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عناوین منتخب

سخن نخست

استفاده از شرایط قراردادهاي تیپ فیدیک در سازمان برنامه و بودجه در دهه 40 خورشیدي )برابر با 61-1960( آغاز گردید. 
 )design & built( در کنفرانس فیدیک در نروژ بحث پیرامون قراردادهاي طرح و ساخت )در سال 1990 )خرداد 1369
مطرح و مقرر شده که فیدیک براي پروژه هاي بزرگ و نیز چند  منظوره بگونه اي بررسي نماید که تقسیم ریسک بین کارفرما و 
پیمانکار صورت پذیرد. بر این اساس پروژه هاي بزرگ به سوي روش EPC که معادل آن همان کلید در دست مي باشد سوق نمود.

بدیهي است انتخاب روش EPC تنها با شناخت اصولي مهندسي، تأمین کاال و اجرا الزم، ولي کافي نمي باشد زیرا این مقوله 
فراتر از کنار هم قرار دادن سه واژه یاد شده است. 

در قراردادهاي EPC به دلیل ماهیت در هم تنیده بخش هاي مختلف این نوع قراردادها و ارتباط بسیار زیاد آنها با یکدیگر، 
موضوع مدیریت پروژه نقش عمده اي در ایجاد هماهنگي موازي و تکمیل موفقیت آمیز پروژه را ایفا مینماید.

عمده ترین مولفه هاي انتخاب روش EPC توسط کارفرما عبارتند از، اطمینان از:
   1- مهارت و تجارب پیمانکار یا مشارکت پیمانکار و مشاور طرح 

   2- تأمین مالي بموقع پروژه
   3- هزینه نهائي طرح و زمان قطعي پایان پروژه 

   4- مشخص بودن کامل اجزاء و اهداف طرح 
تجارب حاصل از اغلب پروژه هاي اتمام یافته و با در دست اجراي کنوني )به جز نفت و گاز( به روش EPC در ایران حاکي 
ناگزیر مبناي  قرارداد،  و عقد  مناقصه  اهداف دقیق طرح در هنگام  یا  و  پروژه  ابعاد  نبودن  بدلیل روشن  این می باشد که  از 
پیمان فهارس بهاء سازمان برنامه و بودجه و بعضاً اعمال تعدیل در صورت وضعیت هاي کارکرد بوده است که در این حالت 
اکثر مزایاي روش EPC از دست رفته و مفهوم واقعي این روش رنگ باخته است. امید است کارفرمایان محترم به این مهم 

توجه بیشتري مبذول فرمایند. 
پیمان گستران عرصه شرق،  بنام شرکت  پیمانکاري  ثبت یک شرکت  با  در سال 1396 شرکت مهندسی مشاور طوس آب 

توانست با تکیه بر تجارب 38 ساله خود ورود پررنگ تری در طراحي، نظارت و اجرای پروژه هاي EPC را داشته باشد.
که  گردیده   EPC بزرگ  پروژه  چندین  اجرای  و  اخذ  به  موفق  تاکنون  گستران  پیمان  و  آب  مشارکت طوس  راستا  این  در 

تعدادی از آنها به پایان رسیده و دو پروژه در شرف تحویل موقت میباشد.
 EPC اکبرطوسي – مدیر پروژه هاي              
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جدید قراردادهای 
آب  نتقال  ا و  رضوی  و  جنوبی  خراسان  استان های  به  فارس  خلیج  ز  ا آب  نتقال  ا ملی  طرح های 

بلوچستان و  سیستان  استان  به  عمان  دریای  ز  ا

کارفرما: شرکت تأمین آب صنایع و معادن )ایمواسکو( 
موقعیت مکاني: استان هاي سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي

معرفی پروژه: تحقق برنامه هاي توسعه در استان هاي شرق کشور با دسترسي به منابع 
آب پایدار عملي خواهد بود. به دلیل عدم وجود منابع آب جدید و قابل استحصال 
در چنین مقیاسي در منطقه و حتي حوضه هاي مجاور داخلي، چشم انداز تأمین این 

ماده حیاتي مستلزم اجرایي نمودن طرح هاي تأمین آب از دریا است.

شرکت »تأمین آب صنایع و معادن« )ایمواسکو( با حمایت وزارت صمت و با مشارکت 
نیاز صنایع و معادن  با هدف تأمین آب مورد  بخش خصوصي، در سال 1400 
استان هاي شرقی کشور تأسیس گردیده است و رسالت اجراي طرح ملي نمکزدایی و 

انتقال آب دریای عمان به استانهاي شرقی کشور را بر عهده دارد. 
شرکت »مهندسي مشاور طوس آب« با تکیه بر تجربیات موفق خود در زمینه طراحي 
و نظارت بر عملیات اجرایي طرح هاي بزرگ انتقال آب کشور، به عنوان مشاور طرح 
ملي انتقال آب دریای عمان به استان هاي شرقی کشور سعي بر آن دارد که باري 
دیگر با همکاري شرکت »تامین آب صنایع و معادن« )ایمواسکو(  به این رسالت ملي 

خود به نحوي چشمگیر و مطلوب جامه عمل بپوشاند.

– سامانه انتقال آب در محدوده استان سیستان و بلوچستان: 
این سامانه از تاسیسات نمک زدایی گیشاب واقع در شرق چابهار شروع و پس از عبور 
از مجاورت نیکشهر به منطقه کوهستانی جاوشیر می رسد. یک تونل به طول تقریبی 
8.5 کیلومتر برای انتقال آب پیش بینی شده است.  مسیر انتقال آب به سمت زاهدان 
و تا مرز استان خراسان جنوبی ادامه دارد. طول خط اصلی انتقال آب در این استان 
حدود 700 کیلومتر است. ظرفیت انتقال آب در این استان 230 میلیون مترمکعب 

در سال می باشد.

– سامانه انتقال آب در محدوده استان خراسان جنوبی:
سامانه انتقال آب در محدوده این استان از مرز استان سیستان و بلوچستان شروع و 
به سمت شمال امتداد یافته و پس از عبور شهر نهبندان و بیرجند به سمت شمال 
ادامه مسیر داده و با عبور از مجاورت شهر قائن به سمت مرز استان خراسان رضوی 
امتداد می یابد. در این منطقه انشعاب آب مجتمع سنگان در نظر گرفته شده است. 
طول خط اصلی انتقال آب در این استان حدود 405 کیلومتر است. ظرفیت انتقال 

آب در این استان 180 میلیون مترمکعب در سال می باشد.

