
مصاحبه با آقاى دکتر غفارى

ــت ــه جه ــى ک ــت وقت ــما باب ــدا از ش  در ابت
ــا نشــریه تکنوزیســم ــه ب ــن مصاحب  انجــام ای

اختصاص دادید، تشکر مى کنیم.
 1. ضمــن معرفــى خــود، لطفــًا در رابطــه
ــود ــه کارى خ ــالت و زمین ــا تحصی  ب

توضیح دهید.
 با سالم. مــن هم از شمـا تشکر مى کنم بابت
 وقتى که به بنـده دادیـد. مـن بهنام غفــارى
 هستم، دانــش آموخته دانشکـده فنـى رشته
 مهندسى شیمى گرایش نانوفنـاورى. مــن در
 کرســـى یونسکــو در بازیافت آب، با دکتــر
 صــراف زاده همکــارى مى کنــم و از ســال
 گذشتــه، به عنوان پژوهشگــر پسا دکترى با
 ایشان همکـارى مى کنـم و از زمــان تأسیس
 کرســى یونسکــو در بازیافت آب، به عنــوان
 معاونـت کرســى یونسکــو در بازیافــت آب،

مشغــول هستـم.

 2. لطفا در رابطه با تأسیس کرسى یونسکو
 در بازیافت آب توضیح دهید و اهدافى که

 این مرکز در دستورکار قــرارداده است را
 بیان کنید.

 بحران آب که دیگر بر کسى پوشیده نیست؛ 75
 درصد ایران را مناطــق خشــک و نیمه خشک
 تشکیل دادند. کـاهش شدید منابع آب، کاهش
 ذخایر آب هـاى زیر زمینـى، منازعـات داخلى و
 بین المللــى بـر سر موضوع آب که در این بین
 دفــع غیراصولــى پساب هــا، موضوعى چالشى
 مى باشد و همه این ها، بحـران آب در ایــران را
 نشان مى دهد. در سـال 1389 در همایشى بین
 المللــى که درباره پیشـرفت هاى تصفیه آب در
 دانشکــده فنــى دانشگــاه تـهران برگزار شد،
 استارت اولیــه و بحث تشکیل یـک کرسـى در

حوزه بازیافت آب مطرح شد.
 سال 1390، دانشکده مهندسى شیمى دانشگاه
 تهران، به صورت رسمى تأسیـس این کرسى را
 به سازمان یونسکــو ارائـه داد و در سال 1392
 سازمان یونسکو، تأسیس این کرسى را پذیرفت
 و در سال 1393 رسماً با حضور دبیر کل، خانم
 دکتر بوکووا، کرسى یونسکـو بـه ریـاست آقـاى
 دکتر محمد حسین صراف زاده تأسیس شد. نام
 کرسى، کرسى یونسکـو در بازیافــت آب است؛
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 موضوع تغییر رویکرد در منابـع آب و بازیافـت
 آن به خصوص منابـع آب نامتعـارف، اهداف و
 استراتژى اصلى این مرکز مى باشد. هدف کلى
 این مرکز، داشتن یک کرسى بین المللى براى
 ارتقا جایگـاه بیــن المللى ایــران در مجامــع
 جهانـى آب است و براى رسیدن به این هدف
 مهم، یک نقشـه راه داریــم؛ ایــن نقشــه راه
 موضوع بازیافــت آب در حوزه هــاى صنعتى،
 شهرى و کشاورزى مى باشد. در حـوزه صنعتى
 آقــاى دکتــر صـراف زاده مبدع نظریـه نظام

مدار بستـه آب هستنــد.
 نقشه کلى نظام مدار بسته آب، کاهش مصرف
 آب در صنعـت، کاهش حجم فاضالب تولیدى
 و کاهــش آثــار مخــرب زیســت محیطــى
 پساب هاى صنعتــى اسـت. در حــوزه شهرى
 بحـث آب هــاى نامتعــارف ماننــد آب هــاى
 خاکستــرى مطـرح مى شود که بازیافت آن ها
 خیلى مـورد توجــه قرار نگرفتـه اســت. آب
 خاکستــرى شامـــل آب هـایـــى مثــل آب
 آشپزخانه هــا، آب ماشین هــاى لباسشویـى و
 در واقــع آب هایــى که به راحتـى مى تــوان
 بازیافــت کــرد و کیفیــت مناسبى نسبت به

آب هـاى سیـاه دارند.
ــت ــز اهمی ــز بســیار حائ  بحــث کشــاورزى نی
ــز ــش نی ــن بخ ــت آب ای ــر بازیاف ــت و اگ  اس
اثــرات خیلــى بگیــرد، مى توانــد   صــورت 
ــن ــاس ای ــر اس ــد. ب ــته باش ــودمندى داش  س
ــراى رسیــــــدن  نقشــه راه در ایــن مرکــز، ب
 بــــه ایــن هــــدف، چنــــد مســیر را در پیش

 رو داریم:

 مســیرهاى آموزشــى، مســیرهاى فرهنگــى،
ــئولین ــا مس ــى ب ــى و رایزن ــیرهاى ترویج  مس

کشور و ارتباطات بین المللى.

