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خالصه
مجموع مصارفی که به علل گوناگون درآمدی برای شرکت های توزیع کننده آب ندارند تحت عنوان مصارف
مجاز بدون درآمد نامگذاری شده است که این قبیل مصارف ممكن است به دالیل قانونی و یا مربوط به مصارف
فرآیندی  ،مصارف داخلی و تاسیسات آب و فاضالب باشند.بهینه سازی و کاهش این مصارف در شرکت هایی که
دارای ساختمان های متعدد با تعداد کارکنان زیاد می باشند میتواند عالوه بر شفاف سازی این بخش در فرم های
باالنس آب  ،صرفه جویی در مصرف آب و هزینه ها را نیز درپی داشته باشد .اجرا نمودن برنامه ممیزی آب
ساختمان های اداری نقش موثری در این رابطه ایفا نمود.
کلمات کلیدی  :م صارف مجاز بدون درآمد  ،ممیزی آب  ،بهینه سازی  ،ادوات کاهنده م صرف
آب

مقدمه:
ک اهش نزوالت جوی  ،محدودیت های دستتترستتی به آب شتتیرین  ،افزایش جمعیت و نیاز آبی در کالن شتتهر تهران
،پایین بودن تعرفه های آب،کمبود منابع مالی شرکت های آب و فا ضالب  ،این سوال ا سا سی مطرح می شود که آیا می توان با
کاهش سهم مصارف مجاز بدون درآمد گام موثری در جهت حفظ این ماده با ارزش و بی بدیل برداشته شود ؟ مصارف مجاز
بدون درآمد بعنوان یكی از اجزای مهم آب بدون درآمد است که با توجه به محددیت ها و مشكالت فوق الذکر شفاف سازی
آن میتواند تاثیرات مثبتی بر درآمد و ذخیره سازی آب دا شته با شد  .بخش عمده ای از این م صارف عمدتا مربوط به م صارف
رایگان و مخفف کمتر از  9مترمكعب درماه ا ست که بر ا ساس شرایط هر شرکت و ف صل میتواند بین  3تا  35در صد از تولید
آب را شتتتامل گردد ] .[2با استتتتناد به تمام این موارد کاهش و بهینه ستتتازی این بخش از مصتتتارف آب که بابت آن هم پولی
دریافت نمیشتتود تا حد زیادی هزینه های تحمیلی را مدیریت نماید.درخصتتوه کاهش مصتتارف مجاز بدون درآمد برنامه ها و



راهكارهای متعددی قابل تعریف استتت  .براستتاس تعاریف متون مرجع  ،مصااارف مجاز بدون درآمد 1بطور عمده شتتامل
م صارف اندازه گیری شده و م صارف اندازه گیری ن شده بدون درآمد می با شد .م صارف داخلی شرکت های آبفا ،
سایر نهادها و ادارات و اماکن عمومی شامل هر دو بخش می با شد .سهم م صارف مجاز بدون درآمد طبق آخرین باالنس آب
سال  95در ا ستان تهران در حدود  2.2در صد معادل حجم  30.000هزار مترمكعب در سال می با شد ] . [4سایر م صادیق این
بخش شامل  :ش ست و شوی تجهیزات سی ستم های آبر سانی و فا ضالب و فرآیند ت صفیه آب  ،م صارف آب آتش ن شانی ،
شتیرهای برداشتت عمومی استت که بر استاس هرنوع راهكارهای مختلفی به منظور پایش و رصتد آنها توصتیه شتده استت[2] .
تصویر  1اجزای باالنس آب طبق فرمت  IWA2را نشان می دهد.

