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 چکيده
در  اين مقاله سیياستي به دستاورهای دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست شرکت آب و فاضالب استان تهران  

در جهت تحقق برنامه های حوزه آب و فاضالب شهری وزارت نيرو اشاره مي شود. اين دفتر در طي يک همکاری مشترک 

لين  ان ايجاد شده است که در سطح سازماني به عنوان اوبين دانشیگاه صینعتي اميرکبير و شیرکت آب و فاضیالب استان تهر    

 دوينتدفتر در سیطح سیازماني درکشور و وزارت نيرو نيز شناهته مي شود. از مهم ترين دستاوردهای اين دفتر مي توان به   

عه توسو بررسیي حوزه آب و فاضالب شهری ايران از منرر   "ايران در پايدار توسیعه  اهداف سیازی  پياده کار روش" سیند 

المللي بين  ارتباطات بين المللي برای اهذ تسهيالت ،ها پروژه برای پايدار توسعه شناسنامه ايجادپايدار، تحقق مديريت سبز، 

 اشاره کرد. 8012سال  HLPFارائه پيشنهاد برای اهداف توسعه پايدار در نشست در  و نقش آفريني

 

اده فاضیالب استان تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، روش کار پيشنهادی پي دفتر توسیعه پايدار، شیرکت آب و   ها: کليد واژه

 سازی
 

  مقدمه -1

 پایدار وسعهت به دستیابی حلراه ملی، اولویت و شرایط بر منطبق ابزارهای و رویکرد ارائه پایدار، توسعه اهداف سند 95 پاراگراف مطابق

 سیاست ملهج ای کشور، باالدستی اسناد روی بر گرفته صورت های بررسی با. باشد می کشور هر در پایدار توسعه اهداف ساایی پیاده و

 با ها ساایاسات  بین ارتباط کالن، ساط   در که گردید مشاا   حویه، این در موجود قوانین و ساااله 9 توسااعه های برنامه و رهبری های

 ققتح برای هنوی اهداف این ای برخی در چرا اما. است برقرار ممکن سط  باالترین در فاضاالب،  و آب ب ش در پایدار توساعه  اهداف

 انجام که اییه بررسی با. هستی؟ مواجه مشاکل  با اجرایی میانی ساطو   در که دهد می نشاان  این هساتی؟   بیشاتر  تالش نیایمند آن کامل

 ما کشور در. دارد وجود پایدار توسعه پیگیری برای حکومتی نهاد یا و ویارت انه یک م تلف، کشاورهای  در که شاد  مشا    گرفت

 پیاده برای تالش و میلتک گمشده، حلقه این که شد گرفته تصمی؟ بنابراین. است بوده آفرین مشکل صنعت و دانشگاه بین فاصله همواره

 فعالیت سابقه به هتوج با ایران، های دانشگاه بین در پایدار توسعه در پیشتای عنوان به امیرکبیر صنعتی دانشگاه. گردد آغای اهداف ساایی 
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 سایی یادهپ برای حلیراه دنبال به ایران، کشور توسط پایدار توسعه اهداف پذیرفتن ای پس شهری، فاضالب و آب حویه در خود دیرینه

 ولیمت عنوان به "کشور فاضاالب  و آب شارکت " رو این ای.  بود کشاور  اجرایی سااختار  در "فاضاالب  و آب" ب ش با مرتبط اهداف

 و بآ شاارکت کشااور، فاضااالب و آب شاارکت های مجموعه ییر میان ای اینکه به توجه با و انت اب کشااور در فاضااالب و آب ب ش

 پیشتایی به توجه با و داده، قرار پوشش تحت را آن شهری جمعیت درصد 09 و کشور جمعیت درصد 02 حدود تهران استان فاضاالب 

 جهت تشرک این نیرو، ویارت در شهری فاضالب و آب ب ش در پایدار توسعه اهداف پیشبرد در تهران استان فاضالب و آب شرکت