 3. عناویــن برنامه هــاى آموزشــى شــامل
چه بخش هایى هستند؟

ــد، ــام مى ده ــى انج ــه کرس ــن کارى ک  مهم تری
تــا اســت،  صنعتــى  پروژه هــاى   بحــث 
بــا بســیارى  و  موثــر  ارتباطــات   به حــال، 
 صنعــت داشــته ایم، نظــام مــدار بســته در
ــت؛ ــده اس ــرا ش ــان اج ــرك اصفه ــرکت ات  ش
 همچنیــن در پاالیشــگاه هاى مختلفــى مثــل
ــى ــام اجرای ــن نظ ــز ای ــالم نی ــگاه گاز ای  پاالیش
ــا ــکارى ب ــنجى و هم ــکان س ــت. ام ــده اس  ش
 شــرکت هاى مختلــف در دســتور کار مرکــز

قرار دارد.
 همچنین در شهردارى تهران، بررسى روش هاى
 بازیافت پساب ها به درخـواست آنها انجام شـده
 است. خوشبختانه امروزه، در کرسى یونسکـو در
 بازیافــت آب، بسیـارى از پروژه هــایــى کـــه
 تعریـف شده اند، در مقاطـع تحصیالت تکمیلـى
 یا پروژه هاى صنعتــى، در راستــاى نیازهــاى
 صنعت هستند؛ مانند دیفیوزرهــاى صنعتى که
 به طور تخصصى تنها در مرکز انجام مى شــوند.
 بحث آموزش تنها محدود به پروژه هاى صنعتى
 نیســت؛ بلکــه تربیت محققیــن حــوزه آب و
ارتباطـات بین المللى نیز مطــرح است و تا بـه
  حـال، کنفرانس هــا، سمینارهــا و کارگاه هـاى

 متعددى برگـزار کرده ایـم.
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یک توضیح کوتاه درباره سامانه موك، به آدرس
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ــى ــع آموزش ــامانه جام ــک س ــامانه، ی ــن س  ای
 اســت کــه دانشــگاه تهــران بــه صــورت آنالیــن
 راه انــدازى کــرده اســت و  مراکــز مختلفــى در
ــى در راســتاى ــال هســتند ول ــن حــوزه فع  ای
 عدالــت آموزشــى در ایــران، تفاوتــى کــه

وجود دارد این است،
 دانشگاه تهران اقدام به ارائــه دروس رسمى از
 برنامه مصوبه خــود دانشگاه کرده است، یعنى
 دروس رسمـى خود دانشگاه نیز ارائه مى شوند،
 کـه دانشجویــان مى توانند با گذرانــدن دوره

 آنالیـن درس، نمره درس را اخذ کنند.
 دانشجویان دانشگـاه هاى دیگر نیز مى توانند به
 عنــوان مهمـان از ایـن مزیت استفاده کنند و
 نمـره درس را کسـب کنند. کرسى یونسکو در
 بازیافــت آب در ایــن حـوزه در دروس حوزه
 محیط زیست وارد شده و در حال تهیه دروس
 این حوزه است که دانشجویــان سراسر کشور

بتوانند استفاده کنند.

 4. ســامانه مــوك کــه معرفــى کردیــد، در
ــا ــرادرس ی ــامانه ف ــون س ــع همچ  واق

مکتب خانه است؟
 بلــه کامــًال ولــى همانطــور کــه گفتــم، تفــاوت
 اصلــى مــوك بــا ایــن ســامانه ها، ایــن اســت که
 نمــره کســب شــده از دوره گذرانــده، بــه عنــوان
و ثبــت مى شــود  دانشــگاه  در   نمــره درس 
ــامانه، ــن س ــى، ای ــت آموزش ــتاى عدال  در راس
 توســط دانشــگاه تهــران مطــرح شــد و بــا
ــور، در ــرح کش ــاى مطــ ــکارى دانشگاه هـ  هم
به گونــه اى اســت؛  توســعه   حـــــال 
ــه ــر دانشــگاهى ب ــد از ه ــر کســى بتوان ــه ه  ک
ــد و ــا را اخــذ کن ــن درس ه ــان ای ــوان مهم  عن
 پــس از گذرانــدن دوره، نمــره حاصلــه بــه
ــر ــراى او در نظـــ ــى بــ ــره اصلــ ــوان نم  عن

گرفته شود.
 