– سامانه انتقال آب در محدوده استان خراسان رضوی:
خط اصلی انتقال آب از شمال دشت خضری به سمت شمال از شرق شهر گناباد و 
مجاورت شهر تربت حیدریه عبور کرده و در حوالی روستای کامه با عبور از تونلی به 
طول تقریبی 1300 متر، آب را به روستایی در نزدیک شهر مشهد به نام شریف آباد 
انتقال می دهد. طول خط اصلی انتقال آب در این استان حدود 235 کیلومتر است. 

ظرفیت انتقال آب در این استان 120 میلیون مترمکعب در سال می باشد.
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جدید قراردادهای 

مطالعات تعیین حد بستر، ساماندهي رودخانه ها و مسیل هاي حوضه 
آبريز جراحي و حوضه هاي جنوبي 

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس
موقعیت مکانی : استان فارس، واقع در شهرسـتان های جهرم، فسـا، رستم، 

کوه چنار، کازرون و ممسنی
معرفی پروژه : 

شناسایي  منظور  به  تخصصي  و  پایه  مطالعات  انجام  مطالعه  این  از  هدف 
رودخانه های  حریم  تعیین  و  هیدرولیکي  شرایط  بهره برداري،  موجود  وضع 
دست  به  نتایج  اساس  بر  مطالعـات  این  پایان  در  مي باشد.  مطالعـه  مـورد 
آمده طرحهاي الزم براي حفاظت حریم رودخانه و اقدامات اصالحي به منظور 

تثبیت و حق استفاده از حریم رودخانه تهیه و ارائه خواهد شد. 
در راسـتای اهـداف پروژه، اولیـن بازدید میدانی از محل بازه هـا و شـرایط 
کار  دستـور  در  طرح  محدوده  رودخانه های  فیزیوگرافی  و  هیدرولوژیکی 
کارفرما  اختیار  در  اولیه،  اقدامات  گزارش  قالب  در  حاصله  نتایج  و  می باشد 

قـرار خواهد گرفت.

مطالعات طرح بهسازی و ارتقاء کمی-کیفی تصفیه خانه آب شرب 
کوت عبداهلل شهرستان کارون

کارفرما : شرکت آب و فاضالب استان خوزستان
موقعیت مکانی : شهر اهواز- استان خوزستان

معرفی پروژه :
و  ز  اهوا شهر  جنوب  در  عبداهلل  کوت  شرب  آب  تصفیه خانه 
موجود  تاسیسات  است.  شده  واقع  کارون  رودخانه  حاشیه 
مدار  در  بخش  دو  شامل  آبگیر،  اسکله  ز  ا پس  تصفیه خانه  این 
ر  مدا در  بخش  است.  بهره برداری  ر  مدا ز  ا خارج  و  بهره برداری 
فیلتراسیون  ساده،  ته نشینی  واحدهای  ز  ا متشکل  بهره برداری 
به  حوضچه ای  بهره برداری  ر  مدا ز  ا خارج  بخش  و  گندزدایی  و 

باشد.  می  عرض  متر   10 در  طول  متر   200 حدود  بعاد  ا
خواهد  بخش  دو  شامل  پروژه  این  در  مشاور  مطالعات  لذا 
تاسیسات  کمی-کیفی  بهسازی  و  رتقاء  ا طرح  اول،  بخش  بود. 
اجرایی  نقشه های  تهیه  و  فرآیندی  طراحی  دوم  بخش  و  موجود 
حداکثری  استفاده  هدف  با  بهره برداری  ر  مدا ز  ا خارج  حوضچه 
خروجی  آب  کیفیت  رساندن  تا  موجود  تاسیسات  و  ظرفیت  از 

باشد.  می  شرب  آب  کیفی  استاندارد  سطح  به 
اهم شرح خدمات به شرح ذیل می باشد:

1- مطالعات مرحله اول
شناسایی وضعیت موجود تصـفیه خـانه، محل آبگیـری و فضای   -1-1

قابل دسترس
بررسی شرایط منطقه  -2-1

)ورودی/ تصفیه خانه  آب  کیفیت  آزمایشات  نتایج  بررسی   -3-1
خروجی( و به روزرسانی مبانی کیفی

بازنگری و بروزرسانی مشخصات طرح  و مبانی طرح تصفیه خانه  -4-1
شناسایی، بررسی و ارائه فرآیند ارتقاء کمی کیفی تصفیه خانه  -5-1

بررسی و آسیب شناسی نحوه آبگیری از رودخانه کارون  -6-1
تهیه و ارائه گزارش مطالعات مرحله اول طرح ارتقاء تصفیه خانه   -7-1

کوت عبداهلل
2- مطالعات مرحله دوم ارتقاء تصفیه خانه آب کوت عبداهلل 

2-1- تهیه مدارک فنی و آلبوم نقشه های اجرایی
2-2- تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و تهیه اسناد پیمان
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کارفرما : سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران با نمایندگي طرح 
تکمیل اکتشافات و تجهیز معدن زغال سنگ پروده 4 طبس

موقعیت مکاني : 100 کیلومتري جنوب شهر طبس، منطقه نیستان و پرورده 
معرفی پروژه:

با توجه به ثابت یا کاهشی بودن سطح آب های زیرزمینی و میزان آب های سطحی و از 
طرفی رشد روز افزون صنایع، اهمیت دسترسی به آب به صورت چشم گیری افزایش 

یافته است؛ چرا که در غیر این صورت بقای صنایع و رشد آنها به خطر می افتد.
پیچیدگي هاي فني، هزینه هاي سنگین و مشکالت اجرایي که در راه تأمین آب 
وجود دارد ناگزیر آب را بعنوان یک کاالي اقتصادي معرفي کرده است. در چنین 
شرایطي است که روش هاي آسان و ارزان انتقال اهمیت دو چندان یافته است. تالش 
این مهندسین مشاور بر آن خواهد بود بر اساس کاربرد صحیح فناوري هاي موجود، 

طراحي خطوط انتقال انجام گردد.
لذا با توجه به حساسیت های مطرح شده در زمینه مسئله کاالی بسیار مهم و 

اقتصادی آب پروژه ای با اهداف ذیل تعریف وتوسط کارفرمای محترم ابالغ گردید.

