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تحوالت شتابدار جهانى باعث شده كه امروزه تغييرات در ساختار سازمان ها به يك ضرورت اجتناب ناپذير تبديل شود و شايد با قوت 
بتوان گفت كه «اهداف ماندن» ارجح بر «اهداف شدن» براى اين تغييرات است. 

تحقيقات نشان مى دهد حدود 70 درصد از پروژه هاى تغيير در سازمان ها به اهداف خود نمى رسند (ريك ماوبر 2010)، با اين وجود 
نبايد ايجاد تغييرات جدى در سازمان ها را به بوته فراموشى سپرد. تغيير و تحول سازمانى مى تواند پيوسته در حال رخ دادن باشد و يا در 
مقاطع مشخص زمانى اتفاق افتد. به هر ميزان كه اين فرايند به تأخير افتد، انجام آن نيز سخت تر مى شود و شايد هم ديگر دير باشد. 
تغيير سازمانى از كوچك ترين تغييرات مانند بهبود كيفيت يا بهبود فرآيند و كاهش هزينه ها در يك بخش كوچك تا تغييرات بسيار بزرگتر 
مانند تغييرات اساسى تكنولوژى در زير ساخت هاى كلى سازمان، تغييرات ساختارى، مديريتى و فرهنگ سازمانى را شامل مى شود. بى شك 
براى رشد، توسعه و تعالى سازمان، الزم است ابتدا موانع و مشكالت را باتوجه به شرايط حاكم بر محيط هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى 
در سطوح ملى، منطقه اى و بين المللى شناسايى نمود و سپس با تكيه بر فرصت ها، تهديدها، توانمندى ها و آرمان هاى سازمان، راه حل هاى 

مناسب را جستجو و تدوين نمود.  
تغييرات  نوبت  دو  تاكنون  گذشته،  سال هاى  در  گام  به  گام  و  تدريجى  تغييرات  ايجاد  آب ضمن  مشاور طوس  مهندسى  شركت 
اساسى را تجربه كرده كه بار دوم آن در سال 1395 بوده است. به اين ترتيب كه در سال 1394 با تحليل شرايط حاكم بر كشور 

و منطقه و با نگرش به موارد زير: 
. چشم انداز يا آرمان شركت

. مسئوليت پذيرى و پاسخگوئى
. درگير كردن و مشاركت بيشتر كاركنان در سطوح مختلف 

نسبت به طراحى و ايجاد تغييرات اساسى در ساختار مديريتى خود اقدام و در سال 1395 آن را عملياتى نمود. در سال جارى نيز با تغييراتى 
در برخى مديريت ها، نيروهاى جوانتر را در صحنه هاى تصميم گيرى در كنار افراد با تجربه خود قرار داده است.

بى شك موفقيت سازمان ها براى دستيابى به اهداف تعيين شده نيازمند همكارى و همدلى كاركنان و اعتماد آنان به مديران ارشد 
سازمان و نيز رصد پيوسته شرايط و بازخوردها و تحليل نتايج و در نهايت طراحى اقدامات اصالحى و پياده سازى بموقع آن ها در سازمان 

است. خوشبختانه اين شرايط و روند در شركت طوس آب جارى است. 
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منتظر دريافت مطالب، مقاالت و نقطه نظرات سازنده شما هستيم

1 افتتاح خط انتقال خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور 

4 مطالعات بيالن منابع آب حوضه آبريز اترك   

5 مطالعات جامع منابع آب در سازندهاى سخت شمال استان البرز 

6 معرفى معاونت قراردادها و توسعه بازار   

8 حوزه نظارت عاليه در شركت مهندسى مشاور طوس آب 

9 مديريت شركت مهندسى مشاور طوس آب در بحران  
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. ابزارها و مهارت ها
. تأثير عوامل درون و بيرون از سازمان

. اعتالى فرهنگ سازمانى
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پمپ با ظرفيت كل 4/4 مترمكعب بر ثانيه بوده كه در اين ظرفيت 5 دستگاه 
پمپ فعال و 1 دستگاه رزرو مى باشد.

كنار  در  و  دريا  در مجاورت  ايستگاه  اين  پمپاژ شماره يك:  ايستگاه   •
سايت نمك زدايى واقع گرديده است.

متمايز  پروژه  سايت هاى  ديگر  از  را  سايت  اين  كه  اجرايى  موارد  جمله  از 
مى سازد عمليات تحكيم بستر در زير سازه هاى مختلف و به منظور مقابله با 

پديده روانگرايى مى باشد. 
• مسير خط انتقال ايستگاه شماره يك تا ايستگاه شماره دو: اين محدوده از 
از بحرانى ترين محدوده هاى  انتقال به طول 66/5 كيلومتر يكى  مسير خط 
ابتدايى  كيلومتر   9 است.  بوده  اجرايى  لحاظ مشكالت  به  اول  قطعه  اجرايى 
آب هاى  تراز  بودن سطح  باال  بالطبع  و  دريا  با  مجاورت  دليل  به  مسير  اين 
زيرسطحى نياز به پيش بينى تمهيدات و روش هاى خاص خود را داشته است.

كيلومتر     در  واقع   2 شماره  پمپاژ  ايستگاه  دو:  شماره  پمپاژ  ايستگاه   •
565 + 66  مسير و در تراز ارتفاعى 212 متر از سطح دريا واقع گرديده است. 
• مسير خط انتقال حدفاصل ايستگاه شماره دو تا ايستگاه شماره سه: طول اين 
بخش از مسير 14/9 كيلومتر مى باشد. از نقاط بحرانى اين بخش عبور خط 
انتقال از كرانه شرقى درياچه سدالور مى باشد كه به دليل باال بودن سطح 
تراز آب هاى منطقه در اين قسمت نيز ناچار به استفاده از اليه ژئوتكستايل و 

مصالح منتخب براى روى لوله گرديده ايم.
• ايستگاه پمپاژ شماره سه: تأسيسات سايت ايستگاه شماره سه به همراه 
مخزن 20000 مترمكعبى در كيلومتر 485 + 81 از مسير و در تراز ارتفاعى 

541 متر از سطح دريا واقع گرديده است. 
• مسير خط انتقال حدفاصل ايستگاه شماره سه تا ايستگاه شماره چهار: طول 
داراى  اين محدوده  باشد.  كيلومتر مى  انتقال 42/7  از مسير خط  قطعه  اين 
عوارض طبيعى بسيار زيادى بوده كه از آن جمله مى توان به گذر از ارتفاعات 

صعب العبور متعدد با شيب هاى تند، اشاره نمود. 
در  چهار  شماره  پمپاژ  ايستگاه  سايت  چهار:  شماره  پمپاژ  ايستگاه   •
كيلومتر 250 + 124 و در تراز ارتفاعى 800 متر از سطح دريا واقع شده است.

