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مصاحبه

مهندس عباس پیراینده 
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور 

طرح و تحقیقات آب و فاضالب

لطفًا ضمن معرفي مختصر شرکت مهندسین مشاور   ֍
از  اجمالي  معرفي  فاضالب، یک  و  آب  تحقیقات  و  طرح 

سوابق خود ارائه فرمایید.
که  فاضالب  و  آب  تحقیقات  و  مشاور طرح  مهندسین  شرکت 
در سال 1359 پایه گذاري شده، یکي از شرکت هاي پیشرو در 
صنعت آب و فاضالب کشور است که همواره نقش مؤثري در 
پیاده سازي، توسعه و تحول در سیاست هاي کلي صنعت آب و 
از 350 پروژه در  انجام بیش  ایفا نموده است.  فاضالب کشور 
اجرا  و  ساخت  نظارت،  طراحي،  مطالعاتي،  مختلف  زمینه هاي 
و سرمایه گذاري به همراه انتشار چندین جلد کتاب تخصصي و 
مجله  انتشار  و  بها  فهارس  و  آئین نامه ها  تدوین  در  مشارکت 
علمي و پژوهشي آب و فاضالب نشان از توانمندي ها و تجارب 
با اتکا بر کادر علمي و  ارزنده این مشاور دارد و این امر صرفاً 
فني متبحرکه با حضور اساتید برجسته کشور در هیئت تحریریه 
به  منحصر  علمي  بنیه  فاضالب،  و  آب  پژوهشي  علمي-  مجله 

فردي یافته میسر شده است.
این مشاور همواره با درک نیازهاي واقعي مشتریان با به کارگیري 
سیستم هاي کنترل و تضمین کیفیت و روز آمد نمودن دانش 
مهندسي  خدمات  نموده  تالش  همواره  کارشناسان،  آگاهي  و 
خود را به گونه اي ارائه نماید که ضمن جلب رضایت مشتریان، 
پروژه هاي آب و فاضالب را به نحوي تدوین و پایه ریزي نماید 
که حفظ محیط زیست و منابع طبیعي و توسعه پایدار منطقه 
در چارچوب اجراي این پروژه ها به عنوان اولویت اصلي مد نظر 

قرار گیرد.
تنها شرکت خصوصي در سطح کشور  این مشاور  همچنین 
سطح  در  علمي  توانمندي   بودن  دارا  به  توجه  با  که  است 
علمي-  مجله  یک  نشر  امکان  ایران،  اول  طراز  دانشگاه هاي 

فناوري  و  با شرایط و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات  پژوهشي 
را یافته و از این طریق تاکنون خدمات ارزنده اي را به جامعه 

علمي مرتبط با صنعت آب و فاضالب کشور ارائه نموده است.
این شرکت داراي رتبه هایي به این شرح مي باشد:

و  آب  تأسیسات  تخصص  آب  مهندسي  رسته   2 و   1 پایه   -
فاضالب

- پایه 1 بهره برداري و نگهداري تصفیه خانه هاي آب و فاضالب
- پایه 2 تخصص نقشه برداري زمیني

- پایه 3 تخصص شبکه هاي آبیاري و زهکشي
- پایه 3 تخصص ایمني و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل

امیرکبیر  دانشگاه صنعتي  از  اینجانب در سال 1369  ضمناً 
خواجه  دانشگاه  از   1376 سال  در  و  عمران  مهندسي  مدرک 
نصیرالدین طوسي مدرک فوق لیسانس سازه اخذ نمودم. آغاز 
فعالیت اینجانب در حوزه آب و فاضالب در بخش پیمانکاري از 
سال 1374 با اجراي شبکه هاي آب و فاضالب و ساخت مخازن 
در استان هاي لرستان و سیستان و بلوچستان بوده، سپس در 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  و  مهندسي  معاونت  سمت 
اکنون مدیرعامل مهندسین  نمودم و هم  انجام وظیفه  کاشان 

مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان هستم.

֍ وجه تمایز شرکت شما با دیگر شرکت هاي مشاور در 
چیست؟

و  آب  پژوهش هاي  امر  به  شرکت  درآمد  از  بخشي  اختصاص 
راستا  این  در  است.  شرکت  این  مهم  شاخصه هاي  از  فاضالب 
تاکنون پروژه هاي پژوهشي متعددي در این شرکت انجام شده 
انتشار پیوسته مجله علمي- پژوهشي آب و  است و همچنین 
فاضالب از سال 1368 تاکنون، اقدام منحصر به فرد این شرکت 
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است که در ایران سابقه و همانند ندارد. همان طور که مي دانید 
در حال حاضر این مجله داراي اعتبار علمي- پژوهشي از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري است و در پایگاه هاي معتبر داخلي و 
تأثیر مناسبي بین نشریات  از ضریب  خارجي نمایه مي شود و 

علمي کشور برخوردار است. 

