
- حضور شركت طوس آب در چهاردهمين نمايشگاه بين المللى صنعت آب و فاضالب ايران

- دومين جشنواره فناورى آب، آبهاى نامتعارف در دانشگاه فردوسى مشهد

- برگزارى همايش علمى و پژوهشى در استان كهگيلويه و بوير احمد

- بازديد مدير عامل محترم شركت آب و فاضالب استان فارس از تصفيه خانه و شبكه جمع آورى فاضالب شهر نى ريز

- بازديد معاون اول رئيس جمهور و وزير محترم نيرو از طرح انتقال آب خليج فارس

(استان سمنان) تنظيمي - مخزني مجن  افتتاح سد  آئين 
نيرو  وزارت  با حضور محترم مقام عالى 
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سخن نخست

� �م آ��دگار ��م
وجود اطالعات دقيق و به هنگام ، بعنوان ركن مهم توسعه پايدار و مهمترين ابزار در دست مديران در شرايط كنوني كه عصر اطالعات محسوب مي شود، 

مى تواند نقش مهمى در برآورده كردن نيازهاى جامعه داشته باشد.
است.  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از  ژئوماتيك  و  نقشه برداري  مهندسي  علوم  بنابراين  دارند،  ارتباط  مكان  با  نحوي  به  اطالعات  درصد   70 كه  آنجا  از 
علوم  مكانى مى پردازند.  اطالعات  مديريت  و  نمايش  تحليل،  و  تجزيه  پردازش،  اخذ،  به  است كه  فعاليت هايى  دربردارنده  ژئوماتيك  علوم  و  مهندسى 
ژئوماتيك تنها در حوزه ژئودزى، فتوگرامترى، نقشه بردارى، كارتوگرافى، سيستم هاى اطالعات جغرافيايى (GIS ) و كاداستر خالصه نمى  شود، بلكه 

گستره وسيعى از علوم محيطى و مكانى را با فرصت  هاى شغلى متنوعى در برمى گيرد.
در گذشته توليد داده در نقشه بردارى به روشهاى سنتى با صرف هزينه و زمان بسيار صورت ميگرفت و بدليل عدم بهره گيرى از فن آورى هاى نوين، 
دقت الزم را نداشته است. در اين راستا شركت مهندسى مشاور طوس آب با استفاده از فناورى هاى نوين  نقشه بردارى مانند پهپادها ، سنجش از دور 

و روش D-GPS  اقدام موثرى در جهت كاهش زمان و هزينه براى توليد و پردازش داده ها انجام داده است . 
اثر بخش نمودن فعاليت هاى نوآورانه و افزايش سطح تعامل، جهت تامين خدمات مورد نياز بخش هاى مطالعاتى و طراحى در بخش نقشه بردارى نياز 
به پذيرش ريسك در حوزه فعاليت هاى جديد و ايجاد فضايى پژوهشى با رويكردى دانش بنيان دارد كه اين امر با همراهى مادى و معنوى مديران 

ارشد شركت مهندسى مشاور طوس آب فراهم گرديده است.
مهندسين علوم نقشه برداري اين مشاور با بهره گيري گسترده از امكانات بروز برند هاى معتبرجهانى به همراه  تجربه و توانايى كارشناسان خود، بخصوص 
در صنعت آب و فاضالب نظير پروژه خط انتقال آب از خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور و انجام پروژه هاى برون مرزى توانسته است در پيشبرد 

اهداف شركت و توسعه كشور نقش مهمى ايفا نمايد.

عليرضا سليمانى سهل آبادى          
               معاون واحد نقشه برداري در عمليات زميني, بخش نقشه برداري زميني       

1 چهاردهمين نمايشگاه بين المللى صنعت آب  

2 جشنواره ملي فناوري آب    

3 همايش علمى و پژوهشى درهفته پژوهش 

4 نگاهى به قراردادهاى تاره   

6 اخبار مربوط به پروژه ها   

 8 نگاهى كوتاه به مقاالت همكاران  

9 نظارت برپروژه هاى آمار بردارى استان لرستان  

9 پايان نامه برتر مقطع دكترى    

فهرست
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بيـن المــللى  نمايشگـاه  چهـاردهـمين 
صنعت آب و تاسيسات و فاضالب ايران

چهاردهمين دوره نمايشگاه بين المللى صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران 
11مهرماه 97 با حضور وزير محترم  نيرو جناب آقاى دكتر اردكانيان افتتاح گرديد.

در اين دوره از نمايشگاه بين المللى صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب 244 شركت 
داخلى و خارجى حضور پيدا داشته اند كه از اين تعداد 216 شركت داخلى  و 28 شركت 

خارجى بوده است.

اين رويداد بين المللى كه در فضايى به وسعت 21 هزار مترمربع داير شده بود ،آخرين 
دستاوردهاى صنعت آب و تاسيسات فاضالب شامل لوله و اتصاالت، سامانه هاى 
تصفيه، فيلتراسيون و نمك زدايى آب، شيرآالت، سامانه هاى اتوماسيون، ابزارهاى 
دقيق، سيستم اندازه گيرى و تجهيزات آزمايشگاهى و تجهيزات صنعتى در معرض 

ديد صنعتگران و بازديدكنندگان قرار گرفت.
نمايندگان 12 كشور خارجى شامل كشورهاى ايتاليا، چين، آلمان، اتريش، تركيه، 
دانمارك، اسپانيا، هلند، انگلستان، يونان، آمريكا و فرانسه در اين دوره از نمايشگاه 
دوره  اين  در  پاويونى  به صورت  تركيه  و  آلمان، چين  حاضر شده كه كشورهاى 

حضور داشتند.
هدف اصلى اين نمايشگاه كاهش تصدى گرى دولت و سپردن حوزه هاى تخصصى 
به بخش خصوصى بود كه در جهت تبادل تجربيات و نوآورى هاى جديد و حضور 

يا  بنيان  دانش  شركت هاى  حضور  زمينه  كردن  فراهم  ويژه  به  صنعت  اصحاب 
نوپا كه در حوزه صنعت آب وارد شده اند، نقطه عطف اين دوره از نمايشگاه بود.