هدف از اجراي طرح، تامین آب از چاه های موجود در منطقه و انتقال آن جهت 
مصرف در معادن زغال سنگ پرورده طبس مي باشد. 

باتوجه به شرایط منطقه مورد مطالعه و مشخصات سامانه برداشت و انتقال 
آب، مولفه هاي اصلي طرح در محدوده پروژه به قرار زیر مي باشند:

- انجام مطالعات جهت تجهیز چاه های آب کارگاه شماره 3 نیستان و انتقال 
آب به مخزن 200 مترمکعبی کارگاه شماره 2 )انتقال آب از مخزن 200 
مترمکعبی تا مخزن جدید منطقه نیستان از خط موجود انجام خواهد شد.(

در  جدید  مخزن  احداث  مطالعات  انجام  و  ظرفیت  تعیین  جانمایی،   -
مجاورت مخزن 1100 مترمکعبی نیستان.

- انجام مطالعات خط انتقال آب از مخزن جدید نیستان به منطقه پروده 4 
- جانمایی، تعیین ظرفیت و انجام مطالعات احداث مخزن جدید در منطقه 

پروده 4 با توجه به موقعیت مصرف کننده ها )معادن و صنایع معدنی(
- انجام مطالعات احداث خط انتقال آب به سایت های خدماتی و بلوک های 
معدنی منطقه پروده )بلوک 3 پروده 4، انبار مواد ناریه و پایگاه امداد و نجات(

برای دستیابی به اهداف پروژه قراردادی در قالب مطالعات مرحله اول ، 
دوم و خدمات نقشه برداری و ژئوتکنیک به همراه برآورد هزینه طرح و در 
نهایت برگذاری مناقصه و انتخاب پیمانکار در طی مدت زمان هشت ماه 

انجام خواهد پذیرفت. 

مطالعات انتقال آب به مجتمع معادن زغال سنگ طبس 
بهـمـراه انجـام خـدمات نـقـشـه بـرداري و ژئوتکنـيک

انجام خدمات نظارت عالیـه و کارگـاهی اجـرای عملیـات خاکی،
پی سازی، نصب مخزن و احداث حوضچه های مرتبط، اجرای حفاظت 
کاتديک و راه اندازی 12 باب مخزن فوالدی توزيع آب اضطراری

کارفرما: شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران
موقعیت مکاني : محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران 

معرفی پروژه: 
تامین آب مراکز جمعیتی در مواقع اضطراری همچون زلزله از دغدغه های 
آبرسانی  »طرح  عنوان  با  طرحی  راستا  این  در  می باشد.  شهری  مدیران 
اضطراری تهران« در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته که با اجرای کامل 
آن، در صورت وقوع زلزله و ... ، در کمترین زمان ممکن آب با استانداردهای 
الزم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. ظرفیت پیش بینی شده مخازن به 
نحوی خواهد بود تا سه لیتر آب سالم و بهداشتی به ازای هر نفر برای مدت 

سه روز در مواقع اضطراری تامین باشد.
وظیفه  اضطراری،  آب  توزیع  مخزن  تعدادی  احداث  راستا جهت  این  در 
عالیه و کارگاهی شامل عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن،  نظارت 
احداث حوضچه های مرتبط، اجرای حفاظت کاتدیک و راه اندازی 12 باب 
مخزن فوالدی توزیع آب اضطراری در محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه 
6 شهر تهران بر عهده شرکت مهندسی مشاور طوس آب گذاشته شده است.

مشخصات فنی مخازن : مخازن از جنس فوالد با ضخامت جدار 17 میلیمتر 
قطر  اولیه  طرح  در  بود.  خواهد  المللی  بین  معتبر  استانداردهای  مطابق 
مخازن )تانکرهای زیر زمینی( 3 متر، طول حدود 14 متر و حجم آنها 100 
مترمکعب در نظر گرفته شده است، اما این ارقام بسته به شرایط طراحی و 

نقطه اجرا متغیر خواهد بود. 
این مخازن به صورت کنار گذر با خطوط لوله شبکه توزیع قرار گرفته و با 
توجه به هدف این مخزن سه عدد شیر اصلی قطع و وصل برای این مخازن 
تدارک دیده شده است. یکی از شیرها روی خط لوله شبکه قرار می گیرد و 
جریان آب لوله را به صورت نقطه ای قطع می کند. بر این اساس دو انشعاب 
به سمت مخزن گرفته می شود یکی قبل از شیر قطع، که آب را به سمت 
مخزن می برد و دومی بعد از آن، که آب را از مخزن به سمت شبکه بر   
می گرداند. روی این دو انشعاب نیز دو شیر قطع و وصل پیش بینی شده تا 
چنانچه الزم شد مخزن شستشو یا تعمیر شود، با بستن آنها، ورود آب به 
مخزن قطع شود و برای اینکه خللی در برداشت آب مصرف کننده ها ایجاد 
نگردد شیر روی لوله شبکه باز و جریان به حالت قبل از کار گذاری مخزن 
در خواهد آمد. همچنین دو منهول در ابتدا و انتهای مخازن پیش بینی شده 
که روی آنها شیرهای هوا، نقاط برداشت آب و سایر ملزومات تعبیه می شود.

