توگو
گف 
بیژن ادبی
ســال جــاری را بــه لحــاظ کمبــود
بارندگــی و عــدم تجمیــع آب هــای
زیرزمینــی از ســال هــای بحرانــی
آب مــی داننــد کــه مــردم را بــا
مشــکالت حتــی تــا مــرز تامیــن آب
شــرب مــورد نیــاز مواجــه مــی
کنــد .از آنجــا کــه ســیرجان بــه
دلیــل جمعیــت زیــاد و مصــارف
خــارج از عــرف آب ،ممکــن اســت
در مســیر مشــکالت یــاد شــده
قــرار گیــرد در گفتگــو بــا مهنــدس
مجیــد میرشــاهی مدیــر شــرکت
آب و فاضــاب ســیرجان ( اداره
آب) شــرایط پیــش رو را بررســی
کردیــم .اگرچــه در ایــن گفتگــو
رییــس اداره آب بــا وجــود کمبــود
نــزوالت آســمانی نگــران کمبــود
آب شــرب مــردم نیســت امــا نمــی
تــوان از خطــر کــم آبــی در صــورت
ادامــه ایــن شــرایط احســاس
خطــر نکــرد .ایــن گفتگــو را بــا هــم
مــی خوانیــم.
آقای میرشاهی ،آخرین وضعیت آب
شرب شهر را با وجود خشکسالی و
کمبود بارش ها در امسال چگونه می
بینید؟
بهنام خدا و با سالم به مخاطبان شما ،به حول
و قوه الهی و با توجه به حجم ذخیره آب سد
تنگوئیه و تالش شبانهروزی همکاران محترم
در خصوص تأمین آب شهروندان گرامی،
خوشبختانه دغدغهای درجهت تأمین آب
شهرهای سیرجان و نجف شهر نداریم اما
روزافزون شهری و
با توجه به روند توسعه
ِ
نیا ِز آبی خصوصاً در فصول گرم سال ،باید
به ایننکته هم اشاره کنم که مشترکین
محترم میبایست با صرفهجویی در مصرف
آب و استفاده بهینه ،ما را در راستای تأمین و
توزیع آب ،یاری کنند.الزم به توضیح می دانم
که این شرکت با اقدامات گسترده در شبکه
توزیع از جمله بازسازی بخشی از شبکههای
فرسوده ،تعویض شیرآالت مستعمل ،اجرای
لوپهای اصلی شبکه توزیع با ُقطرهای
متناسب بر اساس طرح مشاور ،مهندسی

گفتگو با مهندس میرشاهی مدیر شرکت آب و فاضالب سیرجان

دغدغه آب شرب نداریم
ولی باید رعایت کنیم
مجدد تأسیسات ،ا ُ ِورهالسازیِ تصفیهخانه،
زمان رفع حوادث در شبکه و
کاهش مدت ِ
وقایعی از ایندست ،توانسته است در حوزه
ل ِمالحظهای،
آب شهری و روستایی تا حد قاب 
پاسخگویی مناسبی را به مردم شریف
شهرستان در شرایط خشکسالی و کاهش
شدید بارندگیها انجام دهد.
مهمترین منابع تأمین آب شرب مردم
ببَر
در حال حاضر کجا است و مشاغل آ 
که میتواند میزان مصرف آب را باال ببرد
از نظر شما چه مشاغلی است؟
در واقع ،مهمترین منبع تأمین آب در شهرهای
سیرجان و نجف شهر ،سد تنگوئیه است که
با قرار گرفتن در مدار تصفیه و افزایش سطح
ارتقای کیفی ،وارد مخازن ذخیره و شبکه
توزیع میشود .وجود انشعابات غیرقانونی
و استفاده بیش از حد از آب شرب شهری
جهت مصارف دیگر که گاهی در مشاغل
ببَر صورت میگیرد .مث ً
ال گاوداریها یا سایر
آ
ببَرهم میزان
موارد اینچنینی .این مشاغل آ 
مصرف را باال میبرد و هم به نظر میرسد
کنترل و نظارتی بر آن ا ِعمال نمیشود.
طی یک سال گذشته چه تعداد از این
انشعاب غیر مجاز شناسایی شده است؟
در حال حاضر دائما اکیپهای بازرسی
شرکت در حال پایش شبکه توزیع هستند
و همانگونه که میدانید ،طبیعتاً در صورت
مشاهده هر گونه انشعاب غیرمجاز با متخلفین
مطابق قانون برخورد خواهد شد  .همینجای
صحبتمان ،اساس واگذاریهای انشعاب
برای کاربریهای غیرخانگی مثل گاوداریها،
ظرفیت قراردادی بر اساس نوع کاربری
مشخص میشود و در قرارداد منعقدشده
میان مشترک و این شرکت ،میزان مجاز
ِ
مصرف ظرفیت قراردادی ،تعریف شده است
و مرتب مورد کنترل قرار میگیرد.
با این وجود به نظر شما وضعیت

