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خروج آمريكا از توافق برجام و اعمال تحريم هاي فزاينده به كشور براي پروژه هاي عمراني و اجرايي نيز مشكالت زيادي ايجاد كرده 
است. اكنون كه وضعيت پروژه هاى داخلى شرايط مناسبى ندارد و چشم انداز خوبى هم براى بهبود آن در كوتاه مدت متصور نيست؛ 

ضرورى است كه براى حضور در كشورهاى همجوار و همسايه ايران فعاليت بيشتر و برنامه ريزى كامل ترى انجام شود.
طى 2 سال گذشته شركت مهندسى مشاور طوس آب فعاليت هاى زيادى براى حضور در مناقصه هاى خارجى برداشته است و در جهت 
بسترسازى و برنامه ريزى براى بازاريابى در كشورهاى هدف بويژه در حوزه كشورهاى آسياى ميانه پيشرفت هاى خوبى ايجاد شده كه در نتيجه 
در تعدادى از كشور هاى آسياى ميانه از قبيل ازبكستان، ارمنستان و در حاشيه خليج فارس در كشور عمان با همكارى نمايندگان خود در اين 
كشورهاچشم انداز خوبى براى اخذ پروژه هاى جديد خواهيم داشت. البته نبايد از نظر دور داشت كه شرايط دشوار تحريم كشور و سخت تر شدن 
هرچه بيشتر انجام مراودات بانكى كار بر روى پروژه هاى برون مرزى را بسيار بيشتر از قبل پيچيده كرده است ولى آنچه مايه اميدوارى است 

آشنايى بيشتر با شرايط كار و پياده سازى سازوكارى بهتر از گذشته و تثبيت همكارى با نمايندگان جديد در كشورهاى يادشده است.
نكته ديگر اين كه حصول توافق با شركت هاى پيمانكارى در كارهاى طرح و ساخت در داخل كشور سخت تر شده و رقابت بويژه در 
زمينه تعيين سهم الشراكه دشوارتر مى شود، بعالوه اينكه در زمان اجراى پروژه نيز ممكن است اختالف نظر و مشكالتى با شريك كارى 
و رهبر مشاركت ايجاد شود. در همين رابطه با توجه به ثبت شركت جديد پيمانكارى طوس آب (شركت پيمان گستران عرصه شرق) 
و عملكرد مناسب اين شركت در چند پروژه اجرائى در دست اجرا، از اين فرصت مى توان جهت اخذ قرارداد براى پروژه هاى اجرائى در 
كشورهاى هدف استفاده كرد. بر طبق قوانين مرجع بين المللى از قبيل قوانين FIDIC و بانك جهانى، مالك اصلى پذيرش مدارك 

فنى مناقصه گران، ارائه سابقه كار مشابه پروژه مورد مناقصه مى باشد و عموماً گواهى صالحيت در اين زمينه مورد نياز نيست. 
در همين راستا طي سال جاري شركت مهندسى مشاور طوس آب در تعدادي از مناقصات پيمانكاري با مشاركت شركت پيمان گستران 
و در بعضى از موارد با شركت پيمانكار صاحب صالحيت، در دو كشور ياد شده آسياي ميانه حضور پيدا كرد، كه البته مرور اين تجربه ها 
و مواجه شدن با مشكالت ايجاد شده در اين مسير و رفع آنها مي تواند نهايتاً منجر به اخذ نتيجه مطلوب در زمينه عقد قرارداد براي 

شركت مهندسي مشاور طوس آب شود.
سعيد واحد احمديان-سرپرست بخش پيشنهاد مناقصات

فهرست
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دومين نمايشگاه و همايش بين المللي معدن، صنايع معدني و زنجيره تأمين فوالد 
مورخ 5 تا 7 بهمن 98 در محل دانشگاه آزاد اسالمي سيـرجان برگزار گرديـد.

دور نخست اين نمايشگاه سال گذشته در كرمان برگزار شد؛ اما اين بار نمايشگاه 
سيمكس با حضور شركت هاي معتبر در سيرجان برگزار گرديد. با توجه به اينكه 
سيرجان زنجيره تأمين فوالد از سنگ آهن تا محصول نهايي شمش و ميلگرد 
تكميل شده و منطقه گل گهر نيز توليدكننده بيش از 50 درصد سنگ آهن كشور 
است امسال اين نمايشگاه با مساحتي بيشتر و برنامه ريزي بهتر برگزار گرديد. در 
واقع ظرفيت هاي سيرجان بعنوان يك شهر معدني و فوالدي دليل برگزاري اين 

نمايشگاه در سيرجان است. با توجه به رويكرد صادراتي دولت در سند چشم انداز 
1404 و عزم جدي همه ي دست اندركاران صنعت فوالد براي تحقيق توليد 55 
ميليون تني فوالد و كاهش وابستگي اقتصاد ايران به نفت، كاهش اثرات تحريم ها، 

لزوم همدلي و هم افزايي در فضاي صنعت فوالد كشور را دوچندان كرد. 
يكي از اهداف نمايشگاه سيمكس 2020 هماهنگي و همسو كردن توان شركت هاي 
بزرگ داخلي، قطعه سازان بخش خصوصي و وارد كنندگان قطعات حساس صنعت 

فوالد با يكديگر بود.
اهدف شركت طوس آب جهت حضور در نمايشگاه سيمكس

شركت مهندسي مشاور طوس آب با هدف توسعه صنعت آب كشور اكنون پس 
از گذشت حدود 4 دهه، با تمركز بر ماموريت سازماني خود و با تكيه بر رهبري 
شاخص و معتبر، برخورداري از كادر كارشناسي متخصص و با تجربه براي خدمت 
كشور  آب  انتقال  پروژه  بزرگترين  معرفى  جهت  كشور  بزرگ  صنايع  به  رساني 
«طرح نمك زدايي و انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور» در اين 

نمايشگاه حضور پررنگى را ايجاد نمود.
مديران و كارشناسان شركت طوس آب براى بازديد كنندگان عالوه بر پروژه خط 
انتقال آب به معرفي دستاورد هاى 36 سال خدمت و تالش در حوزه صنعت آب 

نيز ارائه شد كه در ذيل به طور خالصه به آنها اشاره مى گردد: 
سـد ونيـروگاه: 18 سد مخزنى آبى با حجم كل مخزن حدود 5500 ميليون 

مترمكعب وحجم آب تنظيمى حدود 1100 ميليون مترمكعب در ســال.
تاسيسات انتقـال و توزيع آب: حدود 10000 كيلومتر خطوط انتقال آب در 

اقطار 100 الى 2200 ميليمتر.
ميليارد  يك  از  بيش  ظرفيت  با  آب  تصفيه خانه   24 آب:  تصفيـه خـانه هاى 

مترمكعب در سال.
شبكه هاى جمع آورى فاضالب و آبهاى سطحى: حدود 14000 كيلومتر 
شبكه  1350كيلومتر  و  فاضالب  انتقال  خط  كيلومتر   4500 و  جمع آورى  شبكه 

آب هاى سطحى.
تصفيـه خـانه هاى فـاضالب: بيـش از 50 تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت 

روز و جمعيت تحت پوشش  در  متر مكعب  نهصد هزار  و  ميليون  تقريبى يك 
معادل 5/8 ميليون نفر.

آبيــارى و زهكشـى: 70000 هكتار شبكه هاى آبيارى وزهكشى بصورت 
سطحى، 16000 هكتار شبكه  هاى آبيارى تحت فشار و 11600 شبكه تلفيقى 

سطحى وتحت فشار.
 80) كشور  استان   17 در  آب  منابع  كيفى  حفاظت  مطالعات  محيط زيست: 
محدوده مطالعاتى، 18 سد و 1 درياچه تفريحى ) - منابع طبيعى و ارزيابى اثرات 
محيط زيستى 40 طرح عمرانى  مطالعات ارزيابى وضعيت محيط زيست شهرى 

(SOE) و ارائه راهكارهاى اجرايى براى اولين بار در كشور.
منـابـع آب: بـالغ بر 100 پـروژه شامل تعـادل بخشـى، اطـلس منـابع آب، 
مـطالعـات  آمـاربردارى،  آب،  منـابع  جامـع  طـرح هاى  رودخانه،  مهنـدسى 

شكسـت سـد و بـرنامـه اقـدامـات اضطرارى.
اسكـادا و تله متـرى: بيش از 600 سايت عملياتى تحت پوشش سامانه هاى 
اسكادا و تله مترى مشتمل بر مخازن، تلمبه خانه ها، تصفيه خانه ها، سدها، چاه  و 
سايت هاى فشارشكن و كيفيت سنجى در سطح شبكه توزيع آب شرب شهرى.

