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سيالبهاي انتهاى سال 1397 و ابتداى سال جديد كه مقادير و بزرگى آن، دوره بازگشت پنجاه سال را نيز گذراند و بالغ بر بيست استان كشور را به 
برنامه ريزي در  براي تصميم سازان كشور گشود. آسيب شناسي ها نشان مي دهد سالها  را  نگاه ديگرى  بار درگير كرد،  صورت ويرانگر و خسارت 
سايه خشكسالي و بي اهميت بودن نسبت به همزيستي و همياري با رودخانه ها مشتمل بر تعيين و اجراي صحيح حريم و بستر همچنين ساماندهي    

آبراهه ها ،سبب تجويز بى حساب و كتاب تغيير كاربري دشتهاي سيالبي و اراضي سيل گير مجاور رودخانه ها و مسيل ها شده است.
تقريبا در همه نقاط آسيب ديده از سيالب مشاهده مى شود اراضي پست و دشتهاي سيالبي، مسيل ها و اراضي حاشيه رودخانه ها به زير ساخت و ساز 
رفته و از طرفي تغيير كاربري اراضي جنگل و مرتع به اراضي كشاورزي ، مسكوني، باغ ويال و .... در افزايش سيالب و رسوبات نقش عمده داشته است. 
نقش بى بديل سدهاى ايجاد شده در كاهش شديد يا حداقل تخفيف اثرات مرگبار سيالبها نيزقابل توجه بوده عليرغم آنكه سالها هجمه و سونومى 

انتقادات نسبت به صنعت سد سازى، آنرا به حاشيه رانده است.
اما نكات بارز و شاه كليد حل مشكالت در طغيان رودخانه ها و مسيل ها، توجه بيشترى به نكات ذيل را مى طلبد:  

1. عدم دخالت در مسيل ها و دستكاري آبراهه ها
2. جلوگيري از ساخت و ساز در خط القعر مسيل ها

3. رعايت حريم رودخانه ها و منطقه بندي سيالب دشتها 
4. كنترل و بازبيني مستمر بستر سيالبي

5. آموزش عمومي متناسب با فرهنگ محلي (ايمن سازي ساخت، اقدامات قبل، حين و بعد سيالب و ....)
اين نكات در طى سالها خشكسالى مورد سهل انگارى تصميم سازان قرار گرفت كه خسارات سنگين برجا مانده، ميراث اين تساهل و غفلت است.

به  و  راه جزم كند  را دراين  اخير، عزم خويش  آموخته شده  با كسب تجربيات و درس هاى  بدنه كارشناسى و مهندسى مشاور كشور،  شايسته است 
يارى بشتابد. حركتى كه مهندسى مشاور طوس آب در اولين هفته پس ازتعطيالت نوروزى با حضور تيم كارشناسى در استان گلستان، به عنوان تيم 

امدادى در زمينه مشاور آغاز كرد
             مصطفى زارع بهارى 

كارشناس آبيارى و زهكشى          
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و   FAO با همكارى  ابزارها"،  و  مفاهيم  آب،  "حسابدارى  بين المللى  كارگاه  برگزارى 
ICID به همت مركز منطقه اى ايران- برنامه ى تحقيقات بين المللى آبيارى و زهكشى 

وزارت  حمايت  با  ابزارها"  و  مفاهيم  آب،  "حسابدارى  بين المللى  كارگاه 
عنوان  به  آب  منابع  مديريت  و شركت  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  نيرو، 
كشاورزى  و  بار  و  خوار  سازمان  بين  مشترك  تخصصى  همكارى  اولين 
ملل متحد (FAO) و كميسيون بين المللى آبيارى و زهكشى (ICID) با 
بين المللى  تحقيقات  برنامه ى  ايران-  منطقه اى  مركز  سازماندهى  و  هدايت 
آبيارى و زهكشى (IRPID-IRN) در تاريخ 4 الى 7 اسفند ماه 1397 
در دو شهر تهران و اهواز برگزار گرديد. اين كارگاه با حضور معاون محترم 
وزير نيرو در امور آب و آبفا، آقاى مهندس قاسم تقى زاده خامسى در سالن 
همايش هاى وزارت نيرو در تهران افتتاح شد. اين كارگاه با هدف استفاده از 
آشناسازى سياست گذاران،  در جهت  بين المللى  و  ملى  ظرفيت هاى مختلف 
تصميم گيران و مديران ارشد و همچنين دانشگاهيان و كارشناسان خبره ى 
پياده سازى  چگونگى  و  توسعه   ضرورت  با  كشاورزى  و  آب  بخش هاى 
تجربيات  همچنين  و  آن ها،  مختلف  ابعاد  آب،  حسابدارى  سيستم هاى 
بحث  كليت  كارگاه  اين  در  گرديد.  برگزار  زمينه  اين  در  جهانى  مختلف 
در  فائو  گام  به  گام  و روش  پايدارى  به  دستيابى  منظور  به  آب  حسابدارى 
ICID، دكتر  نماينده  ارائه گرديد.   FAO حسابدارى آب توسط مدرسين 
هستند  استراليا  هواشناسى  اداره  آب  منابع  بخش  رييس  كه  المهدى  امگد 
مرورى بر سيستم حسابدارى آب ملى استراليا، انواع استراتژى هاى مربوط 
به جمع آورى داده ها ،كنترل كيفيت پايگاه ملى داده ها و اشتراك داده ها 
در ميان سازمان هاى دخيل، همچنين استراتژى و ابزارهاى مورد نياز براى 
از  استفاده  و جدول  فيزيكى  اهميت عرضه ى  و  نقش  و  آب  پايش مصرف 
آب از نظر اتصال به حساب هاى اقتصادى و محيط زيستى را ارائه نمودند.
يك  در  آنها  بكارگيرى  چگونگى  و  پايه  مفاهيم  موضوع  اهميت  به  نظر 
روش  عملى  آموزش  اهواز،  در  كارگاه  سوم  روز  آب،  حسابدارى  سامانه 
طريق  از   (Rapid Water Accounting) سريع  آب  حسابدارى 

دو  در  تجربه عملى  اين  برگزار شد.  واقعى  پايلوت هاى  داده هاى  بررسى 
شركت  كارگاه  اين  در  گرديد.  انجام  آبيارى  شبكه  و  آبريز  حوضه  مقياس 
توسعه جداول  در  آن  كاربرد  و  بودجه آب بصورت صحيح  ايجاد  كنندگان، 
كاربردهاى  ميان  موجود  هاى  تفاوت  با  و  نموده  درك  را  آب  حسابدارى 
مصرفى و غيرمصرفى، كاربردهاى سودمند و غير سودمند و همچنين عدم 

قطعيت هاى داده هاى مرتبط آشنا شدند.