 در موثر رهنگیف و علمی پیشبرد و ن بگان، و کارشناسی بدنه مشاارکت  پایدار، توساعه  یمینه در دانش و آگاهی ارتقاء و مفاهی؟ ترویج

 مشترک اریهمک پیشنهاد یک قالب در اشتغال، و تولید مقاومتی؛ اقتصاد سال در شهری، فاضالب و آب ب صوص پایدار، توسعه حویه

 توسعه دفتر" ستاسی و خود سایمانی چارت تغییر به اقدام امیرکبیر، صنعتی دانشگاه( فناب) آب های فناوری توساعه  و مطالعات مرکز با

 هایتمساالولی با همگرا محیطی،ییساات پذیریمساالولیت رویکرد به عنایت با و نموده ماه خرداد در "ییسااتمحیط اقتصاااد و پایدار

 این حققت راستای در ملی هایفعالیت ساییهمگام برای و برداشته موثری هایگام پایدار توسعه اهداف به رسایدن  برای خود، اجتماعی

 سایر ایبر مناسابی  الگوی اکنون که نموده عمل ای گونه به تاسایس  ای پس دفتر این حاضار  حال در. نماید اقدام و ریزیبرنامه اهداف،

 به نیل راسااتای در مناساابات توسااعه: ای عبارتند پایدار توسااعه حویه در دفتر این اهداف مهمترین. اساات گردیده نیز کشااور های اسااتان

 در علمی مرجعیت پایدار، توسعه با مرتبط اهداف هایشاخ  تدوین توسعه،  سایینمونه و فناوری پژوهش، ملی، کالن هایسایاسات  

 ورتص به دفتر عملکردی حویه و دامنه. ساایمان  در پایدار توساعه   الگوساایی  اجرای و تدوین و پایدار توساعه  با عملکردی هایحویه

 (1 شکل) است شده تدوین ییر

 
محيط اقتصاد و پايدار توسعه دفتر عملکردی حوزه و دامنه -1 شکل  زيست

 دستاوردها -8

 :گردد می بیان ییر صورت به خود فعالیت مدت طی در دفتر این دستاوردهای ترین مه؟
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 "ايران در پايدار توسعه اهداف سازی پياده کار روش" سند تدوين .1

 "یرانا در پایدار توسعه اهداف سایی پیاده کار روش" سند تدوین گدشاته،  ساال  طی در دفتر این دساتاوردهای  ترین مه؟ ای

 در ها شب  همه برای عام صورت به که است شاده  تهیه ای گونه به و گرفته قرار کشاور  مه؟ نهادهای اساتقبال  مورد ساند  این که بوده

 و آب شاارکت اصاالی ماموریت راسااتای در و "شااهری فاضااالب و آب" ب ش در مطالعه، مورد اولین عنوان به. گردد اجرایی کشااور

 پیاده اصلی تولیم عنوان به که ایران پایدار توسعه ملی کمیته.است گردیده است راج آن نتایج و انجام بررسی این تهران، استان فاضالب

 حلهمر. است شده نوشته مرحله سه در کار روش این. داد انجام ایده و طر  این ای ییادی حمایت است، ما کشور در پایدار توسعه سایی

 به توجه با نیز دوم مرحله در و پرداخته "بومی کلی ساااییشاااخ  و وضااعیت شااناسااایی" به و شااده تهیه 99 پاراگراف به توجه با اول

 "پایش و گذاریهدف" به سوم مرحله در نهایتا و پردایی؟ می "گیریاندایه و آوریجمع روش ها،شااخ   تعریف " به ،84 پاراگراف

 تطابق لیالمل بین اسناد و داخلی باالدستی اسناد به سایمانی اساناد  تمامی که اسات  شاده  طراحی ای گونه به روش این. پرداخت خواهی؟

 البفاض و آب شرکت در که کاری. شد خواهد باینویسی پایدار توساعه  تحقق راساتای  در ها ساایمان  های فعالیت تمامی و شاده  داده

