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مصاحبه

خانمدکترزهرايی
دانشیاردانشگاهتهرانومديرکلدفترمديريت

مصرفوبهره وریآبوآبفایوزارتنیرو

֍لطفايكمعرفیاجمالیازخودارائهفرمايید
من دارای دکترای مهندسی عمران در گرایش مدیریت منابع 
آب از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و در حال حاضر دانشیار 
دفتر  مدیرکل  و  تهران  دانشگاه  عمران  مهندسی  دانشکده 
نیرو  وزارت  آبفای  و  آب  بهره وری  ارتقای  و  مصرف  مدیریت 
هستم. همچنین مسئولیت دبیری کارگروه ملی سازگاری با کم 

آبی را هم برعهده دارم. 

֍لطفاشرحوظايفوساختاردفترمديريتمصرفو
بهرهوریآبوآبفایوزارتنیروراتوضیحدهید.

دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو 
در سال 1386 با عنوان "دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و 
آبفا" تشکیل شد. در سال 1394 در راستای تجدید و اصالح 
ساختار سازمانی، از عنوان قبلی به عنوان "دفتر مدیریت مصرف 
و ارتقای بهره وری آب و آبفا" تغییر نام یافت و وظایف و اهداف 
آن اصالح شد. این دفتر شامل سه گروه "گروه بهبود بهره وری 
آب  و آبفا"، "گروه اقتصاد و سرمایه گزاری آب و آبفا" و "گروه  

مدیریت مصرف و توسعه فناوری های نوین آب و آبفا" است.
به طور خالصه، وظایف گروه های سه گانه فوق الذکر به شرح زیر 

است: 
- بررسي، تهیه و تنظیم و پیشنهاد لوایح، آئین نامه ها، ضوابط، 
سیاست ها و خط مشي هاي الزم براي تحقق بهبود بهره وری و 
مطالعه، تهیه و تدوین شاخص ها، اهداف، سیاست ها و برنامه هاي 

بهبود بهره وري؛
- سیاست گزاري و برنامه ریزی و استقرار نظام مدیریت عرضه و 
بهینه آب در بخش هاي  الگوي مصرف  نهادینه کردن  تقاضا و 

مختلف؛

و  درآمد  بدون  آب  کاهش  عملیات  برنامه  بر  عالیه  نظارت   -
هدررفت آب در شرکت هاي زیرمجموعه با همکاري واحدهاي 

ذیربط؛
از  و حمایتي  تشویقي  برنامه هاي کالن  و  تدوین سیاست ها   -

طرح هاي بهینه ساز و نوآورانه در زمینه مدیریت مصرف آب؛
مصرف کنندگان  از  حمایتي  برنامه هاي  و  سیاست ها  تدوین   -
بهینه آب و فرآیند مصرف بهینه و بازچرخاني آب در بخش هاي 

مختلف مصرف؛
- بررسي و پیشنهاد تعرفه هاي آب و آبفا براي تصویب توسط 
مراجع ذي ربط و نظارت بر اجراي آن ها در شرکت هاي آب و 

آبفا؛
اعمال تعرفه هاي  ارزیابي و نظارتي  پیاده سازي مدل  - تهیه و 

مصوب و قیمت تمام شده در شرکت هاي آب و آبفا؛
- تبیین، محاسبه و تعیین ارزش اقتصادي آب؛

- تهیه، تنظیم، تبیین و تدوین معیارها و شیوه های واگذاری 
طرح ها و پروژه ها در حوزه آب و آبفا به بخش خصوصی؛

- بررسي و پیشنهاد و سیاستگزاري برای توسعه مشارکت بخش 
خصوصي و روش هاي جذب سرمایه و تامین مالي در بخش آب 

و آبفا و نظارت عالیه بر اجراي آن ها.

و مصرف مديريت جهت در خود برنامه های لطفا ֍
بهره وریآبوآبفارابیانفرمايید.