حضور  با  نمايشگاه  از  دوره  اين  در  نيز  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت 
متخصصين و مديران ارشد خود و نيز ارائه موضوعات مطرح و بروز در خصوص 
بلند مدت خود توانست  پروژه هاى انجام شده توسط اين شركت و بيان اهداف 

كنندگان  بازديد  بيشترين  باشد.  پذيرا  خود  غرفه  در  را  فراوانى  بازديدكنندگان 
غرفه طوس آب، مديران ارشد وزارت نيرو، متخصصين، دانشگاهيان و نيز هيأت هاى 

تجارى و تخصصى از ديگر كشوها بخصوص از شركتهاى اروپايى بودند.
سركار  حضور  با  ايران  در  آب  منابع  مديريت  كارگاه  نمايشگاه،  نخست  روز  در 
آبفاى وزارت  و  برنامه ريزى كالن آب  ترابى، مديركل محترم دفتر  خانم صديقه 
نيرو برگزار شد. در اين كارگاه آموزشى، مباحث و مفاهيم پايه اى مديريت منابع 
به   ... و  زيرزمينى  آب هاى  آبريز،  آب، حوضه هاى  ايران شامل تخصيص  در  آب 
صورت مبسوط مورد طرح قرار گرفته و فضاى تبادل نظر بين فعاالن اين عرصه 
در خصوص هر بخش بوجود آمد در اين نشست جناب آقاى دكتر سعيد نى ريزى 
رئيس محترم هيات مديره و مدير عامل شركت طوس آب نيزحضور داشته و با 

ارائه مطالبى در اين حوزه نقطه نظرات خود را بيان نمودند. 
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5- تصفيه آب و پساب و فرآيندهاى آن 
آبى اكو سيستم هاى  و  اقليم  تغيير   -6

از آب هاى شور و پساب  7- چالش هاى زيست محيطى استفاده 
بر سالمت جوامع بشرى 8- آسيب شناسى عدم كنترل پساب 

- مقاالت علمى 
سمت  به  مقاالت  بخشى  اثر  جشنواره  اين  در  مقاالت  دريافت  از  هدف 

آنان بوده است. نيز كاربردى نمودن  فناورانه و 
جهت  مقاله   51 تعداد  داوران  هيات  اوليه  هاى  بررسى  طى  راستا  اين  در 

انتخاب شده. پوسترى  و  ارائه شفاهى 
كارگاهها   -

(آب هاى  آب .  زمينه  در  عمومى  و  تخصصى  كارگاه هاى  پايى  بر 
بود.هدف  جشنواره  بخش هاى  ديگر  از  پساب  و  شور  آب هاى  نامتعارف) 
نوين  روش هاى  معرفى  و  بخشى  آگاهى  كارگاه ها ؛  اين  برگزارى  از 

مى باشد. كارگاه  موضوع  با  متناسب 
تخصصى  نشست هاى   -

در راستاى برگزارى اين جشنواره هدف اين بوده است كه نياز ها يا نگرانى هاى 
مردم  سازمانهاى  و  انجمن ها  و  خصوصى  و  دولتى  ارگان هاى  به  مربوط 
با  را  افراد  از جانب  باز گويى كنند و مشكالت و مسائل طرح شده  را  نهاد 
مذاكرات تيم اجرايى و علمى بررسى شده و بهترين راه كارها را در دستور 

قرار دهند. كار 
بازار  نمايشگاه و فن  بخش 

- فن بازار 
نو آورى هاى  سازى  تجارى  منظور  به  جشنواره  اين  تخصصى  بازار  فن 
صنعت  توليد كنندگان  و  گذاران  سرمايه  و  سازمان ها  حضور  با  آب  صنعت 

آب برگزار شد.
تخصصى نمايشگاه   -

براى عرضه  مرتبط سراسر كشور  و سازمانهاى  از شركت ها  نمايشگاه  اين  در 
و  استعداد ها  نمايش  براى  فرصتى  تا  آمد  عمل  به  دعوت  خود  محصوالت 

توانمندى هاى متخصصان و صنعتگران شركت هاى فعال باشد.
- استارت آپ 

ايده هاى  فراز  بر  و خالقيت  نو  انديشه هاى  براى  نوينى  فرهنگ  آپ،  استارت 
موجود است و هدف آن برطرف كردن مشكالت موجود در نقاط كليدى است 
كه به عنوان پاشنه ى آشيل راه حل هاى موجود شناخته مى شوند. در حاشيه 
نمايشگاه تخصصى و فن بازار اين جشنواره استارت آپ به همت پارك علم و 

فناورى خراسان براى گروه متخصص و ايده پرداز برپا شد. 