تصویر  - 1اجزای باالنس آب براساس استاندارد [1] IWA
تشریح برنامه :
همانطور که در ابتدای این نو شتار ا شاره شد  ،م صارف داخلی شرکت های آبفا در قالب م صارف مجاز
بدون درآمد طبقه بندی میشوند [1] .و ] .[2به منظور کاهش  ،بهینه سازی و شفاف سازی بخشی از آن اقدام به تهیه
و تدوین طرحی تحت عنوان برنامه ممیزی آب ساختمان های اداری و اماکن عمومی گردید این طرح از سال  94آغاز
و هم اکنون نیز در فازهای مختلف ادامه دارد .با انجام این برنامه اطالعات دقیقی از وضعیت مصارف معمول  ،بی رویه
و بطور کلی ستتتهم مصتتتارف آب در هر شتتترکت حاصتتتل گردید و از طرفی خرید و بكارگیری انواع ادوات کاهنده
مصرف و استفاده از تجهیزات با کیفیت آب بَر در هر شرکت نظام مند و هدف مند شد.
شرکت آب وفاضالب استان تهران بعنوان یكی از شرکت های بزرگ شهری در کشور دارای تعداد زیادی
ستتتاختمان اداری و مستتتكونی استتتت همننین تعداد زیادی کاربری اماکن عمومی با تعرفه های مخفف و آب بهای
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رایگان نظیر مساجد  ،اماکن متبرکه  ،مدارس  ،خیریه ها دارد که بدلیل تشابهات و محدویت نوشتاری در این مقاله تنها
به اجرای برنامه در سطح ساختمان های اداری اشاره خواهد شد[4].
اهداف کالن برنامه:
برنامه ممیزی آب با درنظر گرفتن یكسری اهداف کالن بشرح ذیل پی ریزی و اجرا گردید:


رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی .



حفظ و صیانت از منابع آبی .



تحقق مدیریت سبز در ساختمان های اداری.



فرهنگ سازی  ،بهینه سازی و الگوسازی مصرف آب.



جایگزینی و بهره گیری از تجهیزات و ادوات استاندارد بهینه سازی مصرف آب با حداقل مصرف.



انتخاب محصوالت با کیفیت و استاندارد .



حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان ایرانی.

گام های انجام برنامه :
این برنامه با توجه به گستردگی در مراحل مختلف و زمان بندی بشرح ذیل اجرایی گردید]:.[4].[3].[2


بیان مسئله  ،تبیین و ضرورت موضوع شفاف سازی مصارف مجاز بدون درآمد



تشكیل جلسات کارشناسی برای تدوین برنامه .



تعیین تعهدات طبق تعهدات و بودجه بندی برای هر شرکت .



برگزاری جلسات توجیهی به منظور تبیین برنامه و انجام مكاتبات متعدد  ،تهیه شیوه نامه و راهنما.



تهیه  ،تدوین و طراحی چک لیست ممیزی آب مطابق تصویر  ( 2نظیر اطالعات ملک  ،انشعاب و تنوع تجهیزاتِ آب بَر



مراجعه به بانک اطالعات مشترکین و اخذ اطالعات درمورد انشعابات وابسته به شرکت
o





اخذ اطالعات از سایر حوزه ها (دفتر امالک و اراضی  ،معاونت مالی پشتیبانی و امور اداری و مالی و)...

بازدید میدانی و تكمیل اطالعات چک لیست
o

شناسایی و فهرست برداری از انواع تجهیزاتِ آب بر و شیرآالت بهداشتی

o

بررسی وضعیت ملک از لحاظ وجود کنتور و نحوه قرائت

o

تحلیل و ارزیابی وضع موجود مصرف آب

تعیین و انجام اقدامات اصالحی بر اساس نیازمندی ها
o

پیشنهاد نوع و تعداد ادوات بهینه سازی و شیرآالت استاندارد.



تهیه وندور لیست تولید کنندگان و تامین کنندگان .



تهیه راهنمای نصب انواع تجهیزات براساس هر محل.



سفارش خرید ابزار و ادوات بهینه سازی مناسب و استاندارد.





نصب تجهیزات بصورت صحیح طبق اصول فنی و ضوابط موجود.



تهیه تصاویر و مستند سازی فعالیت ها.



تحلیل وضعیت مصرف آب پس از انجام اقدام اصالحی.