و  آورى  كيلومتر شبكه جمع  نقشه بردارى حدود 26 هزار  نقشـه بـردارى:  
خط انتقال آب و فاضالب، تهيه نقشه توپوگرافى بالغ بر 120 هزار هكتار، تهيه 
نقشه كاداستر حدود 80 هزار هكتار، تهيه نقشه بلوكى حدود 30 هزار هكتار، 
انجام عمليات تصويربردارى و تهيه نقشه با استفاده از سيستم پهپاد فتوگرامترى 

حدود 8 هزار هكتار.
آزمـايشگاه ژئـوتكنيـك ومحيـط زيـست: ارائه خدمات آزمايشگاهى 
ژئوتكنيك، مكانيك خاك، مكانيك سنگ و مقاومت مصالح وهمچنين شيمى و 

محيط زيست در بيش از 60 پروژه.
در اين نمايشگاه نماينده محترم مردم سيرجان و بردسير در مجلس 
انتقال  پروژه  اهميت  بر  تأكيد  با  آقاى حسن پور  شوراى اسالمى جناب 
آب خليج فارس به سيرجان گفتند: اين پروژه اميدى براى نسل هاى آينده است و 
تكميل فرايند توسعه حوزه صنعت و معدن در شهر سيرجان و افزايش اشتغال را به 
دنبال خواهد داشت. در حال حاضر در پروژه انتقال آب خليج فارس به فالت مركزى 
ايران تكميل اين پروژه در پايان امسال يا ابتداى سال 99، نگرانى آب شرب و آب 
حوزه صنعت به كلى برطرف خواهد شد و با توسعه و راه اندازى كارخانجات مرتبط 
با اين پروژه در آينده، ايجاد اشتغال بسيارى براى شهرستان به همراه خواهد داشت. 
اين نمايشگاه فرصت مناسبى براى ارائه تجربيات و توانمندى اين مشاور در جوامع 
صنايع و معادن سنگ هاى فلزى بعنوان مشاور درحوزه صنعت آب بود. در نمايشگاه 
مذكور، كليه تجربيات در خصوص طرح هاى انتقال آب، تصفيه آب و پساب صنعتى، 

انتقال باطله و سد باطله كه در حوزه صنايع فوالد و مس بدست آمده ارائه گرديد.

حضور درنمايشگاه بين المللى معدن، صنايع معدنى و زنجيره تأمين فوالد

 شـركـت مهنـدسـى مشـاور طوس آب در زمره شاخـص هـاى كـشور و منطقه
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در سه ماهه چهارم سال 98 تعداد 17 قرارداد ابالغ گرديد كه در ذيل به گزيده اى از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

نگا  هـى به قـر ا ر د ا د  هـاى جـديد
هاى  گزينه  اجتماعى  و  محيطى  زيست  اقتصادى،  فنى،  هاى  بررسى  مطالعات 

مختلف تأمين آب صنعت استان اصفهان از خليج فارس
كارفرما: شركت تأمين آب اصفهان

موقعيت مكانى طرح: حد فاصل ساحل خليج فارس تا استان اصفهان
دست                در  صنايع  بر  عالوه  سازى،  فوالد  صنايع  بخصوص  و  صنعت  بخش  در  اصفهان  استان  باالى  بسيار  پتانسيل  به  توجه  با  طرح:  اجراى  از  هدف 
بهره بردارى، سرمايه گذارى عظيمى براى طرح هاى بزرگ توسعه صنايع مذكور در حال انجام است. اين سرمايه گذارى هاى عظيم، اين منطقه را از نظر توسعه 

اقتصاد غير نفتى، ايجاد اشتغال پايدار و افزايش ظرفيت هاى اقتصادى ممتاز، حائز 
اهميت نموده است.

نيازمند  اجرا،   در حال  و طرح هاى  اين طرح هاى عظيم  از  بهره بردارى  و  توسعه 
ساالنه بيش از 200 ميليون متر مكعب آب است. اين موضوع در حالى است كه 
هم اكنون استان اصفهان يكى از استان هاى كم آب ايران بوده و در ساليان اخير 
با خشكسالى و آلودگى آب مواجه بوده است. با توجه به موضوع فوق، تأمين اين 
ميزان آب در بضاعت منابع آبى محلى نبوده و بنابراين، تأمين و انتقال آب خارج 
از منطقه، ضرورى است. در اين راستا، استفاده از آب خليج فارس به عنوان يكى 
از منابع تأمين آب مطمئن و پايدار مورد نياز صنايع و نيز ساير مصارف در منطقه 

به طور جدى مطرح مى باشد.
با توجه به رويكرد فوق، در اقدامى مشترك، شركت هاى فوالد مباركه اصفهان، ذوب آهن 
اصفهان، پااليشگاه اصفهان، نيروگاه اصفهان و ... تأمين آب مورد نياز تأسيسات در حال 
بهره بردارى و نيز طرح هاى توسعه اى تأمين بخشى از آب مورد نياز خود را از خليج فارس 

در دستور كار قرار داده و بدين منظور «شركت تأمين آب اصفهان» را تأسيس نموده اند.
اين شركت، مسئوليت كارفرمايى انجام مطالعات، احداث و بهره بردارى از طرح را كه شامل سامانه آبگيرى از خليج فارس، تأسيسات نمك زدايى و سامانه انتقال 
آب به استان اصفهان مى باشد، را بر عهده داشته و با توجه به ابعاد فنى و مهندسى طرح، پس از برگزارى مناقصه و طى مراحل قانونى شركت مهندسى مشاور 
طوس آب را به عنوان مشاور طرح انتخاب نموده است. هدف اين طرح شيرين سازى آب خليج فارس و انتقال جهت تأمين آب صنعت استان اصفهان مى باشد.

طرح حاضر مشتمل بر اجزاى زير است: 1- تأسيسات آبگيرى از دريا 2- نمك زدايى و دفع شوراب به دريا 3- سامانه انتقال آب، جاده سرويس و تونل 
4- ايستگاه هاى پمپاژ و مخازن بين راهى 5- سامانه تأمين و انتقال نيرو.

كارفرما: شهردارى اصفهان 
موقعيت مكانى طرح: حريم شهر اصفهان

هدف از اجراى طرح: آگاهى از وضعيت موجود و شناخت مسائل و مشكالت كليدى محيط زيست مى تواند عالوه بر امكان كنترل سياست هاى نادرست بكار گرفته 
شده، راه را براى بكارگيرى سياست هاى موزون و راه كارهاى مديريتى هموار ساخته و از تداوم روند تخريب ممانعت كند. يكى از مناسب ترين و جامع ترين ابزارها براى 
نشان دادن روند تغييرات در اكوسيستم هاى پيچيدة شهرى تهيه دوره اى و متناوب گزارش وضعيت محيط زيست است. در اين راستا تهيه گزارش ارزيابى وضعيت محيط 

زيست كالنشهر اصفهان (SOE)  و تهيه نقشه پهنه بندى محيط زيست شهر اصفهان و ارائه راهكارهاى اجرايى به اين مشاور ابالغ گرديده است. 
به طور خالصه گزارش SOE كالنشهر اصفهان به موارد زير مى پردازد:

- گزارش وضعيت محيط زيست (SOE) شهر اصفهان و توصيف كمى، كيفى و 
همراه با تحليل درباره شرايط محيط زيست شهر از منظر كيفيت آب، خاك و 

هوا، اكوسيستم و تنوع زيستى، كاربرى اراضى، پارامترهاى انسانى و اقتصادى.
- ارائه اطالعات كمى قابل اعتماد درباره وضعيت محيط زيست.

- توصيف روند تغييرات متغيرهاى محيط زيست. 
تعيين  همراه  به  شهرى  زيست  محيط  مشكالت  بروز  در  مؤثر  عوامل  تعيين   -

اولويت هاى اين گونه مشكالت. 
- ارائه راهكارها و سياست هاى مؤثر در حوزه مديريت محيط زيست شهرى.

- مشاركت طرف هاى ذينفع از وضعيت محيط زيست يك منطقه.