• مسير خط انتقال حدفاصل ايستگاه شماره چهار تا ايستگاه شماره پنج: طول اين 
قطعه از مسير 78/4 كيلومتر مى باشد. عالوه بر صعب العبور بودن بخش زيادى از 
مسير در اين محدوده ، به دليل كوهستانى بودن منطقه، اين بخش شامل گلوگاه 
هاى زيادى بوده است. عبور از بستر رودخانه ناركان به طول 1600 متر، عبور 
از جاده ترانزيت بندرعباس- سيرجان، عبور از محدوده تنگ زاغ با شيب باال و 

خداوند بزرگ را شاكريم كه پس از سال ها تالش بى وقفه توسط كارگروه هاى 
مختلف اركان طرح، قطعه اول از پروژه عظيم تأمين و انتقال آب خليج فارس به 

صنايع جنوب شرق كشور در آبان ماه 99 افتتاح گرديد.
قطعه نخست خط انتقال آب خليج فارس به استان كرمان در ايام 13 آبان و بخشى 
از شيرين سازى آب پروژه انتقال آب خليج فارس به منطقه صنعتى و معدنى از 
طريق ويدئو كنفرانس با دستور رياست محترم جمهورى اسالمى ايران حجت 
االسالم و المسلمين دكتر حسن روحانى و با حضور وزير نيرو جناب آقاى دكتر 
مديرعامل  حسينى،  رزم  آقاى  جناب  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  اردكانيان، 
شركت تأمين و انتقال آب خليج فارس جناب آقاى يارى و استاندار كرمان جناب 
آقاى فدائى و ساير مسئوالن استانى و بخش خصوصى در سيرجان افتتاح شد. 

در اين مراسم افتتاحيه جناب آقاى دكتر روحانى فرمودند: طرح انتقال آب به فالت 
مركزى ايران صنايع ما را متحول مى كند و خط انتقال آب از خليج فارس، خط انتقال 
اميد است، زيرا فقط آب به فالت مركزى ايران نمى رسد بلكه اميد منتقل مى شود.

همه كشاورزان، صنعتگران و مردم به يك آب پايدار اميدوار مى شوند و اين طرح 
انتقال اميد را به ملت بزرگ ايران تبريك مى گويم.

وزير نيرو جناب آقاى دكتر اردكانيان ضمن ابراز خرسندى از افتتاح اين پروژه 
اظهار كردند: وزارت نيرو از آغاز سال پويشى را به عنوان ال ب ايران راه اندازى 
كرده است كه امروزه خوشبختانه اين قطار داراى لكوموتيو قدرت مند ديگرى به 
اسم وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بخش خصوصى فعال ما يعنى شركت 
تأمين و انتقال آب خليج فارس اين امكان را فراهم كرد كه با مشاركت در اين 

طرح اين روز بزرگ را براى صنعت آب كشور رقم بزنند.
پروژه هاى صنعتى در  از مهم ترين  امروز شيرين سازى آب دريا  افزودند:  ايشان 
جهان بشمار مى رود، حدود 75 درصد نمك زدايى در منطقه ما صورت مى گيرد و 
بيش از 850 آب شيرين كن در منطقه خليج فارس فعال است كه حدود 25 عدد 
از اين آب شيرين كن ها، آب شيرين كن هاى بزرگ باالى 100 هزار متر مكعب 

در روز هستند، و پروژه امروز ما از زمره اين پروژه ها مى باشد.
در ادامه به منظور آشنايى بيشتر با اين پروژه به بررسى مختصرى از كارها و 
عمليات اجرايى صورت گرفته در اين پروژه مى پردازيم. قطعه اول اين پروژه به 
طول تقريبى 300 كيلومتر از بندرعباس (ايستگاه پمپاژ شماره يك) شروع و تا 
ادامه يافته است. اين قطعه شامل 7  سايت معدنى و صنعتى گل گهر سيرجان 

ايستگاه پمپاژ، 9 پست برق با ظرفيت هاى مختلف مى باشد.
در اينجا به طور مختصر چكيده اى از كارهاى انجام گرفته در هر ايستگاه پمپاژ 
و مسير خط انتقال مربوطه ارائه مى گردد. هر ايستگاه پمپاژ مجهز به 6 دستگاه 

اخبـار پـروژه هـا
    افتتاح خط انتقال آب از خليج فارس انتقال اميد به فالت مركزى ايران
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اخبـار پـروژه هـا
• مسير خط انتقال حدفاصل ايستگاه شماره هفت تا مخزن ذخيره گل گهر: طول 
اين قسمت از مسير اجراى پروژه 44 كيلومتر بوده و به عنوان آخرين بخش از 
مسير اجراى خط انتقال، آب را از ايستگاه پمپاژ شماره هفت به مخزن ذخيره 

انتهايى مسير منتقل مى نمايد. 
 45000 ظرفيت  با  مخزن  اين  گل گهر:  تعادلى   – ذخيره  مخزن   •
مترمكعب و در تراز ارتفاعى 1800 متر از سطح دريا در انتهاى مسير قطعه اول 

و در نزديكى سايت معدنى و صنعتى گل گهر واقع گرديده است. 
• تأمين برق پروژه: به منظور تأمين انرژى مورد نياز براى راه اندازى پروژه 
نياز به احداث پست هاى برق در محدوده طرح و نيز اجراى خطوط انتقال نيرو بوده 
كه بدين منظور دو پست 400/132 كيلوولت، يك پست 230/63 كيلوولت، يك 
پست 63/11,33 كيلوولت و همچنين 6 پست 132/11 كيلوولت به همراه 150 
كيلومتر خطوط انتقال نيرو احداث گرديده است. به منظور احداث پست هاى برق 
تعداد 22 دستگاه ترانس با ظرفيت كل 2200 مگاوات آمپر، 148 كيلومتر كابل و 

920 كيلومتر سيم براى خطوط هوايى مورد استفاده قرار گرفته است.

معدن  صنعت،  محترم  وزير  دركشور  آب  انتقال  پروژه  بزرگترين  افتتاح  آيين  در 
با  را  آقاى مهندس عليرضا رزم حسينى فرمودند: دولت، كشور  و تجارت جناب 
مشاركت و همكارى شركت هاى توسعه گراى صنعتى و معدنى مى سازد و امروز 
صرفه اقتصادى در اين است كه آب را به سمت معادن بياوريم. نكته ديگر اينكه، 
اين پروژه  با ايده از پايين به باال توسط افرادى مطرح و با هزينه شخصى مطالعه 
شد و در دولت تدبير و اميد به سرعت مراحل اجرايى را گذراند، لذا مى توان ايده هاى 

باورنكردنى حتى از پايين را به ويژه در وزارتخانه ها مورد توجه قرار دهيم. 
خط انتقال گلگهر در 15 آبان 1399 با حضور وزير محترم صنعت افتتاح گرديد.