تصویر  - 2نمونه ای از چک لیست های طراحی شده ممیزی آب ساختمان های اداری

روش اجرایی :
اجرای برنامه ممیزی آب ستتاختمان های اداری بلحاظ وستتعت در ابتدا کمی ناشتتناخته و نو به نظر می رستتید که با
ممیزی آب بسیاری از ابهامات و نكات تبیین گردید  ،مصارفی که سالها تحت عنوان مجاز بدون درآمد و بعنوان سهمی قانونی و
داخلی قلمداد میگردد و ضرورتی هم برای شنا سایی  ،اندازه گیری و پایش آنها نبود  .تدوین و طراحی یک چک لی ست برای
انجام دقیق و هدفمند برنامه ممیزی آب بسیار کلیدی و مهم بود در حقیقت این فرم تمامی اطالعات مهم و شناسنامه ای ساختمان
ها را دربر دارد.[3] .که ب صورت کلی شامل  :اطالعات ملک  ،اطالعات ان شعاب  ،و ضعیت تجهیزات آب بر به تفكیک  ،تعداد
نفرات  ،مقدار مصارف  ،نظرات ممیز می باشد (تصویر ) 2
مرحله شتتناستتایی تعداد ستتاختمان ها بر استتاس پرونده ،کنتور و بانک اطالعات امور مشتتترکین بعنوان گام نخس تت
تدوین شد که به دو طبقه کلی تقسیم گردید:
 -1ساختمان های دارای کنتور و قرائت
 -2ساختمان های فاقد پرونده یا کنتور

-1

ستتاختمان هایی که دارای پرونده  ،کد کاربری و قرائت دوره ای ثبت شتتده بودند تكمیل بخش اول چک لیستتت
براحتی انجام پذیرفت[4] .البته در این مورد مشتتتخ

میگردید که این ستتتاختمان ها دارای کنتور بوده که بلحاظ

قرائت نیز شامل ردیف های مختلفی بودند :مشمول قرائت  ،عدم قرائت  ،صدور قبض و ...بودند.
 -2در مورد ساختمان های بدون پرونده این شبهه ایجاد می شد که آیا ساختمان فاقد کنتور ا ست؟ یا اینكه کنتور وجود
دارد و قرائت نمی شود که با ممیزی و پایش حضوری ابهامات مرتفع شد.
یكی از فیلدهای بسیار مهم چک لیست برآورد و یا اندازه گیری مقدار آب مصرفی هر یک از ساختمان ها بود .در
ساختمان های دارای کنتور و قبض قبوض صادره در دوره های زمانی مورد مقایسه قرار گرفت و اعداد با توجه به ظرفیت
قراردادی و تعداد نفرات تحلیل شدند.
روش اجرا در مورد ساااختمان های فاقد کنتور کمی متفاوت و پینیده تر بود  .در این دستتته مبنای اصتتلی تعداد کارکنانِ
ثابت ،شیفت و مراجعه کننده مالک قرار گرفت و سپس برا ساس ظرفیت قراردادی م صوب و م صارف هر نوع کاربری برآورد
گردید .بر این استتاس میزان آب مصتترفی برای هر یک از کارکنان اداری روزکار طبق ظرفیت قراردادی مقدار  48لیتر و برای
کارکنان و پرسنل شیفت و  24ساعته نیز مقدار  150لیتر مصرف آب در شبانه روز در نظر گرفته شد و مبنای بیشتر محاسبات قرار
گرفتند [5].همننین برای محا سبه و برآورد آب م صرفی نیز و ضعیت کلیه تجهیزات آب بر مورد بازدید و اقدام به اندازه گیری
خروجی هر کدام شد .بعنوان مثال شیرآالت رو شویی و آبدارخانه ها و سرویس های بهدا شتی که معموال بی شترین ا ستفاده را
بصتتورت روزمره دارد جزء اهداف اصتتلی ممیزی قرار داشتتتند .اگر این تجهیزات دارای خروجی زیادتر از حد معمول باشتتند ،
میزان آب مصتتترفی روزانه ستتتاختمان را افزایش میدهند .تعویض  ،جایگزینی و نصتتتب ادوات کاهنده مصتتترف در این محل ها
ضرورت داشتند .طی انجام برنامه ممیزی آب ساختمان بیش از 90درصد تجهیزات آب بر(شیرهای روشویی  ،آبدارخانه  ،فالش
تانک ها  ،سردوش ها) دارای خروجی های زیاد بودند.
بعد از مشتتخ

نمودن تعداد شتتیرآالت و تجهیزات فرستتوده  ،قدیمی  ،غیر استتتاندارد و دارای خروجی های زیاد

