات آب و فاضالب  صادر شده است. گام بعد 
در این خصوص بازنگری قراردادها و تغيير قراردادهای موجود 
که بيشتر متکی بر تامين نيروی انسانی است به قراردادهایی 

برمبنای انجام فرآیند می باشد.

بدون آب اجزای کاهش و محاسبه و مطالعه برای  ֍
اخیرفعالیتهایزیادیصورت درامددرطول20سال
گرفتهاستولیمتاسفانهدربرخیازشهرهاواستانها
ندارد وجود زمینه این در علمی و درست دیدگاههای
صورت تلفات کاهش خصوص در الزم فعالیتهای و
به الزم آموزش و مدیران توجیه زمینه در نمیگیرد.
آنهاوکارشناساندرکنارتامینمنابعمالیچهاقدامات

درخوریصورتگرفتهاست؟
استانداردهاي  به کارگيری  از  شده  حاصل  موفقيت  به  توجه  با 
فاضالب  و  آب  مهندسی  مختلف، شرکت  کشورهای  در   IWA
کشور ایران نيز از سال 1383 بر آن شد تا از این استانداردها 
برای مدیریت و ارزیابی هدررفت در شبکه های شرکت های تابعه 
خود با فرمت باالنس آب استفاده نماید. اگرچه انجام فعاليت های 
مرتبط با کاهش آب بدون درآمد بسيار هزینه بر است ولی در 
فعاليت ها  تمرکز  با  تا  است  شده  سعی  گذشته  سال های  طی 
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در شهرهای باالی 30 هزار مشترک که بيشترین سهم توليد 
و ميزان آب بدون درامد را به خود اختصاص داده اند بيشترین 
و  آموزش  جهت  در  راستا  همين  در  شود.  حاصل  بخشی  اثر 
به روزرسانی اطالعات نيروی انسانی اقدامات متعدد شاخصی در 

کنار تامين منابع مالی به شرح زیر انجام شده است:
- انعقاد تفاهم نامه با مرکز همکاری های خاورميانه ای ژاپن 
مدیران  و  کارشناسان  علمی  سطح  ارتقای  جهت   )JCCME(
کاهش  علی الخصوص  زمينه ها  همه  در  فاضالب  و  آب  صنعت 

آب بدون درامد و برگزاری دوره های آموزشی در کشور ژاپن؛
در  درامد  بدون  آب  کاهش  آموزشی  دوره های  برگزاری   -

داخل کشور و با همکاری موسسات آموزشی؛ 
بدون  آب  هماهنگی  و  راهبری  کميته  جلسات  برگزاری   -
درامد روستایی در قالب کارگروه های استانی در زمينه مسائل 

مرتبط با مدیریت مصرف و آب بدون درامد؛
- تشکيل کارگروه تخصصی تدوین مشخصات فنی کنتور و 

فلومتر؛
به منظور  شهری  آب  منطقه ای  مرکز  با  تفاهم نامه  انعقاد   -
از  درآمد  بدون  آب  کارشناسان  و  مدیران  بازدید  و  آموزش 

تاسيسات آب کشورهای توسعه یافته؛
دانشگاه شهيد  و  ایران  فاضالب  و  انجمن آب  با  همکاری   -
و هدررفت  مدیریت مصرف  ملی  برگزاری همایش  در  بهشتی 
و  مدیران  بهره برداری،  معاونين  کليه  حضور  با  تهران  در  آب 
و  روستایی(  و  )شهری  کشور  درآمد  بدون  آب  کارشناسان 

برگزاری نمایشگاه تخصصی.
فاضالب  و  آب  شرکت های   1397 سال  بودجه  همچنين 
شهری در بخش مدیریت مصرف با تمرکز بر انجام فعاليت های 
 30 بر  بالغ  جمعيتی  با  محور  پروژه  شهر   140 در  تاثيرگذار 
ميليون نفر که دارای بيشترین ميزان آب بدون درآمد و تنش 
هستند، تنظيم و براین اساس پروژه های مرتبط با کاهش آب 
مذکور  شهرهای  از  هریک  در  مشخص  اهداف  با  درآمد  بدون 
تعریف و مقرر شده است با تمرکز بر انجام فعاليت های تاثيرگذار 

در این شهرها اهداف مشخص شده احصا شود.

֍ باوجوداینکهدربسیاریازشبکههاوتصفیهخانهها
ازآخریندانشوتکنولوژیروزاستفادهشدهاستولی
متاسفانهمشاهدهمیشودبهدلیلنقصدرطراحییاعدم
بهرهبرداری یا و کشور بومی شرایط با آن کامل تطابق
غیراصولی،راندمانبرخیازتاسیساتدرحدانتظارنیست
وبرایمردمومحیطزیستمشکالتیراایجادکردهاست.

برایرفعاینمشکلراهکاریپیشنهادمیدهید؟
در یک فرآیند صحيح مهندسي، ایجاد و اجراي طرح هاي جدید، 
باید بر پایه  بازخورد و تجزیه و تحليل فعاليت هاي بهره برداري 
طرح هاي  کاستي هاي  و  نقيصه ها  آن صورت  در  گيرد.  صورت 
مشابه پيشين، در طرح هاي آتي مرتفع مي شود و فرآیند توسعه، 
از  باید  این رو  از  داد.  خواهد  رخ  واقعيت ها  و  نيازها  بر  مبتني 
به سهولت و سرعت کار، کاهش  بهره برداري که  خالقيت هاي 
از  بهره جست.  بهبود خدمت رساني منجر مي شود،  و  هزینه ها 
به  بهره برداري  توسط  شده  اجرا  پروژه هاي  تأیيد  سوي،  دیگر 
کاهش نقيصه هاي اجرا شده، خواهد انجاميد که باید به جد مورد 

توجه قرار گيرد.
اساس  بر  عموماً  توسعه،  طرح هاي  از  بسياری  ما  کشور  در 
تجربه  دیگر  کشورهاي  در  که  است  طرح هایي  از  الگوبرداري 
با  گاه  که  الگوبرداري هایي  چنين  است.  شده  مستند  و 
واقعيت ها و نيازهاي کشور ما همخواني ندارد، همراه با ضعف 
افتتاح و  از  تا پس  در اجرا و پياده سازي آن ها، سبب مي شود 
شود.  منتقل  بهره برداران  به  آن  نقيصه هاي  طرح،  به کار  آغاز 
اقدام هاي  عملکرد،  ارزیابي  و  ارزش گذاي  مالک  سنتي  به طور 
در  غالب  رویکرد  تا  است  امر سبب شده  این  است.  توسعه اي 
شرکت هاي آبفا، مبتني بر توسعه باشد و حال آن که ماهيت این 
شرکت ها طبق قانون، بهره برداري است. انتظار مي رود با تغيير 
دارائی های  مدیریت  نگرش  بر  تکيه  با  و  رویکرد  این  تدریجي 
فيزیکی، مالحظات و شرایط بهره برداری از تاسيسات در مبانی 
امکان سنجی و مطالعه و طراحی آن ها لحاظ شود و طرح های 

توسعه ای با حداقل بدهی فنی به بهره برداری برسند.