و    (SOE) زيـست كالنـشـهـر اصفـهـان  ارزيـابـى وضـعـيـت محيـط  مطالعات 
تهيـه نقـشه پهنه بندى محيط زيست شهر اصفهان و ارائه راهكارهاى اجرايى
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نگا  هـى به قـر ا ر د ا د  هـاى جـديد

تدوين ضوابط شبيه سازي كيفيت آب در مخازن سدها
كارفرما : وزارت نيرو- دفتر استاندارها و طرح هاى آب و آبفا

هدف از اجراى طرح:
عليرغم پيشرفت هاى قابل توجه در عرصه سدسازى در ايران و جهان، به دليل تفكر 
و رويكرد سازه اى، موضوع كيفيت آب مخازن سدها و تأثير آن بر محيط پيرامون 
موضوعى است كه در ايران همانند بسيارى از كشورهاى ديگر، به دور از توجه مانده 
از مخازن  تعدادى  اخير، كيفيت آب  در سالهاى  است.  پرداخته شده  بدان  و كمتر 
نبود يك  سدهاى كشور به طور موردى بررسى و مطالعه شده است ولى همواره 
راهنماى جامع در خصوص تهيه گزارش هاى شبيه سازى كيفيت آب مخازن سدها، 
دغدغه متوليان مربوطه بوده است. بر اين اساس، هدف از تدوين «ضوابط شبيه سازى 
كيفيت آب در مخازن سدها» كه به شركت مهندسى مشاور طوس آب محول گرديد. 
در اين راستا ارائه يك چارچوب يكسان در زمينه تهيه گزارشات شبيه سازى كيفى آب 

مخازن سدهاى كشور براى اهداف مختلف به منظور استفاده ذينفعان و تصميم گيران مورد نظر مى باشد. 
گستره كاربرد اين راهنما، شبيه سازى كيفيت آب در مخازن سدهاى كشور بوده و مى تواند به عنوان معيار و ضابطه اى 
براى شبيه سازى كيفيت آب پيش و پس از بهره بردارى از سد مورد استفاده قرار گيرد. از يك سو مى توان كاربرد اين 
راهنما را براى شركت ها، نهادها و سازمان هايى دانست كه مسئوليت طراحى، برنامه ريزى، كنترل و نظارت بر كيفيت 
آب مخازن سدهاى كشور را برعهده داشته و از سوى ديگر مى تواند مبناى مطالعات شبيه سازى كيفيت مخزن سد 
توسط مشاورين،  پژوهشگران و ساير نهادهاى مرتبط باشد. الزم به ذكر است كه اين راهنما براى شبيه سازى كيفى 
مخازن سدهاى كشور كاربرد داشته و براى ساير پهنه هاى آبى به دليل تغيير معادالت حاكم و فرايندهاى شيميايى 

الزم است تا به ساير مستندات علمى موجود در اين زمينه مراجعه شود.

كارفرما: شركت آب منطقه اى استان سمنان
محدوده  سمنان-  استان  غرب  طرح):  اجراى  (محدوده  مكانى  موقعيت 

شمال شهر گرمسار
هدف از اجراى طرح: 

ــر  ــى شــهر فيروزكــوه ب ــوب غرب ــرى جن ــى نمــرود در 17 كيلومت ســد مخزن
ــاليانه 120  ــازى س ــن و ذخيره س ــدف تأمي ــا ه ــه رود ب ــه حبل روى رودخان
ــاورزى  ــاى كش ــب  نيازه ــر مكع ــون مت ــب آب (90 ميلي ــون مترمكع ميلي
دشــت گرمســار و چزگيــن و 30 ميليــون متــر مكعــب آب شــرب و صنعــت 
ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــداث گردي ــى و آرادان) اح ــار، ايوانك ــهرهاى گرمس ش
ــد  ــز كيفــى و مشــكل آلودگــى آب رهــا شــده از ســد نمــرود در بن ــه آنالي ب
انحرافــى ســيمين دشــت، انتقــال آب خــام تخصيصــى شــرب بــه شــهرهاى 
ــركت آب  ــتور كار ش ــه در دس ــط لول ــط خ ــى و آرادان توس ــار، ايوانك گرمس
ــه اول  ــات مرحل ــاس مطالع ــن اس ــر اي ــت. ب ــرار گرف ــمنان ق ــه اى س منطق
طــرح در ســال 1391 توســط شــركت مهندســين مشــاور قــدس نيــرو انجــام 
پذيرفــت و احــداث خــط لولــه فــوالدى بــه قطــر 800 م.م. بــه طــول 37/5 
ــرار  ــب ق ــورد تصوي ــه م ــر آب خــام در ثاني ــال 830 ليت ــر جهــت انتق كيلومت
ــه  ــات مرحل ــن طــرح، انجــام مطالع ــى نمــودن اي ــت. در راســتاى اجراي گرف
دوم آن شــامل تدقيــق مطالعــات مرحلــه اول طــرح، انجــام مطالعــات 
ــه  ــناد مناقص ــى و اس ــه هاى اجراي ــوم نقش ــه آلب ــن تهي ــى و همچني اجتماع
اولويت هــاى اجرايــى مــورد نيــاز در قالــب ايــن قــرارداد بــه شــركت 

ــد.  ــذار گردي ــوس آب واگ ــاور ط ــى مش مهندس

آبرساني از سد نمرود به بند انحرافي سيمين دشت
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پروژه مس درآلو با موضوع ارائه خدمات فنى و مهندسى تامين آب، انتقال آب و مديريت آب و باطله مجتمع 
مس درآلو كرمان فى مابين قرارگاه سازندگى خاتم النبياء و شركت مهندسى مشاور طوس آب در سال 
96 منعقد و در تاريخ 96/06/04 به اين مشاور ابالغ گرديد. اين پروژه يكى از پروژه هاى صنعتى شركت 
مى باشد كه در زمينه طرح جامع آب صنايع معادن مس است. در حال حاضر اين پروژه پيشرفت حدود 87 
 API، ANSI درصد را دارد. در اين پروژه از استانداردهاى رايج در صنعت نفت و گاز و مس از جمله

و ASME و ... براى طراحى هاى بخش هاى مختلف مكانيك، برق و سيويل و سازه استفاده گرديد. 
در اين پروژه طراحى كامل (مرحله دوم) تامين آب خام مجتمع، بازيافت و تأمين آب برگشتى مورد 

نياز كارخانه و همچنين دفع باطله كارخانه تغليظ و ذخيره سازى آب در دستور كار مى باشد.
رئوس كارهاى در حال طراحى كه عمدتًا به اتمام رسيده است به شرح ذيل مى باشد. 

1- طراحى كامل ايستگاه پمپاژ آب خام پر فشار (110 بار) با توان هر پمپ 1/5 مگاوات 
2- طراحى ROW و خط انتقال آب خام با سايز 400 بطول حدود 26 كيلومتر 

3- طراحى ROW و خطوط انتقال تامين آب خام و آب برگشتى داخلى سايت مجتمع به طول 
حدود 7 كيلومتر 

4- طراحى ايستگاه پمپاژ آب برگشتى به ظرفيت 800 مترمكعب بر ساعت و هد پمپاژ 221 متر 
5- طراحى خط انتقال آب برگشتى به قطر 750 ميليمتر و طول حدود 4/2 كيلومتر 

6- طراحى 5 مخزن بتنى به ظرفيت هاى 10000، 5000، 1000و 150 مترمكعب 
7- طراحى مخزن ژئوممبران روباز به ظرفيت 90000 مترمكعب 

8- طراحى خط انتقال باطله از كارخانه تغليظ تا تيكنرها
9- طراحى ايستگاه پمپاژ Seepage سد باطله 

Dewatering براى انتقال آب از سد باطله به مخزن Booster 10- طراحى ايستگاه پمپاژ
11- طراحى سيستم پمپاژ پانتون سد باطله 

Dewatering و خط انتقال آب برگشتى از سد باطله به مخزن ROW 12- طراحى
نقاط برجسته و متفاوت پروژه

1- در اين پروژه براى اولين بار MDR (Master Document Register) مطابق با 
رويه پروژه هاى بزرگ صنعتى تهيه گرديد. در اين MDR حدود 1200 مدرك براى پروژه در 

نواحى و Discipline هاى مختلف تعريف شد. 
2- با توجه به حجم زياد تعداد مدارك و امكان بازيابى، بررسى سوابق و رديابى مدارك توسط 