با  و  مشهد  فردوسى  دانشگاه  همت  به  آب  فناورى  ملى  جشنواره  دومين  برگزارى 
همكارى معاونت علمى فناورى رياست جمهورى با تكيه بر متخصصان , محققان , 
مخترعان , نخبگان علمى و متصديان برجسته سراسر كشور در 19 و 20 آذر ماه سال 

1397 در دو بخش عمده علمى و فناورى برگزار گرديد. 
آب هاى      محور  بر  تمركز  با  آب  فناورى  ملى  جشنواره  دومين  است  ذكر  شايان 

ارائه گرديد. نامتعارف در راستاى اهداف زير پايه گذارى و 
افزايش سطح تعامل بين مراكز دولتى،  اثر بخش نمودن فعاليت هاى نو آورانه و    -

بخش خصوصى و مراكز آموزشى و پژوهشى 
از نو آوران  - شناسايى، معرفى و بستر سازى براى حمايت 
نوين  فناورى هاى  نو آورانه و  ايجاد بستر سازى طرح هاى   -

همچون  جشنواره  اين  برگزارى  راستاى  در  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت 
سالهاى گذشته با برپايى غرفه نمايشگاهى و نيز شركت در نشست هاى تخصصى 
ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه را  اين جشنواره ملى توانست  در دو روز برگزارى 

نمايد.  تقويت  پيش  از  بيش 
شركت مهندسى مشاور طوس آب با معرفى مجموعه واحد تحقيق و توسعه خود 
را  توانسته است خود  ارائه مطالب و موضوعات مختلف  آمايش و  بوم  نام شور  با 

قرار دهد. يافته  پويا و توسعه  در جمع شركتهاى 
جشنواره  ابعاد 

- بخش علمى (سمينار هاى علمى) 
مختلف  دستاورد هاى  و  علمى  فعاليت هاى  كليه  تمركز  و  تجميع  راستاى  در 
و  ابعاد  كليه  گيرنده  بر  در  كه  بود  شده  طراحى  نحوى  به  جشنواره  اين  مرتبط ؛ 

باشد. آب  مهندسى  با  مرتبط  علوم 

گرديد:  ارائه  زير  به شرح  دراين جشنواره محور هاى سمينار هاى علمى 
زير زمينى  1- مديريت شورى آب هاى سطحى و 

از آب هاى شور و پساب  استفاده  اقتصادى-كاربردى  2- جنبه هاى 
3- فن آورى هاى نوين با آب شور و پساب 

نا متعارف  از آب هاى  استفاده  با  زيستى  فناورى هاى   -4

؛  فناورى آب  معرفى دومين جشنواره ملى 
آب هاى نا متعارف (آب شور و پساب) 
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همزمان با هفته پژوهش در تاريخ 28 آذر 1397 در محل دانشگاه ياسوج 
مشاور  مهندسى  شركت  عمومى  روابط  هماهنگى  و  اجرايى  مديريت  با 
مشاور  مهندسى  شركت  علمى-پژوهشى  مشترك  همايش  آب،  طوس 
طوس آب و شركت آب منطقه اى استان كهگيلويه و بويراحمد و دانشگاه 
فاضالب هاى  از  مجدد  استفاده  و  آب  منابع  "كيفيت  موضوع  با  ياسوج، 

گرديد.  برگزار  شده،  تصفيه 
مربوطه  موضوعات  تبيين  به  سخنرانان  همايش  علمى  اهداف  به  توجه  با 
آقاى  ياسوج،  دانشگاه  رئيس  عريان  دكتر  آقاى  اين  بر  عالوه  پرداختند 
مهندس داوودى مهر مديرعامل شركت آب منطقه اى استان و آقاى دكتر 
اهداف  راستاى  در  نيز  شيراز  دانشگاه  كشاورزى  دانشكده  رئيس  بخشوده 

همايش سخنرانى نمودند.  
شايان ذكر است در اين همايش دو نفر از كارشناسان شركت مهندسى مشاور 
طوس آب به ارائه دو مقاله در حوزه " بررسى و شناسايى كيفيت منابع آب و 

منابع آالينده" و " استفاده از فاضالب هاى تصفيه شده" پرداختند.
فاضالب هاى  گرديد  ارائه  طالقانى  مهندس  خانم  توسط  كه  اى  مقاله  در 
در  و  بررسى  بشرى  جوامع  براى  فرصت  و  تهديد  منظر  دو  از  تصفيه شده 

برگزارى همـايش علمى و پژوهشى در استـان كهگيلويه و بويـر احمد

بينى  پيش  قابل  و  موجود  تصفيه شده  فاضالب  به حجم  توجه  با  خاتمه 
از فاضالب تصفيه شده در  اولويت استفاده  اين استان  تا سال 1415 در 
اين استان در رتبه اول به تامين آب مورد نياز براى صنايع موجود، توسعه 
صنعت و در رتبه دوم به آبيارى اراضى موجود كشاورزى با تغيير الگوى 