آب                                     تـوزیع  فـوالدی  مخــزن  نصب  از  نمـونه ای  زیــر  شـکل  در 
اضطراری مشاهده می شود.
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پروژه ها اخبار 
اصفهان  استانداری  عمرانی  هماهنگی  امور  معاون  مشاور  بازديد 
و مدير و کارشناسان دفتر فنی شرکت آب منطقه ای اصفهان از 

تصفیه خانه خین عرب و چهـل بازه مشهد

عمرانی  معاون  مشاور  بازدید   1401 سال  مرداد   23 تاریخ  در 
آب  شرکت  فنی  دفتر  و  انتشاری  دکتر  آقای  اصفهان  استانداری 
خین  تصفیه خانه  از  همکاران  و  براتی  مهندس  آقای  اصفهان  منطقه ای 
تصفیه  و  آباد  پرکند  و  عرب  خین  پساب  پمپاژ  ایستگاه های  عرب، 
شرایط  و  موجود  وضعیت  بازدید  این  در  آمد.  عمل  به  بازه  چهل  خانه 
از  پس  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مذکور  خانه های  تصفیه  بهره برداری 
رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  محل  در  نشست هایی  در  بازدید 
پساب  از  استفاده  مدیریت  نحوه  آب،  طوس  مشاور  مهندسی  شرکت  و 
گردید. ارائه  کارشناسان  توسط  مشهد  شهر  تصفیه خانه های  خروجی 

بازديد نماينده محترم مجلس شورای اسالمی - جناب آقای پژمان فر 
و مدير عامل محترم آب و فاضالب مشهد - جناب آقای مهندس 
اسماعیلیان از مراحل احداث مخازن روستاهای بخش مرکزی مشهد

همــراهی          با  پژمــان فر  آقـای  جنــاب  مجلس  محتـرم  نماینده  بازدید 
پروژه  از  اسماعیلیان  مهندس  آقای  جناب  آبفا  محتــرم  عامـل  مدیــر 
انتقال به شبکه توزیع روستاهای گجوان،  احداث مخازن و اجرای خط 
قیاس  کارده،  آباد،  معین  آباد،  خلق  ارداک،  دربیابان،  شیرحصار،  دزق، 
پیمانکاران  توسط  که  مشهد  مرکزی  بخش  در  وسطی  خور  و  آباد 
نظارت  با  صدرا  گستر  آبنگار  و  توس  بتن  سیال  کارشرق،  و  ساز  ایمن 
بعمل  باشد  می  اجرا  حال  در  آب  طوس  مشاور  مهندسی  شرکت 
نیاز  مورد  شرب  آب  سازی  سالم  و  تامین  هدف  با  پروژه  این  آوردند. 
باشد. می  انجـام  درحـال  درصد   90 فیـزیکی  پیـشـرفت   با  روسـتاها 

مهنـدسی  شـرکت  توسعه  و  مهندسی  معــاون  بـازديـد 
آبفـای کـشـور از پـروژه های فاضـالب شـهــر رشت 

و فاضالب کشور  توسعه شرکت مهندسی آب  و  معاون مهندسی 
از پروژه های فاضالب شهر رشت بازدید کردند . 

به  آبرسانی  جهاد  طرح  بررسی  برای  که  آقازاده  مجید  مهندس 
که  رشت  شهر  فاضالب  پروژه های  از  بودند،  کرده  سفر  گیالن 
اجرا  حال  در  آب  طوس  مشاور  مهندسین  نظارت  و  طراحی  با 
فاضالب  توسعه  و  بهره برداری  معاون  کرد.  بازدید  نیز  می باشد 
گیالن در این بازدید با اشاره به اجرای شبکه فاضالب زون غربی 
شبکه  از  بهره برداری  و  تکمیل  به منظور  فرمودند:  رشت  شهر 
فاضالب منطقه نخودچر ، دو قرارداد به طول 8 هزارمتر با مبلغ 

اولیه 246 هزار میلیون ریال در دست اجراست .
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یت کیفیت یر مد
امروزه اغلب سازمان  ها پی برده اند که ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات، 
است.  جهانی  رقابت  و  بازار  در  حضور  و  بقا  برای  ضروری  و  الزم  شرط 
ایجاد،  برای  الزامـاتی  برگیـرنده  در  کیفیت  مدیریت  سامانه  استانداردهای 

استقرار، اجـرا و برقرار نگهداشتن سامانه مدیریت کیفیت می باشند. 

سامانه مدیریت کیفیـت )QMS( شرکت مهنـدسی مشـاور طـوس آب، به 
مسئولیت های  و  رویه ها  فـرآینـدها،  معتـبر،  و  رسـمی  سامانه  عنوان یک 
دستیابی به سیاست ها و اهداف کیفیت سازمان را کنترل و مستند می کند. 
این سامانه به هماهنگی و هدایت فعالیت های سازمان برای تامین نیازهای 

مشتری و بهبود اثربخشی و کارآیی آن به  صورت مداوم کمک می کند. 
به کارگیـری یک سامانه مدیریت کیفیت، یک تصـمیـم اسـتـراتژی است 
که به سـازمان کمک می نماید تا عملکرد خود را به صـورت سیستماتیک 
بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسـعه پایدار فراهم نماید.

چرا QMS مهم است؟
QMS از این جهت دارای اهمیت است که شامل کلیه فعالیت ها و فرآیندهایی 

می شود که سازمان برای تهیه محصوالت و خدمات، متمرکز بر مشتریان 
به  را  مطلوب  نتایج  تا  می کند  کمک  سازمان  به    QMS می دهد.  انجام 
مشتریان و سایر سهامداران خود ارائه دهد. این امر موجب پیشرفت و رشد 
سازمان خواهد شد. به همین دلیل، توصیه می شود QMS  براساس الزامات 
استانداردی که به عنوان تامین کننده فرآیندهای مورد توافق برای اطمینان از 

رضایت مشتری شناخته شده است، ایجاد شود. 
تمام  شامل  سازمان   QMS اینکه از  اطمینان  برای  راه ها  بهترین  از  یکی 
الزامات  از  استانداردی  مجموعه  به  مراجعه  است،  اجرا  قابل  فرآیندهای 
برای سامانه های مدیریت کیفیت است. استاندارد ISO 9001 یکی از این 
الزامات است که در سراسر جهان پذیرفته شده است و تمام خط مشی ها، 
فرآیندها، رویه های مستند و سوابق معمولی را که برای یک QMS مورد 
سامانه  نیازهای  برای  تواند  می  و  می کند  ترسیم  و  تعریف  است،  نیاز 

مدیریت کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.

در  که  است  کیفیت  مدیریت  اصول  بر  مبتنی  المللی  بین  استاندارد  این 
استاندارد ISO 9000 تشریح شده است. 