با شرکت  نزدیکی  تعامل  دفتر  این  مدیریت مصرف،  در حوزه 
مهندسی آب و فاضالب کشور داشته و سعی دارد در حوزه های 
فعالیت های  با  هم افزایی  مصرف،  مدیریت  و  هدررفت  کاهش 
منابع  مدیریت  شرکت  در  کند.  ایجاد  آبفا  شرکت های  جاری 
آب ایران و شرکت های آب منطقه ای، اساساً ساختار تشکیالتی 
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آب  مصرف  مدیریت  به  پرداختن  برای  الزم  کار  و  ساز  فاقد 
نیرو،  وزارت  مصرف  مدیریت  دفتر  دلیل،  به همین  و  است 
که  است  آبی  کم  با  سازگاری  ملی  کارگروه  دبیرخانه  میزبان 
بین بخشی  ایجاد هماهنگی و هم افزایی  آن،  از تشکیل  هدف 
و  صنعت  بخش های  مثل  آب  مصرف کننده  دستگاه های  با 
کشاورزی است تا از این طریق مدیریت مصرف آب محقق شود. 
مصوبه های کارگروه ملی از جمله محدودیت منجر به ممنوعیت 
درصدی   20 کاهش  شمالی،  غیر  استان های  در  برنج  کشت 
مصرف آب فضای سبز و یا افزایش تعرفه مصارف خانگی باالتر 
از الگوی مصرف از جمله مصوبه های این کارگروه است که به 

مدیریت مصرف آب کمک خواهد کرد. 

کشور در آبی ورشکستگی يا بحران وجود به آيا ֍
اعتقادداريد؟ 

متاسفانه در حال حاضر در برخی از استان های کشور، بیش از 
صد درصد منابع آب تجدیدپذیر مورد بهره برداری قرار می گیرد 
که نشان دهنده کمبود آب بسیار مزمن در این استان ها است. 
آب  منابع  بحرانی  شرایط  نشان دهنده  وضعیت  این  اگرچه 
و  مصرف  مدیریت  برنامه های  با  که  هستم  امیدوار  ولی  است 
شود،  آب  بهره وری  افزایش  به  منجر  که  کالنی  سیاست های 
بحران زده  بخش های  آب  منابع  در  موجود  ناپایداری  بتوانیم 
کشور را مهار کنیم. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است 
و  است  کشاورزی  بخش  کشور،  آب  کننده  مصرف  عمده  که 
به سمت  ملی  کالن  سیاست های  در صورتی که  به نظر می رسد 
بهره وری  افزایش  و  غذا  تامین  در  اتکایی  خود   سطح  کاهش 
بسیار  تغییر  شوند، می توان  هدایت  بخش  این  در  آب  مصرف 
قابل توجهی در سیمای منابع و مصارف آب در کشور ایجاد کرد. 
آب  بین مصارف  کنونی  بسیار عمیق  بنابراین علی رغم شکاف 
در شرایط فعلی با حد مطلوب مصرف آب در کشور، چشم انداز 

پیش رو را روشن می بینم. 

کاهش درجهت اولويت هایشما مهم ترين بلی اگر ֍
اينبحرانچیست؟

بیش از هر چیز، نیازمند حذف بخشی نگری و افزایش هماهنگی 
بین بخشی برای مدیریت مصرف آب در کشور هستیم. تشکیل 
شورای عالی آب و کارگروه ملی سازگاری با کم آبی از جمله 
اندیشیده شده  این هدف  به  برای دستیابی  است که  تدابیری 

است. خوشبختانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، در کمتر از 
یک سال گذشته، توفیق بسیار خوبی در شفاف سازی مشکالت 
عضو  دستگاه های  سایر  مسئولین  برای  آب  حوزه  در  موجود 
معدن،  "صنعت،  کشاورزی"،  "جهاد  وزارت خانه های  جمله  از 
تجارت"، "کشور" و "سازمان برنامه و بودجه" داشته است که 
انتظار می رود به تدریج منجر به حساسیت بیشتر این دستگاه ها 

در حوزه های مرتبط با مصرف آب شود.  

֍به نظرشماچرادرنزدسیاست گزارانومديرانکشور
ووزارتنیروهنوزراهکارهایغیرسازه ایمانندمديريت
مصرفوبهره وریآبجايگاهالزمراندارد؟به طورمثال
از يکی به عنوان را تقاضا مديريت نیرو محترم وزير
برنامه هایمحوریخودذکرمی کندولیمعاونتامورآب
وآبفابه راحتیازشیرين سازیوانتقالآببهدشت های
مرکزیوحتیانتقالآبازدريایعمانبهمشهددفاع