֍ با چه هدفي شرکت شما اقدام به انتشار مجله علمي- 
پژوهشي آب و فاضالب کرد؟

انتشار این مجله با هدف توسعه و گسترش علوم آب و فاضالب 
در راستاي حرکت در جهت توسعه پایدار کشور آغاز شد. ایجاد 
ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه به عنوان گامي ضروري براي 
بر  نظارت  و  طراحي  زمینه  در  دنیا  روز  دانش  از  برخورداري 
اجراي طرح هاي آب و فاضالب رسالتي است که در بیش از سه 

دهه از انتشار مجله بر عهده گرفته ایم.

֍ آیا در مدت 28 سالي که از انتشار مجله آب و فاضالب 
مي گذرد این مجله به اهداف خود رسیده است؟ مواردي 

را که به نظر شما محقق نشده است توضیح دهید.
در  که  است  یافته  توفیق  مجله  این  انتشار،  زمان  مدت  در 
ترویج و گسترش دانش بین بسیاري از کارشناسان متخصص 
و مسئوالن طراز اول کشور و همچنین بسط و گسترش دانش 
دیگر  سوي  از  دارد.  بر  مؤثري  گام هاي  صنعت  در  نیاز  مورد 
انتشار نتایج پژوهش هاي اصیل دانشگاه ها در بین پژوهگشران، 
به توانمندسازي جویندگان علم در این حوزه یاري رسانده است.

در  مهمي  جایگاه  به  مجله  این  گفت  مي توان  مجموع  در 
نیازهاي  از  یافته و بخشي  صنعت آب و فاضالب کشور دست 
ارتباط  و  است  کرده  برآورده  را  صنعت  این  گسترده  علمي 
صنعت  این  علمي  بخش هاي  سایر  و  دانشگاه ها  با  نیز  خوبي 
دارد. بر همین اساس نتیجه مي گیریم که این مجله به بخش 
مهمي از اهداف خود نائل شده است. در زمینه هاي ترویجي نیز 
امیدواریم مجله بتواند با ارتباط گیري بهتر و بیشتر با مجریان و 
بهره برداران پروژه هاي آب و فاضالب نقش مؤثرتري ایفا نماید و 

فاصله بین صنعت و دانشگاه ها را کمتر کند.

֍ لطفًا وضعیت آب و فاضالب کشور در حال حاضر را 
تشریح کرده و چشم انداز آتي آن را بیان کنید.

در چند دهه اخیر به لطف درآمدهاي نفتي و همزمان با تشکیل 

در جهت  توجهي  قابل  تالش هاي  فاضالب،  و  آب  شرکت هاي 
مشکالت  و  گرفته  صورت  آب  به  عمومي  نیاز  نمودن  مرتفع 
فاضالب در بسیاري از شهرهاي مسئله دار کشور حل شده است. 
میسر  محور  سازه  عمدتاً  و  متعدد  پروژه هاي  انجام  با  امر  این 
شده و نتیجه همین اقدامات است که باعث شده علي رغم اقلیم 
و کم آب و خشکسالي هاي پي در پي در حال حاضر  خشک 
پایداري را در بخش آب و فاضالب کشور شاهد  شرایط نسبتاً 
باشیم. لیکن به دلیل تغییرات اقلیمي و محدودیت منابع آبي 
و همچنین شرایط مالي و اقتصادي کشور، این وضع نمي تواند 
تداوم یابد و مي بایست با تمرکز بر موضوعات مدیریت مصرف و 
فرهنگ سازي مصرف، راه هاي حداکثر بهره وري از امکانات و زیر 

ساخت هاي ایجاد شده در این چند دهه فراهم شود.
محدودیت هاي  که  است  پیش بیني  قابل  دیگر  عبارت  به 
موجود، مدیران را به سمت برنامه ریزي براي افزایش بهره وري 
در صنعت آب و فاضالب و مدیریت مصرف هدایت خواهد نمود. 
بنابراین چشم انداز آتي صنعت آب و فاضالب کشور حرکت به 
سوي سازگاري با اقلیم خشک و در نتیجه افزایش بهره وري و 
مدیریت مصرف آب با تأکید بر ساز و کارهاي اجرایي منطقه اي 
بزرگ  سازه محور  طرح هاي  مهم،  این  نتیجه  در  بود.  خواهند 
انتقال آب کاهش مي یابند. بدیهي است این طرح ها و اقدامات 
در صورتي مثمر ثمر خواهند بود که هماهنگ و مرتبط با سایر 
مصرف کنندگان عمده آب به ویژه در بخش کشاورزي و صنعت 

صورت پذیرند.