اركان پروژه از سيستم و نرم افزار مديريت مدارك مهندسى استفاده شد. 
در اين سيستم كليه افراد مرتبط به مدارك مهندسى شامل:كارفرما، مدير طرح، مشاور، پيمانكار، 
دفتر فنى .... مى توانند در هر لحظه به مدارك مربوط به خود دسترسى داشته و فعاليتهاى مجاز 

خود را در سيستم انجام دهند اين سيستم داراى امكانات زيادى از جمله موارد ذيل مى باشد:
- تعريف MDR در سيستم به تفكيك پروژه و زير پروژه 

- ارسال و توزيع مدارك با صدور اتوماتيك ترنسميتال و تعيين ويرايش داخلى و خارجى مدارك 
نهايى  صدور  از  قبل  مدارك  داخلى  گردش   -

ترنسميتال 
- توزيع مدارك طبق مسئوليت هاى تعريف شده 

طريق  از  مدارك  روى  نظر  اظهار  و  بررسى   -
سيستم (صدور كامنت شيت)

- كنترل زمان بندى مدارك 
- محاسبه لحظه اى پيشرفت مدارك مهندسى 

- كنترل گردش اسناد پروژه و وضعيت هر مدرك 
- آرشيو كامل مدارك و ترنسميتال ها 

مخزن 30000 مترمكعبى ملك آباد، با عمر بيش از 30 
مى رود.  شمار  به  مشهد  قديمى  مخازن  از  يكى  سال، 
طرح مقاوم سازى اين مخزن در سال 88  تحت عنوان 
«مقاوم سازى  سامانه آبى مشهد در برابر زلزله» توسط 

شركت  مهندسى مشاور طوس آب ارائه گرديد. 

نشت تدريجى آب از مخزن از يك سو و عدم اجراى كانال 
زهكش مناسب از سوى ديگر، باعث نفوذ آب در بستر 
پى و انحالل گچ موجود در اليه هاى بستر شده و سپس 
ريزش مصالح ريزدانه و نشست عمده در نيمه غربى مخزن 
را باعث گرديده است. اين امر، در نهايت منجر به شكست 

فونداسيون و ديوار مخزن در اين ناحيه شده است.
با توجه به موارد فوق الزم بود تا تلفيق مقاوم سازى لرزه اى، 
ترميم سازه و بهسازى بستر موجود توأماً انجام گردد. لذا طرح 
بهسازى بستر به روش تزريق پرفشار، تهيه و مقرر گرديد 
كه بستر ناحيه آسيب ديده كامًال تا رسيدن به سنگ بستر 
بهسازى گردد. يكى ديگر از مشكالت مخزن مذكور، وقوع 
پديده كربناسيون، بعلت ضخامت كم پوشش آرماتورها در 
محل سقف و سرستون ها بود. وقوع اين پديده، سبب شده 
است كه آرماتورهاى اين نواحى در طول زمان آسيب پذير 
شده و در اثر عوامل ديگر از جمله خوردگى ناشى از وجود يون 
كلريد، سقف و سر ستون ها در برخى نواحى تخريب شوند. 
طرح نهايى با تلفيق طرح مقاوم سازى لرزه اى، بهسازى 
بستر و ترميم قسمت هاى آسيب ديده، با درنظر گرفتن 
ميزان خوردگى و پيش بينى نرخ رشد آن در آينده، توسط 
اين مشاور ارائه گرديد. متاسفانه در اين مخزن عدم رعايت 
زهكش  كانال  از  نكردن  استفاده  نيز  و  اجرايى  ضوابط 

مناسب علت اصلى بروز مشكالت فوق شده است. 
مخزن،  اين  مشابه  مخازن  چنانچه  است؛  ذكر  به  الزم 
به صورت مداوم در طول عمر بهره بردارى خود توسط 
افراد ذى صالح پايش شوند، با صرف هزينه كمتر از وقوع 

حادثه و تخريب بيشتر جلوگيرى به عمل خواهد آمد.

 مـقـاوم سـازى و تـرمـيـم
 مخزن 30000 متر مكعبى

مـلـك آبـاد

 ارائـه خدمـات فنــى و مهنـدســى تأميــن آب و
مديريت آب و باطله مجتمـع مس درآلـو كرمـان

اخبار پروژه ها
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شـركت مهندسـى مشـاور طـوس آب در تخصـص شـبكه هاى آبيـارى و زهكشـى 
داراى پايـه يـك و دو اكتسـابى از سـازمان برنامـه و بودجه كشـور اسـت.

زيـر مجموعـه  رودخانـه»  مهندسـى  و  و زهكشـى  آبيـارى  گـروه «كشـاورزى، 
معاونـت مطالعـات و طراحى شـركت طوس آب اسـت. ايـن گروه بـا بهره گيرى از 
دانـش روز دنيـا در جهـت تبييـن مفاهيـم پايه بازبينى شـده در آبيارى و زهكشـى 
گام برداشـته و در مطالعـات خـود از علـوم روز دنيـا اسـتفاده مى كند ضمـن اينكه 
ارتقـاء كيفـى و تأميـن رضايت كارفرمايان را سـرلوحه كار خويش قرار داده اسـت.

زمينه هـاى فعاليـت شـركت طوس آب در تخصص كشـاورزى و آبيارى و زهكشـى 
شـامل مطالعـه و طراحـى شـبكه هاى آبيـارى و زهكشـى سـطحى، زيرسـطحى 
اسـتقرار  فشـار،  تحـت  آبيـارى  سـامانه هاى  وابسـته،  هيدروليكـى  سـازه هاى  و 
مديريـت مشـاركتى آبيارى و توانمندسـازى انجمن هـاى كاربـران آب، برنامه هاى 
توسـعه كشـاورزى و تسـطيح اراضـى، مطالعـات جامـع آب خـام و كاربـرد آن در 
آبيـارى فضاهاى سـبز شـهرى، تهيـه و تدوين اسـتاندارد و دسـتورالعمل هاى فنى 
مرجـع در زمينه آبيارى و زهكشـى، مطالعات شـورورزى و اسـتفاده بهينـه از منابع 
آب و خاك شـور، كنترل سـيالب، مهندسـي و سـاماندهي رودخانه ها، تهيه اسـناد 

مناقصـه و مطالعـات آبزيـان و توسـعه آبزى پرورى اسـت.
دستاوردهاى پژوهشى گروه در سال جارى: 

قره  زهكشى  و  آبيارى  شبكه  در  آب  مشاركتى  مديريت  «تجربيات  مقاله   -1
بالغ بعنوان يك راهكار مديريتى سازگارى با كم آبى» نويسندگان: سيدرضا 
وزارت  آبى،  با كم  ملى سازگارى  گيلك- همايش  يورى،  تقديسى حيدريان، 

نيرو، 3 تا 5 تير ماه 1398
موردى: طرح هاى  (مطالعه  آبيارى قطره اى  فنى سامانه هاى  «ارزيابى  مقاله   -2
سهيال  پور،  خواجه  ابراهيم  محمد  نويسندگان:  رضوى)»،  خراسان  استان 
زهكشى،  و  آبيارى  بين المللى  كنگره  اولين  صابرى-  حمزه  منش،  پوررسانه 

چهارمين كنگره ملى آبيارى و زهكشى، 22 و 23 آبان 1398
آبيارى  سناريوهاى  تحت  گندم  محصول  در  آب  مصرف  بهره ورى  ارتقاى   -3
مرجان  مشهد)،  موردى  (مطالعه   Aquacrop مدل  از  استفاده  با  مختلف 
قوچانيان*، حسين انصارى، محمد فشائى، مجله آبيارى و زهكشى ايران، سال 

سيزدهم شماره 3 (مرداد و شهريور 1398)، صص 657 -666
4- بررسى و صحت سنجى استفاده از بهترين رابطه عمومى نفوذ در خاك هاى با 
بافت متوسط و سبك در دشت مشهد، مرجان قوچانيان، بيژن قهرمان، مجله 

آبيارى و زهكشى ايران، سال سيزدهم شماره 3 (مرداد و شهريور 1398)، 
صص 750 -760

قره  وزهكشى  آبيارى  شبكه  در  آب  مشاركتى  مديريت  «نقش  مقاله   -5
سو-زرينگل درافزايش كاريى مصرف آب  غالت» نويسندگان: سيد رضا 
ارائه پوسترى  تقديسى حيدريان، سهيال پوررسانه منش- پذيرش جهت 