می کند.
است که بخش آب جز  این  امر،  این  از مهم ترین دالیل  یکی 
در حوزه آب شهری و روستایی، بر مصارف آب مدیریت خاصی 
برنامه های  گذشته،  سال های  از  شهری،  آب  بخش  در  ندارد. 
توسعه  و  تعرفه ها  اصالح  و  هدررفت  کاهش  برای  متنوعی 
که  بوده  اقدام  دست  در  مصرف  کاهنده  ابزارهای  از  استفاده 
در  قابل پذیرش  تغییرات  و  اختیار  در  بودجه های  در چارچوب 
نظام اجرایی و قانونی کشور پیگیری شده است. در بخش های 
صنعت و کشاورزی که عمده ترین مصرف کننده آب کشور نیز 
هست، عمال وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند منشا تغییر خاصی 
موثرترین  از  یکی  شاید  باشد.  بخش ها  این  آب  مصارف  در 
تشویق  و  بخش ها  این  آب  مصارف  کاهش  برای  راه کارها 
تعرفه های  افزایش  بهره وری،  افزایش  و  بازچرخانی  به  آن ها 
برای  تاکنون  نیرو  وزارت  عمده تالش های  عماًل  که  باشد  آب 
کشور خشک  در  آب  ارزش  با  تعرفه ها  بیشتر  هماهنگ سازی 
مخالفت  با  کشور  بر  حاکم  سیاسی  شرایط  به دلیل  ایران، 
و مجلس  اقتصاد  تعرفه ها مثل شورای  نهادهای تصویب کننده 
مواجه شده است. خوشبختانه به نظر می رسد تالش های انجام 
شورای  مثل  ظرفیت هایی  از  استفاده  با  نیرو  وزارت  در  شده 
عالی آب و کارگروه ملی سازگاری با کم آبی برای ارائه تصویر 
واقع بینانه از شرایط آب کشور به دستگاه های ذی مدخل منجر 
مدیریت مصرف  به  نگاه مثبت تری  اخیر،  ماه های  در  شده که 
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آب از طریق ابزارهای اقتصادی ایجاد شود و امیدوار هستم این 
تغییر منجر به بازنگری اساسی در وضعیت تعرفه های آب شود.  
طرح های نمک زدایی و تامین بخشی از نیازهای شرب و صنعت 
از این طریق، منوط به سرمایه گزاری بخش خصوصی است. در 
این خصوص امکان تخصیص تا سقف یک میلیارد مترمکعب از 
خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد و طرح هایی نیز توسط 
یزد  و  کرمان  به  برای آب رسانی  مثال  به طور  بخش خصوصی 
دردست انجام است. با توجه به این که کشورهای حاشیه خلیج 
بهره برداری می کنند  به طور گسترده  دریا  آب  منابع  از  فارس، 
آب  زیست محیطی  معضالت  به  توجه  با  که  می رود  انتظار  و 
از  بهره برداری  برای  بین المللی  محدودیت های  شیرین کن ها، 
آب دریا در آینده نزدیک وضع شود، ایجاد حق آبه از این منابع 
برای کشور ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل وزارت نیرو، 
این حوزه  در  بخش خصوصی  برای سرمایه گزاری  فضای الزم 
حوزه  این  در  دولتی  منابع  با صرف  ولی  است  کرده  فراهم  را 
موافق نیست. قطعاً این سیاست به معنی بی توجهی بخش آب به 

ضرورت پرداختن به مدیریت مصرف آب نیست. 
 

حد چه تا مقام اين در خود تصدی زمان مدت در ֍
توانسته ايددرزمینهمديريتمصرفوافزايشبهره وری

موفقباشید؟
مدیریت  حوزه  در  پیشرفت  دادم،  توضیح  که  به دالیلی 
افتخار  ولی در مدت کوتاهی که  است  بسیار کند  مصرف آب 
خدمت گزاری به وزارت نیرو را پیدا کرده ام، به خوبی دریافته ام 
که ریشه بسیاری از مشکالت بخش آب در سیاست گزاری های 
بخش های  حد  از  بیش  توسعه  به  منجر  که  است  ملی  کالن 
مصرف کننده عمده آب شده است. سیاست پایین نگاه داشتن 
تعرفه ها و یا حذف آب بهای کشاورزی از جمله مواردی است 
که نقش بسیار کلیدی در پایین بودن بهره وری آب در کشور 
ایفا کرده است. خوشبختانه در ماه های اخیر، تالش های وزیر 
محترم نیرو برای انتقال این معنا به بدنه دولت و مجلس شورای 
با  ملی سازگاری  کارگروه  مانند  از طریق محمل هایی  اسالمی 
می رود  انتظار  و  است  بوده  موفقیت آمیز  من  به نظر  کم آبی 
هم زمان با بروز تبعات اجتماعی و سیاسی ناپایداری منابع آب 
سیاست های  در  بنیادی  تغییرات  کشور،  آب تر  کم  مناطق  در 