و  مورد آسیب شناسي وجودي  در  لطفًا دیدگاه خود   ֍
عملکردي شرکت هاي آبفا بعد از 25 سال را بیان کنید.

شرکت هاي آب و فاضالب در ساماندهي خدمات آب و فاضالب 
از  برخي  در  لیکن  کرده اند.  عمل  قبلي  نهادهاي  از  موفق تر 
بخش ها،  این  از  یکي  نیافته اند؛  الزم دست  توفیق  به  بخش ها 
رویکرد خودگردان بودن شرکت هاي آبفا بوده است که به نظر 
به  که  واقعي  قیمت  از  پایین تر  تعرفه هاي  به  توجه  با  مي رسد 
دلیل کنترل قیمت ها از طریق قوانین مختلف ایجاد شده است، 
باعث شده است که این شرکت ها عماًل به غیر از بخش حقوق 
و دستمزد پرسنل در سایر بخش ها عمدتاً به صورت دولتي اداره 
شوند. این امر باعث افزایش مصرف مشترکین و کاهش بهره وري 
در شرکت هاي آب و فاضالب شده است. بر همین اساس به نظر 
مي رسد اجراي دقیق قانون تشکیل شرکت ها باید مورد توجه 
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این  واقعي،  تعرفه هاي  اعمال  با  و  گیرد  قرار  مسئوالن  مجدد 
شرکت ها به صورت خود گردان مدیریت شوند و مشترکین به 

سمت مدیریت مصرف هدایت شوند.

֍ علت ضعف وضعیت آموزش و پژوهش در مهندسان 
پژوهشي  مراکز  و  دانشگاه ها  با  ضعیف  ارتباط  و  مشاور 
را در چه مي دانید و براي رفع این ضعف ها چه اقداماتي 
باید انجام شود؟ شرکت شما که پسوند تحقیقات دارد آیا 

توانسته  است بخشي از این خال را پر کند؟
نظام اجرایي پروژه هاي عمراني در کشور از قدیم به صورت سه 
عاملي بوده و هم اکنون نیز عموماً به این شکل است. مشکالت 
زیادي در این روش وجود دارد که باعث افت بهره وري مي شود 
و عماًل انگیزه هاي جدي براي افزایش بهره وري ایجاد نمي کند. 
در صورت انجام پژوهش هاي مورد نیاز عماًل هزینه مربوطه براي 
مشاور مي ماند و منفعتي ایجاد نمي شود. چنانچه نظام اجرایي 
کشور با جدیت به سمت انجام پروژه ها با سرمایه گذاري بخش 
خصوصي برود و ریسک هاي این کار با ایجاد تعرفه هاي واقعي 
توجیه  آموزش  و  پژوهش  در  سرمایه گذاري  قطعاً  شود،  کم 
اقتصادي خواهد داشت و سرمایه گذاران به این سمت خواهند 

رفت.
در شرایط فعلي با توجه به مقررات موجود، علي رغم این که شرکت هاي 
این موضوع توجه سازماني دارند و کارهایي  به  آب و فاضالب 
انجام مي شود، ولي تا شرایط مطلوب فاصله زیادي وجود دارد. با 
وجود شرایط فعلي نیز چنانچه نگاه بهتري به بخش مطالعات و 
پژوهش صورت گیرد، مي توان کارهاي مطلوب تري انجام داد. تا 
زماني که عموم کارهاي مطالعاتي به صورت مناقصه و با قیمت 
بسیار پایین تر از تعرفه انجام مي شود، آیا یک شرکت توانمند 
مي تواند نسبت به حفظ سرمایه انساني خود موفق باشد؟ آیا یک 
شرکت مي تواند در کنار مطالعات نسبت به کار پژوهشي اقدام 
نماید؟ خیر، در وضعیت فعلي کشور رقابت بین یک شرکت با 
تجربه و با پتانسیل نیروي انساني خوب با شرکت هاي خانوادگي 
ارتقاء دانش  امکان  و  انجام مي شود  و بي ریشه  تأسیس  تازه  و 
این  با  ندارد.  وجود  عماًل  عمراني  پروژه هاي  مطالعات  و  فني 
حال شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب با 
توجه به اساسنامه خود و عنایت ویژه سهامداران در این راستا 
پروژه هاي خوبي انجام داده است که مي تواند در سطح ملي اثر 

گذار باشد.