سیرجان در این رابطه طی سالهای
آینده چگونه خواهد بود؟
با عنایت به روند روز افزون رشد و توسعه
جمعیت شهری و روستایی حوزه شهرستان
قطعاً نیاز آبی در سالهای آتی ،افزایش
چشمگیری خواهد داشت لذا با توجه به
طرحهای پیش بینیشده میان مدت و دراز
مدت در حوزه آب شُ رب شهری و روستایی
ی در راستای تأمین آب مردم
قطعاً دیگر نگران 
شریف شهرستان سیرجان وجود نخواهد
داشت.
اجرای شبکه فاضالب شهری،
موافقان و مخالفان خاص خودش را
دارد .گروهی معتقد هستند که فر و َر ِ
فت
فاضالب در چرخه سفره آبهای
زیرزمینی مؤثر است و تا حدی بسیار
ِ
غیراصولی آب را
برداشت
کمی میتواند
ِ
جبران کند و اجرای طرح فاضالب ،این
حداقل را هم از بین خواهد برد .اما از
سوی دیگر گروهی معتقدند انتقال آب
فاضالب به منطقه گلگهر از برداشت آب
از چاهها توسط آنها جلوگیری میکند
که نفع بیشتری دارد .نظر شما در این
رابطه چیست؟

در حقیقت باید عرض کنم که پروژه فاضالب
سیرجان ،یکی از مهمترین طرحهای اساسی
در حوزه شهرستان محسوب میشود و با
توجه به افزایش جمعیت و توسعه روزافزون
مناطق شهری و تراکم جمعیت  ،ضرورت
اجرای طرح فاضالب در شهر سیرجان بیش
از پیش ،پررنگتر شده است .از مهمترین
اثرات اجرای این پروژه ،میتوان به جلوگیری
از آلودگی سفره آب زیرزمینی ،افزایش سطح
بهداشت عمومی و با عنایت به پساب حاصل
از اجرای این طرح ،بهعنوان شاخص مهم در
توسعه پایدار منطقه خصوصاً در تأمین آب
واحدهای صنعتی به شمار میرود.
چه اطالعی از ادامه طرح فاضالب
شهری دارید؟
با لطف الهی پروژه مذکور با سرعت مناسبی در
حال اجراست .بیش از  ۲۱۸کیلومتر از شبکه
جمع آوری اصلی و فرعی پروژه اجرا شده و
تصفیهخانه نیز با پیشرفت قابل مالحظهای
اجرایی
روبرو است .انشاءا ...با توجه به روند
ِ
پروژه ،طی امسال ،شاهد بهرهبرداری از این
پروژه مهم و اساسی خواهیم بود .روش تصفیه
فاضالب در تصفیهخانه سیرجان( ،لجن فعال
از نوع  MLEبا قابلیت حذف نیتروژن) است.
حجم پساب حاصل از طرح تصفیه فاضالب
شهرهای سیرجان و نجفشهر به میزان
 ۵۳۰۰۰مترمکعب در شبانه روز در دو فاز
اجرایی پیش بینی شده است که در تأمین
بخشی از آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و
کاهش برداشت از سفرههای زیر زمینی ،نقش
بسزایی ایفا میکند.
برای مدیریت بحران آب در آینده چه
برنامه خاصی مد نظر است و چقدر امید
به صرفهجویی آب توسط مردم وجود
دارد؟
شرکت آب و فاضالب سیرجان با اجرای
طرحهای تلهمتری و کنترل از راه دو ِر