خط انتقال آب گلگهر با طول حدود 15/5 كيلومتر، قطر 1200 ميليمتر با لوله هاى 
فايبرگالس اجرا شده است. اين خط آّب منتقل شده از درياى عمان به مخزن 
45000 مترمكعبى انتهاى قطعه يك خليج فارس را با دبى 2315 ليتر در ثانيه   
(60 ميليون متر مكعب در سال) را به سايت آبى گل گهر (مخزن 30000 مترمكعبى 

موجود) انتقال مى دهد. قسمت هاى مهم خط انتقال مذكور به شرح ذيل مى باشد:
1- احداث حوضچه هاى شيرآالت به تعداد 33 عدد (شامل حوضچه شير هوا، شير 

تخليه رسوب، قطع و وصل، كنترل دبى، قطع ناگهانى و فلومتر التراسونيك)
2- حفارى ترانشه سنگى در مسير خط به حجم 240000 متر مكعب 

3 - نصب لوله فايبرگالس به طول 15 كيلومتر

4- عمليات پايپ جكينگ براى عبور از زير جاده و راه آهن به متراژ 210 متر
5- احداث جاده سرويس به طول 15 كيلومتر

6- حمل و نصب تجهيزات الكتريكال و كنترل
7- تهيه و حمل 45000 متر مكعب مصالح دانه بندى شده 0 تا 19 ميلى متر 

براى خاكريزى اطراف لوله هاى فايبرگالس

ترانشه هاى عميق از جمله مشكالت اجرايى در اين محدوده بوده است.
• ايستگاه پمپاژ شماره پنج: سايت ايستگاه پمپاژ شماره پنج در كيلومتر 
600 + 202 از مسير و در تراز ارتفاعى 980 متر از سطح دريا واقع شده است. 

• مسير خط انتقال حدفاصل ايستگاه شماره پنج تا ايستگاه شماره شش: طول 
اين بخش از مسير 22/5 كيلومتر بوده و بارزترين كار خاص انجام شده در اين 

محدوده اجراى تونل حاجى آباد مى باشد.

• ايستگاه پمپاژ شماره شش: سايت ايستگاه پمپاژ شماره شش در كيلومتر 
100 + 225 و در تراز ارتفاعى 1277 متر از سطح دريا واقع شده است. 

• مسير خط انتقال حدفاصل ايستگاه شماره شش تا ايستگاه شماره هفت: طول 
اين قسمت از مسير 29/5 كيلومتر بوده و در مقايسه با ساير قسمت هاى مسير 
خط انتقال از عوارض و موانع كمترى برخوردار بوده و حجم عمليات خاكى در 

اين بخش نيز حداقل مى باشد.
• ايستگاه پمپاژ شماره هفت: سايت ايستگاه پمپاژ شماره هفت در كيلومتر 

600+254 و در تراز ارتفاعى 1556 از سطح دريا واقع گرديده است.

افتتاح طرح انتقال آب از مخزن 45000 متر مكعبى قطعه اول خط انتقال آب خليج 
فارس به سايت آبى گل گهر
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   استفاده از فايبرگالس براى پوشش دهى تونل هاى فاضالبرو
تونل فاضالبروى خيابان «امام خمينى-كميل» در شهر تهران به طول حدود 
5/3 كيلومتر، با مقطع تخم مرغى به ابعاد 2/02x2/35 متر از جنس بتن مسلح 
با  و  اتريشى)  (روش  دستى  خاكبردارى  روش  به  متر،  متوسط 14  با عمق  و 
سابير  توسط شركت  سال هاى 1393-1398  در طى  لغزنده  قالب  از  استفاده 

بين الملل تحت نظارت شركت مهندسى مشاور طوس آب احداث شده است.
ـــور  ـــس از عب ـــروع و پ ـــر ش ـــدان ح ـــدوده مي ـــده از مح ـــل يادش ـــير تون مس
ــل،  ــى، كميـ ــاى رودكـ ــداد خيابان هـ ــى، در امتـ ــام خمينـ ــان امـ از خيابـ
هرمـــزان و ســـى متـــرى جـــى ادامـــه يافتـــه و پـــس از تالقـــى بـــا 
ـــرب  ـــالب غ ـــال فاض ـــل انتق ـــداى تون ـــه ابت ـــعيدى ب ـــت ا... س ـــراه آي بزرگ

ــد. ــال مى يابـ ــران اتصـ تهـ
روش مورد استفاده جهت حفاظت سطوح داخلى و آدمروهاى تونل فاضالبرو 
خيابان امام خمينى- كميل با پوشش از جنس فايبرگالس مى باشد. متخصصين 
شركت  تهران،  فاضالب  شركت  فنى  گروه  شامل  طرح  اركان  كليه  داخلى 
مهندسى مشاور طوس آب و شركت توليدى صنعتى فراسان با توجه به شرايط 
تحريم ها با تكيه بر دانش فنى براى اولين بار پوشش فايبر گالس را براى تونل 

فاضالبرو براى اين حجم از عمليات طراحى و به اجرا گذاشته اند. 
جهت كنترل و اطمينان از كيفيت، واحدهاى كنترل كيفى كليه اركان طرح و 
شركت بازرسى به صورت مستمر از مواد خام و محصول، آزمايش هاى الزم را 

مطابق با استانداردها و دستورالعمل هاى معتبر انجام مى دهند. 
برخى مشخصات مورد انتظار براى پوشش فايبرگالس مورد استفاده در سطوح 
داخلى و آدمروهاى تونل مذكور مطابق استانداردهاى معرفى شده در اسناد حاضر 

عبارتند از:

• دارا بودن مقاومت الزم و كافى در برابر عوامل خورنده بيولوژيكى، بيوشيميايى 
و شيميايى با توجه شرايط محيطى تونل فاضالبرو در طى دوره بهره بردارى 

• دارا بودن مقاومت سايشى الزم و كافى در طى دوره بهره بردارى 
• عدم نفوذ پذيرى در برابر عوامل مخرب (شيميايى، رطوبت و ...)