֍ شرکت شما به عنوان یک شرکت مهندسان مشاور چه 
ارتباط ارگانیکي با دانشگاه داشته است؟ چقدر توانسته 
براي دانشگاه مسئله تعریف کند و چقدر از پژوهش هاي 
دانشگاهي را براي رفع مشکالت خود به کار گرفته است؟

به نظام  نیز  این کار  باید گفت ریشه  این سئوال،  به  در پاسخ 
اجرایي پروژه هاي عمراني کشور بر مي گردد و چنانچه مطابق 
پاسخ قبلي شرایط آماده شود، قطعاً به منظور افزایش بهره وري، 
مي نماید.  برقرار  دانشگاه ها  با  کاملتري  ارتباط  الزاماً  صنعت 
و  آب  تحقیقات  و  طرح  مشاور  مهندسین  حال شرکت  این  با 
فاضالب به لطف انتشار مجله آب و فاضالب از نتایج تحقیقات 
و  مطلع  کشور  دانشگاه هاي  در  انجام  حال  در  پژوهش هاي  و 
سطح  در  کلي  اراده  که  زماني  تا  لیکن  است؛  بوده  تأثیرگذار 
کشور در جهت به کارگیري آ ن ها وجود نداشته باشد این مشاور 

نیز به تنهایي قادر به اقدام مؤثري در این راستا نخواهد بود.

֍ چه مقدار از پروژه هاي طراحي شده توسط آن شرکت 
برنامه اي  اصاًل  آیا  مي کنند؟  کار  طراحي  مباني  براساس 
براي پایش عملکرد طرحهاي اجرا شده وجود دارد؟ در 
اصلي  اشکال  نمي کنند  کار  درست  طرح ها  که  مواردي 
اجرا(؟  نحوه  یا  طراحي  مباني  در  )اشکال  کجاست  در 
انتشار  و  مستندسازي  و  جمع بندي  براي  تالشي  چه 
دستاوردهاي علمي طراحي هاي خود انجام داده اید؟ چه 
پیشنهادي براي نحوه آموزش دانشجویان در دانشگا ه ها 

دارید تا برخي از مشکالت فعلي رفع شود.
باید  مباني طراحي  براساس  پروژه ها  مورد موضوع عملکرد  در 
گفت اطالع دقیقي در دست نیست، چرا که کارفرمایان اهتمام 
و  اندازه گیري ها  ویژه  به  و  بهره برداري  موضوع  به  چنداني 
پایش هاي دقیق پارامترهاي کّمي و کیفي نداشته  و ندارند و به 
همین علت اصوالً آمار دقیق و قابل بررسي از عملکرد پروژه ها 
از  اجرایي  عملیات  اتمام  با  نیز  مشاوران  نیست؛  دسترس  در 
براي  طرح ها  پایش  علت  همین  به  و  مي شوند  خارج  پروژه   ها 
آنها مشکل و هزینه بر است. با این حال مهندسین مشاور طرح 
و تحقیقات آب و فاضالب اعتقاد راسخ دارد که در صورت انجام 
دقیق این پایش ها مي توان تحول اساسي در طراحي ها به ویژه 
در تصفیه خانه هاي فاضالب به وجود آورد چرا که در حال حاضر 
مباني طراحي برگرفته از مراجع خارجي و بین المللي است و در 
صورت وجود آمار دقیق از تصفیه خانه هاي فعلي کشور مي توان 
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پارامترهاي طراحي را بومي سازي کرد و حداکثر بهره وري را در 
طرح ها به وجود آورد.

انتشار  و  مستندسازي  مورد  در  مشاور  مهندسین  این 
خوبي  نسبتاً  تالش هاي  خود  طراحي هاي  علمي  دستاوردهاي 
به عمل آورده و از جمله با انتشار چندین جلد کتاب همانند 
طراحي و اجراي شبکه هاي جمع آوري فاضالب و ارائه مقاله هاي 
تالش  بین المللي  و  ملي  سمینارهاي  و  کنفرانس ها  در  متعدد 
و  پژوهشگران  سایر  اختیار  در  را  خود  تجارب  است  نموده 