تأسیسات آب آشامیدنی در فرآیند تأمین،
انتقال و ذخیره توانسته است ،نتایج بسیار
مطلوبی در ارتقای سطح کمی و کیفی آب
شرب ایجاد کند .در آینده با توجه با توسعه
این طرح ،سیستم تلهمتری از راه دور در
شبکه توزیع نیز در شهرها و روستاها در
دستور کار ویژه قرار خواهد گرفت .استفاده از
این سیستم در مدیریت تولید و مصرف کمک
شایانی انجام داده و با توسعه آن ،قطعاً نتایج
مطلوبی همراه با ارتقای سطح رضایتمندی
مشترکین دربرخواهد داشت.
 اگر در سیرجان که قبل از انقالب
دشت ممنوعه برداشت آب اعالم شده با
بحران جدی اب مواجه شویم و به چالش
تبدیل شود ایا امکان استفاده از اب
خلیج فارس برای شرب و مصرف خانگی
وجود دارد؟
الحمدا ...با پیگیری مسئولین محترم
شهرستان و استان در راستای استفاده از
خط انتقال خلیج فارس برای تأمین کمبود
آب شهرها و روستاها اقدامات خوبی انجام
شده است .بههمین منظور این شرکت هم
مطالعات الزم را انجام داد و برای فراهم
کردن شرایط استفاده از خط صنعت ،تمامی
این مطالب را به شرکت مهندسی آب و
فاضالب استان ارسال کرد .اجازه بدهید حاال
که بحث به اینجا رسید اینرا اشاره کنم که
جا دارد از زحمات شایسته نماینده محترم
مردم ،فرماندار و امام جمعه محترم و مدیر
عامل شرکت آبفای استان تقدیر کنم که در
اینخصوص با ما همیاری کردند.
به نظر شما بزرگترین چالش  ۵ساله
شرکت آب و فاضالب سیرجان چه
خواهد بود؟
قطعا با انسجامبخشی شرکتهای آب و
فاضالب شهری و روستایی و استفاده از
ظرفیتهای ایجادشده بهخاط ِر تجمیع و
تمرکز در تمامی زمینهها امید است با مدیریت
کارآمد و تالش شبانهروزی در راستای ارتقاء
سطح خدمات رسانی به مردم شریف و
پیشرویِ حوزه آب
دغدغهها و چالشهای ِ
در شهرها و روستاها را حل کنیم .بههمین
دلیل هم با افزایش جمعیت و به تبع آن
افزایش نیاز آبی به عنوان یکی از دغدغههای
اصلی در حوزه آبرسانی شهرستان ،واقعاً یک
ضرورت جدی برای سرعتبخشیدن به اجرای
طر ح بهشمار میآید.
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نگاه