 ICID پيشنهاد برگزارى اين كارگاه در دوره رياست آقاى دكتر نى ريزى بر
از سوى ايشان به مركز منطقه اى ايران ارائه شد و با استقبال رياست مركز، 
سركار خانم دكتر ظهرابى مواجه گرديد. آقاى دكتر نى ريزى در كليه مراحل 
سازماندهى برگزارى كارگاه، عالوه بر حمايت هاى فنى و فكرى، همكارى 
نزديكى با اين مركز در برنامه ريزى ها، جلسات هماهنگى با نمايندگان فائو 
از  ايران،  منطقه اى  مركز  رياست  طرف  از  كارگاه  اختتاميه  در  داشتند.  و... 
تالش هاى صادقانه آقاى دكتر نى ريزى و خانم مهندس پوررسانه منش در 

جهت همكارى در برگزارى كارگاه تقدير به عمل آمد.
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كارفرما : شهردارى بوشهر
مدت قرارداد : 3 ماه

بوشهر : شهر  موقعيت مكانى طرح 
هدف طرح : با توجه به كاهش منابع آبى، نياز به استفاده از پساب تصفيه شده داراى 
استانداردهاى الزم جهت آبيارى فضاى سبز بيش از پيش احساس مى شود در همين 
راستا قرارداد انتقال و استفاده از پساب تصفيه شده جهت آبيارى و مصارف فضاى سبز 

شهر بوشهر به اين شركت مهندسى مشاور طوس آب ابالغ گرديد.
در مرحله اول مطالعات نياز آبى فضاهاى سبز شهر بوشهر با توجه به الگوى كشت مناسب 
منطقه محاسبه گرديده و پس از بررسى كمى و كيفى پساب خروجى از تصفيه خانه، طراحى 
خط انتقال از محل تصفيه خانه تا مركز شهر بوشهر به همراه مخازن ، ايستگاه پمپاژ و طرح 
ارتقاء كيفى تصفيه خانه مورد نياز، انجام مى شود. در مرحله دوم مطالعات پس از تصويب 
مطالعات مرحله اول جزئيات اجرايى خطوط انتقال، مخازن، ايستگاه پمپاژ و ارتقاء كيفى 
تصفيه خانه تهيه مى گردد.شايان ذكر است مطالعات مدول دوم و سوم اين تصفيه خانه به 
ظرفيت حدود  2000 ليتر در ثانيه با همكارى شركت طوس آب در مراحل نهايى مى باشد.

با توجه به قراردادهايى كه در فصل پائيز به اين مشاور ابالغ گرديد، در ذيل به چهار مورد از اين قرارداد ها اشاره مى شود .

نگا  هـى به قـر ا ر د ا د هــاى تـازه

 انتقال و استفاده از پساب تصفيه شده جهت آبيارى و مصارف فضاى
    سبز شهر بوشهر

 با توجه به كاهش منابع آبى، نياز به استفاده از پساب تصفيه شده داراى 
استانداردهاى الزم جهت آبيارى فضاى سبز بيش از پيش احساس مى شود در همين 
راستا قرارداد انتقال و استفاده از پساب تصفيه شده جهت آبيارى و مصارف فضاى سبز 

در مرحله اول مطالعات نياز آبى فضاهاى سبز شهر بوشهر با توجه به الگوى كشت مناسب 
منطقه محاسبه گرديده و پس از بررسى كمى و كيفى پساب خروجى از تصفيه خانه، طراحى 
خط انتقال از محل تصفيه خانه تا مركز شهر بوشهر به همراه مخازن ، ايستگاه پمپاژ و طرح 
ارتقاء كيفى تصفيه خانه مورد نياز، انجام مى شود. در مرحله دوم مطالعات پس از تصويب 
مطالعات مرحله اول جزئيات اجرايى خطوط انتقال، مخازن، ايستگاه پمپاژ و ارتقاء كيفى 
تصفيه خانه تهيه مى گردد.شايان ذكر است مطالعات مدول دوم و سوم اين تصفيه خانه به 

انتقال و استفاده از پساب تصفيه شده جهت آبيارى و مصارف فضاى

 انجام خدمات مرحله سوم و نظارت كارگاهى بخشى از طرح ايجاد تاسيسات 
فاضالب شهر آستارا    

كارفرما :  شركت آب و فاضالب استان گيالن  
مدت قرارداد : 7 ماه

:  شهر آستارا واقع در استان گيالن موقعيت مكانى طرح 
هدف طرح : در فصل زمستان انجام خدمات مرحله سوم و نظارت كارگاهى بخشى از طرح ايجاد 