كشت تعلق گرفت.    
آقاى  توسط  كه  آب  طوس  شركت  كارشناسان  از  ديگر  مقاله اى  در 
به مطالعـات منـابع آب  با توجه  نيز  ارائه گـرديد  فر  بهـزداى  مهنـدس 
كيفيت  شده،  انجام  بردارى  نمونه  و  پايش  برنامه  طرح- ريزى  و  استان 
IRWQI براى سد كوثر، آبهاى زيرزمينى  اين منابع از لحاظ شاخص 
بد  نسبتًا  و  خوب  نسبتًا  تا  متوسط  خوب،  نسبتًا  ترتيب  به  سطحى  و 
سفره  آسيب پذيرى  مدل  منظر  از  همچنين  گرديد.  ارزيابى  متوسط  تا 
آسيب  جعفر،  زاده  امام  آبخوان  براى   (DRASTIC)آب زيرزمينى
در  اعالم گرديد.  آلودگى كم  تا خطر  بدون خطر  از  آبخوان  اين  پذيرى 
جعفر،  زاده  امام  آبخوان هاى  در  زيرزمينى  آب  سطح  افت  براى  نهايت 
ممنوعيت  راستا  اين  در  و  شد  داده  تذكر  جدى  طور  به  باشت  و  چرام 
توسعه بهره بردارى از محدوده مطالعاتى امام زاده جعفر پيشنهاد گرديد.
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كارفرما : سازمان مشاور فنى و مهندسى شهر تهران 
مدت قراداد : 12 ماه  

موقعيت مكانى طرح :مناطق 22 گانه شهردارى 
آزمايشگاه   3 تاكنون  پروژه  اين  در  كه  تهران  شهر 
ابالغ  ژئوتكنيك  مشاور  به  ذيل  شرح  به  مستقر 

گرديده است :
تقاطع  احداث  پروژه  در  مقيم  آزمايشگاه   -1
قديم  جاده  با  عسگرى  عالمه  بلوار  غيرهمسطح 

قم (چهارراه باقرشهر)
پاركينگ  احداث  پروژه  در  مقيم  آزمايشگاه   -2

طبقاتى فرهنگ
3- آزمايشگاه مقيم در پروژه احداث بوستان هرندى
هدف طرح : كنترل عمليات خاكى و بتنى در كارگاه

خاك  كنترلى  آزمايشات  انجام   : عمليات  نوع 
شامل ( دانه بندى، دانسيته درمحل، درصد رطوبت، 
كنترلى  آزمايشات  انجام   (... و  آزمايشگاهى  تراكم 
و  دما  كنترل  تازه،  بتن  بردارى  نمونه   ) شامل  بتن 
و  بتن  هاى  نمونه  فشارى  مقاومت  تعيين  اسالمپ، 

بتن خود تراكم و ...)

در پائيز1397درمجموع به مبلغ بيش از 206 ميليارد ريال قرارداد به اين مشاور ابالغ گرديد كه در ذيل به چهار مورد از اين قرارداد، اشاره شده است.

نگا  هـى به قـر ا ر د ا د هــاى تـازه
انجام خدمات آزمايشگاه مستقر در كارگاههاى تهران

سازمان مشاور فنى و مهندسى شهر تهران 

 گانه شهردارى 
آزمايشگاه   
ابالغ  ژئوتكنيك  مشاور  به  ذيل  شرح  به  مستقر 

تقاطع  احداث  پروژه  در  مقيم  آزمايشگاه   
قديم  جاده  با  عسگرى  عالمه  بلوار  غيرهمسطح 

پاركينگ  احداث  پروژه  در  مقيم  آزمايشگاه   

 آزمايشگاه مقيم در پروژه احداث بوستان هرندى

خاك  كنترلى  آزمايشات  انجام   
شامل ( دانه بندى، دانسيته درمحل، درصد رطوبت، 
كنترلى  آزمايشات  انجام   (... و  آزمايشگاهى  تراكم 
و  دما  كنترل  تازه،  بتن  بردارى  نمونه   ) شامل  بتن 
و  بتن  هاى  نمونه  فشارى  مقاومت  تعيين  اسالمپ، 

 ميليارد ريال قرارداد به اين مشاور ابالغ گرديد كه در ذيل به چهار مورد از اين قرارداد، اشاره شده است.

انجام خدمات آزمايشگاه و كنترل موردى در مناطق 22 گانه شهردارى تهران 
كارفرما : سازمان مشاور فنى و مهندسى شهر تهران  

مدت قرارداد : 12 ماه
شهر  شهردارى  گانه   22 مناطق    : مكانى طرح  موقعيت 
به  كارى  حوزه   3 قالب  در  شهردارى  منطقه   6 كه  تهران 
شرح ذيل به شركت مهندسى مشاور طوس آب مشاور ابالغ 

گرديده است :
1- آزمايشگاه مقيم حوزه 4 (شامل محدوده ى مناطق 15 

و20) شهردارى تهران
2- آزمايشگاه مقيم حوزه 9 (شامل محدوده ى مناطق 17 

و 18) شهردارى تهران
مناطق  ى  محدوده  (شامل   11 حوزه  مقيم  آزمايشگاه   -3

21 و 22) شهردارى تهران
در  آسفالت  و  بتنى   ، خاكى  عمليات  كنترل   : طرح  هدف 

تهران گانه شهردارى   22 مناطق  سطح 
نوع عمليات : انجام آزمايشات كنترلى خاك شامل ( دانه بندى، 
دانسيته درمحل، درصد رطوبت، تراكم آزمايشگاهى و ...) انجام 
آزمايشات كنترلى بتن شامل ( نمونه بردارى بتن تازه، كنترل دما 
خود  بتن  و  بتن  هاى  نمونه  فشارى  مقاومت  تعيين  اسالمپ،  و 
تراكم و ...) انجام آزمايشات كنترلى آسفالت شامل ( نمونه بردارى، 
كنترل دماى قير و آسفالت، تعيين ميزان پخش مواد قيرى، ساخت 

نمونه مارشال و تعيين مقاومت فشارى و روانى و...) 
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مطالعات طراحي تفصيلي احداث راه هاي فرعي در سطح استان خراسان رضوي

انتقال و تصفيه فاضالب  مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري، 
شهرك توريستى نمك آبرود

كارفرما : وزارت راه و شهرسازي. اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
مدت قرارداد: 12  ماه

موقعيت مكانى : پروژه خراسان رضوى شامل شهرستانهاى تربت جام ،سبزوار، 
نيشابور، ، چناران ،باخرز ، جغتاى وبردسكن مى باشد.