• داشتن چسبندگى الزم به سطوح داخلى تونل و آدمروها 
• دارا بودن مقاومت الزم و كافى به فشار منفى در طى دوره بهره بردارى 

• دارا بودن مقاومت الزم و كافى نسبت به تغييرات عوامل محيطى در زمان 
پوشش فايبرگالس 

• عدم ايجاد تأثير منفى بر ظرفيت هيدروليكى تونل و بهبود ظرفيت هيدروليكى       
با عنايت به برنامه ريزى انجام شده مقرر گرديده است اين تونل در دهه فجر 
سال 1399 افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گيرد و در اين راستا جهت اتمام به 

موقع پروژه 10 اكيپ اجرايى به صورت شبانه روزى مشغول كار مى باشند.
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اخبـار پـروژه هـا

ـــرم  ـــده محت ـــر نماين ـــاى پژمانف ـــاب آق ـــد جن ـــاه 1399 بازدي ـــه 8 آذرم در مورخ
مشـــهد در مجلـــس شـــوراى اســـالمى و مديرعامـــل و معاونيـــن محتـــرم 
ــهرى  ــع آب شـ ــاى توزيـ ــاى طرح هـ ــهد از پروژه هـ ــاى مشـ ــركت آبفـ شـ
ـــرى  ـــده؛ پيگي ـــام ش ـــرات انج ـــاس مذاك ـــر اس ـــد. ب ـــام گردي ـــهد انج ـــهر مش ش
ـــرم (ص)  ـــى اك ـــاى نب ـــل پروژه ه ـــراى كام ـــت اج ـــاز جه ـــورد ني ـــارات م اعتب
ـــاى  ـــه پهنه ه ـــاى كلي ـــع آورى آب چاه ه ـــوط جم ـــا خط ـــه ت ـــورت پذيرفت ص

ـــد.                                                  ـــام برس ـــه اتم ـــهر ب ـــل ش ـــاورى در داخ فن

بازديــد نماينــده محتــرم مجلــس شــوراى 
ــهد ــانى مش ــاى آبرس ــالمى از پروژه ه اس

   مطالعات بيالن منابع آب منتهى به سال آبى               
  98-1397 حوضه آبريز اترك

مطالعات طرح جامع منابع آب نامتعارف استان خراسان جنوبى

به طور كلى يكى از ضرورت هاى مديريت منابع آب كشور، اطالع از بيالن منابع 
از اين رو وزارت نيرو هر چند سال يكبار تهيه گزارش  و مصارف آب مى باشد. 
حوضه هاي  سطح  در  مطالعاتي  محدوده هاي  آب  منابع  بيالن  رسانى  روز  به  و 
شركت  راستا  اين  در  نمايد.  مى  واگذار  آب  منابع  مشاوران  به  را   2 درجه  آبريز 
مهندسى مشاور طوس آب در پروژه مطالعات بيالن منابع آب منتهى به سال آبى 
98-1397 حوضه آبريز اترك شركت نموده و بعد از برنده شدن در مناقصه، در 

مردادماه 1399 به اين مشاور ابالغ گرديده است. 
بطور كلى حوضه آبريز اترك در بخش شمال شرقى ايران واقع شده و داراى 8 
حوضه آبريز درجه سه (قوچان - شيروان، بجنورد، قوري ميدان، سملقان، مانه، 
مراوه تپه، غالمان  و داشلى برون - اينچه برون) مى باشد. اين حوضه آبريز با 
خراسان  استان هاي  از  بخش هايى  در  كيلومترمربع   26395 حدود   در  مساحتي 
را  اين حوضه  اترك كه  دارد. رودخانه  قرار  شمالى، خراسان  رضوى و گلستان 
زهكشى مى كند از ارتفاعات اهللا اكبر در شرق قوچان شروع شده و پس از عبور از 

داخل محدوده هاي قوچان- شيروان، مانه، قوري ميدان، مراوه تپه و داشلى 
برون به درياي خزر مى رسد. 

و  (امكانات  آبى  منابع  وضعيت  نمودن  مشخص  حاضر  مطالعات  از  هدف 
محدوديت هاى توسعه بهره بردارى، برآورد حجم ذخاير آب، نمودارهاى چرخه آب) 
بصورت محدوده مطالعاتى و استانى مى باشد كه كمك شايانى به تصميم گيرى 

در مديريت منابع آب هر محدوده، استان و در نهايت كشور مى نمايد.

نواقص  و  مصرف  مختلف  بخش هاى  در  آبى  نياز  مالحظه  قابل  افزايش 
موجود  پتانسيل هاى  از  بى رويه  برداشت  سبب  آب،  منابع  مديريت  برنامه هاى 
عمدتًا  كه  غيرمتعارف  آب  منابع  از  بهره گيري  لذا  است.  شده  استان  در سطح 
شامل مجموعه آب هاى بازيافتى (حاصل از آب برگشتى كشاورزى يا زه آب ها، 
فاضالب هاى شهرى و صنعتى)، آب هاى شور و لب شور (سطحى و زيرزمينى) 
مى باشد، به عنوان منبعي مطمئن و در دسترس در اين زمينه مورد توجه اكثر 
مطالعات  راستا،  اين  در  است.  گرفته  قرار  ذيربط  مسئولين  و  اندركاران  دست 
اواخر  از  مطالعاتى،  محدوده   20 تعداد  مطالعه  با  اول  مرحله  در  مذكور،  طرح 
آب  بردارى  بهره  و  حفاظت  معاونت  كارفرمايى  به  جارى،  سال  ماه  شهريور 

منطقه اى خراسان جنوبى، در دستور كار قرار گرفت. 
مهم ترين اهداف و انتظارات از طرح مطالعات جامع منابع آب نامتعارف :

. شناسايى و پتانسيل يابى حجم بالقوه منابع آب شور، لب شور و آبهاى نامتعارف
بهداشتى  و  اقتصادى-اجتماعى  محيطى،  زيست  مختلف  اثرات  شناسايى   .

كاربرد منابع آب نامتعارف

. سياست گذارى براى برنامه استفاده از منابع آب شور و نامتعارف
. تدوين برنامه بهره بردارى از منابع آب شور و نامتعارف در سطح استان 

خراسان جنوبى
ــدى  ــردارى و اولويت بن ــاى بهره ب ــع تنگناه ــاى رف . شناســايى راهكاره

ــى ــاى مطالعات طرح ه



فصلنامه خبرى مهندسى مشاور طوس آب ||  شماره 46 ||  پائيز 1399

5

نگاهى به قراردادهاى جديد

كارفرما: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
موقعيت مكانى طرح: در سطح استان خراسان رضوى

هدف طرح: تعيين حدود امالك، با هدف محافظت از حقوق ملكى شهروندان 
قانون   123 اصل  موجب  به   دارد.   ضرورت  عمومى،  اموال  حفظ  همچنين  و 
كاداستر)  جامع  (طرح  حدنگار  جامع  قانون  ايران،  اسالمى  جمهورى  اساسى 
مصوب 1393 و 1395 مجلس شوراى اسالمى، اداره كل ثبت اسناد و امالك 

كشور ملزم به حدنگارى از تمامى امالك گرديده است.
با  نقشه  تهيه  فعاليت هاى  شامل  كاداستر)  (عمليات  حدنگارى  راستا  اين  در 

استفاده از عكس ها و تصاوير زمينى، دريايى، هوايى، ماهواره اى، تبديل رقومى 
عكس ها و تصاوير، عمليات زمينى نقشه بردارى، ويرايش و تكميل نقشه هاى 
كليه  كردن  اضافه  و  امالك  موجود  و  واقعى  با وضع  نقشه  تطبيق  و  زمينى 
اطالعات ثبتى، حقوقى و توصيفى و كنترل نهايى و به بروزرسانى آن مى باشد.