کالن ملی مرتبط با آب ایجاد شود. 
و  تحقیقات  امور  معاونت  هماهنگی  با  بهره وری،  خصوص  در 

منابع انسانی وزارت نیرو و در راستای برنامه های سازمان ملی 
بهره وری، اسناد بهره وری آب و آبفا تهیه شده و در آستانه ابالغ 
توسط وزیر محترم نیرو است. این اسناد کمک می کند تا پایش 
بهره وری در حوزه های منابع آب و آبفای شهری و روستایی به 
ارتقای بهره وری  شکل سازمان یافته صورت گیرد و زمینه های 

فراهم شود. 
 

مسئوالن فعالیت های به مردم از بخشی چرا ֍
و ندارند را الزم اعتماد نیرو وزارت جمله از حکومتی
بهطور ندارند؟ فعال مشارکت آن برنامه ريزی های در
مثالدرکاهشمصرفانگیزهالزمرانداشتهوعلی رغم
هشدارهایمسئولیندرمصرفآبتغییراتموردانتظار

اتفاقنمیافتد؟
اجتماعی  علوم  و  جامعه شناسی  متخصصان  باید  سوال  این  به 
پاسخ بدهند ولی آن چه که به ذهن من می رسد این است که 

برای جلب مشارکت مردم دو پیش زمینه زیر الزم است: 
از وضعیت منابع آب کشور که در  بودن عموم مردم  آگاه   -1

قالب سواد آبی بروز پیدا می کند. 
2- دموکراتیک بودن ساختار مدیریت بهره برداری از منابع آب 
که زمینه مشارکت بهره برداران از آب را در مدیریت این منابع 

فراهم کند. 
برای  که  مختلفی  تالش های  علی رغم  می رسد  به نظر 
آگاهی  و  فرهنگ سازی  و  آب  مسائل  مورد  در  اطالع رسانی 
بخشی در این حوزه صورت گرفته است، هنوز بخش زیادی از 
جامعه و به خصوص جمعیت شهرنشین، سطح سواد آبی پایینی 
مشارکت  کننده  محدود  آبی،  سواد  سطح  بودن  پایین  دارند. 
مردم در مدیریت مصرف آب است. در خصوص  بند دوم نیز، 
نظام فعلی حاکم بر مدیریت آب در کشور، ساز و کار الزم برای 
مشارکت مردم و به خصوص بهره برداران حوزه کشاورزی را در 
مدیریت مصرف آب فراهم نمی کند. در این خصوص تالش های 
پراکنده ای در برخی از استان ها صورت گرفته است که می تواند 
قرار  استفاده  مورد  کشور  استان های  سایر  برای  الگو  به عنوان 
که  است  مباحثی  از  یکی  مشارکتی  مدیریت  بحث  گیرد. 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اخیرا بر آن متمرکز شده است 
و در حال حاضر، کارگروهی برای این منظور تشکیل شده که 
فهرستی از الزامات پیاده سازی مدیریت مشارکتی در کشور را 
اخیرا  که  آب  بخش  در ساختار  بازنگری  دارد.  تهیه  در دست 
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به دستور وزیر محترم نیرو در حال پیگیری است نیز هدف عالیه 
دنبال می کند  را  منابع آب  پیوسته  به هم  پیاده سازی مدیریت 
که مدیریت مشارکتی از جمله زیرساخت های اصلی آن است. 

֍تاچهحدتالشکرده ايداموراجتماعی،جامعه شناسی،
فرهنگیوآموزشیرادربرنامه ريزیوتصمیم گیریخود

لحاظکنید؟
یکی از فعالیت هایی که در این دفتر به طور مستمر در چند ماه 
گذشته انجام شده است، تعامل با گروه های مختلف اجتماعی 
ضرورت  و  آب  بحران  مورد  در  آگاهی بخشی  برای  صنفی  و 
برای  است.  بوده  خانگی  و  شهری  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
این منظور با برخی از اصناف مانند هتل داران و دانشگاهیان و 
امور زنان دستگاه های دولتی مختلف، جلسات متعددی برگزار 
مدیریت  ضرورت  تشریح  ضمن  جلسات  این  در  است.  شده 
مصرف آب شهری و خانگی، راه کارهای مدیریت مصرف آب نیز 
تلویزیونی  برنامه های رادیویی و  تشریح شده است. شرکت در 
جمله  از  مختلف  روزنامه های  در  یادداشت هایی  انتشار  و 

فعالیت های انجام شده در این حوزه بوده است.