در سومين اجالس جهانى آبيارى در اندونزى
در  آن ها  كاربرد  افزايش  و  رايانه اي  نرم افزارهاي  روزافزون  گسترش  با 
متنوعي در  نرم افزارهاي  فعاليت هاي كشاورزي،  از جمله  بخش هاي مختلف 
و  مهندسين  استفاده  مورد  كه  است  شده  طراحي  فشار  تحت  آبياري  زمينه 
زمينه  در  نرم افزارها  قدرتمندترين  از  يكي  قرار مي گيرد.  اين بخش  طراحان 
طراحي سامانه هاى آبياري تحت فشار، نرم افزار ايريكد (Irricad) است كه 
در حال حاضر، بيش از 90 كشور دنيا جهت طراحى سامانه هاى آبيارى تحت 
مراكز  مراكز صنعتى،  پاركها،  ورزشى،  زمين هاى  زمين هاى كشاورزى،  فشار 

تجارى، فضاى سبز شهرى و ... از اين نرم افزار استفاده مي كنند.
بـا توجـه بـه قابليت هـا و مزاياى فراوان نرم افـزار ايريكد و با هدف آشـنايى و 
تجهيـز نيروهـاى فنى بـه نرم افزارهاى جديـد و كاربردى آبيارى و زهكشـى، 
گروه آبيارى و زهكشـى شـركت مهندسـى مشـاور طوس آب در ديماه سـال 
جـارى اقـدام بـه برگزارى دوره آموزشـى دو روزه معرفـى قابليت ها و آموزش 

طراحـى، بـا نرم افزار ايريكـد نمود.
ازمزايا و قابليت هاى نرم افزار ايريكد مى توان به موارد زير اشاره نمود:

كاهش قابل توجه زمان طراحى، امكان محاسبه شبكه هاى شاخه اى، امكان 
محاسبه شبكه هاى لوپ و يا تركيب لوپ و شاخه اى، كنترل و مشاهده نمودن 
طراحى  براى  كوچك  قطعات  به  زمين  تقسيم  مجاز،  سرعت  و  مجاز  افت 
مانيفلد  هر  هيدروليكى  شيب  محاسبه  امكان  كليك،  چند  با  تنها  مانيفلدها 
و تغيير وضعيت و مشاهده تنها با چند كليك، امكان ورود و استخراج نقشه 
امكانات  از  استفاده  و  مشاهده  جهت   (Google Earth) گوگل ارث  به 
 Auto) اتوكد  نقشه هاى  ورود  امكان  انگيز،  حيرت  شكلى  به  گوگل ارث 
و  لوازم  ليست  دقيق  پيش بينى  پروژه،  به   (GIS) اس  اى  جى  و   (CAD

اجزاى موردنياز جهت تخمين هزينه ها با دقت نودوپنج درصد.

و  آبيارى  شبكه  آب  مشاركتى  مديريت  سيستم  استقرار  پروژه 
زهكشى قره سو- زرينگل (واحد عمرانى قره بالغ)

«گـروه تخصصـى كشـاورزى، آبيـارى و زهكشـى»، بـا علـم بـه ضـرورت 

معـرفى گـروه تخصصــى كشـاورزى، آبيـارى و زهكشـى و مهندسـى رودخانـه

اخبار داخلى شركت
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مشـاركت كاربـران آب در مديريـت بهره بـردارى و نگهـدارى از شـبكه هاى 
آبيـارى و زهكشـى، پـروژه اسـتقرار سيسـتم مديريت مشـاركتى آب شـبكه 
آبيـارى و زهكشـى قـره سـو- زرينـگل (واحـد عمرانـى قـره بـالغ، اسـتان 

گلسـتان) را در نيمـه دوم سـال 1395 آغـاز كـرد.
مديريت مشاركتى آب، شركت فعاالنه آب بران در مديريت آبيارى و زهكشى 
اراضى كشاورزى با حضور سازمان هاى ذيربط است كه از طريق آن كشاورزان 
شايسته  هدايت  آبيارى،  تأسيسات  از  موثر  بهره بردارى  به  بود  خواهند  قادر 

برنامه مديريت آب و اجراى مناسب سامانه كشاورزى دست يابند.
است.  شده  واقع  على آباد  شهرستان  در  و  گلستان  استان  در  طرح،  محدوده 
آبيارى و زهكشى واحد عمرانى قره بالغ حدود 2300 هكتار  وسعت شبكه 
است. اين واحد عمرانى يكى از 9 واحد عمرانى شبكه آبيارى و زهكشى قره 
احداث  با  و  بصورت سطحى  اين شبكه  در حال حاضر  است.  زرينگل  سو- 
كانال روباز اجرا شده است. منبع تامين آب اين شبكه سد كبودوال (نگارستان) 
بوده و انتقال آب از محل سد تا ابتداى شبكه بوسيله كانال انتقال آب بطول 

16 كيلومتر با دبى 6/5 مترمكعب برثانيه انجام مى شود.
آبيارى و زهكشى قره سو-  استقرار سيستم مديريت مشاركتى آب در شبكه 
زرينگل، توسط اين مشاور در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول شامل 
تشكيل  الگو شامل  اجرايى  مقدمات  انجام  و  مشاركتى  اقدامات  برنامه ريزى 
شوراى راهبرى پروژه و كارگروه استانى، تشكيل كارگروه شهرستانى، آموزش 
تهيه  پروژه،  اجرايى  مسئول  انتخاب  شهرستانى،  و  استانى  كارگروه هاى 
برگزارى  و  ذينفع  گروه هاى  شناسايى  مطالعه،  مورد  محدوده  اطالعات  پايه 
كارگاه هاى مشاركتى جهت تحليل و تبيين مشكالت در راستاى اهداف طرح 
بوده است. مرحله دوم نيز شامل رفع نواقص و تكميل اطالعات پايه، تهيه 
و  اقدام  برنامه  تهيه  تسهيلگرى،  اصول  و  فنون  به  توجه  با  عملياتى  برنامه 

اجراى طرح هاى عملياتى است.

استانى  و  شهرستانى  كارگروه هاى  منظم  جلسات  طرح،  اجراى  با  همزمان 
براى پايش پروژه و هم انديشى گروه هاى ذينفع برگزار گرديده كه به استقرار 
در  آب  مديريت  واحد  تشكيل  و  مشاركتى  مديريت  سيستم  آميز  موفقيت 

محدوده طرح با رضايت كامل كارفرما و كشاورزان منطقه منجر گرديد. 
در تيرماه سال جارى، آخرين جلسه كارگروه استانى درسالن اجتماعات شركت 
آب منطقه اى استان گلستان، باحضور معاونين و مديران مرتبط از شركت آب 
منطقه اى، سازمان جهاد كشاورزى و اداره كل تعاون روستايى استان گلستان 
برگزار گرديد. دراين جلسه كارشناسان مشاور گزارش نتايج عملكرد پروژه از 

ابتدا (سال 95) تاكنون را به تفكيك كارگروه هاى آبيارى صرفه جويى محور، 
نظام بهره بردارى و تقويت تشكل و زراعت بهبود يافته ارائه و كليات آن 

مورد تأييد اعضاء محترم كارگروه قرار گرفت. 

 در مهر ماه 1398، آقاى مهندس زيرراهى رئيس گروه مديريت مشاركتى 
آب شركت مديريت منابع آب ايران از پروژه بازديد نموده و با كشاورزان 

گفتگو كرده و نظرات آن ها را در مورد پروژه جويا شدند. 
در آبان ماه نيز نشست هم انديشى با حضور اساتيد مركز تحقيقات و آموزش 
استان  منطقه اى  آب  شركت  در  گلستان  استان  طبيعى  منابع  و  كشاورزى 
گلستان برگزار و تجربيات مديريت مشاركتى آب در شبكه آبيارى و زهكشى 

قره بالغ توسط كارشناسان پروژه ارائه گرديد.