تاسيسات فاضالب شهر آستارا به شركت مهندسى مشاور طوس آب ابالغ گرديد.
شهر آستارا كه در منتهى الهيه شمال استان گيالن و در حاشيه درياى خزر واقع شده، داراى محدوده 
كشيده اى بطول تقريبى 3 كيلومتر با عرض متوسطى حدود يك كيلومتر مى باشد كه بدليل شيب 
بسيار كم و اختالف ارتفاع ناچيز اراضى آن نسبت به سطح درياى خزر (حداكثر حدود صفر تا 5 متر) 
و دارا بودن بافت ماسه اى اراضى و مجاورت با دريا و تاثيرپذيرى سطح آب زيرزمينى از سطح دريا، 
در رابطه با دفع آبهاى سطحى و فاضالب شهرى با مشكالت زيادى روبرو مى باشد. در وضع موجود 
شهر آستارا هيچگونه تاسيسات عمده و اساسى جمع آورى، انتقال و تصفيه فاضالب وجود ندارد. 
فاضالب ساختمان ها در انبارهاى ذخيره جمع آورى و توسط كاميون هاى تانكردار به زمين هاى 
اطراف شهر منتقل و تخليه مى گردد. در موارد زيادى فاضالب سبك منازل و ساختمان ها به كوچه 
يا خيابان ريخته مى شود كه عالوه بر ايجاد بو و منظره نامطلوب، باعث افزايش بيمارى و آسيب 
به بهداشت عمومى مى گردد. يكى ديگر از آثار آلودگى در شهر آستارا جارى شدن فاضالب بعضى 
ساختمان ها در رودخانه هاى عبورى از داخل شهر مى باشد. بطور كلى اساسى ترين داليل ضرورت 
اجراى طرح ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آستارا موضوع مسائل زيست محيطى و مشكالت اجتماعى 
اين شهر هستند. على رغم اين كه مطالعات طرح ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آستارا از سال 1374 
آغاز شده است، تا پايان سال 1396 به دليل كمبود اعتبارات عمرانى تنها 131 ميليارد ريال براى 
طرح مذكور هزينه شده و پيشرفت فيزيكى آن طبق موافقتنامه تنها 22 درصد است. با توجه به اين 
مطالب، مهمترين اهداف طرح حاضر نظارت بر تكميل عمليات اجرايى بخش هايى از طرح فاضالب 

شهر آستارا است كه داراى اولويت بيشترى به لحاظ مسائل بهداشتى، محيط زيستى و ... ميباشد.
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 مطالعات پروژه احداث دو باب تصفيه خانه آب اضطرارى با دو فرآيند متفاوت
هر يك با ظرفيت 150 ليتر در ثانيه شهر پرديس

ساماندهى مديريت آب و پسآب شركت مجتمع فوالد خراسان

كارفرما : شركت آب فاضالب شرق استان تهران
مدت قرارداد : 3 ماه

موقعيت مكانى طرح : شمال شهر 
پرديس 

در حال حاضر مدول   : هدف طرح 
شهر  شرب  آب  خانه  تصفيه  يك 
پرديس با ظرفيت 500 ليتر در ثانيه در 
دست بهره بردارى بوده و كار مطالعات 
مدول دوم و سوم اين تصفيه خانه در 

مراحل نهايى  مى باشد. 
با توجه به نياز روز افزون به آب شرب 
تصفيه شده در آينده نزديك و زمانبر 
بودن احداث مدول دوم و سوم تصفيه 
خانه آب شرب شهر پرديس، شركت 
تهران  استان  شرق  فاضالب  آب 
آب  اضطرارى  خانه  تصفيه  احداث 
كار  دستور  در  را  پرديس  شهر  شرب 

خود  قرار داده است. پيش بينى مى شود تا آخر بهار سال 1398 حداقل بخشى از تصفيه خانه اضطرارى اول به ظرفيت 150 ليتر در ثانيه به بهره بردارى برسد. در 
اين راستا كارفرما بعد از طى مراحل قانونى اقدام به عقد قرارداد با شركت طوس آب با موضوع مشاور كارفرما در پروژه احداث دو باب تصفيه خانه آب اضطرارى ، با 
دو فرآيند متفاوت هر يك با ظرفيت150 ليتر در ثانيه شهر پرديس نموده است تا بدين وسيله بخشى از نياز آب شرب شهر پرديس و مناطق اطراف در آينده نزديك 
تامين شود. محل احداث اين پروژه در داخل تصفيه خانه فعلى بوده و اين امكان وجود دارد كه با احداث مدولهاى دوم و سوم تصفيه خانه و عدم نياز به تصفيه خانه 

اضطرارى، تجهيزات به مكان مورد نياز انتقال يابد. منبع آب اين تصفيه خانه در مرحله اول، آب تامين شده از سد لتيان خواهد بود.
شايان ذكر است مطالعات مدول دوم و سوم اين تصفيه خانه به ظرفيت حدود  2000 ليتر در ثانيه با همكارى شركت طوس آب در مراحل نهايى مى باشد.

كارفرما :  رشکت عمران مسکن ش�ل 
مدت قرارداد:  18 ماه

موقعيت مكانى :  محدوده مجتمع فوالد خراسان در شهر نيشابور
هدف طرح: مطالعات پايه و تفصيلى، نقشه بردارى، نظارت عاليه و كارگاهى 
طرح ساماندهى مديريت آب و پسآب شركت مجتمع فوالد خراسان با هدف:

1- تامين پايدار آب از منابع آبى موجود و در دسترس مجتمع فوالد
موجود  نامتعارف  آبى  منابع  از  مجدد  استفاده  و  بازچرخانى  تصفيه،   -2
سطحى  آبهاى  سازى  ذخيره  و  آورى  جمع  شامل  مجتمع  محدوده  در 

مجتمع، تصفيه و انتقال پسآب هاى  صنعتى و بهداشتى موجود 
برخى كارهاى انجام شده:

- طراحى وضع موجود خطوط انتقال آب خام
پمپاژ  ايستگاه  و  انتقال  افزايش ظرفيت خطوط  پيشنهادات جهت  ارائه   -

موجود
با  طولى  پروفيل  تهيه  و  پساب  انتقال  خط  جهت  مسير  تعيين   -

مقياس1/1000
- تهيه طرح و جزئيات اجرايى خط انتقال پساب

- برآورد، متره و تهيه اسناد مناقصه خط انتقال پساب
- ارائه پيشنهاد طراحى سختى گيرى جهت افزايش كيفيت آب خروجى از 

 PWTP تصفيه خانه 
- طراحى فرآيندى تصفيه پساب صنعتى و اخذ تاييده كارفرماى محترم
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در تاريخ 97/10/24 با حضور وزير محترم نيرو آقاى دكتر اردكانيان 
و نيز حضور مسئولين لشكرى و كشورى به همراه نمايندگان شركت 
مهندسى مشاور طوس آب، مدير عامل محترم آقاى دكتر سعيد نى 
ريزى و آقايان مهندس الياسى و ابوطالبى، اولويت اول طرح آبرسانى 

بر شهرها و روستاهاى نوار مرزى استان گلستان آغاز گرديد.
آبرسانى به شهرها و روستاهاى نوار مرزى استان گلستان، تأمين نياز 
آبى شهرهاى گنبد، مينودشت، مراوه تپه، و حدود 130 روستاى واقع 
در نوار مرزى استان گلستان در سال افق طرح (سال 1415) مى باشد. 