 .(3 و 0 شکل) است شده داده قرار روش این م تلف مراحل چارت متن این پایان در. است گرفته صورت ییادی حد تا تهران استان

 روبرو تیمثب نگرش با ،"سایمان" در. گردید خوبی تغییرات آغایگر جهان و اجتماع ساایمان، : ساط   درساه  دفتر این بنابراین

 با همسو بسیار باشد، می مجموعه ییر شرکت 10 حدود و اصلی ب ش در معاونت چندین شاامل  که شارکت  های ب ش تمامی و شاده 

 می الشت و بوده نظارت و بررسی حال در پایدار توسعه منظر ای تهران فاضالب و آب شرکت های فعالیت اکنون. اسات  شاده  دفتر این

 رکتش همسط  که دیگری نهادهای تا گردید باعث حرکت این. باشاد  پایدار توساعه  تحقق راساتای  در گیرد می انجام آنچه هر گردد

 ما با خود انسایم در دفتری چنین ایجاد برای مورد چندین حال به تا و کرده استقبال کار این ای نیز هستند تهران اساتان  فاضاالب  و آب

 برای ساختاری ایجاد. است دارا نیز را کشورها سایر در شادن  اجرایی قابلیت ما، کشاور  در شاده  ایجاد تفاوت نظر به. اند کرده مشااوره 

. است ایدارپ توسعه اهداف سایی پیاده در دنیا تغییر برای پیشنهاد یک جهان، های دولت میانی و اجرایی سطو  در پایدار توسعه تحقق

 .است جدید ایده یک اجرایی های سایمان سط  در دفتر این ایجاد و ای؟ داشته را دفتر نوع این ها دانشگاه سط  در فقط حال به تا ما

  پايدار توسعه شاهص و شرکت عملکردی هایشاهص .0
 فای در که باشدمی باالدستی ملی اساناد  با تابعه هایشارکت  کلیه و ساتاد  عملکرد مقایساه  پیگیری، حال در کارهای دیگر ای 

 نیرو ویارت آبفای و آب کالن دفتر با متعددی جلسات ،1828 اندای چش؟ برای نیرو ویارت ابالغی هایاستراتژی اهمیت به توجه با اول

 وجودی فلسفه و شده معرفی های-شاخ  و هاطر  تمامی به دسترسی به منجر که شاد  گذاشاته  ساند  کننده تدوین و ارییابی عنوان به

 همگرایی حاضاار حال در. گرفت قرار مطابقت مورد شاارکت عملکرد هایشاااخ  مجموعه با هاشاااخ  این ادامه در. گردید هریک

 نحوه فرآیندی، تفاسایر  اسااا  بر نهایت در تا باشاادمی انجام حال در نیرو ویارت هایاساتراتژی  با سااایمانی عملکرد هایشااخ   میان

سیاست و توسعه شش؟ قانون ای شده احصا هایشاخ  مجموعه بعدی فایهای در. شاود  مشا    اهداف به دساترسای   میزان و عملکرد

  .شد خواهد افزوده هاشاخ  مجموعه به ای،توسعه مراحل عنوان به ابالغی های

  ها پروژه برای پايدار توسعه شناسنامه ايجاد .3

 طور به هاپروژه آن در که بوده قوی و مستند داده پایگاه یک ایجاد نیایمند که المللیبین تساهیالت  ای مندیبهره راساتای  در 

 شامل که ها،پروژه برای پایدار توسعه شناسنامه ایجاد پروژه باشد، موجود نیز درخواستی اطالعات همچنین و باشند شده مشا    کامل
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 با ای،توسعه و جاری هایپروژه کلیه طر  این در تا است نظر مد. باشدمی پیگیری حال در باشد،می کربن شناسنامه و عملکرد شناسنامه

 بسااتری ایجاد بر عالوه تا شااوند پایدار توسااعه منظر ای موضااوع طر  امکان المللیبین و ملی سااطو  در بتوانند اطالعات این بودن دارا