هدف طرح : انجام پروژه مطالعات طراحى تفصيلى در 19 محور راههاى روستايى 
در شهرستان هاى مذكور است كه اين مطالعات به شرح زير انجام مى پذيرد :

1- تهيه نقشه مسطحه و نيمرخ طولى اوليه 
2- ايجاد شبكه ماندگار

3- پياده كردن و ميخكوبى مسير
4- تعيين محل قرضه ها ،دپوها ، معادن مصالح و منابع آب

5- تهيه نقشه اجرايى گذر مسير از بستر سازه خاكريز هاى بلند
6- تهيه نقشه اجرايى گذر مسير از بستر سازه ترانشه هاى بلند

7- مطالعات هيدرولوژى و هيدروليك
8- تهيه نقشه هاى اجرايى پلهاى با دهانه تا 10 متر

9- تهيه نقشه هاى اجرايى ابنيه فنى
10- مطالعات تثبيت مسير

11- مطالعات و تهيه نقشه هاى اجرايى روسازى
12- طراحى و تهيه نقشه هاى اجرايى ايمنى راه

13- محاسبه مقادير عمليات اجرايى و برآورد هزينه
14- مرحله بندى اجراى طرح و تهيه برنامه زمانى

15- تهيه اسناد مناقصه (شامل برآورد ، مشخصات فنى و خصوصى، برنامه زمانبندى، جدول فواصل حمل و كروكى، جدول ساختار شكست، جدول آناليز 
تجهيز كارگاه   

16- فهرست گزارشها و نقشه هايى كه در گزارش مطالعات طراحى تفضيلى درج ميشود .
17- تهيه پايگاه داده مكانى بر اساس استانداردهاى ابالغى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

كارفرما :  رشکت عمران مسکن ش�ل 
مدت قرارداد:  12  ماه

موقعيت مكانى : شهرك توريستى نمك آبرود جمعيتي معادل35.000 
نفر را در حال حاضر تحت پوشش دارد. اين شهرك از شمال به درياي 
خزر از شرق به چالوس و از غرب به سلمان شهر محدود گرديده و بين 
راه چالوس به تنكابن در فاصله 12 كيلومترى ازچالوس قرارگرفته است . 
فاضالب  تصفيه  و  آورى  جمع  شبكه  سيستم  طراحى   : طرح  هدف 
افق  جمعيت  و  هكتار   450 وسعت  با  آبرود  نمك  توريستى  شهرك 

طرح 100,000 نفر . 
نوع عمليات : مطالعات مرحله اول و دوم شبكه جمع آورى و تصفيه خانه 

فاضالب شهرك توريستى نمك آبرود .
ويژگيهاى خاص: از ويژگى هاى خاص اين پروژه ميتوان به تغييرات 
مسافر  فصول  در  فاضالب  متغير  بارگذارى  آن  تبع  به  و  جمعيت  شديد 
پذير و غير مسافر پذير اشاره نمود كه نسبت به طرح هاى متداول چالش 

هاى فنى خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
همچنين با توجه به احداث تصفيه خانه فاضالب در محيط توريستى و 
در  تصفيه  بروز  فرآيندى هاى  از  استفاده  منطقه  در  زمين  باالى  ارزش 

اين پروژه از اهميت بااليى برخوردار ميباشد.
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    بازديد مدير عامل محترم شركت آب و فاضالب 
شبـكه  و  تصفيـه خـانه  پـروژه  از  فـارس  استـان 

ريز  آورى فاضالب شهر نى  جمع 
در تاريخ بيست و پنجم آذر ماه 1397 پروژه تصفيه خانه و شبكه جمع آورى فاضالب 
شهر نى ريز كه شركت طوس آب وظيفه نظارت بر اجراى آن را بر عهده دارد ميزبان 
جناب آقاى مهندس قلندرى مدير عامل محترم شركت آب و فاضالب استان فارس ، 
جناب آقاى مهندس اردكانى مدير محترم واحد مديريت پروژه (PMU)  و جناب آقاى 
مهندس مبينى رياست  محترم سازمان ديوان محاسبات و هيات همراه بود كه از نزديك 
با مراحل انجام اين پروژه آشنا شدند. اين طرح از جمله پروژه هاى بهره مند از تسهيالت 
بانك توسعه اسالمى مى باشد كه عمليات اجرائى آن در آبان 96 توسط مشاركت آبسار-

فراسان و شركت اساس سازه فوالد در بخش شبكه و مشاركت صنعت زمان-فرين در 
بخش تصفيه خانه  به عنوان پيمانكار آغاز گرديد. شركت مهندسى مشاور طوس آب در 
اين پروژه مطالعات و نظارت بر اجرا و بهره بردراى مرحله اول، دوم و سوم را بر عهده 