و  اخذ  آب، ضمن  طوس  مشاور  مهندسی  شرکت  کیفیت  مدیریت  واحد 
نگهداشـت گواهینامه اسـتاندارد ISO 9001:2015 ، اصول کـاری خود را 
رویکرد  کارکنان،  و مدیریت، مشارکت  مبنای مشتری مداری، رهبری  بر 
فرآیندی، بهبود مستمر، تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت ها و داده های ارزیابی 

شده و مدیریت ارتباطات بین خود و مشتریان ایجاد نموده است.
در حـال حاضـر واحد مـدیریت کیفـیت شـرکت مهندسـی مشـاور طوس 
مدیریتی،  سیسـتم های  استقرار  اسـتراتژی،  مدیریت   : حوزه  سه  در  آب، 
سـیسـتم ها و روش ها که خود شـامـل کنتـرل و تضمین کیفیت، مسـتند 
سـازی و مدیریت فـرآینـدها می باشـند، مـشـغـول به فـعـالیت و اثربخشی 

است.
اسـتاندارد           بـر گـواهینـامه  شـرکت مهنـدسی مشـاور طوس آب عـالوه 
و  بروزرسانی  به  موفق  کیفیت(،  مدیریت  )سامانه های   ISO 9001: 2015

)سامانه های     ISO 14001:2015  : اسـتاندارد  گواهینامه های  نگهـداشت 
مدیریت  )سامانه های   ISO 45001:2018 و  زیسـتی(  محیـط  مدیـریت 
ایمنی و سالمت شـغلی( نیز گشـته است که مجمـوع این سـه اسـتاندارد 
تلفیق و همگرایی  با هدف   ،)IMS( تحت عنوان سامانه مدیریت یکپارچه
برای  یافته است که زمینه الزم  استانداردهای مذکور در سازمان استقرار 

بهبود مستمر در هر سه حوزه را ایجاد نموده است.
در سال جاری به منظور نگهداشت گواهینامه )IMS(، تمامی معاونت ها و 
امور سازمان در مردادماه 1401 مورد ممیزی داخلی و سپس در شهریورماه 
1401 توسط شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران مورد ممیزی خارجی 

قرارگرفتند. 
واحد مدیریت کیفیت شرکت مهندسی مشاور طوس آب بر آن است تا ضمن 
رعایت استانداردهای تعیین شده، به شناسایی و تصحیح انحرافات پروسه در 

عمل و ارتقاء عملکرد سازمان بپردازد.
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 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
پــایه  مبحث  یک  غیــرعامــل  پدافنـد  و  بحــران  مـدیریت  موضـوع 
نیز  آب  موضوع  جمله  از  مختلف  عرصه های  در  را  آن  باید  که  است 
پدافند  نیز  رهبری  معظم  مقام  دهیم؛  قرار  مدنظر  و  کنیم  رعایت 
ذکر  خاص  مقطع  یک  برای  نه  و  همیشه  برای  اصل  یک  را  غیرعامل 
توسعه،  هفتم  برنامه  کلی  سیاست های  در  انقالب  معظم  رهبر  کرده اند. 
دستگاهی  و  عمومی  کارهای  و  ساز  بهینه سازی  و  زیرساخت ها  تقویت 
به  تهـدیدات،  قبـال  در  تاب آوری  ارتقـاء  و  مصـون ســازی  بــرای 
اولویت  با  پـرتویی  و  شیمیـایی  زیسـتی،  سایبـری،  تـهـدیـدات  ویـژه 

دادند. قــرار  تاکیـد  مورد  را  غیــرعامــل  پـدافنـد 
پدافند  بحث  مـلـی،  امنیت  موضـوع  اسـاسی  محـورهای  از  یکی 
مبحث  این  جایگـاه  و  مفاهیـم  دقیق تر  شناخت  است،  غیـر عامـل 

باشد. این خـصـوص  در  موثـر  اقـدامی  می تـوانـد 
که  خطـراتـی  و  بالـقــوه  تـهـدیدات  زمینـه  وجـود  به  تـوجه 
امنـیت مـلـی، اسـتقـالل و تمامیت ارضـی کـشـور را نشـانه گرفته 

می باشـد. مشهــود  کامال  دفاع  عقلی  ضرورت 
منابع پایه از سرمایه های مهم کشور است و فرهنگ سازی و آموزش در 
مدیریت مصرف این منابع از قدرت های نرم محسوب می شود. مهندسی 
پدافند غیرعامل یک نیاز معماری، مهندسی و استراتژیک، برای کاهش 
تاثیر عملیات دشمن و تامین امنیت پایدار سیستم های تامین آب مانند 
تصفیه خانه،  پمپاژ،  ایستگاه های  انتقال،  خطوط  آب،  های  چاه  سدها، 

مخازن ذخیره و شبکه های توزیع آب است. 
اســاسی تریــن  از  یـکـی  شــرب  آب  تــوزیـع  و  تامیــن  امــروزه 
حفـظ  و  آب  تامین  و  می آید  بشمار  حکومت ها  مسئولیت های 
تاسیسـات جزو  این  اهمیت می باشد.  به آن حائز  زیرساخت های مربوط 
مورد  همــواره  که  می باشـند  کـشـور  هر  اسـاسی  زیرسـاخت های 

بوده است.  اشـکال مختلف  به  تهدید دشـمنان  و  توجه 
مختلف  های  زمینه  در  مشاور  این  ساله   30 از  بیش  سابقه  به  توجه  با 
بحران  مدیریت  موضوع  به  توجه  اهمیت  لزوم  و  کشور  سطح  در  آبی 
اقدام  مشاور  این  آبی،  منابع  و  آبی  تاسیسات  در  غیرعامل  پدافند  و 
غیرعامل  پدافند  و  خطرات  کاهش  و  ایمنی  تخصص  صالحیت  اخذ  به 
در  راســتا  همیـن  در  است.  نموده  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  از 
از  صالحیت  دریافت  جهت  الزم  اقـدامــات  نیــز،  جــاری  ســال 
شرکت  ضمن  و  آورده  عمل  به  نیز  را  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان 
را  غیرعامل  پدافند  مطالعات  گواهینامه  مرتبط،  آموزشی  دوره های  در 
گاز  و  نفت  و  ترابری  و  راه  و گروه های مهندسی آب،  کالبدی  در حوزه 