֍ضرورتتشکیلانجمنآبوفاضالبايرانونقشی
کهمی توانددرحوزهآبوفاضالبايفاکندرابیانکنید.

با  مواجهه  در  مهمی  بسیار  نقش  می توانند  علمی  انجمن های 
بحران آب ایفا کنند. در حال حاضر، انجمن های علمی به عنوان 
یکی از گروه های مرجع می توانند نقش عمده ای در فرهنگ سازی 
برای مدیریت مصرف آب ایفا کنند. در برنامه های وزیر محترم 
نیرو یکی از مواردی که مورد تاکید قرار گرفت "دهه همکاری 
ملی برای آب" بود. ایجاد هم افزایی برای آگاهی بخشی در مورد 
راه کارهای برون رفت از بحران آب در همه سطوح از عامه مردم 
تا سیاست گزاران و مسئولین عالی رتبه قوای سه گانه و مدیران 
سطوح پایین تر از جمله ضرورت های زمان حاضر است. بخش 
آب دولت به تنهایی قادر به پرداختن به این موضوع نیست چرا 
که نه اعتبارات کافی و نه نیروی انسانی متخصص به حد کافی 
برای این موضوع در اختیار دارد. استفاده از ظرفیت های علمی 
انجمن ها و فضای کار داوطلبانه حاکم بر آن ها، فرصت مغتنمی 
برای فعالیت بیشتر در این حوزه است. در حوزه آب و فاضالب، 
انجمن  که  دارد  وجود  متنوعی  بسیار  تخصصی  زمینه های 
می تواند ضمن سازمان دهی به این زمینه های تخصصی، فضای 

کار بین رشته ای به خصوص ازطریق پرداختن به جنبه های غیر 
فنی و به خصوص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کند. 

انجمن با نیرو وزارت ستادی دفاتر ارتباط نحوه ֍
ايرانچگونهاستودوطرفچهکمکی آبوفاضالب

می توانندبه همبکنند؟
ارزیابی  در  فاضالب  و  آب  انجمن  در حال حاضر،  خوشبختانه 
از  استفاده  انجام شده در مورد  از مطالعات و تحقیقات  برخی 
نیرو مشاوره  به وزارت  بازچرخانی آب خاکستری،  باران و  آب 
نیز  آینده  در  می تواند  فعالیت،  این  نظیر  است.  کرده  ارائه 
آب  انجمن  ارزشمند  بسیار  علمی  ظرفیت  باشد.  داشته  ادامه 
و فاضالب، فرصتی است که می تواند زمینه ارتقای فعالیت های 
تخصصی وزارت نیرو و شرکت های تابعه را در حوزه های مرتبط 
زمینه  می تواند  مشترک  همکاری  این  کند.  فراهم  انجمن  با 
محدودیت های  از  را  انجمن  عضو  متخصصان  بیشتر  آگاهی 
کند  فراهم  آب  بخش  بر  حاکم   .... سیاسی،  حقوقی،  مختلف 
قابل اجرا  ارائه راه کارهای  انجمن به سمت  به نحوی که اعضای 

در نظام سیاسی کشور هدایت شوند. 

֍وقتیارگان هایمرتبطمثلانجمن هایعلمیوجود
دارندبهچهدلیلهنوزدستگاه هایدولتیکماکانبهطور
دوره های نمايشگاه ها، همايش ها، برگزاری در مستقیم

آموزشیوانتشارکتابومجالتدرگیرمی شوند؟
در سال جاری، به دلیل محدودیت های بودجه و شرایط خاص 
حاکم بر دولت، برگزاری همایش ها جز در موارد بسیار ضروری 
شرکت های  و  نیرو  وزارت  دلیل،  به همین  است.  بوده  ممنوع 
تابعه نیز برگزاری چنین برنامه هایی را به حداقل کاهش دادند. 
انتشار کتاب و مجالت نیز تا جایی که من در جریان هستم در 
از  استفاده  با  و  موارد خاص  در  حداقلی  به شکل  نیرو  وزارت 
واگذاری  از  اعتبارات طرح ها صورت می گیرد. قطعا بخش آب 
این نوع از فعالیت ها به انجمن های علمی استقبال می کند ولی 
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که محدودیت هایی در 
حمایت مالی از این نوع فعالیت ها نیز وجود دارد که بعضاً امکان 

واگذاری آن ها را به مجموعه های بیرونی دچار مشکل می کند.