دارد.از مزاياى طرح ارائه شده شركت طوس آب مى توان به موارد ذيل اشاره كرد :
1) جلوگيري از آلودگي منابع آب 

2) جلوگيري از ايجاد مشكالت زيست محيطي وبهداشتي 
3) رفع مشكالت دفع فاضالب سطح شهر فيروز آباد با توجه به روشهاي موجود دفع 

فاضالب و تخليه چاههاي جذبى 
4) ايجاد يك منبع آبي مطمئن جهت استفاده در كشاورزي و توسعه صنعت و نيز 

جلوگيري از مصرف بي رويه منابع آب شيرين 

افتتاح سد تنظيمى-مخزنى مجن (استان سمنان) 
توسط مقام عالى وزارت نيرو

وزيرمحترم نيرو آقاى دكتر رضا اردكانيان در سفر يكروزه خود به سمنان 
در تاريخ 97/7/4 ، با حضور در شهرستان شاهرود سد تنظيمى- مخزنى 

مجن را افتتاح كردند. 
در اين مراسم نمايندگان محترم مردم شاهرود در مجلس شوراى اسالمى، 
استاندار محترم سمنان، فرماندار شاهرود، مسئوالن شركت برق سمنان و 

ساير مديران در اين استان وزير محترم نيرو را همراهى كردند. 
وزير محترم نيرو در سخنان خود در اين مراسم تصريح كردند.كه وزارت 
نيرو با هدف مديرت منابع آبى، طرح هاى استفاده از آبهاى نا متعارف و 
كاهش صرفه جويى منابع آب مصرفى به ويژه در بخش كشاورزى را در 

اولويت هاى خود قرار داده است.   
دراين مراسم ابتدا جناب آقاى دكتر حيدريان مدير عامل محترم شركت 
آب منطقه اى سمنان ضمن خوش آمدگويى گزارشى از وضعيت منابع آب 

استان و طرح هاى در حال اجرا را ارائه كردند.
سد مجن در استان سمنان، در فاصله 43 كيلومترى شمال غرب شاهرود 
قرار دارد. اين سد با حجم مخزن 3/4 ميليون متر مكعب به بهره بردارى 
رسيد. حجم آب تنظيمى ساليانه 4/9 ميليون مترمكعب هدف از احداث 
سد مجن، ذخيره سازى سيالبهاى رودخانه براى بهبود و افزايش راندمان 
كشاورزى اراضى تحت پوشش سد مى باشد. عالوه بر اين كنترل سيالبها 
براى جلوگيرى از خسارات به اراضى و باغات و همچنين توسعه گردشگرى 
از اهداف ديگر اين سد مى باشد. در اين پروژه شركت مهندسى مشاور 
طوس آب با بازبينى طرح و طراحى و نظارت بر اجرا آن نقش پررنگى در 

اين پروژه ايفا كردند.

ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 
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آغاز طرح جمع آورى فاضالب منطقه معلولين شهر رشت
در تاريخ 10 آذر ماه امسال كلنگ اجراى طرح فاضالب منطقه  معلولين 

شهر رشت با اعتبارات تبصره 3 به زمين زده شد.
رئيس محترم هيأت  آقاى سيد محسن حسينى  مراسم  اين  ابتدا  در 
مديره و مديرعامل آبفاى گيالن هدف از اجراى اين طرح را تفكيك 
فاضالب شهرى از آب هاى سطحى براى جمعيتى حدود 7000 نفر 
اجراى  با  گفت:  و  كرد  اعالم  رشت  شهر  معلولين  منطقه  ساكنين  از 
سطحى  آب هاى  از  منطقه  اين  فاضالب  ثانيه  در  ليتر   35 طرح  اين 

جداسازى خواهد شد.
وى در ادامه افزود: اين پروژه در سه مرحله  انجام مى شود، ابتدا خطوط 
متر   2800 كه  اجرا  متر   5500 طول  به  فاضالب  جمع آورى  شبكه 
خطوط اصلى و مابقى مربوط به نصب انشعابات مى باشد و همزمان 

نصب 450 فقره انشعاب بهداشتى فاضالب نيز انجام خواهد شد.
مديرعامل محترم آبفاى گيالن با تأكيد بر اينكه ديدگاه مثبت اعضاء 
اجراى  و  شركت  واالى  اهداف  به  دستيابى  راستاى  در  شهر  شوراى 
تبصره 3 بسيار حائز اهميت و موثر مى باشد تصريح كرد: به منظور 
بهره مندى مناطق حاشيه شهر از طرح فاضالب بهداشتى، اولين پروژه 
از محل اجراى تبصره 3 طرح جمع آورى فاضالب منطقه معلولين با 

اعتبارى بالغ بر 24 ميليارد ريال بوده است.
مردم شريف  نماينده محترم  نژاد  آقاى كوچكى  مراسم  اين  ادامه  در 
پروژه هاى  اجراى  اينكه  به  اشاره  با  اسالمى  در مجلس شوراى  رشت 
اظهار  بردارد  در  زيادى  هزينه  فاضالب  بهداشتى  دفع  و  جمع آورى 
داشت: با توجه به كاهش اعتبارات دولتى اعتبارات تبصره 3 به روند 

اجراى اين پروژه ها سرعت بيشترى خواهد بخشيد.