 همچنین. گردد فراه؟ نیز جدید ادبیات این با المللیبین و ملی تسهیالت ای گیریبهره امکان ملی، سط  در دستاوردها بیان جهت مناسب

 جهت الیم ابزارهای المللی،بین مجامع در بتواند تهران استان آبفای شرکت که رودمی انتظار سالیانه، پایداری گزارش ارائه با نهایت در

 .آورد دست به را المللیبین تسهیالت دریافت

 ملي مدهلذی مجامع در دفتر عضويت .4

می هجمل آن ای که گرفت صورت ملی مدخلذی مجامع در شرکت نیایهای و اهداف پیشبرد جهت نیز ملی مناسبات توسعه 

 در موثر ارتباط ایجاد برای همچنین. نمود اشاره نیرو ویارت پایدار توسعه( انرژی) 7 و( فاضاالب  و آب) 6 کارگروه در عضاویت  توان

 و بودجه و برنامه سایمان مصلحت، تشا ی   مجمع با گیری ارتباط و رایزنی کشاور،  کالن هاینقشاه  و هاگیریتصامی؟  به ورود حویه

  .باشدمی پیگیری حال در جمهوری ریاست علمی معاونت

 سبز مديريت تحقق .5

 پیشگامی سایمانی، مصرف فرهنگ اصال ) مصرف الگوی اصال  خصوص در نظام کلی سایاسات   ملی ضارورت  مبنای بر 

 اب مصرف مدیریت) مقاومتی اقتصاد خصوص در نظام کلی سیاست ،(مصارف  الگوی رعایت در عمومی نهادهای و دولتی هایشارکت 

بهره بر تاکید با توسعه فرآیند پایدارسایی) 1828 اندای چش؟ ساند  83 بند ،(مصارف  الگوی اصاال   کلی هایسایاسات   اجرای بر تاکید

 قانون 152 ماده پیرو ایران فرهنگی و اجتماعی اقتصااادی، توسااعه شااشاا؟ پنجساااله برنامه قانون 34 ماده "ی" بند ،(منابع ای بهینه برداری

 اجرایی ضوابط 11 ماده و1356 تا 1358 هایسال بودجه قانون اجرایی ضوابط 4 ماده ،(سبز مدیریت برنامه اجرای) توسعه پنج؟ پنجساله

 کاهش) 1822 سال در تهران استان فاضالب و آب شرکت افق ضرورتی دیدگاه با و( سبز مدیریت برنامه اجرای) 53 ساال  بودجه قانون

 در و محیطی ییست/اقتصادی جایگاه با "سبز مدیریت ساییپیاده" مبحث ،(هوشمندسایی و اتوماسیون انسانی، هایهزینه ارتقای هزینه،

 شاادت به حویه این در شاارکت هایهزینه طر  این اجرای با موجود، تجربیات پایه بر که رودمی انتظار. گردید تعریف کالبد حویه

 سااند تهیه در ییسااتمحیط سااایمان با همکاری و کشااوری پایلوت عنوان به گرفته صااورت اسااتقرار معرفی آن بر عالوه و یافته کاهش

  .پذیرد صورت شرکت این همکاری با( فاضالب و آب مدیریت قسمت در) سبز مدیریت ت صصی

  آموزشي های دوره برگزاری .6

 اخالق و فرهنگ سایینهادینه و ترویج) ییستمحیط خصوص در ابالغی سیاست 18 و 10 بند اسا  بر ملی ضرورت پایه بر 

 و ارتقا) 1828 اندای چشا؟  ساند  در نیرو ویارت 17 اساتراتژی  و( محیطیییسات  بینش و دانش آگاهی، ساط   گساترش  ییسات،  محیط

 سال در تهران استان فاضاالب  و آب شارکت  افق و( شاده  اجرا ب ش اثر هایآمویش طریق ای انساانی  منابع توانمندساایی  نظام توساعه 

 تربیت و سایمانی درون اثرب شی جهت پایدار رویکرد و توساعه  حویه در آمویش بحث نیایمندی ،(انساانی  هایسارمایه  ارتقای) 1822