فرایند تأمین آب در چرخه معدنی
بیژن ادبی

یکی از نکات قابل توجهی که اخیرا ً در اخبار رسانههای
محلی سیرجان با آن مواجه شدم ،تکمیل پروژه انتقال
آب خلیجفارس است که دولت بر آن نام «خط امید» را
هم گذاشته اســت .فاز اول این پروژه ،مسی ِر پُرتکاپوی خلیج فارس تا منطقه
گلگهر سیرجان را میپیماید و مس سرچشمه را نیز سیراب میکند و سپس
در دهلی ز ِکویر پیش میرود و دغدغه تامین آب صنایع معدنی مناطقی از کشور
را که باخطر کجآبی مواجه اســت ،هموار میکند .در منطقه معدنی و صنعتی
گلگهر در فرایند تقســیم کاری که انجام شده است ،شرکت توسعه ،عمران
و مدیریت منطقه گلگهر در حوزه توســعه زیرســاختها و اجرای پروژههای
عمرانــی ،به ایفای نقش میپردازد و تکمیل این پــروژه خط انتقال و محقق
کردن رینگ آبی و توسعه شبک ه آبرسانی در این منطقه ،با بهرهگیری از تجربه
پیمانکاران برعهده این شــرکت است .در این میان اتفاقات خوبی که میافتد،
این خبر از آت جهت حائز اهمیت است که بیتردید از موجبات تقویت و تکامل
عینی صنایع معدنی منطقه را فراهم میکند که بعضاً تامین آب و برنخوردن
اکوسیستم را بهعنوان پیشفرض خود محسوب میکردند .مهمترین پیامد این
رویداد در ساختارهای تصمیمگیری منابع آبی استان و شهرستان میبایست با
پیگیری رسانهها معطوف بهرهبرداری صحیح از این اقدام باشد که در زمره ادای
مسئولیتهای اجتماعی این شرکتها نیز محسوب میشود .اولویت اصلی به
گواه کارشناسان تعییرات اقلیمی و پدیده درازمدت خشکسالی ،توجه به منابع
آبی منطقه و جلوگیری از تشدید فرونشستها است.
در حقیقت ،طی این مدت با خبرهای مســئوالن حوزه آب شهرستان ،متوجه
شدیم که هم وضعیت آبی شهرستان تا اطالع ثانوی به سامان رسیده هم می
توان برای آینده امیدهای زیادی برای چرخش چرخ صنعت داشت  .این خبرها
با توجه به اخباری که از گلگهر میرســید ،بهویژه آخرین اقدام برای تکمیل
پروژه آبرســانی به کارخانه هماتیت گلگهر ،نوی ِد ارج دیدن و بهچش ِممنزلت
نشــاندن منابع ذخیره آبی کشور است و هماینکه بخش تاثیرگذاری از فرایند
ِ
تامین آب در چرخه معدنی و صنایع تکمیلی پاییندســتی و باالدستی از این
آبشخور سیراب خواهد شد .مفهوم فرهنگی که در عبارت (مناطق کویری) وجود
چیرگی تنگناهایی است که در
یِآبی و فقر منابع آبی و
دار ،بهخودیِخود بیانگ ِر ب 
ِ
این خصوص ،بسیاری محققان از جمله محققان ارجمندی که هم دل در گروی
فرهنگ ایران و همچنین سیرجان دارند ،همچون مرحوم دکترباستانیپاریزی و
دکتر مرتضی فرهادی ،در طی دهههای گذشته ،بسیار گفته و نوشتهاند .بسیاری
مسائل در این میان تشــریح میشود و همگان بالواسطه میتوانند به این آثار
رجوع کرد .فرهادی از دی َوکچاهی سخن میگوید .دی َوک به معنای زالو است.
دکترفرهادی اذعان میکند که نظام مکنده آبیاری ،برخالف نظام سنتی قناتها
و تالش برای حفظ گورابهای طبیعی و پاالیش و مراقبت مستمر آنان توسط
اجداد ما ،حاال دارد رمق تهماندهی ثروت نهفته آبی و آبخیزها و حوضهها را هم
میگیرد و باید برخی از سنتهای حسنهی نظامهای آبیاری کهن را احیا کرد و
در مصرف این سرمایه برگشتناپذیر و تجدیدناپذیر ،باید بهشیوهای ُمقتصد و با
وسواس تمام باشد .اگر چنین نکنیم ،کشاورزی کشور با
رعایت قناعت و حتی
ِ
بحران آبی به مراتب جدیتر و سرنوشتسازتر روبرو خواهد شد.