با  حدنگارى و تهيه نقشه هاى پالك ثبتى 
استفاده از شبكه شميم در سطح استان

كارفرما: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موقعيت مكانى طرح: استان اصفهان – شهرستان هاى خوانسار، شهرضا، 

لنجان و سميرم
هدف طرح: اين پروژه در راستاى طرح هاى تحولى در سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور به منظور اجراى طرح كاداستر و صدور سند تك برگ مى باشد كه يكى از آثار 
اجراى اين طرح نيز امكان مديريت زمين و مسكن در كشور است. با اجراى صحيح 
طرح كاداستر، زمينه درگيرى و اختالفات از بين خواهد رفت و در واقع از هر گونه 

تجاوز و تعدى به اراضى ملى و طبيعى جلوگيرى و پيشگيرى مى شود.

در حال حاضر اراضى منابع طبيعى در سطح كشور  فاقد سند بوده و يا داراى 
سندهاى دفترچه اى مى باشد كه حدود زمين به خوبى مشخص نشده، يا بين 
متراژ دو زمين در كنار هم فاصله هايى باشد و يا بخشى از زمين يك فرد بر 
روى زمين فرد ديگرى قرار بگيرد كه بر اين اساس با انجام كاداستر و ارائه 

سند تك برگ تمام اين مشكالت از بين مى رود.

منـابع  اراضى  مستندسـازى  و  تطبيق 
شهرستان هاى  تثبيت  مرحله  تا  طبيعى 

لنجان و سميرم خوانسار، شهرضا، 

كارفرما: شركت آب منطقه اى البرز
موقعيت مكانى: شمال استان البرز

از  يكى  البرز  استان  درازمدت  شرب  آب  تأمين  طرح:  اجراى  از  هدف 
دغدغه هاى مهم شركت آب منطقه اى البرز است. در حال حاضر كليه منابع آب 
سطحى استان شناسايى و مهار شده و منابع آب زيرزمينى نيز به نحو فزاينده اى 
امرى  جديد  آب  منابع  به  دستيابى  لذا  و  است  گرفته  قرار  بردارى  بهره  مورد 
ضرورى است. در اين ميان، يكى از گزينه هاى تأمين آب آتى، منابع آب موجود 

در سازندهاى سخت شمال استان است.   
با توجه به موقعيت خاص آب و هوايى كشور، توزيع نامناسب مكانى و زمانى بارش و 
محدوديت كمى و كيفى منابع آب آبرفتى، مطالعه و بهره بردارى منابع آب كارست از 
اهميت ويژه اى برخوردار است. سازندهاى كارستى حدود 11 درصد از رخنمون هاى 
سطحى را به خود اختصاص مى دهند و منابع آب موجود در اين سازندها عمدتاً فاقد 
آلودگى و يا داراى آلودگى بسيار پايينى مى باشد، لذا انجام مطالعات كاربردى كمى 
و كيفى جهت مديريت بهينه اين منابع ضرورى است. در پروژه حاضر، با انجام 
بازديدهاى صحرايى و اندازه گيرى منابع آب، مطالعات هواشناسى، هيدرولوژى، زمين 
شناسى، ژئومورفولوژى، هيدروژئولوژى، هيدروژئوشيمى، مطالعات رديابى ايزوتوپى، 

     مطالعات جامع منابع آب در سازندهاى سخت شمال استان البرز
در سه ماهه سوم سال طى مناقصات برگزار شده تعداد 5 قرارداد ابالغ گرديد؛ در ذيل به گزيده اى از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

ژئوفيزيك و حفارى يك حلقه اكتشافى – بهره بردارى، پتانسيل بهره بردارى و 
توان منابع آب كارست شمال استان البرز جهت تأمين آب شرب درازمدت استان 
مورد بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد. اين پروژه در اواخر آبان ماه 1399 به شركت 
مهندسى مشاور طوس آب واگذار گرديده و برنامه زمان بندى انجام مطالعات 18 

ماه پيش بينى شده است. 
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معرفى گروه هاى تخصصى شركت مهندسى مشاور طوس آب

فاينانس،  قبيل  از  مالي  تأمين  و  (DBO, EPC)، سرمايه گذاري  و ساخت 
BOT ،BOO، بيع متقابل (Buy-Back) و ...

9- تهيه انواع مدل هاى مالي و گزارش هاى توجيهي فني- مالي مشاركت عمومى-
خصوصى به روش هاى BOT ،BOO، بيع متقابل (Buy-Back) و ...

10- تهيه مدل هاى مالي و گزارش توجيهي فني- مالي روش تأمين مالي ماده 
56 (فاينانس داخلي)

11- تهيه تفاهم نامه و گزارشات مورد نياز پروژه هاي فاينانس خارجي
جـانبـه  چنـد  تـوسـعـه اي  بانـك هـاي  نـيـاز  مـورد  گـزارشـات  تهيـه   -12

(Bankable Documents) جهت اخذ وام
13- تهيه قراردادهاي مشاوره اي در زمينه هاى مرتبط با خدمات مهندسى شركت 

مشاور طوس آب
14- تهيه آگهي فراخوان بر اساس مشخصات و معيارهاي طرح

15- تهيه و تنظيم اسناد ارزيابي كيفي/ پيش صالحيت و معيارهاي ارزيابي براى 
پروژه هاى داخلي و خارجي بر اساس دستورالعمل ها و قوانين مربوطه

16- ارزيابي اسناد و مدارك ارزيابي كيفي/ پيش صالحيت ارسالى مناقصه گران و 
تهيه گزارش ارزيابي و اعالم ليست مناقصه گران تأييد صالحيت شده در اين مرحله

17- متره و برآورد، پروژه ها و تهيه فهرست بها و مقادير
18- تعيين روش انجام مناقصه (يك مرحله اي يا دو مرحله اي) و نوع سند مناقصه

19- تهيه و تنظيم اسناد مناقصه با رعايت قوانين و بخشنامه هاي مشمول هر 
نوع سند مناقصه

20- شركت در جلسات پرسش و پاسخ و برگزاري مناقصه و بررسي اسناد ارسالي 
مناقصه گران شركت كننده در مناقصات

21- همكاري با كارفرما (شركت در كميسيون مناقصه) و بررسي آناليز قيمت ها/
مدل هاي مالى پيشنهادى و تعيين برنده مناقصه/مزايده بر اساس مناسب ترين 
قيمت با انواع روش هاى ارزيابى (كمترين قيمت تأييد صالحيت شده، ارزيابى 

هزينه هاى طول عمر و ...)
22- تهيه گزارش ارزيابي مناقصه و اعالم برنده مناقصه/مزايده به كارفرما

23- انجام مذاكرات قراردادي با سرمايه گذار/ تأمين كننده مالي منتخب
24- تهيه و تنظيم اسناد پيمان 