(بیش از  12-15لیتر در دقیقه) اقدام به استعالم قیمت و تهیه لیست های خرید تجهیزات و ادوات کاهنده استانداردگردید(جدول
 )3نمونه ای از ادوات مورد نیاز و قیمت های حدودی نمایش داده شده است.
جدول  - 3نمونه ای از وضعیت موجود شیرآالت و و استخراج ادوات مورد نیاز یكی از شرکت ها



در نخ ستین گام شیرهای دو محوره(کال سیک) در اولویت ا صلی تعویض قرار گرفتند (ت صویر  )3مالک های
ا صلی انتخاب و خرید شامل  :مح صوالت تولید داخل با کیفیت منا سب  ،دارای ن شان ا ستاندارد بود  .همننین به منظور ر صد و
نظارت دقیق تر این برنامه کلیه شرکت های زیرمجموعه اقدام به م ستند سازی گردید که عمدتاً شامل :چک لی ست های تكمیل
شده  ،مكاتبات  ،فاکتورهای خرید  ،برگه های تحویل کاال و تصاویر قبل و بعد از نصب بود.

تعویض شیرهای دو محوره قدیمی به اهرمی

تصویر  - 3تعویض شیرهای دو محوره (کالسیک) و تبدیل به اهرمی
بعد از نصب شیرآالت مجهز به ادوات کاهنده مصرف طبق برنامه می بایستی به منظور تحلیل مصارف اثربخشی در هر ساختمان
مشخ

میگردید که درجدول  2نمونه ای از اثربخشی براساس قرائت کنتور در یكی از ساختمان ها نمایش داده شده است.
جدول  - 2اثربخشی نصب شیراالت و ادوات کاهنده مصرف براساس قرائت کنتور در یكی از ساختمان ها

اهم مشکالت و موانع :
معموال در اجرای هر پروژه ای موانع و چالش های کاری عمده ای وجود دارد که بای ستی با راهكارهای اندی شیده و
عملیاتی آنها را مرتفع نمود  .در اجرای برنامه ممیزی آب هم م شکالت و موانعی مشتهود گردید  .این موانع را میتوان به ستطوح
گوناگون ساختاری ،مدیریتی  ،مالی و اجرایی طبقه بندی نمود در ذیل به تعدادی از آنها اشاره شده است:
 جایگاه سازمانی دفاتر مدیریت مصرف آب در شرکت های آبفا .
 عدم شفافیت و نبود اطالعات قابل اعتماد درخصوه اندازه گیری دقیق مصارف آب .
 تناقض درخصوه اثر متقابل صرفه جویی

کاهش مصرف = کاهش درآمد

 بوروکراسی اداری منجر به کاهش روند کارها .
 عدم اعتقاد به کارایی و اثربخشی ادوات و شیرآالت در برخی الیه های مدیریتی .
 ظرفیت قراردادی در مشترکین غیر خانگی.
 عدم همكاری سازمان ها و نهادها برای ممیزی آب بدلیل بهره مندی از تعرفه های مخفف و رایگان.
 سرقت و عدم اطمینان از ماندگاری تجهیزات و ادوات بهینه سازی .
 نبود محصوالت استاندارد و باکیفیت مرغوب .
فرهنگ سازی و تغییر روش ها در هریک از موارد ا شاره شده نیازمند برنامه ریزی های دقیق درون سازمانی و برون سازمانی
می باشد.
مهمترین دستاوردها و نتایج حاصله:


ممیزی بیش از  300ساختمان اداری در سطح استان تهران .



شناسایی بیش از  100ساختمان بدون کنتور ورودی.



شناسایی و جمع آوری بیش از  900دستگاه شیر دومحوره قدیمی (کالسیک).



سفارش خرید و نصب شیرآالت اهرمی مجهز به پرالتورهای با خروجی ثابت  6لیتر در دقیقه.



نصب پرالتور و رگالتور خروجی ثابت  6لیتر برای شیرآالت با خروجی های بیش از  12 -15لیتر در دقیقه.



خرید و نصب سایر شیرآالت و ادوات بهینه سازی مصرف نظیر فالش تانک  2زمانه  ،سردوش های کاهنده مصرف آب ،
شیر الكترونیكی  ،شیرفشاری زماندار مطابق با شرایط هر محل.