برنامه ريزی هایکالن و ازتصمیم گیری ها ֍چهمقدار
باحضور فکر اتاق های ازطريقمشارکت دفترشما در
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دانشگاهیانوخبرگانصنعتوانجمن هایعلمیانجام
می شود؟

به  حق الزحمه  پرداخت  امکان  عدم  به دلیل  تاکنون  متاسفانه 
متخصصین، کمتر توانسته ام اتاق فکری تشکیل بدهم. ولی این 
مورد از جمله برنامه هایی بوده است که از ابتدا مدنظر داشته ام. 
حال  در  آب  اقتصاد  حوزه  در  فکری  اتاق  حاضر  حال  در 
مشارکتی  مدیریت  برای  نیز  کارگروه  یک  و  است  شکل گیری 

در قالب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تشکیل شده است. 

֍دفترمديريتمصرفوستادوزارتنیروچهارتباط
توانسته چقدر است؟ داشته دانشگاه ها با ارگانیکی
تحقیقات از چقدر و کند تعريف مسئله دانشگاه برای
دانشگاهیرابرایرفعمشکالتخودبهکارگرفتهاست؟
طرح های نیاز مورد داده های توانسته شما دفتر چقدر
موارد همه لطفا کند؟ تامین را دانشگاهی تحقیقاتی

به صورتکمیبیانشود.
در مورد درخواست های همکاران دانشگاهی برای دستیابی به 
اینجانب اعالم شد که  پایه، موارد بسیار معدودی به  اطالعات 
خوشبختانه  کنم.  همکاری  ضوابط  چهارچوب  در  کردم  سعی 
و  نیرو  وزارت  در  آب  بخش  اطالعات  انتشار  به  بازی  نگاه 
در  من  حضور  مدت  این   در  و  دارد  وجود  تابعه  شرکت های 
وزارت نیرو، هر زمان درخواستی مطرح شده، شرکت های تابعه 
نهایت همکاری را داشته اند. در استفاده از تحقیقات دانشگاهی 
این  انتشار  برای  الزم  زیرساخت  چون  نبوده ایم  موفق  چندان 
تحقیقات فراهم نیست. در واقع روش ساده ای برای دست یابی 
به فهرستی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه ها فراهم نیست. 
در این مورد به نظر می رسد هم بخش آب و هم دانشگاه ها باید 

تالش مضاعفی داشته باشند. 

ستاد در تحقیقات و آموزش وضعیت ضعف علت  ֍
با ضعیف ارتباط و نیرو وزارت وابسته شرکت های و
دانشگاه هاومراکزتحقیقاتیرادرچهمی دانیدوبرای

رفعاينضعف هاچهاقداماتیبايدانجامشود؟
به دلیل وجود معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی در وزارت 
نیرو، هدایت فعالیت های تحقیقاتی و هم چنین آموزشی در این 
معاونت انجام می شود که شاید به همین دلیل، بخش آب و آبفا 
به طور مجزا کمتر در این حوزه فعالیت می کند. سنجش ضعف 

عملکرد ستاد و شرکت های زیرمجموعه در این حوزه را باید در 
مقایسه با سایر ارگان های دولتی سنجید. به نظر می رسد وزارت 
دولتی،  نهادهای  سایر  با  مقایسه  در  تابعه  شرکت های  و  نیرو 
و  آموزشی  موسسات  راه اندازی  در  پیشرو  ارگان های  جمله  از 
که  هرچند  اند،  بوده  دانشگاه ها  با  همکاری  نیز  و  تحقیقاتی 
حتما از نقطه ایده آل فاصله زیادی دارند. توجه به این نکته هم 
ضروری است که ضعف همکاری بین صنعت و دانشگاه دو وجه 
دارد و حتما هر دو سوی صنعت و دانشگاه در عدم شکل گیری 
ارتباط ایده آل نقش آفرین هستند. رموز موفقیت رابطه دانشگاه 