25- ارائه خدمات پيمان و رسيدگى در پروژه هاى اجرايى مختلف

كاري  زمينه  مشاور طوس آب،  مهندسي  بازار شركت  توسعه  و  قراردادها  معاونت 
مرتبط با مباحث  مهندسي و قراردادي بعنوان يكي از معاونت هاي ذيربط، مشغول 
داراي سه بخش كاري تحت  معاونت  اين  است.  امور محوله  انجام  و  فعاليت  به 
داخلي»  پيمانهاي  و  «مناقصات  بازاريابي»،  و  مشاور  انتخاب  «مناقصات  عناوين 
برخورداري  با  و  است  خصوصي»  عمومي-  مشاركت  و  خارجي  «قراردادهاي  و 
و  محوري  نقش  مناسب،  تحصيلي  ليسانس)  فوق  و  (ليسانس  كارشناس   30 از 
اصلي  شاكله  و  داشته  مشاور طوس آب  مهندسي  شركت  فعاليت هاي  در  بنيادين 
تمامي پروژه ها و طرح هاي ابالغي به اين مشاور در اين معاونت شكل مي گيرد. 
اين معاونت تحت فرآيندهاي خاص خود و در قالب مجموعه  عمده فعاليت هاي 

فرآيندهاي شركت مهندسي مشاور طوس آب صورت مى پذيرد. 
مسئوليت ارتباط با كارفرما درخصوص مسائل قراردادى تا زمان عقد قرارداد برعهده 
معاونت قراردادها و توسعه بازار و قراردادى مي باشد. معاونت قرادادها و توسعه بازار 
شامل سه بخش (1) مناقصات انتخاب مشاور و بازاريابى، (2) مناقصات و پيمان هاى 
داخلى و (3) قراردادهاى خارجى و مشاركت عمومى-خصوصى مى باشد. در ادامه 

شرح وظايف هر سه بخش به بطور اجمالى شرح داده خواهد شد:
1- تهيه چك ليست كنترل مدارك و پيشنهادات شركت در مناقصات داخلي و خارجي

2- مستندسازى نتايج مناقصات و ثبت نتايج آن در جداول مربوطه 
3- بروزرساني اطالعات پايه در بايگاني بخش پيشنهاد مناقصات براي استفاده در 

مدارك پيشنهاد مناقصه
4- رايزني با كارفرمايان داخلي و بازاريابي براي عقد قرارداد در داخل كشور

5- مذاكره و رايزني جهت شناسايى و انتخاب نماينده در كشورهاي هدف براي بازاريابي 
و مذاكره و انجام هماهنگي با نمايندگان براي انجام امور محوله در كشورهاي هدف

6- تهيه مدارك و مستندات الزم جهت حضور در مراحل پيش صالحيت (ارزيابي 
كيفي) و پيشنهادات فني- مالي جهت حضور در مناقصات خريد خدمات مشاور 
در زمينه ى مهندسى طراحى ونظارت بر اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنايي 

در سطح داخل و خارج از كشور
7- تهيه اسناد و مدارك مورد نياز پيش صالحيت و پيشنهاد مناقصه در بخش 
در  پيمانكاران  با  مشاركتي  بصورت  ساخت  و  طرح  و  پيمانكاري  كارهاي 

پروژه هاي داخلي و خارج از كشور
كارهاي طرح  در بخش  مناقصه  پيشنهادات  نياز  مورد  مدارك  و  اسناد  تهيه   -8

معرفى معاونت قراردادها و توسعه بازار
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• دوره آشنايي با EPC و انواع قراردادها در طرح هاي عمراني
• فنـــون مذاكـــرات تخصصـــي تأميـــن مالـــي بين المللـــي (جـــذب 

خارجـــي) ســـرمايه گذاري 
و  مالي  تأمين  (جهت  اقتصادي  فني  توجيهي  طرح هاي  امكان سنجي   •

سرمايه گذاري با رويكرد بانكي)
(LC) اعتبار اسنادي •

ــا و  ــت قرارداده ــتفاده معاون ــورد اس ــاي م ــت نرم افزاره فهرس
ــازار: توســعه ب

• Auto CAD 
• Taksa
• Microsoft Office

ــا و  ــت قرارداده ــده در معاون ــزار ش ــي برگ ــاي آموزش دوره ه
ــازار ــعه ب توس

«اتاق  با همكاري  بين المللي»  قراردادهاي  تنظيم  و  نگارش  «نحوه  دوره   •
بازرگاني و صنايع ايران و آلمان»

«(IsDB) دوره آموزشي «چهارچوب جديد تداركات بانك توسعه اسالمي •
• دوره آموزشي آشنايي با  پروژه هايBOT، پروژه هاي بيع متقابل و تهيه 

مدل هاي مالي مربوط به آن ها 
و  ساخت  و  طرح  قراردادهاي  اصول  با  (آشنايي  فيديك   5 ماژول  دوره   •

(EPC/EPCT)  كليدگردان
• دوره آموزشي مباني حقوقي قراردادها

• دوره آموزشي مديريت قراردادها و دعاوي در پروژه

*:كارشناس/كارشناسان فنى در تهيه پيشنهاد فنى مناقصه، با سرپرست مناقصه مربوطه همكارى الزم را انجام مى دهند.
**: در صورتى كه در مدت زمان تعيين شده نسبت به ارائه مدارك اقدام نشود معاونت قراردادها مجوز دارد اسناد را ارسال ننمايد كه اين تاريخ در فرم طرح ريزى پيشنهاد 

مناقصه مشخص و مورد تأييد معاونت قراردادها مى باشد.

بازار توسعه  و  قراردادها  فلوچارت گردش كارى معاونت 
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كارگاه ها و جلسات
در پائيز 99  تعداد 60 جلسه و كارگاه آموزشى در زمينه پروژه هاى مختلف شركت؛ 
بصورت حضورى و مجازى در سالن اجتماعات شركت برگزار شد، كه در ذيل به چند 

جلسه مهم اشاره مى گردد:
1- دوره آموزشى نرم افزار تكسا مورخ 5 مهر تا 9 مهر

2- آشنايى با الزامات ايزو 9001، ايزو 14000 و ايزو 45001 مورخ 21 تا 23 مهر
3- رفع اشكال كار با نرم افزار پوپك مورخ 11 مهر

4- آموزش نرم افزار PV-ELITE مورخ 22 و 23 مهر
5- دوره تجارت بين الملل مورخ 9 و 11 آذر

حوزه نظارت عاليه در شـركت مهندسى 
مشاور طوس آب

چگونه مى توان رضايت مشتريان را جلب كرد؟ آيا مى توان بهره ورى را ارتقا داد؟ 
رعايت اصول كاهش ريسك چه تأثيرى در عملكرد شركت خواهد داشت؟