طرح مذكور شامل دو بخش طرح تامين آب اضطرارى (سال 1390 تا 
1395) و طرح بلند مدت (سال افق 1415) ميباشد .

در  زيرزمينى  آب  منابع  از  استفاده  (فازيك):  اضطرارى  طرح  الف- 
منطقه مينودشت به منظور تامين 335 ليتر بر ثانيه تا سال 1395.

ب- طرح بلند مدت (فاز دو): استفاده از آب سد نرماب به مقدار 1078 
ليتر بر ثانيه (34 ميليون متر مكعب در سال) براى افق طرح با هدف 

كاهش سهم آب هاى زيرزمينى در محدوده طرح.
به منظور تأمين مالى هزينه هاى بخشى از طرح آبرساني به شهرها 
نامه  از آيين  نوار مرزي استان گلستان، مجوز استفاده  و روستاهاي 
اجرايى اصالحى ماده 56 قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از 
مقررات مالى دولت مصوب 1393/06/20 اخذ و مطابق آن مناقصات 

الزم برگزار گرديد. 
الزم به ذكر است كه بخش مذكور طرح (كه هزينه  هاى آن بر اساس 
مفاد آئين  نامه ماده 56 قابل تأمين خواهد بود) شامل 3 اولويت ميباشد :
روستاهاى  و  شهرها  به  نرماب  سد  از  آبرسانى  اول  اولويت   -1

مينودشت و گنبد
2- اولويت دوم آبرسانى به روستاهاى واقع در فجر 1

3- اولويت سوم آبرسانى به روستاهاى واقع در فجر 3 مى باشد

و  آب  و  فارس  استان  آبفاى  ارشد  مديران  بازديد 
فاضالب كشور از پروژه هاى فاضالب بهره مند از 

 (IDB)اسـالمى توسعه  بانـك  تسهيالت 
درپروژه هاى شبكه جمع آورى و تصفيه فاضالب شهرهاى نى ريز و 
فيروزآباد در قالب 6 قرارداد شامل 4 قرارداد شبكه هاى اصلى، فرعى و 
خطوط انتقال و نصب انشعابات به طول 200 كيلومتر خطوط فاضالبرو 
در اقطار 200 تا 1000 ميليمتر و بيش از 22000 فقره انشعاب در 
 SBR اقطار 110 تا 160 ميليمتر و دو قرارداد تصفيه خانه پيشرفته
به ظرفيت 20000 متر مكعب در مدول اول در دست اجرا است كه در 
تاريخ 97/12/1 و 97/12/2 مورد بازديد مسئولين و كارشناسان بانك 
توسعه اسالمى، وزارت امور اقتصادى و دارايى، آب و فاضالب كشور و 
آقايان  آبفاى استان فارس به شرح  مديران، معاونين و كارشناسان 
و   (IDBاسالمى توسعه  بانك  (نماينده   Wahyu wijayntio
فرهاد كاليوش(نماينده بانك IDB در ايران)، آقايان عظيمى و كاهه 
آقايان برفى، اسماعيلى،  اقتصادى و دارايى،  امور  نمايندگان وزارت 
خمر و احمدخان نمايندگان آبفاى كشور و آقاى مهندس قلندرى 
و  شهرداران  فرمانداران،  فارس،  استان  آبفاى  و  محترم  عامل  مدير 
مهندسين  ميزبانى  به  فيروزآباد  و  ريز  نى  شهرهاى  آبفاى  مديران 
از شركت  اين پروژه  بازديد مدير  مشاور طوس آب قرار گرفت. در 
طوس آب آقاى مهندس ربانى گزارش كاملى از اهداف و شكل گيرى 
 ، مناقصه  برگذارى  مناقصه،  اسناد  تهيه  مراحل طراحى،  ها،  پروژه 

استقرار پيمانكاران و اجراى پروژه ها ارائه نمودند. 

شايان ذكر است، جهت رسيدن به اهداف كمى و كيفى در اجراى 
پروژه هاى مذكور حداقل 2 شركت مهندسى بازرسى كاال و تجهيزات 
رتبه يك و دو شركت مهندسى مشاور مكانيك خاك و ژئوتكنيك به 
عنوان بازرسى توليد كاال و كنترل كيفى مراحل اجراى كار، شركت 

مهندسين مشاور طوس آب را يارى مى نمايند.
همچنين در پروژه هاى مذكور بالغ بر 400 نفر عوامل پيمانكاران از 
مهندس تا كارگران تخصصى و بيش از 50 نفر افراد دستگاه نظارت مقيم، 
نظارت عاليه، دفتر فنى و ادارى مهندس مشاور طوس آب، اشتغال دارند.

ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 
به  آبرسـانى  از طـرح  نيرو  وزير محترم  بازديد 
استـان  مـرزى  نوار  روستـا هاى  و  شهرهـا 

ن  گلستـا
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جناب آقاى دكتر جهانگيرى معاون محترم رئيس جمهور و جناب آقاى 
مورخ  كاشان  شهر  به  خود  سفر  در  نيرو  محترم  وزير  اردكانيان  دكتر 
97/10/23 مدول دوم تصفيه خانه فاضالب كاشان را افتتاح نمودند. در 
اين بازديد مديران شركت آب و فاضالب كشور، نماينده شهر كاشان در 
مجلس شوراى اسالمى، استاندار اصفهان، فرماندار و مسئولين شهر كاشان 
و آقاى دكتر نى ريزى مدير عامل شركت طوس آب ايشان را همراهى نمودند.