و فرمودیــد  کــه  کنفرانس هایــى   .5 
ــالع ــى اط ــه طریق ــوك از چ ــامانه م  س

رسانى مى شوند؟
ــایت ــران و س ــگاه ته ــایت دانش ــر از س ــه غی  ب
 مرکــز، ســایت دانشــکده شــیمى و ســایت
 دانشــکده زیســت شناســى و بیوتکنولــوژى
 اطــــالع رســــانى مى کننـــد. همچنیــــن
ــن و ــد لینکدی ــى مانن ــبکه هاى اجتماع  در ش
اینستاگرام نیز این اطالعیه ها، قرار داده مى شود.
 همچنیــن، مجموعــه اى از  برنامه هــاى فرهنگى
 نیز در دســتورکار قــرار داده ایــم. بخش فرهنگى
 و ترویــج بســیار بــراى مــا حائــز اهمیــت اســت؛
 زیــرا بخــش مهمــى از ســواد عمومــى در
 راســتاى حفــظ منابــع آبــى را شــکل مى دهــد.
 در بحــث فرهنگــى تــا به حــال، برنامه هــاى
آن هــا، مهمتریــن  امــا  داشــتیم   متعــددى 
آب نــوروز  تــا  آب  روز  از   جشــنواره 

است.
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 روز ملى آب 13 اسفند و روز جهانـى آب 22
 مارس، مصــادف با 2 فروردیــن است؛ ما این
 فاصله زمانى را به عنوان جشنواره ملـى آب با
 شعار از «روز آب تا نوروز آب» در نظر گرفتیم
 و ســال 1400، دومیـن دوره برگزارى ایــن

 جشنــواره اســت. این جشنواره 21 روز طول
 مى کشـد و  برنامه هــاى ما از 11 اسفند تا 2
 فروردیـن هستند که شامل برنامه هاى متعدد
 فرهنگى، آموزشى، برگزارى مجمع جهانى آب
 و اتاق هاى فکر و رایزنى با مسئولین، مى شود.
 در رابطـه با بخش هاى فرهنگى این جشنواره
 کـه در منـاطق مختـلف، در دانشکــده هــاى
 مختـلف و هم زمان در بعضى از شهرها برگزار
 مى شونــد برنامــه هایــى همچـون مسابقات
 مختلف، مراســم روز درختکـارى، نمایشگـاه
 انجمن ها، اکران مستند و فیلم، مراسم یاد بود
 و قدردانى از باشگاه هاى مردمى انجام خواهـد
 شد، همچنیــن نهمیــن مجمع جهانــى آب
 برگــزار خواهـد شد. در بحــث آموزشــى با
 همکارى کشور فرانسه، وبینارى آموزشــى در
 مورد بحث غشاها در تصفیـه آب و فاضــالب

برگـزار مى شـود.

ــود ــى وج ــنواره بخش ــن جش  6. در ای
ــراى ــجویان ب ــش دانش ــه از دان  دارد ک
 دنبــال کــردن اهــداف کرســى اســتفاده

شود؟
 بخــش نمایشــگاه انجمن هــا در جشــنواره
ــاط ــت ارتب ــک راه جه ــن ی ــود دارد و ای  وج

دانشجویان است ام به صورت کلى،

 دانشجویــان همیشه مى توانند در کرسى حضور
 داشتــه باشنــد و بسیــارى از پروژه هایــى که
 انجــام مى شونــد هـــم لزومـاً با دانشجویــان
 مرکــز، انـجــام نمـى شــود. همچنیــن یــک
 آزمایشگــاه آب داریــم که در واقع آزمایشگـاه
 بازیافت آب کرســى هست که از ســال 1393
 شروع به خدمت رسـانى کرده است. دانشجویان
 مى توانند طرح هاى خــود را بررســى کنند و از
 خدمات آزمایشگاهـى ما استفــاده کننــد؛ این
 آزمایشگــاه داراى دستگاه هاى متعدد آنالیزى و
 بخش هــاى سنجش کیفیـت و پارامترهاى آب

 مى باشـد. آن هــا مى تواننــد استفــاده کننــد و
 نظریات و ایده هـاى خود را مطرح کنند.