نمود. دریافت 
پــروژه هـای شــرکت در حــوزه پــدافنــد غیــرعــامـل مهنـدسی آب 

به شرح زیر می باشد: 
1- مطالعات پدافند غیرعامل طرح فاضالب در شهر بافق

پـردیـس،  شهــر  دو  شـمـاره  شـرب  آب  تصفیـه خانه  طـرح   -2
مـدل کمی و کیفی ، مطالعــات مرحله اول، ارزیــابی اثـرات تـهیــه 

برقابی نیروگاه  پایه  مطالعات  و  غیرعامل  پدافنـد  زیسـتی،  محیـط 
3- تامین آب اضطراری شهرهای استان خراسان رضوی

طـرح  غیـرعامل  پدافنـد  مطالعـات  غیرعامل  پدافند  مطالعـات   -4

جامـع تامیـن و انتقال آب شرب و صنعت استان های نوار شرقی کشور 
و  عمان  دریای  از  رضوی(  و  بلوچسـتان، خراسان جنوبی  و  )سیستان 

جانبی منابع  سایر 
 ، فنی  بـررسـی های  مطـالعـات  غیرعامل  پدافنـد  مطـالعـات   -5
آب  تامیـن  مختلف  گزینه های  اجتماعی  و  محیطی  زیست  اقتصـادی، 

از خلیج فارس صنعت اسـتان اصفهان 
و  اجرا  نصـب،  تهیه،  طراحی،  غیرعامل  پدافند  مطالعات   -6
مشاور  خدمات  آبادان)  مارد  کشتیرانی  قفل  و  سد  بهـره بـرداری 

کارفرما(
7- مطالعات پدافند غیرعامل خط دوم سامانه انتقال آب به استان یزد، 
شمال فارس و شهرهای جنوب اصفهان از سد خرسان 3 و بند انحرافی ماندگان

8- مطـالعات پدافنــد غیـرعامـل خط انتقـال آب از سـد نرماشـیر 
)نسـا( به شهرستان فهرج، ریگان و نرماشیر

 

گواهینامه موقت صالحیت 
خدمات مشاوره پدافند غیرعامل
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مدیریت دارایی های فیزیکی در کالن پروژه های کشور 

فناوری و   مدیریت اطالعات 
مدیریت  سازي  پیاده  ظرفیتهاي  خصوص  در  همفکري  و  بررسي  جلسه 
دارایي هاي فیزیکي در کالن پروژه هاي کشور در مورخ 1401/6/9 با حضور 
مدیران ارشد در محل شرکت مهندسي طوس آب و با همکاري شرکت هاي 
برگزار  پاوان"  فیزیکي  دارایي هاي  ارزش  "مدیران  و  خاوران"  نگار  "انگیزه 

گردید، که به اجمال به توضیح این کارگاه آموزشی می پردازیم : 
مدیریت دارایي هاي فیزیکي مفهومي است که از چند دهه قبل مطرح شده 
و در سال 2014 به یکي از استانداردهاي سازمان بین المللي استاندارد )ایزو 
دارایي هاي  مدیریت  استاندارد،  این  اساس  بر  است.  شده  تبدیل   )55000
به  سازمان  که  است  هماهنگ  و  منظم  فعالیت هاي  از  مجموعه اي  فیزیکي 
وسیله آن، دارایي ها را به همراه هزینه ها، ریسک ها و عملکردشان، در طي 
چرخه عمر خود و با هدف تحقق برنامه استراتژیک، به طور بهینه و پایدار 
مدیریت میکند. از جمله مزایاي مدیریت دارایي هاي فیزیکي میتوان به بهبود 
دارایي ها،  ریسک  اثربخش  مدیریت  دارایي،  ارزش  بهبود  دارایي ها،  عملکرد 
افزایش  و  باال  اطمینان  قابلیت  با  گیري  تصمیم  کار،  و  رشد کسب  ارتقاي 

اعتماد گروداران و ذینفعان اشاره نمود. 
الزامات،  معرفي  به  نسبت  ضیایي  محسن  دکتر  آقاي  ابتدا  جلسه،  این  در 
بر دارایي هاي فیزیکي  تاکید  با  ضرورت ها و مزایاي نظام مدیریت دارایي ها 
)مبتني بر مدل موسسه IAM( و سپس بررسي زمینه هاي پیاده سازي آن 
با توجه به نیازهاي کشور اقدام نمودند. سپس نظرات و پیشنهادات مدیران 
ارشد سازمان به منظور انطباق نظام مدیریت دارایي ها با پروژه هاي مرتبط 

مطرح گردید. 
دارایي هاي  انواع  از  یکي  عنوان  به   - فیزیکي  دارایي هاي  بهینه  مدیریت 
سازمان ها یکي از حلقه هاي مفقوده مدیریت ارزش در زیرساخت هاي حیاتي 
ملي، صنایع تجهیز محور و همه کسب و کارهایي است که وابستگي زیادي 
به عملکرد این دارایي ها دارند. پیاده سازي مدیریت دارایي هاي فیزیکي با 
توجه به نوظهور بودن آن و همچنین شرایط خاص کشور )از جمله تحریم و 
محدودیت دسترسي به فناوري ها و تجهیزات و فرسودگي تجهیزات و دارایي 
هاي سرمایه اي(، محدودیت منابع مالي و لزوم مدیریت هزینه امري پیچیده 

و تخصصي است. 
در  اي  سرمایه  دارایي هاي  شاخص   1396 سال  پایان  در  مطالعات،  مطابق 
صنعت آب و فاضالب کشور %91 گزارش شده است که ضرورت پیاده سازي 
مدیریت دارایي فیزیکي را نشان میدهد. در مقیاس جهاني نیز، صنعت آب و 
فاضالب یکي از بخش هاي پیشرو در پیاده سازي نظام هاي مدیریت دارایي هاي 

فیزیکي محسوب میشود.  
برخي اقدامات و خدمات مدیریت دارایي هاي فیزیکي در چرخه عمر پروژه 

هاي کالن کشور به شرح زیر قابل تببین مي باشد:
   - مرحله مطالعات و طراحی

. لحاظ نمودن دیدگاه مدیریت چرخه عمر در طراحي تجهیزات، تاسیسات 
و دارایي هاي فیزیکي

. تدوین نقشه راه مدیریت دارایي هاي فیزیکي به عنوان پیوست مطالعات 
و طراحي

. تحلیل عوامي محیطي )دروني و بیروني( و بافت سازماني مرتبط با پروژه
. شناسایي نیازها و انتظارات گرو داران و ذینفعان از دارایي ها

) SAMP( تدوین سند خط مشي  و برنامه استراتژیک مدیریت دارایي ها .