تصفيه خانه فاضالب كاشان مشتمل بر دو مدول مى باشد كه مدول دوم 
آن به ظرفيت 24000 متر مكعب  در روز با فرآيند لجن فعال و قابليت 
حذف مواد مغذى  در كنار مدول اول به بهره بردارى رسيد. شايان ذكر 
را  نفر   100000 بر  بالغ  جمعيتى  خانه  تصفيه  از  بخش  اين  كه  است 
تحت پوشش قرار مى دهد. استفاده از ظرفيت منابع مالى بانك توسعه 
اسالمى، استفاده ازسيستم گندزدايىUV و حذف نيترات و فسفات از 
ويژگى هاى اين پروژه است.هدف از اجراى تصفيه خانه فاضالب شهرى 
منابع  آلوده شدن  از  پيشگيرى  عمومى،  بهداشت  ارتقاى سطح  كاشان 
سبز  فضاى  هاى  حوزه  در  شده  تصفيه  پساب  از  استفاده  و  زيرزمينى 

كشاورزى و صنعت خواهد بود.
دوم                    مدول  پروژه  از  مراسم  بهره برداري  در  رئيس جمهور  اول  معاون 
تصفيه خانه فاضالب شهرستان كاشان با اشاره به اينكه شهرستان كاشان در 
منطقه كويري قرار دارد گفتند: موضوع آب مهم ترين دغدغه مردم و مسئوالن 
اين منطقه است كه بايد دنبال شود. آقاى دكتر جهانگيري افزودند: كه احداث 
پروژه تصفيه و بازچرخاني آب از اصلي ترين اقداماتي مى باشدكه بايد براي 
بهره وري آب در مناطق كويري به انجام برسد. معاون اول رئيس جمهور در 
ادامه صحبت هاى خود گفتند: خوشبختانه بخش خصوصي با عالقه آمادگي 
سرمايه گذاري در اين گونه پروژه ها به ويژه در شهرستان هاي كويري ايران 
را دارد، لذا هيچ آبي براي صنعت كشور مطمئن تر از آب بازچرخاني پساب 

شهري نيست و مي تواند كمك بسيار خوبي به صنعت باشد.
از  نيرو در سخناني اظهار داشتند: حدود 862 ميليون يورو  وزير محترم 
فاضالب(دو  و  بزرگ آب  پروژه  براي 9  اسالمي  توسعه  بانك  منابع  محل 
پروژه آبرساني و هفت پروژه فاضالب) از جمله تصفيه خانه فاضالب كاشان 

اختصاص يافته است. آقاى دكتر اردكانيان با اشاره به اينكه در دوران دولت 
تدبير و اميد بيش از 150 هزار ميليارد تومان از منابع مختلف براي صنعت 
برق كشور سرمايه گذاري شده است، گفتند: درحالي كه جمعيت كشور 
نسبت به ابتداي انقالب حدود 2.25 برابر شده ولي با اين وجود ظرفيت 

نصب شده نيروگاهي ما 11 برابر افزايش يافته است. 
درحاشيه اين مراسم آقاى دكتر نى ريزى با آقاى دكتر عزيز قنواتى مدير 
عامل شركت فوالداميركبيركاشان ديدار داشتند. در اين ديدار در مورد 
لزوم و برنامه ريزى بهينه سازى الگوى مصرف آب در صنايع فوالد بحث 

و گفت وگو شد. 
با  طوس  شركت  عامل  مدير  نى ريزى  دكتر  آقاى  مراسم  اين  درپايان 
آقاى مهندس جانباز مدير عامل شركت آب و فاضالب كشورنيز ديدار 
داشتند. دراين ديدار دكتر  نى ريزى گزارشى از عملكرد شركت طوس آب 

درشهركاشان را، ارائه نمودند.

بازديد و افتتاح مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شهر كاشان توسط معاون اول 
رئيس جمهور، وزير نيرو و مدير عامل شركت مهندسى مشاور طوس آب
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در فصل زمستان سال 97 چندين كارگاه و سمينارآموزشى در 
محل سالن اجتماعات شركت مهندسى مشاور طوس آب برگزار 

گرديد كه به تشريح دو كارگاه برگزيده مى پردازيم:
با  نو  براى عملكرد  نو  زبان  نو،  نو، ذهن  نگاه  آموزشى «  كارگاه 

تمركز بر نقش درايت جمعى پر در پايدارى سازمانى » 
در اين دوره كه بااستقبال تعداد زيادى از همكاران شركت طوس 
اب و نيز حضور پررنگ مدير عامل محترم و مديران شركت قرار 
كارگاه  اين  مدرس  بهبهانى  فرد  منصور  امير  آقاى  بود  گرفته 
توضيحات كاملى در خصوص موضوع برپايى اين دوره ارائه دادند. 
در ادامه ايشان در جهت تبديل مخاطبين به بازيگران حرفه اى 
آب،  دلخواه طوس  آينده  آفرينش  در  مناسب  نقش  ايفاى  براى 
افراد حاضر را در5 گروه تقسيم بندى كردند كه با خالقيت خود 
طوس آب را در قالب نقاشى روايت كردند و دورنماى آن را به 

تصوير كشيدند.
نماينده هر گروه طى چند دقيقه روايت گروه خود را ارائه داد. اين 
كارگاه تمرينى بود براى اينكه بدانيم، همانا كاركنان طوس آب 
هستند كه شايستگى تصوير سازى آينده شركت را دارند و پس 
ازاتمام كارگاه، يك آزمون ساده طراحى و به اعضاء ارائه شد و از 
آنان خواسته شد با توجه به تأثير كارگاه به زبان ساده و روان و 

خودمانى آينده و نقش خود در آن آينده را تبيين نمايند.  

« EPC Turnkey و EPC كارگاه آموزشى « قراردادهـاي
در اين كارگاه آموزشى يك روزه كه توسط مدرسين مجرب اين حوزه 
آقايان مهندس نادر شكوفى و آرش امام بخشى برگزار گرديد موارد 

ذيل به صورت مفصل توضيح داده شد :

آموزشي  سمينارهاى  و  كارگاه ها 

همكارانى كه تمايل به همكارى در اين حوزه دارند مى توانند فيلم كارگاه كه در اين آدرس
 \\FILE-SERVER\Teaching بار گذارى شده است را مشاهده نمايند

متخصصين  كارفرمايى  صنفى  انجمن  جلسه   97/12/13 تاريخ  در 
از  متشكل  اعضاء  از  زيادى  جمع  با حضور  رضوى  خراسان  ژئوتكنيك 
شركتهاى داراى گريد از سازمان برنامه و بودجه و ديگر شركتهاى داراى 
مهندسى مشاور  ميزبانى شركت  به  و شهرسازى  از مسكن  بندى  رتبه 
طوس آب در سالن اجتماعات اين شركت برگزار گرديد. تقدير از پيش 
كسوتان عرصه ژئوتكنيك استان يكى از برنامه هاى جلسه بود و در اين 
زمينه از آقايان دكتر سيستانى، مهندس محسنى و مهندس اقبالى با اهداء 
لوح سپاس تقديرگرديد همچنين با حضور نماينده وزارت كار و سازمان 
انجمن  انجمن موافقت شد  و هيات مديره  نام  تغيير  با  نظام مهندسى 
نسبت به ارائه گزارش عملكرد هيات مديره و عملكرد مالى اقدام نمود. 
در نهايت انجمن از برگزارى باشكوه جلسه به ميزبانى شركت مهندسى 

مشاور طوس آب قدردانى نمود. 