بازديد معاون اول محترم رئيس جمهور و وزير محترم نيرو از طرح انتقال آب خليج فارس
وزير  به همراه  دكتر جهانگيرى  آقاى  رئيس جمهور  محترم  اول  معاون 
و  بازديد  به منظور   97/09/19 از ظهر دوشنبه  بعد  نيرو و هيأت همراه 
طريق  از  عمرانى  و  اقتصادى  صنعتى،  مهم  پروژه  و  طرح  چند  افتتاح 
اين  در  شدند.  هرمزگان  استان  وارد  بندرعباس  المللى  بين  فرودگاه 
رفاه  و  كار  تعاون،  كشاورزى،  جهاد  نيرو،  محترم  وزيران  روزه  دو  سفر 
روستايى  توسعه  معاون  همچنين  و  تجارت  و  صنعت،معدن  اجتماعى، 
مستضعفان  بنياد  رئيس  و  جمهورى  رياست  نهاد  محروم  مناطق  و 
روز  در  نمودند.  همراهى  را  جمهور  رئيس  اول  معاون  اسالمى،  انقالب 
دوم اين سفر مجموعه نمك زدايى يك ميليون متر مكعبى و همچنين 
كشور  شرق  جنوب  صنايع  به  فارس  خليج  آب  انتقال  طرح  تاسيسات 

گرفتند.  قرار  بازديد  مورد 
با  اى  اول محترم رييس جمهور، جلسه  معاون  از حضور  قبل  ابتدا،  در 
محترم  مديران  نيرو،  وزير  محترم  معاونين  نيرو،  محترم  وزير  حضور 
فارس،  خليج  آب  انتقال  و  تامين  شركت  گلگهر،  فوالد  صنايع  عامل 
سالن  محل  در  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت  و  آسيا  آب  توسعه 
جلسات سايت نمك زدايى برگزار و در خصوص اهداف و پتانسيل هاى 
اقتصادى و صنعتى بسيار بزرگى كه با احداث و بهره بردارى اين طرح 

قرار گرفت.  و گفتگو  ايجاد مى شود مورد بحث  عظيم 
جناب آقاى دكتر اردكانيان در اين جلسه ضمن تاكيد بر لزوم گسترش 
نسبت  مشابه،  هاى  پروژه  ساير  و  طرح  اين  اجراى صحيح  بر  تمركز  و 
به استفاده و ايجاد راه كارهايى جهت بومى سازى و استفاده حداكثرى 
حفظ  كنار  در  باال  حجم  با  زدايى  نمك  هاى  پروژه  تجهيزات  تامين 

محيط زيست تاكيد نمودند. در اين پروژه شركت مهندسى مشاور طوس 
به  فارس  انتقال خليج  بردارى خط  بهره  و  اجرا  بر  نظارت  و  آب طراحى 
صنايع جنوب شرق كشور را بر عهده دارد. در اين طرح تأمين بخشى از 
به ميزان  نياز آب فعلى و طرح هاى توسعه شركت هاى سهيم در طرح 

130 ميليون متر مكعب در سال در نظر گرفته شده است.

در  رشت  مردم  محترم  نمايندگان  ديگر  از  جعفرزاده  آقاى  ادامه  در 
مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه در كشور با پديده حاشيه نشينى 
و  رفاه  ايجاد  و  بازسازى  و  مرمت  به  نسبت  بايد  افزود:  روبرو هستيم 
گسترش  به  باتوجه  و  نمائيم  تالش  مناطق  اين  مردم  براى  آسايش 
شهرنشينى، ايجاد فاضالب بهداشتى يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
سپس آقاى علوى رئيس محترم شوراى شهر رشت علت اجراى اين 
پروژه را حساسيت آن جهت تأمين خواسته هاى مناطق كم برخوردار 
امور  از پروژه هاى عمرانى اعالم كرد و گفت: طرح جامع ساماندهى 
فاضالب رشت بايد در دستور كار قرار گيرد. در اين پروژه طراحى و 
نظارت بر اجرا بر عهده شركت مهندسى مشاور طوس آب مى باشد. 
متخصصين شركت طوس آب ابتدا طراحى خطوط شبكه جمع آورى 
فاضالب كه شامل خطوط اصلى و انشعابات مى باشد انجام مى دهند.
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در دومين كنگره علوم و مهندسى آب و فاضالب ايران و دومين همايش ملى 
عرضه و تقاضاى آب شرب و بهداشتى دانشگاه صنعتى اصفهان دو مقاله توسط 

همكاران شركت ارائه گردد كه به شرح ذيل مى باشند: 
اولين مقاله با عنوان «مديريت تقاضاى آب مورد نياز صنايع » توسط همكاران 

شركت ( خانم ها مريم اله دادى ، زهرا اسدى كپورچالى ) ارائه گرديد.
بخش عمده اى از توسعه  اقتصادى در هر كشورى مستلزم استفاده از منابع انرژي 
و فعاليت هاي كشاورزي و صنعتي است و تا حد زيادي به آب وابسته مي باشد. 
در اين ارتباط اصول دوبلين بيان مي كنند كه آب كااليي اقتصادي است و بايد 
براي استفاده بهينه و تداوم استفاده از آن براي نسل هاي آينده برنامه ريزي كرد.