مشغول  خود  به  را  سازمان  هر  مديريت  فكر  كه  هستند  بنيادى  سواالت  اين ها 
مى كند. در واقع دستيابى به پاسخ اين سواالت، راهبرى و تداوم كسب و كار در 

شركت ها را تسهيل و تضمين مى كند. 
يك راه كار جامع در جلب رضايت مشتريان و ارتقاى بهره ورى شركت هاى مشاور 
نظير طوس آب، توسعه فعاليت هاى مرتبط با نظارت عاليه در پروژه هايى است كه 

مسئوليت خدمات نظارت كارگاهى را در آنها بر عهده دارد.
اهداف نظارت عاليه در واقع در رضايت مشترى، كنترل كيفيت، ارتقاى بهره ورى، 

كاهش ريسك و افزايش درآمد خالصه مى شود. 
به منظور نيل به اهداف پيش گفته، خدماتى كه در حوزه نظارت عاليه در شركت 

طوس آب ارائه مى شود را مى توان به شرح زير برشمرد:
- خدمات برنامه ريزى، تعيين روش اجراى كار و كنترل پيشرفت كار

- خدمات مهندسى 
- خدمات ارجاع كار 

- خدمات هماهنگى، اجرايى و تحويل موقت
- خدمات كنترل كيفيت 

- خدمات برآورد، كنترل پرداخت ها و هزينه ها، امور حقوقى قراردادها
- خدمات دوره بهره بردارى آزمايشى و تحويل قطعى

در  صرفه جويى  و  بهره ورى  ارتقاى  در  عاليه  نظارت  موضوع  اهميت  به  توجه  با 
منابع ملى، سازمان برنامه و بودجه نيز در بخشنامه هاى مختلف به نظام مند كردن 
فعاليت هاى اين حوزه و تعريف دقيق تر و مشخص تر در خدمات مشاور و همچنين 

ايجاد تناسب بين خدمات و حق الزحمه مربوط پرداخته است.
در بخشنامه شماره 99/142010 اين سازمان كه در تاريخ 99/03/31 منتشر شده 
به  را  عاليه  نظارت  بخش  در  مشاور  در خدمات  را  زير  دسته بندى  مى توان  است 

وضوح مشاهده نمود: 
- خدمات قبل از اجرا (آغازين)

- خدمات حين اجرا- خدمات ماهانه
- خدمات حين اجرا-خدمات موردى

- خدمات حين اجرا-خدمات فنى كارگاهى
- خدمات بعد از اجرا(خاتمه و تضمينى)

- خدمات پشتيبانى
اين بخشنامه است مى توان دريافت  پيوست  نمونه اى كه  قرارداد  به  نگاه  در يك 
كه خدمات حوزه نظارت عاليه از نظر وزنى حدود 32 درصد از حق الزحمه مشاور را 

شامل مى شود كه مى توان در شكل، تفكيك وزنى خدمات مختلف را مشاهده كرد.
متفاوت  مختلف  مشاور  در شركت هاى  عاليه  نظارت  خدمات  انجام  پياده سازى 
است؛ برخى از سازماندهى متمركز بهره مى برند و برخى سازماندهى غير متمركز 

را ترجيح مى دهند. 
در شركت طوس آب در حال حاظر نظارت عاليه در بخش هاى كارگاهى، پيمان 
رسيدگى و امور حقوقى، تضمين كيفيت و بهره بردارى و نظارت مؤلف طرح فعال 
است كه به صورت غير متمركز و در بخش هاى مختلف شركت انجام مى شود. 
برگزارى نشست هاى علمى، راهبران و مديران  تازه و متعاقب  در يك رويكرد 
شركت بر آن شده اند تا از لحاظ ساختارى با يك تحول بنيادين در حوزه مديريت 
خدمات نظارت عاليه، ضمن نيل به اهداف سازمانى، افزايش كيفيت و بهره ورى 
را به ارمغان آورده و با كمك فرزندان دانشمند و غيور اين مرز و بوم هرچه بيشتر 

در حفظ سرمايه ها و منابع اين خاك عزيز كوشا باشند. 

در فصل پائيز سال1399 تعدادى مقاله توسط همكاران شركت ارائه شد 
كه به معرفى يكى از آنها مى پردازيم:

در سومين كنگره علوم و مهندسى آب و فاضالب ايران كه در دانشگاه 
شيراز برگزار گرديده مقاله خانم ها مهندس زهرا مجيدى و بهاره بخش 
زحمت كش با موفقيت تمام مورد پذيرش و در زمره انتخاب 13 مقاله 
برتر همايش از بين 380 مقاله پذيرفته شده قرار گرفت. در زير چكيده 
اين مقاله با موضوع «امكان سنجى استحصال آب از رطوبت هوا و مه: 

مطالعه موردى جزيره كيش» قابل مالحظه است:
كمبود آب سالم و بهداشتى يك واقعيت تلخ در بسيارى از نقاط جهان است. اين 
نوآورانه جهت  فناورى هاى  از  استفاده  و  راه حل ها  به جستجوى  را  بشر  موضوع، 
تأمين آب وادار نموده است. در چنين شرايطى قطعا ارزش اقتصادى و حياتى آب 
بسيار چشمگير است. از جمله راهكارهاى نوين بشر در قرن اخير، استفاده از آب هاى 
نامتعارف شامل شيرين سازى آب درياها، استفاده مجدد از فاضالب و جمع آورى آب 
مه و رطوبت موجود در هوا است. جمع آورى آب پاك از مه يك فناورى ساده و پايدار 
جهت توسعه كشاورزى، تأمين آب آشاميدنى و شارژ آب هاى زيرزمينى مى باشد. در 
اين تحقيق ابتدا شاخص ها و استانداردهاى الزم جهت جمع آورى آب از مه و رطوبت 
هوا معرفى و پس از آن با بررسى شرايط اقليمى جزيره كيش و داده هاى اخذ شده از 
ايستگاه هواشناسى فرودگاه اين جزيره (OIBK) در 8 سال اخير، امكان جمع آورى و 
استحصال آب از مه و رطوبت هوا در اين منطقه مورد سنجش قرار مى گيرد. براساس 
اين داده ها در ٪42 ساعات، رطوبت نسبى باالى ٪69 گزارش شده است. ميانگين 
سرعت باد نيز در ارتفاع دو متر از سطح زمين برابر m/s 2/83 است و جهت غالب 
آن شمال غربى مى باشد. اين موارد نشان دهنده  وجود پتانسيل امكان استحصال آب از 
رطوبت هوا و مه در جزيره  كيش است. با در نظرگرفتن راندمان ٪20 براى جمع كننده  
استاندارد بيشترين پتانسيل استحصال آب در ماه ژوئيه و برابر 49/5 ليتر بر متر مربع 

در روز محاسبه شده است.