انجمن  ساليـانه  گردهمـايى 
رضـوى خـراسان  ژئوتكنيك 

پروژه  المللى مديريت  بين  در فصل زمستان در چهاردهمين كنفرانس 
تغيير  دنياى  به  عنوان « سفر  با  اى  مقاله  تهران  ماه 1397  اسفند  در 
از همكاران شركت  يكى  توسط خانم شادى سپهى  ساختار سازمانى» 

ارائه گرديد كه در ذيل چكيده اى از مقاله ايشان را مرور مى كنيم :
تنها  نه  خود  عمر  چرخه  طى  در  پايدار  و  موفق  سازمان هاى 
بلكه  دهند  مى  نشان  محيطى  تغييرات  به  مناسبى  واكنش هاى 
را  آنها  بقاى  و  پويايى  كه  نيز هستند  متعددى  درونى  تغييرات  خالق 
آنها  نمودن  نهادينه  و  تغييرات  اين  مديريت  شيوه  شود.  مى  سبب 
به  حاضر  مقاله  كه  دارند  بر  در  ارزنده اى  شيرين  و  تلخ  تجربه هاى 
ارائه نمونه اى از يك تغيير بزرگ درون سازمانى در خصوص ساختار 

سازمانى شركت پروژه محور طوس آب مى پردازد. 
و  نيازها  تمامى  پاسخگوى  امروز  پارادايم هاى  كه  است  مسلم 
نياز  مداوم  طور  به  ها  شركت  و  نيستند  سازمان  فرداى  چالش هاى 
شركت  فرهنگ  و  ها  سياست  راهبردها،  طرفى  از  دارند،  بهبود  به 
يك  عنوان  به  شده  ارائه  ساختار  بنابراين  متفاوتند؛  متفاوت،  هاى 
شده  طى  مديريتى  مسير  ليكن  نمى باشد  ايده آل  يا  تجويزى  الگوى 
ارائه  را  بارى  گوهر  تجارب  و  بخش  الهام  نكته هاى  تغيير،  اين  در 
مى دهد كه مى تواند به عنوان چراغى براى ايده هاى نوين در ديگر 

شود.  محسوب  سازمان ها 

همكاران مقاالت  به  كوتاه  نگاهى 
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است هزينه توليد آب طى دو فرايند MSF و MED تقريبا يكسان، 
ولى به كمك اسمز معكوس نسبت به MSF كمتر است. در اين مقاله 
تا حدودى به شرح موارد فوق و معرفى منابع تامين انرژى ارزان و 

تجديد پذير براى اين فرآيندها پرداخته شده است.
سيستم هاى پيش تصفيه واحدهاى نمك زدايى آب دريا

اسمز معكوس  به روش  و تصفيه  آب دريا  شيرين سازى آب دريا 
دستگاه هاى آب شيرين كن دريايى سيستم تصفيه آب دريا (آب 
شور ) به روش اسمز معكوس Sea Water Treatment به دليل 
باال بودن ميزان شورى نمك هاى محلول به بيش از 10000 ميلى 
گرم بر ليتر  تا 45000 ميلى گرم بر ليتر كه ناشى از باال بودن شورى 
آب شامل عناصر كاتيونى و آنيونى مى باشد در نظر گرفته مى شود.

با توجه به باال بودن كلرايد آب كه عاملى اساسى در ايجاد خوردگى 
سيستم  اين  طراحى  باشد  مى  كن  شيرين  آب  سيستم  اتصاالت  
و  الملل  يين  IWW جوش  استاندارد هاى  با  بايستى منطبق  مى 
استاندارد هاى انتخاب مناسب آلياژ صورت پذيرد تا از بروز خوردگى 

سيستم درامان باشد.
جمع آورى آب هاى سطحى

گرفتگي  آب  بارندگي  فصول  در  بزرگ  شهرهاي  مشكالت  از  يكي 
معابر مي باشد كه موجب اختالل در رفت و آمد شهروندان شده و در 
مواردي منجر به راه افتادن سيالب هاي فصلي در شهر مي گردد. با 
توجه به وظيفه شهرداري در رابطه با دفع اين گونه آب ها، شهرداري 
اين وظيفه را در قالب حفر چاه ها و كانال هايي در سطح معابر انجام 
پيمانكاران  عهده  به  تاسيسات  اين  از  نگهداري  وظيفه  و  دهد  مي 

تنظيف معابر و حمل زباله خدمات شهري مي باشد.
نقش مديريت مشاركتى آب در شبكه آبيارى و زهكشى قره 

سر ،زرينگل،در افزايش كارايى مصرف آب غالت
و  مهم  مباحث  از  يكى  به كشاورزان  آبياري  مديريت  انتقال  امروزه 
و  است  جهان  سطح  در  آبياري  مسائل  برنامه-ريزان  براي  ضروري 
راهكار  به يك  آبياري  يا مديريت مشاركتى  آبياري  انتقال مديريت 
شايع در جهان تبديل شده است.در تعريف مديريت مشاركت آبياري 
مى-توان گفت: مديريت مشاركتى آبياري به مشاركت بهره برداران 

در كليه ي سطوح مديريت سامانه هاي آبياري اطالق ميشود.
 اين نوع مديريت تنها زمانى كارايى دارد كه بهره برداران در برنامه 