متخصصان کشور قرار دهد.
در مورد نحوه آموزش دانشجویان نیز بدیهي است در صورتي 
که آموزش ها در راستاي نیازها و مسائل مرتبط با صنعت آب 
و فاضالب باشد و فارغ التحصیالن در هنگام ورود به بازار کار، 
شناخت کافي از نیازهاي صنعت داشته باشند، آموزش با حداقل 
صورت  دانشگاه  و  صنعت  براي  بهره وري  حداکثر  با  و  هزینه 
کار  بازار  به  ورود  بدو  در  افراد  در حال حاضر  لیکن  مي گیرد؛ 
محیط  در  را  کار  انجام  براي  نیاز  مورد  دانش هاي  از  بسیاري 
را  باالیي  هزینه  و  زمان  امر  این  و  ننموده اند  تحصیل  دانشگاه 
براي آموزش این افراد به همراه دارد؛ این آموزش ها نمي تواند از 
کیفیتي که در یک محیط آکادمیک صورت مي پذیرد برخوردار 

باشد.

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

بخش  در  ویژه  به  پایین  بهره وري  اقلیم،  تغییر  و  خشکسالي  
کشاورزي، رفتار غلط مصرف کنندگان، تعرفه هاي بسیار ناچیز 
تمرکز  عدم  آب،  منابع  مدیریت  عدم  فاضالب،  و  آب  خدمات 
کافي و سرمایه گذاري جدي بر روي استفاده مجدد از آب، از 

چالش هاي اصلي صنعت آب و فاضالب کشور مي باشند.

و  جمع آوري  وضعیت شبکه هاي  عقب افتادگي  دلیل   ֍
این  براي جبران  برنامه اي  و چه  انتقال فاضالب چیست 

عقب افتادگي وجود دارد.
کشور ما پتانسیل خوبي براي امور مهندسي و همچنین تولید 
اصلي  دلیل  دارد.  فاضالب  و  آب  صنعت  نیاز  مورد  کاالهاي 
برنامه ریزي  عدم  و  اعتبارات  کمبود  شده،  اشاره  عقب افتادگي 
دوره  فوق،  دالیل  به  است.  عمراني  پروژه هاي  اولویت بندي  و 
ساخت پروژه هاي عمراني گاهي به حدود 15 سال نیز رسیده 

این معني است که در بخشي هم که مي توانیم  به  این  است. 
در  بي برنامه گي  به خاطر  هزینه  کنیم،  موجود  اعتبارات  از 
)حدود  پروژه  عمر  از  توجهي  قابل  بخش  اعتبارات،  تخصیص 
به  آن  ساخت  دوره  در  شده  انجام  سرمایه گذاري  و  آن(   4
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هدر رفته و مستهلک مي شوند. از طرف دیگر، بخش زیادي از 
سرمایه گذاري هاي انجام شده امکان استفاده نخواهند داشت در 

حالي که کشور به این سرمایه ها نیاز فراواني دارد.

اندیشیده  راهکارهاي  و  آب  کیفیت  موجود  ֍ وضعیت 
شده براي حفظ کیفیت آب در آینده را ذکر کنید.

با توجه به کارهاي انجام شده و نتایج پایش ها، وضعیت کیفي 
آب در دسترس عموم مردم مشکل خاصي ندارد. مشکل اصلي 
کشور در کمبود منابع آب به دلیل خشکسالي و تغییر اقلیم از 
یکطرف و عدم فرهنگ سازي و مدیریت مصرف )در سطح کالن 

و عموم( از طرف دیگر است.

֍ ناظرین شرکت شما در اجراي پروژه هاي طراحي شده 
تا چه حد بر سر اصول ایستادگي مي کنند؟

که  مختلفي  کنترل هاي  و  استخدام  در  حساسیت  به  توجه  با 
شرکت به روش هاي گوناگون انجام مي دهد، از این لحاظ شرایط 
سنجي هاي  نظر  به  توجه  با  کارفرمایان  عموم  و  داریم  خوبي 

انجام یافته رضایت مندي خوبي دارند.

֍ ضعف بهره برداران از شبکه ها و تصفیه خانه هاي آب و 
فاضالب را در چه مواردي مي دانید؟

تا آنجا که به سرمایه گذاري دولت بر مي گردد، پروژه ها با کیفیت 
ساخته مي شوند، ولي پس از تحویل پروژه به بخش بهره برداري، 
به علت مشکالت مالي که به خاطر تعرفه هاي ناچیز، براي این 
شرکت ها ایجاد شده است، امکان بهره برداري درست از طرح ها 
خوب  سرمایه گذاري هاي  که  مي شوند  باعث  و  مي شود  گرفته 

انجام شده به اهداف اصلي خود نائل نشوند.