اخبار داخلى شركت

مورخ 98/11/30 جلسه اى با حضور مدير عامل شركت آب منطقه اى مازندران 
جناب آقاى دكتر محمد ابراهيم يخكشى و مدير عامل شركت مهندسى مشاور 
طوس آب جناب آقاى دكتر سعيد نى ريزى در آب منطقه اى مازندران برگزار گرديد. 
در اين جلسه بررسى مسائل مرتبط با پروژه از جمله مباحث تأمين مالى، مطالبات 
مشاور، ارتباطات و هماهنگى هاى مستمر با شركت مديريت منابع آب كشور با هدف 

جذب اعتبارات و پشتيبانى هاى مورد نياز مطرح گرديد.
همچنين در ساير جلسات كارشناسى ماه هاى اخير با شركت هاى مشاور آمار 

بردارى، تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
- پيشنهاد بررسى و كنترل بانك اطالعاتى مشاورين با برگزارى جلسات 

كارشناسى هر ناظر با آمار بردار مربوطه 
- پيشنهاد تلفيق آمار تطبيقى و تدقيق شده مشاور در سرور مركزى پروژه و 

مشاور ناظر(شركت طوس آب)
- برگزارى جلسه چند روزه جمع بندى بانك اطالعات و تلفيق آمار منابع 
آب،مشاور آماربردار در دفتر مطالعات منابع آب منطقه اى خراسان جنوبى

برنامه ريـزى روند انجـام كاربرپـروژه 
نـــظارت آمـاربــردارى استـــان هـاى  
مازندران وخراسان جنوبى در سال 99
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مطالب خواندنىتازه هاى مديريت كيفيت

شبكه آب به عنوان يكى از مهم ترين زيرساخت هاى جوامع بشرى مطرح بوده و هر گونه 
خرابى، نقص و آسيب در آن، جامعه را متحمل هزينه و خسارات چشم گيرى مى نمايد. 
افزايش نيازهاى آبى ناشى از افزايش جمعيت، فرسودگى و افزايش شكستگى اجزاء شبكه 
و لوله ها، محدوديت منابع مالى جهت سرمايه گذارى و انجام عمليات بازسازى و نوسازى، 
تلفات زياد، به وقوع وقفه در سرويس دهى و همچنين كاهش عملكرد شبكه منجر شده 
تا موضوع آب و مديريت بر آن را از حيطه هاى مهندسى گذرانده و جايگاه ويژه اى را در 

گستره هاى اقتصاد، مديريتى، فرهنگى و گاه حتى سياسى و امنيتى رقم بزند [1].
قابليت اطمينان سيستم هاى فيزيكى زيرساختى مانند شبكه آب، به وسيله پديده هاى 
مختلف از جمله خرابى هاى تصادفى، فرسودگى شبكه و حوادث فاجعه بار تهديد مى شود. 
به طور خاص، كيفيت و كميت آب توزيع شده مى تواند به وسيله كاهش ظرفيت سيستم 
و ابتالء به بيمارى و سموم خطرناك، نشت، خوردگى، افزايش فركانس و تركيدگى 

لوله ها و شكستگى مرتبط با زوال و فرسودگى به خطر بيفتد[2]. 

يكي از روش هايي كه براي ارزيابي سياست هاي اعمال شده بر سيستم مطرح 
مي شود، استفاده از شاخص هاي عملكردي است. اين شاخص ها به دو دسته كلي؛ 
شاخص هاي عملكردي سنتي و عملكردي جديد تقسيم مي شوند. شاخص هاي 
سنتي همان شاخص هاى آمارى مانند ميانگين، واريانس، شاخص كمبود و غيره 
هستند؛ در حالي كه ريسك، اعتمادپذيري، برگشت پذيري و آسيب پذيري از 

جمله شاخص هاي جديد به شمار مي روند. 
بررسى و آناليز آسيب پذيرى و انعطاف پذيرى سيستم توزيع آب شرب در مواقع بحرانى 
گام مهمى در مديريت پايدار آن است. انعطاف پذيرى مهندسى به طور گسترده شامل دو 
بخش مبتنى بر ويژگى  و مبتنى بر عملكرد  مى باشد. انعطاف پذيرى مبتنى بر ويژگى 
شامل مجموعه اى از اصول و طراحى كلى است كه سبب مى شود سيستم در مقابل 
هر گونه تهديدى عكس العمل مناسبى داشته باشد. انعطاف پذيرى مبتنى بر عملكرد 
براى مقابله با تهديدات خاص است و هدف خاص عملياتى را دنبال مى كند[3]. تاكيد 
بر عملكرد سيستم هاى آبى در شرايط غير منتظره و يا در صورت شرايط  وخيم (فراتر 
از شكست هاى معمولى) مى باشد[4]. انعطاف پذيرى يا تاب آورى سيستم درجه اى كه 
در آن سيستم در شرايط استثنائى در طول عمر طراحى خود سطح سرويس دهى را به 

علت بزرگى شكست به حداقل ممكن مى رساند.[5]
منابع: 1- .ج. سلطانى." تدوين مدل هوشمند براى بازسازى و نوسازى بهينه زير ساخت شبكه هاى توزيع آب با در نظر گرفتن تحليل هيدروليكى مبتنى بر 

فشار ( HDSM ) و قيود قابل اطمينان." پايان نامه دكترى، دانشگاه تهران، 1388.
2 - .L.Berardi, O.Giustolisi, Z.Kapelan & D.A.“Development of pipe deterioration models for water distribution 
systems using EPR.” J.Hydroinf.14(2).113–121, 2448.
3 - .D.Butler, R.Farmani, G.Fu, S.Ward, K.Diao & M.Astaraie-Imani. “A New Approach to Urban Water 
Management: Safe and Sure”. Science Direct, procedia Engineering 89(2014)347-354. .2014.
4 - .D.Butler, S.Ward, C.Sweetapple, M.Astaraie-Imani,K.Diao, R.Farmani & G.Fu. “Reliable, resilient 
and sustainable water management: the Safe &SuRe approach.” Global Chall. http://dx.doi.org/10.1002/
gch2.1010. 2016.
5 - .K.Diao, C.Sweetapple, R.Farmani, G.Fu, S.Ward & D.Butler. “Global Resilience analysis of Water Distribu-
tion Systems.” Water Research, vol. 106, pp. 383-393, 2016.

 مقدمـه اى بـه مفهـوم انعطـاف پذيرى
شـبكه توزيـع آب شـهرى

 معرفى سامانه مديريت اسناد و مدارك
مهندسى

بايگانى اسناد كاغذى پروژه ها درون قفسه ها و همچنين آرشيو اسناد الكترونيكى 
پروژه ها بدون لحاظ نمودن يكپارچگى تمامى رويه هاى مرتبط،  پاسخ گوى نياز 
شركت هاى پروژه محور امروزى نمى باشد. لذا با وجود دانش مديريت پروژه و گسترش 
كاربردهاى فناورى اطالعات، مديريت اسناد و مدارك به عنوان يك علم مورد توجه 
    (Document Control Center ) قرار گرفته است؛ درست به همين علت است كه

DCC  بهعنوان يك جايگاه نوين در سازمان ها مطرح شده است.
سامانه مديريت اسناد و مدارك معموًال 
با هدف متمركز نمودن، ايجاد، مشاهده، 
مديريت دسترسى و جستجوى اسناد در 
پياده سازى مى شود و دسترسى  سازمان 
سريع، آسان و كنترل شده به اسناد را در 
سازمان فراهم مى نمايد. بدين ترتيب اسناد 
به صورت امن و با اطمينان از به روز بودن 
آن ها در اختيار افراد مجاز قرار مى گيرد و 

سابقه مشاهده اسناد، ويرايش آن ها و سوابق به روزرسانى همواره در دسترس خواهد بود. 
برخى از كاربردهاى اسقرار سامانه مذكور عبارتند از:

1- عدم نياز به گردش كاغذى اسناد در سازمان2- اشتراك  هم  زمان اسناد با چندين 
كاربر، كنترل دسترسى افراد به اطالعات با افزايش ضريب امنيت 3- امكان مشاهده و 
بررسى سوابق هر سند، دسترسى به تاريخچه آن و امكان بازيابى نسخه هاى اسناد پيش 
از تغييرات 4- امكان جستجوى سريع در اسناد و مدارك با استفاده از واژگان كليدى 
5- عدم وجود خطاى انسانى و بهبود عمليات داخل سازمان 6- دسترسى به اسناد فارغ 
از مكان و زمان 7- قابليت يكپارچه شدن با اتوماسيون ادارى و مديريت فرايندهاى 

سازمانى 8- ساماندهى خودكار اسناد با تعريف قوانين خاص
به طور خالصه و جهت آشنايى كلى در حد حوصله متن حاضر، عملكرد سامانه مديريت 