نگاهى كوتاه به مقاالت همكاران
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HSE تازه هاى

مناقصات مصوبه  برگزارى  ماده 12  "ج"  بند  الحاقيه  پيرو 
گواهى  ارائه  به  ملزم  مناقصه گران  كليه  وزيران،  هيئت 
تأييد صالحيت ايمنى مى باشند، لذا در همين راستا شركت 
مهندسى مشاور طوس آب در سال  1397 موفق به دريافت 
اعتبار 2  به  توجه  با  ايمنى گرديد.  تأييد صالحيت  گواهى 
ساله گواهينامه مذكور دفتر HSE از فرودين 1399 نسبت 
جمله  از  نمود.  اقدام  شركت  مذكور  گواهينامه  تمديد  به 
مهم ترين اقدامات صورت پذيرفته جهت تمديد گواهينامه 

مذكور مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:
HSE 1. معرفى كارشناسان متخصص در حوزه
2. اخذ گواهينامه تاييد صالحيت مسئولين ايمنى 

3. تشكيل كميته حفاظت فنى و بهداشت كار
4. ارسال صورتجلسات كميته حفاظت فنى و بهداشت كار 

5. ارائه مستندات آموزش كليه پرسنل مطابق ليست بيمه
6. ارسال گزارشات فصلى به اداره كار استان پروژه مربوطه
7. بازديد بازرسان اداره كار هر استان از پروژه هاى فعال

8. صدور تأييديه از سوى بازرسين اداره كار
پس از مراجعات و پيگيرى هاى متعدد به اداره كار استان 
خراسان رضوى از سوى دفتر HSE و ارائه مستندات فوق 
سرانجام در آبان ماه 1399 گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى 
شركت مهندسى مشاور طوس آب با موفقيت تمديد و اخذ 
گرديد. از مهم ترين اقدامات صورت پذيرفته پس از تمديد 

و اخذ گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى دفتر HSE بصورت مستقل، مى توان به تشكيل كميته حفاظت 
فنى و بهداشت كار بصورت ماهانه با دستور مديريت محترم عامل شركت طوس آب و با مديريت دفتر 
HSE و با حضور مديران ارشد شركت و كارشناسان HSE در جهت پيشبرد اهداف حوزه ايمنى، بهداشت 
و محيط زيست شركت اشاره نمود. نخستين جلسه كميته حفاظت فنى و بهداشت كار در 30 مهرماه تشكيل 

و صورتجلسات به اداره كار و مركز بهداشت استان خراسان ارسال گرديد. 

تمديد گواهى تأييد صالحيت ايمنى

از شيوع پاندمى ويروس COVID-19 در ايران تاكنون بيش 
از 10 ماه مى گذرد. و همچنان تمامى كشورها در سراسر جهان 
در حال مقابله و مبارزه با اين ويروس مى باشند. با توجه به شروع 
فصل سرما در كشور و شيوع بيمارى هايى نظير سرماخوردگى، 
آنفوالنزا فصلى كشور را وارد موج سوم اين ويروس نموده است 
و باعث افزايش تعداد مبتاليان گرديده است. از اين رو جامعه 
و شركت مهندسى مشاور طوس آب را تحت شعاع قرار داده 
و مديران شركت را برآن داشته است كه وارد فاز جديدى از 
مديريت پيشگيرى ويروس COVID-19 شوند. از جمله 
تصميمات اتخاذ گرديده با هم انديشى مديران جوان، مشاوران 
و تحت نظر مستقيم مديريت محترم عامل شركت مهندسى 
مشاور طوس آب جناب آقاى دكتر سعيد نى ريزى، مى توان به 
افزايش سطح دوركارى و كاهش نفرات تا سقف 70 درصد و 
همچنين انجام امور از راه دور به صورت ثابت براى همكاران 
پيش كسوت، به موازات رشد سريع و وسيع فناورى و اطالعات 
و ايجاد بسترهاى مناسب جهت برگزارى كالس هاى آنالين 
و جلسات از راه دور و به تبع آن كاهش حضور كارشناسان 
در محيط شركت و كاهش تعداد ماموريت ها كه خود عاملى 
براى درگيرى همكاران بوده است، اشاره نمود. عالوه بر موارد 
فوق الذكر، جلوگيرى از حضور ارباب رجوع در محيط داخلى 
شركت، پايش و پيگيرى عالئم شايع بيمارى به صورت روزانه 

در چند نوبت، در اختيار قراردادن لوازم حفاظت فردى، انجام بازديدهاى دوره اى به جهت هرچه بهتر پياده سازى 
پروتكل هاى بهداشتى، مستندسازى اطالعات، تهيه دستورالعمل هاى بهداشتى و مراقبتى متناسب با شرايط  و 
همچنين ترجمه مقاالت و برگزارى جلسات آموزشى – هماهنگى متعدد در راستاى افزايش و به روز رسانى 

اطالعات در رابطه با پيشگرى از انتقال ويروس COVID-19 مطابق روال گذشته در حال اجرا مى باشد.
شركت مهندسى مشاور طوس آب با عملكرد موفق و برنامه ريزى دقيق خود در دوره سپرى شده از شيوع 
ويروس COVID-19 در مقايسه با سرانه شيوع و سرايت در جامعه آزاد و ديگر شركت ها مشابه از 
همه گيرى در محيط شركت و پروژه ها جلوگيرى نموده و آمار مبتاليان و مشكوكين را تاكنون دركم ترين 

ميزان خود نگه داشته است. 

مديريت شركت مهندسى مشاور طوس آب در بحران



بعنوان  ريزى  نى  دكتر سعيد  آقاى  جناب  انتصاب 
«عضو هيئت ساماندهى و راهبرى بازارهاى محلى آب» 
توسط وزير محترم نيرو جناب آقاى دكتر رضا اردكانيان

تقدير و تشكر از مشاور مديرعامل شركت، در مديريت دانش 
انتقال آب؛ سركار خانم مهندس  و راهبرى طرح هاى بزرگ 
زهرا اسدى توسط نماينده محترم مردم شريف سيرجان و 

بردسير جناب آقاى مهندس شهباز حسن پور

تقدير و تشكر از مشاور مديرعامل شركت، در مديريت دانش 
انتقال آب؛ سركار خانم مهندس  و راهبرى طرح هاى بزرگ 
شاخص  شركت  محترم  عامل  مدير  توسط  اسدى  زهرا 

جناب آقاى مهندس محمدتقى توحيدى

تقدير و تشكر از مشاور محترم مديرعامل شركت،  جناب آقاى 
مهندس سيدمرتضى حسينى توسط مدير عامل محترم 

شركت شاخص جناب آقاى مهندس محمدتقى توحيدى

تقدير و تشكر از مشاور محترم مديرعامل شركت،  جناب آقاى 
مهندس سيدمرتضى حسينى توسط نماينده محترم مردم 
شريف سيرجان و بردسير جناب آقاى مهندس شهباز حسن پور

تقديرنامه كارفرما