 7. یکى از مشکالت موجود، اطالع نداشتن
 دانشجویـان از وجود چنین جشنـواره ها و

کرسى ها است؛ چه راهکارى دارید؟
 از امسال سعى مى کنیم به صورت گستـرده ترى
 اطالع رسانى کنیـم. این جشنــواره 21 روزه که
 طــى آن انشاهللا همکــارى خوبــى با نهادهاى
 تصمیم گیر دولتى قرار است صورت بگیرد، حتما
 باید اطالع رسانى مناسبـى بــراى آن صــورت
 بگیــرد؛ امسال با فروکــش کردن مشکل کرونا
 انشاهللا جشنواره خیلى گسترده تر خواهد بود و
 حتى بخشى از جشنواره در شهر کـرد و بخشى
 از آن در کوهـرنگ برگـزار مى شود. با همکـارى
 بخش هاى مختلف دانشگاه و مراکز دیگر، انشاهللا

برنامه هاى جشنواره مفصل خواهند بود.
شبکـــه رسمـــى  عضــــو  مــا   همچنیــن 
آزمایشگاهى labsnet هستیـم؛ دانشجویــان مى
بــا تخفیف هـــاى ویــژه شبکــــه   تواننــــد 

آزمایشگاهــى از مـا خدمـات بگیـرند.
 در بخــش ســنجش کیفیــت و پارامترهــاى آب،
 سیســتم هاى اســمز، انواع ماژول هاى تســت آب،
ــتقبال ــًال اس ــا کام ــد م ــه باش ــروژه اى ک ــر پ  ه
ــترك انجــام ــه بــه صــورت مش  مى کنیــم ک

شود.
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ــز ــر مراک ــع معتب ــا مناب ــاء، ب ــوزه غش  در ح
 آنالیــز کشــورى ماننــد آنالیــز مهامکــس
 همــکارى داریــم و همــکارى بــا دانشــجویان از

سایر مراکز، باعث خوشحالى ماست.
 جدا از تخفیف هاى شبکه آزمایشگاهــى براى
 دانشجویان و اساتید، به عنوان کرسى یوسنکو
 در بازیافـــت آب، درآمــد زایــى از طریــق
 آزمایشگـاه خیلى مطرح نیست و با قیمت هاى
 خیلى پاییـن تر ما میتوانیــم خدمــات بسیار

مناسبى به دانشجوها ارائه بدیم.
 شبکه labsnet متعلق به معاونت پژوهشـى
 وزارت علوم است؛ شبکه اصلى آزمایشگاهــى
که بیش از 600 عضو دارد و ســاالنه تخفیف
  هاى ویژه اى ارائــه مى کنــد؛ براى مثــال هر
 فصــل، یک تخفیف 40 درصــدى به تمـــام
 دانشجویان اهــدا مى کنـــد و دانشجویـــان
 مى تواننـد با کـد ملى در سایت ثبت نام کنند
 و ایــن 40 درصــد براى آن ها در نظر گرفته
 مى شود. این شبکـــه آزمایشگاهــى بزرگ با
 کمک ستاد نانـو تشکیــل شــده و در دنیــا

بى نظیــر اسـت.

 8. در چشــم انــداز ایــن مرکــز، بــه جــز
 بحــث غشــاء و تصفیــه آب، قــرار اســت
 چــه موضوعــات دیگــرى پیرامــون آب و
ــن ــت ای ــورد حمای ــت، م ــط زیس  محی

مرکز قرار گیرد؟
 دانشــجویان کارشناســى نیــز بــه مــا مراجعــه
از لزومــا  دانشــجویان  ایــن  و   مى کننــد 
 دانشــجویان خــود مــا نیســتند و مــا در ایــن
 زمنیــه مشــکلى نداریــم و اســتقبال مى کنیــم
 از ایــن کــه دانشــجویان کارشناســى طرح هــا
 و ایده هــاى خــود را مطــرح کننــد تــا بتوانیــم
ــف ــه تعری ــن زمین ــاى مشــترك در ای  پروژه ه

 کنیم.

 

صحبتى اگر  آخر،  سخن  عنوان  به   -9 
دارید، بفرمایید.

با زودى  به  جهان  کشورهاى  دریابیم؛  را   آب 
البته  وضعى بسیار بحرانى مواجه خواهند شد؛ 
حوزه این  از  حمایت  حال  در  مختلفى   مراکز 
و دانشجویان  ورود  براى  را  فضا  که   هستند 
براى دانش، فراهم مى کنند. هم  پروژه،   تعریف 
 هم براى ارتباط با صنعت. توصیه مى کنم در این
 حوزه ها، بخش هاى جدیدى از لحاظ تحقیقاتى
ما به  مى توانند  دانشجویان  که  دارند   وجود 
 مراجعه کنند و مى توانند حتى از امکانات ما به
از ما  زمینه ها،  این  در  و  کنند  استفاده   راحتى 
ساعت  24 در  و  مى کنیم  حمایت   دانشجویان 
آن هـا هستیم.  آن ها  در خدمت  هفته   روزهاى 
این وارد  بین رشته اى هم  به صورت   مى توانند 
 حوزه شوند؛ زیرا حوزه گسترده اى است و مانند

اقیانوس پهناور است.
هماهنگى جهت  تکنوزیسم  نشریه  از  تشکر   با 

این مصاحبه

 مصاحبه کنندگان: سیده حنانه سنایى، سپهر
 مخفمى و محمد باغانى
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