ريزي و مديريت نظام هاي آبياري مشاركت مؤثر داشته باشند.
نقشه بردارى با پهباد

 يكى از علومى كه در كشور ما از حساسيت بااليى برخوردار است علم 
مهندسى هيدروگرافى است. با استفاده از علم هيدروگرافى مى توان 
به اعماق درياها و آب ها دست يافت و از وضعيت توپوگرافى زير سطح 
درياها داده هاى بسيارى را جمع آورى نمود. به هر طريق با استفاده 
از داده هايى كه به روش هاى مختلف علم مهندسى ژئوماتيك بدست 
مى آيد، مى توان آناليزهاى بسيار جالب و كاربردى با استفاده از سامانه 
اطالعات مكانى (GIS)  انجام داد. در علم GIS هدف اصلى آناليز 
داده ها و توليد اطالعات مكانى است. از آنجايى كه در توليد اطالعات، 

آمايش  بوم  شور  نام  با  كه  آب  شركت طوس  توسعه  تحقيق  مركز 
سمينار هاى  از  جديدى  دوره  برگزارى  به  موفق  مى كند،  فعاليت 
پژوهشى در شركت طوس آب شده است كه در آن عمدتا از مشاركت 
همكاران در تهيه سخنرانى هاى تحقيقاتى استفاده مى كند. چند 
و  بحث  به  را  دوره موضوعات خود  اين  در  نيز  دانشگاه  از  سخنران 
بررسى گذاشتند. موضوعات ارائه شده در اين سمينارها با نظر گروه 
شوربوم آمايش بررسى و پس از تائيد، طى برنامه ريزى هاى الزم ارائه 
مى گردند. در ذيل سمينارهاى ارائه شده در بازه زمانى فصل زمستان 

را مرور مى كنيم: 

انتخاب فناورى در نمك زدايى
 امروزه تامين آب شيرين كافى يكى از نيازهاى اساسى حيات انسان 
و صنايع مختلف است. با توجه به رشد  جمعيت جهان و محدوديت 
ذخاير آب شيرين جهان، نمك زدايى ارزانتر و سريع تر از آب دريا، 
به منظور تامين انواع مصارف آب، اهميت روز افزونى پيدا كرده است. 
شيرين سازى آب شور به كمك روش هاى  مختلف در سطح دنيا 
متناسب با كميت و كيفيت آب مورد نياز انجام مى  شود. عمده ترين 
   (RO1)روش هاى  نمك زدايى شامل روش غشايى اسمز معكوس
تقطير چند مرحله اى(MED2) ، روش ها ى حرارتى تبخير آنى چند 
 (VCD4)روش تقطير با متراكم سازى بخار ، (MSF3)مرحله اى
معايبى  و  مزايا  داراى  باشند كه هر كدام  يونى(IX5) مى   تبادل  و 
بكارگيرى  نياز،  و  به شرايط منطقه اى  با توجه  هستند و هر كدام 
موثر در  عوامل  از مهمترين  يكى  توليد شده  مى شوند. هزينه آب 
انتخاب روش است كه وابسته به كيفيت آب ورودى، نوع فن آورى، 
ظرفيت كارخانه، تامين و مصرف انرژى منجر به افزايش هزينه  هاى 
شوند.  مى  روش  غيراقتصادى شدن  بعضا  نتيجه  در  و  زدايى  نمك 
ويژگى هاى محل احداث كارخانه، هزينه انتقال آب از منبع به محل 
تصفيه خانه، نحوه توزيع آب تصفيه شده و دفع پسماند توليد شده، 
متفاوت بوده و اين عوامل در انتخاب روش هاى مذكور و مقايسه آن ها 
با يكديگر بسيار تاثير گذار  مى  باشند. مطالعات انجام شده نشان داده 

دستاوردهاى مركز تحقيق و توسعه 
شركت مهندسى مشاور طوس آب
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مهندسى  از  گرايش  اين  باشد،  تواند دخيل  مختلفى مى  داده هاى 
ژئوماتيك در بين علوم ديگر نيز از اهميت بااليى برخوردار است.

ارزيابى آلودگى آب و خاك در محدوده جاده سرخس
:خاك يكي از منابع مهم و ارزشمند طبيعت است و هم اكنون 95 
درصد غذاي انسان ها از زمين به دست مي آيد، با اين وجود يكي از 
آلودگي  است.  آلودگي خاك  زيست،  آلودگي هاي محيط  مهم  انواع 
خاك باعث از بين رفتن پوشش گياهي و كاهش رشد و نمو گياهان 
بيابان زايي مي شود. سموم شيميايي،  نهايت فرسايش خاك و  و در 
كودهاي شيميايي، فلزات سنگين، مواد زائد و فاضالب ها و مواد نفتي 
مهم ترين عوامل آلودگي خاك هستند. بر اساس تحقيقي در زمينه 
كودهاي  مشهد،  شهرستان  زيست  محيط  بر  توسعه  اثرات  بررسي 
و  حمايتي  خدمات  شركت  توسط  مشهد  در  شده  توزيع  شيميايي 
كشاورزي خراسان تنها درعرض سال 81 حدود 8 ميليون كيلوگرم و 

سموم شيميايي مورد استفاده 309 هزار كيلوگرم بوده است.
تاثير ظرفيت جذب بر عملكرد نوآورانه سبز با نقش تعديلى 

يادگيرى ارتباطى شركت طوس آب
به  ارائه شده  نوآوريهاى  ميزان  بنگاه،  موفقيت  مهم  عوامل  از  يكى 
بازار ميباشد. بخشى از نوآورى ميتواند بهرهبردارانه جهت استفاده 
از قابليتهاى موجود و افزايش كارايى بنگاه در كوتاه مدت؛ و بخشى 
از آن ميتواند اكتشافى جهت افزايش انعطاف پذيرى در مواجهه با 
بالقوه  از آنجاكه ظرفيت جذب  بلندمدت باشد.  تغييرات محيط در 
و  بردارانه  بهره  نوآورى  بر  متفاوتى  تأثير  ميتواند  يافته  تحقق  و 
اكتشافى داشته باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسى ارتباط دو سازه 
دوسوتوانى و ظرفيت جذب جهت كشف روابط ابعاد آنها با يكديگر 

انجام شده است.
هدف از برگزارى اين جلسات آشنايى  با تجربيات همكاران در زمينه 
هاى كارى مختلف و انتقال معلومات به همكاران جديد براى بهبود 
بخشيدن به فعاليت ها و محاسبات در پروژه هاى مختلف آينده است.