 دفتر این ،انسانی منابع حویه در و اجتماعی جایگاه در اسا  این بر. گردید احسا  دفتر این سوی ای اهداف پیشبرد جهت ن به نیروهای

 .نهاد پایه را "آمویشی هایدوره برگزاری" طر 

  (CSR)اجتماعي پذيری مسئوليت و مداری مشتری .7



   

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10يرو، وزارت ن
 

 و رضااایتمندی سااط  ارتقای منظور به کیفی و نوین برتر، رسااانیخدمات) اداری نظام کلی هایساایاساات 17 بند به توجه با 

 ویارت 13 استراتژی ،(شهروندان و رجوع ارباب تکری؟ و پاس گویی گرایی،قانون) اداری نظام کلی هایسیاست 02 بند ،(مردم اعتماد

 به پاساا گویی هاینظام اسااتقرار طریق ای گیرندگان خدمت حقوق احقاق و مشااترکین رضااایت ارتقا) 1828 اندای چشاا؟ سااند در نیرو

 بحث دیگر، سااوی ای( مشااتریان رضااایت افزایش) 1822 سااال در تهران اسااتان فاضااالب و آب شاارکت افق و سااو یک ای( مشااترکین

  .شد تعریف انسانی منابع حویه در و اجتماعی/اقتصادی جایگاه در دفتر این در "مشتری رضایتمندی"

  المللي بين ارتباطات .2

 برای فعال دیپلماسی ات اذ و خارجی روابط گیریجهت) 1828 اندای چشا؟  ساند  15 بند شاامل  ملی هایضارورت  به توجه با

بهره) ییستمحیط خصاوص  در ابالغی سایاسات   19 بند ،(المللیبین و ایمنطقه هایمجموعه در کارآمد حضاور  و همکاری گساترش 

 هاینوآوری و هافناوری توسعه و انتقال تسهیل و کربن ک؟ اقتصاد سمت به حرکت در المللیبین هایمشوق و هافرصات  ای موثر گیری

 و تیدول غیر منابع بر تاکید با مالی منابع به ب شاای تنوع و تجهیز تامین،) 1828 اندای چشاا؟ سااند در نیرو ویارت 19 اسااتراتژی ،(مرتبط

 ،(سایمانی هایسرمایه ارتقای) 1822 سال در تهران استان فاضالب و آب شرکت افق با راستا ه؟ و( خارجی و داخلی هایسرمایه جذب

 با ارتباط دربرقراری اسااا  این بر. یافت گسااترش و تعریف ها،پروژه حویه در اجتماعی/اقتصااادی ارتقای هدف با المللیبین ارتباطات

 (UNIC) ملل سایمان آمار و اطالعات مرکز ،(UN-HABITAT) متحد ملل بشر اسکان دفتر نظیر ایران در ملل سایمان مقی؟ دفاتر

  .گرفت صورت م تلفی هایرایزنی (UNDP) متحد ملل توسعه برنامه دفتر و

 

 اهداف راستای در 8012 سال HLPF نشست در شهری فاضالب و آب حوزه برای پيشنهاد ارائه .9

 پايدار توسعه

 های اخ ش ارائه است، موثر بسایار  نیرو ویارت در پایدار توساعه  تحقق برای که نیز دفتر این دساتاوردهای  ای دیگر ای یکی

 ملل سایمان اینکه به توجه با. باشد می 0214 سال HLPF نشست در پیشنهاد برای شهری فاضاالب  و آب حویه در ایران برای مناساب 

 مودهن انت اب کشورها گزاش ارائه برای موضوعی تحلیل و تجزیه عنوان به را آورتاب و پایدار جوامع سوی به گذار ،0214 ساال  برای

 توجه به نیای و بوده اهداف این جزو نیز 6 هدف و باشدمی 6،7،11،10،19 اهداف شاامل  موضاوع  این با مرتبط انت ابی اهداف و اسات 