و صنعت را شاید بتوان به شکل زیر فهرست کرد: 
- پایداری در سیاست گزاری )عدم تغییرات ناگهانی در مقررات 

و بودجه های تخصیصی(؛
- آزادی دادن به دانشگاه ها در مورد تعیین شیوه های همکاری 

)دانشگاه ها دستوری کار نمی کنند(؛ 
- تخصیص اعتبارات تشویقی به دانشگاه هایی که بیشتر برای 
ارتباط با صنعت تالش می کنند. صنعت همیشه باید دانشگاه ها 

را به طور عملی تشویق به حرکت به سمت ایده آل ها بکند؛ 
- همکاری دانشگاه و صنعت باید حتما در زمینه هایی باشد که 

صنعت به تنهایی نمی تواند آنها را انجام دهد؛ 
- تمرکز بر موضوعات بین رشته ای؛ 

براساس  با  مشترک  همکاری های  موفقیت  اندازه گیری  عدم   -
تعداد مقاالت یا ثبت اختراعات؛ 

بر نقش آن ها در  با تمرکز  تعریف دانشگاه های موفق  تغییر   -
حل مشکالت جامعه؛ 

مدرن  به  منجر  درازمدت  در  باید  دانشگاه  و  صنعت  رابطه   -
در  که  دستاوردی  شود؛  دانشگاه ها  آموزشی  برنامه های  شدن 
طراحی رابطه صنعت و دانشگاه معموال به آن توجه نمی شود؛ 

- تاسیس موسسات مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه و صنعت با 
تمرکز بر موضوعات بین رشته ای. 

محقق  فوق  موارد  از  بسیاری  به نظر می رسد  فعلی  شرایط  در 
نشده که قطعا هم دانشگاه هم صنعت باید برای فراهم کردن 

الزامات فوق تالش کنند. 

֍مهم ترينچالش هایپیش رودرحوزهآبوفاضالب
درکشورراچهمی دانید؟

خصوصی سازی شرکت های آب و فاضالب که مطابق اصل 44 در 
حال پیگیری است به نظر می رسد بدون ایجاد پیش زمینه های 
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الزم درحال وقوع است. این مسئله با توجه به این که سالمت 
و بهداشت مردم به خدمات رسانی این شرکت ها وابسته است، 
نیازمند دقت نظر و زمینه سازی فراوانی است که به نظر می رسد 

درحال حاضر به شکل مناسبی صورت نگرفته است. 

برای نیرو وزارت مسئولین توسط الزم تالش چرا ֍
ارگان های در آب قیمت شدن واقعی ضرورت توجیه
منفی وضعیت و است نشده انجام کشور تصمیم گیری
مالیشرکت هایوابسته،روزبهروزوخیم ترمیشود؟

چند  همین  در  فقط  زیادی  بسیار  تالش های  زمینه  این  در 
ولی  است  گرفته  صورت  بوده ام  نیرو  وزارت  در  من  که  ماهی 
آب  تعرفه های  افزایش  موافق  کشور  بر  حاکم  سیاسی  فضای 
نیست. خوشبختانه این فضا درحال بهبود است و انتظار می رود 
پیش  آب  قیمت های  کردن  واقعی تر  به سمت  بتوان  به تدریج 

رفت.

֍به عنوانيكخانموعضوهیئتعلمیدانشگاه،فکر
می کنیدتاچهحدتاثیرگزاریدرستادوزارتنیروداريد
وآياايندوموردبهشماکمكمیکنديامانعايجادمیکند؟

خوشبختانه فضای بسیار مثبتی بر همکاری اینجانب با وزارت 
دو  از  هیچ کدام  و  است  بوده  حاکم  تابعه  شرکت های  و  نیرو 
موردی که ذکر کردید، مانعی پیش روی همکاری من با دفاتر 
کارشناسان  با  همکاری  از  است.  نبوده  مختلف  شرکت های  و 
بسیاری  مطالب  تابعه،  شرکت های  و  نیرو  وزارت  مدیران  و 
آموختم و در تالش هستم که بتوانم خدمتی هر چند اندک در 
راستای بهبود وضعیت منابع و مصارف آب در کشور ارائه کنم 
ارزشمند  تجارب  کنار  در  من  دانشگاهی  تجربیات  امیدوارم  و 

همکاران دفتر بتواند منشا خدماتی به بخش آب باشد. 