. شناسایي و پیش بیني ریسکهاي مدیریت دارایي هاي فیزیکي با توجه به 
طراحي انجام شده و طرحریزي اقدامات پاسخ به آن

. تدوین معیارهاي تصمیم گیري در خصوص طراحي، ساخت/خرید، استقرار، 
بهره برداري و از رده خارج کردن دارایي ها

. تدوین الزامات سیستم هاي نرم افزاري مدیریت دارایي هاي فیزیکي متناسب 
با پروژه

   - مرحله اجرا و بهره برداری
. بازنگري برنامه استراتژیک مدیریت دارایي ها و تدوین اهداف

. تدوین نظام نامه مدیریت دارایي
) AMP(طرح ریزي برنامه هاي مدیریت دارایي هاي فیزیکي .

. طرح ریزي، اجرا و پایش فرایندها و اقدامات مدیریت دارایي هاي فیزیکي
. شناسایي و انتخاب نرم افزارهاي مناسب مدیریت دارایي هاي فیزیکي

. پایش نیازها و انتظارات گرو داران و ذینفعان از دارایي ها

. تدوین دستورالعمل ها و مکانیزم هاي مدیریت و تحلیل هزینه دارایي در چرخه 
)LCC( عمر

. طراحي شاخصهاي کلیدي عملکرد و پیاده سازي نظام مدیریت عملکرد
. بهینه سازي برنامه هاي نگهداري و تعمیرات

. مدیریت بهینه قطعات یدکي
. ارزیابي بلوغ مدیریت دارایي هاي فیزیکي

. تحلیل علل ریشه اي خرابي ها، پیاده سازي نت مبتني بر قابلیت اطمینان
. شناسایي شایستگي هاي موردنیاز سرمایه هاي انساني و برگزاري آموزشهاي 

مدیریت دارایي فیزیکي
 www.angizehco.com/EAM به منظور کسب اطالعات بیشتر به آدرس

مراجعه و یا با شماره 05137054033 تماس حاصل فرمایید.
شرکت انگیزه نگار خاوران

)IAM(تصویر 1- مدل مفهومی مدیریت دارایی موسسه مدیریت دارایی
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نشست صمیمانه با پیشکسوتان

1401 تابستان  در  آموزش  واحد  عملکرد  خالصه 

در  آب  طوس  مشاور  مهندسی  شرکت 
اقدام  جوان  نخبگان  از  حمايت  راستا 
کنفرانس  هشتمین  از  مالی  حمايت  به 

مکانیک سنگ ايران نمود.
برگزاری نشست صمیمانه با پیشکسوتان با هدف انتقال تجربه و نهادینه شدن ارزش هایی 
که شرکت طوس آب بر مبنای آن رشد و توسعه و تداوم یافته است از اهم موضوعاتی است 
که در دستور کار امور منابع انسانی قرار دارد. از اینرو اولین جلسه با موضوع معرفی الگوهای 
رفتاری و عملکرد شرکت طوس آب با جناب آقای مهندس جوشش با محوریت مروری بر 
نهادینه کردن  با  امید است  برگزار گردید.  تیرماه 1401  خاطرات متنوع دوران کاری در 
ارزش های شـرکت مهندسی مشاور طوس آب در فرآینـد کـاری کلیـه همکـاران در همه 

مقاطع زمانی ،گـامی در راسـتای اعـتـالی کـشـور عزیزمان ایران برداریم.

آموزشی دوره های 
برگزار شده تازه های حسابداری  

و مالیاتی

مدیریت ریسک 
پروژه ها

پدافند غیرعامل در 
گروه مهندسی آب

باز آموزی الزامات 
ایزو برای مدیران

سامانه متمرکز ثبت 
 )IT(درخواست های مربوط به گروه

آیین دادرسی و تشریح 
سامانه های مودیان مالیاتی

هم اندیشی فرصت ها و 
ظرفیت های طراحی و استقرار 

نظام مدیریت دارایی

باز آموزی الزامات 
ایزو 9001

مدلسازی فرآیندها در نرم 
افزار ویژوال پارادایم

تفکر مبتنی بر 
ریسک در فرایندها

آموزش ایمنی و 
بهداشت خدمات

مدیریت ریسک 
سازمان

مدلسازی فرآیند 
 BPMN2ها با
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خواندنی مطالب 
مروری بر برخی از ديدگاه های پیرامون تغییر اقلیم :

گرمایش  و  اقلیم  تغییر  از  دانشگاهی  و  علمی  محافل  اکثر  در  امروزه 
فعالیت های  از  ناشی  که  تغییراتی  گفته می شود.  بسیار سخن  جهانی 
زندگی  کننده  تهدید  عوامل  مهم ترین  از  یکی  و  انسان شناخته شده 
مورد  دیدگاه  این  آیا  اما  می آید.  شمار  به  زمین  کره  روی  بر  بشر 
3 درصدی  1 تا  پذیرش همه صاحب نظران است؟ آیا واقعاً مساحت 
چنین  می تواند  آید  می  شما  به  ها  انسان  سکونتگاه  که  زمین  کره 

نماید؟   ایجاد  را  تغییری 

سطح  در  مختلفی  ارگان های  و  سازمان ها  اخیر،  دهه های  طی  در 
هستند. اقلیم  تغییر  موضوع  روی  بر  تحقیق  حال  در  بین المللی 