اسناد و مدارك مهندسى به صورت زير مى باشد:
پروژه  مهندسى  مستندات  و  مدارك  مديريت  اجرايى  روش  تهيه  نخست،  گام  در 
ضروريست؛ به گونه اى كه نحوه شماره گذارى مدارك و همچنين گردش مستندات و 
سوابق را مشخص نمايد. در گام بعد تهيه بانك اطالعاتى مدارك پروژه شامل عنوان، 
كد و تاريخ برنامه ارسال هر سند  مورد نياز است و نكته قابل توجه اينكه همين فهرست، 
 (MDR) Master Document Register .يكى از اسناد پروژه لحاظ مى شود
(Transmittal) هرگونه مدرك مهندسى توليد يا ويرايش شده همراه با ترنسميتال
و ثبت در فهرست مدارك پروژه مى تواند صادر شود. وضعيت (Statuse)هر يك از 
مدارك مطابق شيوه تعريف شده در روش اجرايى مديريت مدارك و مستندات مهندسى 
پروژه تعيين و قابل رديابى مى باشد. مدارك طى زمان مجاز تعيين شده در رويه 
مذكور بررسى و همراه با برگه هاى پاسخ (Reply Sheet) و درصورت نياز برگه 
كامنت شيت (Comment Sheet)جهت ويرايش به طراح ارسال مى شود. مدارك 
مهندسى بهترين معيار جهت اندازه گيرى پيشرفت كار پروژه طراحى محسوب مى شود.

قابل ذكر است شركت مهندسى مشاور طوس آب در حال تجهيز خود به اين سامانه 
مهم مى باشد. 

شادى سپهى 
سرپرست دفتر بهبود سامانه هاى مديريتى 
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در فصل پائيز سال 1398 چندين مقاله توسط همكاران شركت ارائه 
شد كه به معرفى تعدادى از آن ها مى پردازيم:

در  كه  مهندسى  و  علوم  المللى  بين  كنگره  سومين  در   -1
«دانشگاه هامبورگ آلمان» برگزار شد، مقاله اى با عنوان «پايش 
اطالعات  سامانه  در  سنجه ها  و  عملكرد  كليدى  شاخص هاى 
شركت  مطالعه:  محور(مورد  پروژه  سازمان هاى  پروژه  مديريت 
مهندسى مشاور طوس آب)» توسط مديريت محترم دفتر بهبود 
سامانه هاى مديريتى سركار خانم مهندس شادى سپهى بصورت 

غير حضورى ارائه گرديد.
مقاله اى  پروژه،  مديريت  المللى  بين  كنفرانس  پانزدهمين  در   -2
با عنوان «چيدمان مناسب مستندات كاغذى و الكترونيكى در 
به صنايع  فارس  انتقال آب خليج  مطالعه:طرح  مورد  كارگاه ها، 
بهبود  دفتر  محترم  مديريت  توسط  كه  كشور»  شرق  جنوب 
سامانه هاى مديريتى سركار خانم مهندس شادى سپهى نوشته 

شد؛ مورد پذيرش واقع گرديد.
3- در هفتمين همايش ارزيابى عملكرد كه در مركز همايش هاى 
نو  راه  «نقشه  عنوان  با  اى  مقاله  گرديد،  برگزار  الزهرا  دانشگاه 
توسط  مشهود»  ارزش هاى  به  فرصت ها  تبديل  سازمانى:  آورى 
خانم  سركار  مديريتى  سامانه هاى  بهبود  دفتر  محترم  مديريت 

مهندس شادى سپهى نوشته شد؛ مورد پذيرش قرار گرديد.
3- در مجله عملكرد تأسيسات ساخته شده كه توسط انجمن عمران 
آمريكا (ASCE) چاپ مى شود مقاله اى توسط آقاى مهندس آرش 
رئوف شيبانى ارائه گرديد كه به عنوان يكى از ژورنال هاى معتبر انجمن 
عمران آمريكا (ASCE) به چاپ رسيد. نام مجله ياد شده و عنوان 

مقاله التين است بشرح ذيل قابل مالحظه است.
  journal of Performance of Costructed Facilities 

«corrosion performance of steel rebars in a 
65 years old underground reinforced concrete 
water storage tank»

نگاهى كوتاه به مقاالت همكاران

كارگاه هاى آموزشى
در فصل زمسـتان سـال 1398 چندين كارگاه آموزشـى در سالن اجتماعات 

شـركت مهندسـى مشـاور طوس آب به شـرح ذيل برگزار گرديد:
" SIEMENS TIA PORTAL " دوره آموزشى  •

Mike 21 دوره آموزشى  •
(IRRICAD) دوره آموزشى ايريكد  •

همايش سراسرى آشنايى با قانون و آيين نامه هاى برگزارى   •
مناقصات و مزايدات، برون سپارى و استفاده موثر از آن

دوره آموزشى استانداردهاى جديد حسابدارى  •

مديريـت HSE بـا باالبـردن سـطح آگاهـى بهداشـت، ايمنـى و محيـط 
زيسـت در همـه سـطوح و اليه هـاى يـك سـازمان، زمينـه بـروز عوامـل 
خطرآفريـن و وقـوع حـوادث انسـانى، زيسـت محيطـى، امـوال و اعتبـار 
سيسـتم  اسـتقرار  طريـق  از  و  كاسـته  المقـدور  حتـى  را  سـازمان  يـك 
آگاهـى  سـطح  ارتقـاء  و  زيسـت  محيـط  و  ايمنـى  بهداشـت،  مديريـت 

مى سـازد. ممكـن  را  مهـم  ايـن  كارمنـدان 

اهميـت و نقـش سيسـتم مديريـت بهداشـت، ايمنـى و محيـط زيسـت كه 
برگرفتـه از سـه عنصـر سـالمتى (Health)، ايمنـى (Safty) و محيـط 
زيسـت (Environment) مى باشـد، يـك ابـزار مديريتى بـراى كنترل 
و بهبـود عملكـرد بهداشـت، ايمنـى و محيـط زيسـت در كليـه برنامه هاى 
مديريـت  سيسـتم  يـك  عناصـر  مهتريـن  از  مى باشـد.  سـازمان  يـك 
HSE مى تـوان بـه رهبـرى و تعهـد، خـط مشـى و اهـداف اسـتراتژيك، 
سـازماندهى منابـع و مسـتند سـازى، ارزيابـى و مديريـت ريسـك، طـرح 
ريـزى، اجـرا ثبـت و پايـش، مميـزى و بازنگـرى اشـاره نمـود و از طريق 
تعريـف سـاختار سـازمانى، طـرح ريـزى، تعييـن مسـئوليت هـا و اختيارات 
در روش هـاى انجـام كار بـا توجـه بـه منابـع قابـل دسـترس اسـتقرار 
يابـد. در سيسـتم مديريـت HSE هيـچ واحـد يـا فرآيند سـازمانى اى كه 
مرتبـط بـا اين سيسـتم نباشـد، وجـود نـدارد و همچنيـن اجـراى موفقيت 
آميـز ايـن سيسـتم تعهـد تمامـى كاركنـان سـازمان را مى طلبـد. اسـتقرار 
HSE موجـب افزايـش بهـره ورى، سـالمت و سـطح  سيسـتم مديريـت 
رفـاه كاركنـان، ايجـاد محيـط كارى سـالم، حفاظـت از محيـط زيسـت، 
حفاظـت از ارزش برنـد سـازمان، كاهـش اختـالالت مالـى و هزينه هـا و 

مـوارد بسـيار ديگـرى مى گـردد.
و  اسـتقرار  بـا  آب  طـوس  مشـاور  مهندسـى  شـركت  راسـتا  هميـن  در 
پيـاده سـازى سيسـتم مديريـت HSE در پروژه هـاى نظـارت بـر اجراى 
بخشـى از شـبكه جمـع آورى  فاضـالب  منطقـه 21 تهـران، بـا توجـه به 
شـاخص هاى ارزيابـى HSE شـركت فاضـالب تهـران موفـق به كسـب 
عنـوان مشـاور برتـر HSE از ميـان مشـاوران زيـر مجموعه آن شـركت 

و اخـذ تشـويق نامـه گرديده اسـت.
ُكرد بهاره 
دفتر آب HSE مسئول  شركت مهندسى مشاور طوس 

سيستم مديريت  HSE و اهميت آن 
در يك سازمان



9فصلنامه خبرى مهندسى مشاور طوس آب ||  شماره 43 ||  زمستان 1398

كارگاه هاى آموزشى

كارگاه آموزشى به منظور آشنايى با روش نوين طراحى و بهره بردارى تصفيه خانه هاى 
فاضالب با كمك مدل هاى ديناميك در فضاى نرم افزار GPS-X با حضور 
بهره برداران تصفيه خانه هاى فاضالب  و  فنى  دفتر  اجرائى، كارشناسان  مديران 
مشهد به همت دفتر تحقيقات آب و فاضالب مشهد در تاريخ شنبه 12 بهمن 
ماه 1398 با حضور جناب آقاى مهندس آرش شيبانى، سركار خانم مهندس مريم 

ثابتى و جناب آقاى مهندس مهدى قاسمى برگزار گرديد.