 شگزار قالب در و بررسی نیز اهداف سایر با شهری فاضالب و آب موضاوع  ارتباط همچنین. دارد وجود آن هایشااخ   تحلیل برای

 .(9 و 8 شکل) است شده آماده نیز آن کامل گزارش و آمد خواهد متن این پایان در خروجی نتایج ای این نمونه. است شده آماده

 المللي بين تسهيالت اهذ .10

 یک ارسااال خصااوص در همکاری متعدد، هاینشااساات ای پس( UN-HABITAT) متحد ملل بشاار اسااکان برنامه دفتر با 

 شناسایی ای پس) آن پروپویال که شد تصویب دالر میلیون 98 اریش به المللیبین تسهیالت دریافت جهت سابز  اقلی؟ صاندوق  به پروژه

 پروپویال، انگلیساای نگاشااتن ، طر  تایید برای المللی بین نهاد یافتن مطلوب، پروژه نمودن پیدا ییساات،محیط سااایمان با رایزنی پروژه،

. شد ارسال یجهان صندوق این برای کشاوری  پروژه ن ساتین  عنوان به و تهیه( تاییدیه اخذ و ایران سابز  اقلی؟ صاندوق  دبیرخانه در دفاع

 سایمان به المللیبین تسهیالت دریافت جهت نیز دیگری هایپروژه بعدی، هایفراخوان به توجه با و راه این در گرددمی تالش همچنین

 حد،مت ملل بشر اسکان برنامه دفتر و تهران استان فاضالب و آب شرکت میان اینامهتفاه؟ انعقاد با شد مقرر همچنین. گردند معرفی ملل
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 در ساییظرفیت ها،پروژه ثبت نحوه و المللیبین تسهیالت یافتن خصوص در آمویشای  هایدوره برگزاری خصاوص  در هاییهمکاری

 شهری فاضالب و آب شبکه در هاییرساخت و شهری آوریتاب مبحث ساییپیاده همچنین ها،کنفرانس و آمویشای  هایکارگاه قالب

 .پذیرد صورت عمومی آگاهی و انگیزش نهایت در و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10يرو، وزارت ن
 

 

 سازی اهداف توسعه پايدار در ايرانگانه پيشنهادی برای جهت پيادهمراحل سه -8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی مرحله اول اهداف توسعه پايدار در ايرانفرآيندهای اجرايي پيشنهادی جهت پياده -3شکل 

 گذاری و پایشهدف

3مرحله   

 تصحیح روش معرفی شده

در صورت عدم دسترسی به  

 داده مطلوب

صا 
اح

ص
شاخ

ها
 

داده
ی موجود

ها
 

 سازی کلیشناسایی وضعیت و شاخص
1مرحله  تصحیح یا افزایش   

 شاخص

  در صورت عدم وجود

 گیریآوری و اندازهها، روش جمعتعریف شاخص       

2مرحله   

 المللیبررسی اسناد بین
2اجرایی  فرآیند  

 هاتعریف دامنه کار و یافتن کلید واژه
1فرآیند اجرایی   

 کامل اهداف توسعه پایدارتحلیل 
3اجرایی  فرآیند  

 بررسی اسناد ملی
4اجرایی  فرآیند  

 مطابقت اسناد ملی با اهداف توسعه پایدار
5اجرایی  فرآیند  
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 توسعه پایدار( اهداف مرتبط با آب و فاضالب شهری )بندهای  -4شکل 

 شاخص های توسعه پایدار( مرتبط با آب و فاضالب شهری )بندهای  -4شکل 
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 بندهای مرتبط با جنبه اجتماعی بندهای مرتبط با جنبه فناوری بندهای مرتبط با جنبه اقتصادی 

محیطیبندهای مرتبط با جنبه زیست  بندهای مرتبط با جنبه فرهنگی بندهای مرتبط با جنبه سیاسی 

نحوه ارتباط با ارکان توسعه پایدار -5شکل   