نهاد پس  این  است.  اقلیم1  تغییر  بیـن الدولی  نهادها هیئت  این  از  یکی 
کنفرانس  اولین  در  گرمایش جهانی  آثار  مسئله  اهمیت  مطرح شدن  از 
بین المللی تغییر اقلیم، با هدف ارزیابی تحقیقات علمی، فنی، اقتصادی 
و اجتماعی مرتبط با تغییر اقلیم و آثار آن بر کره زمین در سال 1988 
ملل  سازمان  محیط زیست  برنامه  هواشناسی2و  جهانی  سازمان  توسط 
متحد3تأسیس شد. اعضای این هیئت نمایندگان کشورهای عضو این دو 
سازمان هستند و وظیفه دارند که دالیل علمی وقوع تغییرات آب وهوایی 
و راهکارهای مقابله با آن را برای ارائه در کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان 
ملل متحد4 فراهم کنند. از نگاه )IPCC(، تغییرات آب و هوایی به تغییرات 
معنادار آماری در میانگین های اقلیمی یا تغییرپذیری آن برای دوره های 
علت  به  تغییرات  این  که  دارد  اشاره  بیشتر(  یا  )دهه ای  طوالنی مدت 
رخداد فرایندهای طبیعی یا تداوم تغییرات ناشی از فعالیت های بشر در 
ترکیب های جوی یا کاربری زمین اتفاق می افتد )IPCC, 2007(. این 
گزارشات  قالب  در  را  مختلفی  نوشتارهای  کار  به  شروع  ابتدای  از  نهاد 
مهم ترین  است.  منتشر کرده  و  تهیه  فنی  مقاالت  و  ارزیابی  و  تخصصی 
دستاورد این سازمان به بیان کو بارت، نائب رئیس IPCC این بوده است 
که "196 کشور عضو )IPCC( بر این باورند که فعالیت های انسانی به طرز 
انکارناشدنی دلیل اصلی تغییر اقلیم به شمار می روند." به بیان دیگر این 
نهاد اعالم می دارد که، به طورکلی جو و اقیانوس ها گرم شده اند، میزان یخ 
و برف کاهش یافته است، سطح میانگین جهانی دریاها باال رفته است و 
تراکم گازهای گلخانه ای در جو افزایش یافته است و  فعالیت های انسانی 
عامل اصلی ایجاد این تغییرات است. از این رو )IPCC(  هشدار داده است 

که باید تا سال 2030 میالدی انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر جهان به 
نصف کاهش یابد تا به این ترتیب از وقوع بدترین بحران آب و هوایی جلوگیری 
شود. مجدداً این پرسش ها مطرح می شود که، آیا این دیدگاه مورد پذیرش 
همه صاحب نظران است؟ آیا فعالیت های انسانی مهم ترین عامل از بین رفتن 

حیات بر روی کره زمین خواهد بود؟
سیاسی  را   )IPCC(بر حاکم  رویکرد  نوع  اقلیم شناسان  و  محققان  از  عده ای 
دانسته و معتقدند این نهاد برداشت های جهت دار از نتایج تحقیقات علمی دارد 
و به دنبال محدود کردن کشورهای در حال توسعه و یا فروش فناوری های 
دارای  کشور های  به  خورشیدی  پنل های  و  بادی  توربین های  به  مربوط 
تغییر  غیردولتی  بین المللی  هیئت  نهادها  این  از  یکی  باشد.  می  نفت 
از پروژه سیاست علم و محیط  نهاد در راستای حمایت  این  اقلیم4 است. 
ایجاد  است،  هوایی  و  آب  تغییرات  کننده  انکار  که   Fred Singer  6 زیست 
صورت  به  و  گردید  حمایت  هارتلند7   موسسه  توسط  آن  از  پس  و  شد 
رسمی در سال 2003 در ایتالیا آغاز به کار کرد. این نهاد با ایجاد برخی 
می کند.  دشوار   IPCC نظریه  سوال  بدون  پذیرش  برای  را  راه  تردیدها 
راستای  در  و  طبیعی  امری  نمی تواند  جهانی  گرمایش  و  اقلیم  تغییر  آیا 
اکسید  دی  اگر  -باشد؟  زمین  سیاره  اقلیمی  سیستم  متوالی  چرخه های 
)انسان(  ما  که  زمانی  چرا  پس  است  جهانی  گرمایش  اصلی  عامل  کربن 
تا   3 حاضر  حال  میزان  از  کربن  اکسید  دی  نبودیم،  زمین  کره  روی 
گازهای  میان  در  است؟  بوده  پایین تر  هم  دما  اما  بوده  بیشتر  برابر   4
اما  است  کربن  اکسید  دی  به  نسبت  موثرتری  عامل  متان  گلخانه ای 
سیاسی  و  جهت دار  موضوع  این  آیا  نمی داند!  اصلی  عامل  را  آن    IPCC

کربن  اکسید  دی  تولید  نسبت  گرفتن  درنظر  با  ساده تر،  بیان  به  نیست؟ 
به متان، اگر دی اکسید کربن را عامل گرمایش بدانیم به صورت طبیعی 
تولیدکننده  و  خیز  نفت  کشورهای  برای  انتشار  محدودیت  برنامه های 
اتهام  انگشت  کنیم  معرفی  اصلی  عامل  را  متان  اگر  و  بود  خواهد  نفت 
براین،  عالوه  بود.  خواهد  یافته  توسعه  و  پیشرفته  کشورهای  سمت  به 
نشان  که   IPCC دانشمندان  مکالمات  و  مراودات  از  رفته  لو  ایمیل های 
دهنده دست کاری شدن داده های اقلیمی برای برجسته ساختن گرمایش 
جهانی است، که رسوایی آن به Climate gate مشهور است، این تردیدها 
از  خود  خاص  نظرات  اعمال  ضمن  افراد  این  که  است  کرده  بیشتر  را 
گازهای  تأثیر  تحت  جهانی  گرمایش  نظریات  منافی  که  مطالبی  انتشار 

می کنند.  جلوگیری  باشد،  گلخانه ای 
را  فرضیه ای  هیچ  فکر  بدون  نمی توان  اینکه  است  واضح  و  روشن  آنچه 
واقعاً  آیا  اندیشید.  و  کرد  تحقیق  باید  پذیرفت.  اقلیم  تغییر  درخصوص 

است؟ افتاده  اتفاق  اقلیم  تغییر 
این  در  کلیدی  نقش  انسان  یا  است  طبیعی  واقعیت  یک  اقلیم  تغییر  آیا 
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باشد ؟ بر روی کره زمین نقش داشته  زندگی 
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