توسعه  روند  و  ديناميك  مدل سازى  مبانى  بررسى  ضمن  كارگاه  اين  در 
نرم افزارهاى مربوطه از گذشته تاكنون، اقدامات صورت گرفته توسط شركت 
طوس آب جهت توسعه و پياده سازى نرم افزار GPS-X تشريح و ماژول هاى 
در  نرم افزار  اين  كاربرد  از  مثال هايى  همچنين  گرديد.  معرفى  نرم افزار  اين 

پروژه هاى انجام شده توسط شركت مهندسى مشاور طوس آب بيان شد. 

كارگاه آموزشى نرم افزار GPS-X جهت 
شبيه سازى فرآيند تصفيه فاضالب

بازسـازى لوله هـا بـدون حفـر تــرانشه

كارگـاه آموزشــى  پهپـاد فتـوگـرامتــرى 
eBee X

سريع  توسعه  و  حاضر  قرن  در  نوين  تكنولوژى هاى  ظهور  رشد  به  رو  روند 
دانش، علوم و فن آورى ها در عرصة جهانى، بقاء و توسعة شركت ها را تحت 
تأثير خود قرار داده و آنها را با تغييرات بسيار شگرفى روبرو كرده است . از 
اين رو شركت مهندسى مشاور طوس آب در سال جارى موفق به خريدارى 
كمپانى  از   eBee X مدل  ثابت   بال  اتوماتيك  تمام  پهپاد  دستگاه  يك 

sensefly سوييس گرديد. 
با توجه به اينكه ارتقاى كيفى سطح دانش و مهارت هاى كارشناسان در قالب 
برگزارى كارگاه هاى آموزشى يكى از راهبردهاى مورد توجه اين مشاور بوده است 
، در بهمن ماه دوره آموزشى يك روزه در واحد نقشه بردارى شركت مهندسى 

مشاور طوس آب با حضور نماينده شركت سنسفالى سوئيس برگزار شد.
اهداف كارگاه :

اين  در  كنندگان  شركت 
با  آشنايى  ضمن  دوره 
فتوگرامترى  اوليه  مفاهيم 
تصويربردارى،  سكوهاى  و 
قابليت هاى  اجمالى  معرفى 
 ،eBee X ثابت  بال  پهپاد 
افزارهاى  با نرم  آشنايى كلى 
يك  انجام  چگونگى  مرتبط، 
از  پهپاد  فتوگرامترى  پروژه 
دوربين  نوع  انتخاب  مرحله 
تا  مناسب  عكسبردارى 
نقاط  طراحى  پرواز،  طراحى 
آناليزهاى  زمينى،  كنترل 
اصولى  پردازش  و  دقت 
ارزيابى   ، هوايى  تصاوير 

عملى دقت و رزولوشن دوربين و پرنده در مقياس ها و شرايط پرواز متفاوت 
را فرا گرفتند.

به  صبح  بخش  دو  در  انجاميد  طول  به  ساعت   10 حدود  در  كه  دوره  اين 
صورت عملى در بوستان بهار و در عصر به صورت تئورى سرفصل هاى ذيل 

مطرح گرديد:
eBee X اصول فتوگرامترى و نقشه بردارى هوايى با پهپاد •
eMotion طراحى و شبيه سازى عمليات پرواز در نرم افزار •

eBee X آشنايى با اجزاى پهپاد بال ثابت •
 GSD با eBee X RTK/PPK تصويربردارى عملى و اجرايى پهپاد •

هاى 3، 6 و 10 سانتيمتر
SODA 3D و Aria X تصويربردارى با استفاده از دوربين •

• پردازش PPK و ژئورفرنس كردن تصاوير
 Pix4Dmapper PRO آموزش نرم افزار •

سنسفالى  از شركت  اى  گواهينامه  دوره،  در  كنندگان  به شركت  نهايت  در 
اعطا گرديد.

بدون  روش  به  لوله ها  بازسازى  آموزشى  كارگاه   98/09/12 مورخه  در 
سالن  محل  در  روح بخش  رسول  صادق  مهندس  آقاى  توسط  ترانشه  حفر 
كنفرانس پااليشگاه گاز سرخون با حضور مديران و كارشناسان پااليشگاه از 
بخش هاى مديريت سياالت، دفتر فنى، بخش توسعه و زيرساخت و اطفاى 
شركت  معرفى  با  و   10:30 ساعت  در  جلسه  اين  گرديد.  برگذار  حريق  
مهندسى مشاور طوس آب و ذكر فعاليت هاى شاخص و توانمندى هاى بالقوه 
اين شركت و سپس ارائه اساليد و توضيحات دقيق فنى در خصوص انواع 
و  آغاز  ترانشه  حفر  بدون  روش  به  لوله ها  نوسازى  و  بازسازى  روش هاى 

به عنوان   GRP منعطف  الينرهاى  تكنولوژى  معرفى  با   11:30 ساعت  تا 
آخرين تكنولوژى روز دنيا در اين زمينه ادامه يافت و در پايان به مدت 45 
ذكر  شايان  شد.  داده  پاسخ  جلسه  در  حاضر  كارشناسان  سواالت  به  دقيقه 
است اين كارگاه آموزشى با استقبال شگرف كارشناسان آن پااليشگاه مواجه 
شد و مراتب تقدير و تشكر از شركت مهندسى مشاور طوس آب به عمل آمد.

اين  در  كنندگان  شركت 
با  آشنايى  ضمن  دوره 
فتوگرامترى  اوليه  مفاهيم 
تصويربردارى،  سكوهاى  و 
قابليت هاى  اجمالى  معرفى 
 ،
افزارهاى  با نرم  آشنايى كلى 
يك  انجام  چگونگى  مرتبط، 
از  پهپاد  فتوگرامترى  پروژه 
دوربين  نوع  انتخاب  مرحله 
تا  مناسب  عكسبردارى 
نقاط  طراحى  پرواز،  طراحى 
آناليزهاى  زمينى،  كنترل 
اصولى  پردازش  و  دقت 
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مه
رنا

دي
تق

به  شهر  محمد  انتقال  (خط  بيرجند  شهر  به  آبرسانى  طرح  در 
توسط  آن  افتتاح  به  منجر  كه  بيرجند)  شرب  آب  خانه  تصفيه 
آقايان  راسخ  عظم  از  گرديد،  جمهور  رئيس  محترم  اول  معاون 
رجايى  سعيد  مهندس  مقدم،  داودى  غالمرضا  مهندس 
پروژه هاى عمرانى  پيشبرد  در  محمدرضا عباسى  و مهندس 
مجدانه و مدبرانه؛ توسط رئيس محترم هيئت مديره و مدير عامل 
مهندس  آقاى  جناب  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  شركت 

حسين امامى تقدير و تشكر بعمل آمد.

از   98 سال  نشانى  آتش  و  ايمنى  ملى  روز  بزرگداشت  در 
تالش هاى ارزشمند و همكارى صادقانه كارشناس برگزيده حوزه 
سركار  تهران  فاضالب  طرح  زيست  محيط  و  ايمنى  سالمت، 
خانم بهاره كرد در به ثمر رساندن اهداف عاليه نظام مقدس 
انجام مسئوليت هاى خطير خود و نو  ايران و  جمهورى اسالمى 
آورى در پيشبرد اهداف طرح ملى فاضالب، تهران توسط رئيس 
هيئت مديره و مدير عامل محترم شركت فاضالب تهران جناب 

آقاى مرتضى عزالدين تقدير و تشكر بعمل آمد.