اثربخشی صرفه جویی مصرف آب طبق قرائت کنتورها و نسبت به قبل از نصب شیرآالت و ادوات استاندارد (جدول )2

جمع بندی و نتیجه گیری:
شناسایی  ،شفاف سازی و بهینه سازی مصارف مجاز بدون درآمد یكی از مهمترین و ساده ترین اقداماتی است که
شرکت های آب و فاضالب میتوانند باتوجه به مباحث درآمدی و سیاست های صرفه جویی در دستور کار خود قرار دهند .پایین
بودن تعرفه های آب،کمبود منابع مالی شرکت های آب و فاضالب عوامل مهم و ترغیب کننده ای هستند که میتواند بر پیگیری



و اجرایی نمودن این دسته از فعالیت ها موثر واقع گردند.بعبارت ساده تر چناننه قرار است شرکت های آبفا مصارفی تحت این
عنوان داشته باشند ارجح این است که این مصارف شناسایی  ،پایش و بهینه سازی شوند.نكته مهم دیگر اینكه شرکت های آبفا
بعنوان متولیان ا صلی تامین و توزیع آب خود نیز بای ستی م سائل صرفه جویی را مانند م شترکین عادی رعایت نمایند و چه
بسا بعنوان الگو و پیشرو گام بردارند.
از طرفی محا سبه دقیق م صارف مجاز بدون درآمد بعنوان یكی از اجزای آب بدون درآمد در فرم های باالنس ساالنه نیز
میتواندتا حدودی شفاف سازی این بخش را تحقق بخشد و صد التبه اگر هیچ کدام از این موارد را درنظر نگیریم  ،یقینا تاثیرات
مثبت آن بر مستتائل درآمدی  ،ذخیره ستتازی و جلوگیری از مصتتارف بی رویه آب قابل مشتتاهده خواهد بود و کالم آخر اینكه
تحقق این برنامه نیازمند تعامل و حمایت های همه جانبه و ستتازنده کلیه واحدهای شتترکت از قبیل امور مشتتترکین  ،امور مالی ،
واحد بازرگانی  ،قرادادها  ،امور عمومی  ،خدمات  ،مدیران و م سئولین نواحی  ،امورات و شهرهای تابعه می با شد و سیا ست
صرفه جویی باید در صدر امور قرار داشته باشد.
تقدیرو تشکر :
الزم است از نقش کلیدی و موثر کلیه مدیران دفاتر مدیریت مصرف آب و واحدهای ذیربط کلیه شرکت های آبفا
زیرمجموعه که در اجرای این برنامه نقش داشتتته اند  ،معاونت محترم نظارت بر بهره برداری شتترکت آبفای استتتان تهران و مدیر
دفتر بهره وری منابع انستتانی شتترکت آبفای استتتان تهران و کلیه مستتئولین برگزاری اولین همایش ملی مدیریت مصتترف برای
حمایت و ایجاد فرصت حضور در همایش قدردانی گردد.
مراجع :
.1

شتترکت مهندستتی آب و فاضتتالب کشتتور ( . )1388راهنمتتای " باالنستتینگ آب" معاونتتت نظتتارت بتتر بهتتره بتترداری
دفتر نظارت بر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد.تهران  .ایران

.2

شتترکت مهندستتی آب و فاضتتالب کشتتور ( . )1388راهنمای " مدیریت مصتتارف مجاز بدون درآمد" معاونت نظارت بر
بهره برداری دفتر نظارت بر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد.تهران  .ایران

.3

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نیرو " .)1391( ،راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر
در آب بحساب نیامده و راهكارهای کاهش آب (نشریه شماره  ،" ) 556معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری .تهران ،ایران

.4

معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فا ضالب ا ستان تهران مرداد  94تا پاییز " 96م ستندات داخلی دفتر مدیریت
مصرف آب در انجام پروژه ممیزی آب ساختمان های اداری و اماکن عمومی "

.5

ستتامانه جامع مستتتندات معاونت درآمد و امور مشتتترکین شتترکت آب و فاضتتالب استتتان تهران (")1396جداول الگوی
مصرف و ظرفیت قراردادی کاربری های غیر خانگی " (ویرایش نهم)