نخبگان  بنياد ملى  برتر كشورى توسط  آموختگان  هر ساله دانش 
بنياد  اين  تسهيالت  و  ها  حمايت  پوشش  تحت  و  شده  شناسايى 
قرار مى گيرند. در سال 1397 آقاى دكتر سعيد باغدارحسينى از 
طوس  مشاور  مهندسى  شركت  مجرب  متخصصين  و  كارشناسان 
آب، با توجه به سوابق درخشان علمى و پژوهشى به عنوان دانش 
تسهيالت  مشمول  و  شده  شناسايى  دكترى  مقطع  برتر  آموخته 
مختلف اين بنياد از جمله طرح نظام وظيفه تخصصى شدند. ايشان 
مهندسى  دانشكده  از  عالى  درجه  و  اول  رتبه  با   1396 سال  در 
از  و  التحصيل شده  فارغ  بهشتى  دانشگاه شهيد  انرژى  و  مكانيك 
         ISI جمله سوابق پژوهشى ايشان مى توان به چاپ بيش از 6 مقاله
20 مقاله كنفرانس ملى و بين المللى و 2 ثبت اختراع اشاره نمود.

1397 سال  دكتري  مقطع  برتر  آموخته  دانش 

،

آغاز به كار سازمان ها و پروژه ها (عموما) 
با  گيرد،  مى  شكل  كوچك  هسته  يك  از 
رشد شركت افراد بيشتر و بيشترى استخدام     
به  نياز  ها  فعاليت  توسعه  با  و  شوند  مى 

تفويض اختيار و حتى واگذارى تصميم ها نمايان مى شود. مديران دلسوز 
بى وقفه و بدون استراحت تقال مى كنند تا همه چيز به بهترين شكل خود 
پيش رود و خود را غرق در مسائل بى پايان و پيوسته اى مى كنند كه به 
شكل تصاعدى افزايش مى يابند. مديران هوشمند پس از مدتى تالش 
مى كنند تا براى ارتقاء عملكرد كاركنان و مديريت زمان راهكارافرينى 
كنند. اما دسته ديگرى از مديران با نگرش  و تفكر سيستمى وجود دارند؛ 
خود و كاركنانشان با لذت و به موقع  و موثر كار مى كنند همچنين زمان 
كافى براى استراحت هاى حتى روزانه خود به وجود مى اورند. براى اينكه 
با اين دسته از مديران بيشتر آشنا شويم، ابتدا تعريف سيستم را يادآورى 
ايجاد       را  مشخصى  خروجى  كه  پيوسته  هم  به  عناصر  مجموعه  كنيم: 
مى كنند. خروجى، تحقق اهداف سازمان يا پروژه است. اما بخش هاى 
كلى سيستم عبارتند از: افراد، ابزار و اسناد. مدير سيستم ساز با روش هاى 

زير، 3 بخش مذكور را بهبود مى بخشد:
الف- بهبود افراد

از خود يك سوال مى پرسد: كدام يك از پرسنلم اگر بخواهند مجموعه   
را ترك كنند، خوشحال مى شوم؟ سپس با علم به اينكه اخراج نيرو، 
سخت ترين كار مديريت منابع انسانيست، با جسارت چنين جراحى اى 
را به نحوى كه رابطه برد-برد باشد انجام ميدهد. واقعا افراد در شركت 
به خوب و بد تقسيم بندى نميشوند بلكه مناسب يا نامناسب براى يك 
شغل تشخيص داده مى شوند؛ بزرگترين لطف در حق كارمند نامناسب 

راهنمايى وى براى تعيين شغليست كه مناسب وى باشد.
آموزش به گاه براى كاركنانش در نظر مى گيرد: آموزش اگر بر اساس   
نياز سنجى و به موقع انجام نشود نه تنها سرمايه گذارى نيست بلكه 
صرفا هزينه و هدر دادن زمان و پول است. يادمان باشد نيازسنجى 
آموزشى تمايل و خواسته ما نيست بلكه شكافى است بين آنچه هست 
و آنچه بايد باشد. بعضى وقتها آموزش مى تواند به صورت گوش دادن 
به حرف هاى مدير باشد؛ به شيوه حضورى يا  غير حضورى: گوش 
دادن به صدايى كه قبال ضبط شده است. مدير معتقد به سيستم پس 
از انتقال حرفهاى جديد و مهم اش مى تواند ازمون مرتبط را طراحى 
كند يا از انان بخواهد چكيده مطالب را در قالب يادداشت به همكاران 

خبره تر و با تجربه تر ارائه دهند.
موتور محركه خالقيت و نو آورى را با نيروى انگيزش، فعال و تقويت   
مى كند؛ براى انگيزش نياز به روش هاى گران و پيچيده و بلند مدت 
نيست. گاهى يك افرين گفتن يك تشكر يك خدا قوت گفتن يك 

پيام انگيزشى افراد را شارژ مى كند.
مدير سيستم ساز افرادى را به مجموعه خود اضافه مى كند كه ارزش   
استخدام  دارد كه  ايمان  او  ايجاد كنند.  افزوده  ارزش  و  افرينى كنند 
پايين  حقوق  با  ضعيف  كارمند  از  بهتر  باالتر  حقوق  با  قوى  كارمند 
با  باالقوه  با پتانسيل و قابليت  البته تشخيص درست كارمندان  است؛ 

اين راهبرد همراستا در نظر گرفته مى شود. ادامه دارد...

                           دلنوشته اى آميخته به تجربه و مطالعه از شادى سپهى

ساز سيستم  مديران 

از خود يك سوال مى پرسد: كدام يك از پرسنلم اگر بخواهند مجموعه   

آموزش به گاه براى كاركنانش در نظر مى گيرد: آموزش اگر بر اساس   

موتور محركه خالقيت و نو آورى را با نيروى انگيزش، فعال و تقويت   

مدير سيستم ساز افرادى را به مجموعه خود اضافه مى كند كه ارزش   
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تقديــر كـارفـرما از همكاران شركت 
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