بخش  از  پس  جهان،  در سطح  آب  كننده  مصرف  اصلى  بخش  سه  ميان  در 
كشاورزى، بيشترين ميزان مصرف به بخش صنعت اختصاص دارد. آمار متوسط 
جهانى درصد مصارف بخش صنعت را از كل ميزان آب مصرفى %20  اعالم     
مى نمايندكه البته با توجه ميزان توسعه يافتگى كشورها، آمار متفاوت است. در 
ايران سهم صنايع از كل ميزان آب مصرفى كشور، حدود %2/8 مى باشد و با 
توجه به روند رو به افزايش توسعه صنعت در كشور، عليرغم پايين بودن سهم اين 
بخش نسبت به متوسط جهانى، اين درصد در كشور افزايشى بوده و مشكالت و 
موانع بسيارى در تأمين آب مورد نياز براى بخش صنعت وجود دارد كه عالوه بر 
پياده سازى طرح هاى تامين آب جديد، ضروريست راهكارهاى مديريتى به منظور 
استفاده بهينه از آبى كه در اختيار بخش صنعت است، در دستور كار قرار گيرد. 
اين مقاله با گردآورى نيازهاى فعلى و ارزيابى نيازهاى آتى بخش صنعت و معدن 
استان سيستان و بلوچستان، به لزوم پياده سازى مديريت تقاضاى آب در بخش 
صنعت، استفاده بهينه از آب و بررسى تاثير ارزش واقعى آب بر مصرف صنايع،  با 

رويكرد مديريت كالن آب و حفظ منابع آبى كشور مى پردازد.
دومين مقاله با عنوان « بررسى عملكردى راكتور FBC به منظور حذف سختى 
كلسيمى مطالعه موردى سد شيرين دره بحنورد » توسط همكاران شركت ( آقايان 

آرش رئوف شيبانى، حامد عزيزى نامقى ) ارائه گرديد.
در اين مقاله، عملكرد يك راكتور كريستاليزاسيون بستر سيال (FBC) جهت 
حذف سختي كلسيمي از يك نمونه آبي مشخص (نمونه آب برداشت شده از سد 
شيرين دره بجنورد) مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تعريف مسئله (ساخت 
خوراك  كيفي  نتايج  بجنورد)،  آب  خانه  تصفيه  براي  گيري  واحد سختي  يك 

ورودي بررسي و مقادير پارامتر هاي مدنظر 
براى بهترين شرايط كارى راكتور به منظور 
حذف  براى  راندمان  باالترين  به  دستيابى 
تعيين  جهت  سپس  گرديد.  تعيين  كلسيم 
پايلوت  آزمايشات  عملكردي،  پارامترهاي 
بر  صنعتي  نيمه  راكتور  يك  توسط  تست 
روي يك نمونه با حجم 1m3  از خوراك 
و با استفاده از انواع و مقادير مختلف مواد 
انجام  باالروندگي  و  سرعت هاي  شيميايي 
از  مواردي  پايلوت  تست هاي  در طي  شد. 
شيميايي)،  مواد  و  (خوراك  دبي ها  جمله 

pH جريان ها، دما، ميزان EC در ورودي و خروجي، ارتفاع بستر (ثابت و 
قرار  سيال شده) و ميزان غلظت كلسيم در ورودي و خروجي مورد سنجش 
گرفت. سپس با تحليل نتايج حاصل راندمان حذف كلسيم تا حدود  90 % ، 
بهترين نوع ماده شيميايي (NaOH)، سرعت باالروندگي ( 80m/h ) و مقدار 
با  اين،  بر  تعيين شد. عالوه  گيري  انجام واكنش سختي  9/5pH ) جهت   )
توجه به ميزان پايين آب خروجي همراه با دانه هاي پلت و عدم توليد هرگونه 
پساب/ لجن اين فرآيند را در زمره فرآيند هاي بدون پساب و دوست دار محيط 

زيست قرار مي دهد.

همكاران مقاالت  به  كوتاه  دردومين جشنواره ملى فناورى هاى آب؛ آب هاى نامتعارف (آب شور و پساب)  نگاهى 
كه آذر ماه در دانشگاه فردوسى مشهد برگزار گرديد دو مقاله توسط همكاران 

شركت ارائه گرديد كه به شرح ذيل مى باشند: 
توسط  دريا  آب  از  بور  حذف  سناريوهاى  بررسى   » عنوان  با  مقاله  اولين 
فرآيند اسمز معكوس » توسط همكاران شركت ( آقايان حامد عزيزى نامقى، 

ابراهيم موالئى قاسم آباد، على فرهمند ) ارائه گرديد.
مى باشد.  گياهان  از  بسيارى  براى  مغذى  ماده  يك  بور  بيولوژيكى  نظر  از 
وجود  به  سمى  اثرات  كشاورزى  آبيارى  در  بور  باالى  غلظت هاى  اگرچه 

مى آورد، از طرفى غلظت هاى بسيار پايين آن هم بازده محصول را كم مى كند. 
سطح باالى بور در آب آشاميدنى براى انسان نيز مى تواند سمى باشد. در فرآيند 
استاندارها و دستورالعمل هاى موجود جهت دستيابى به  نمك زدايى آب دريا، 
غلظت مورد نظر بور در آب، بر طراحى فرآيند اسمز معكوس تأثيرگذار است؛ 
به  بوريك  اسيد  است. شكل گيرى  دشوار  پايين  به غلظت هاى  دستيابى  زيرا 
عنوان تابعى از pH خوراك به نظر مى رسد كه تنها فاكتور مهمى است كه بر 
دفع بور توسط غشاهاى اسمز معكوس حاكم مى باشد. براى حل اين مشكل، 
داراى  همزمان  كه  دريا  آب  پلى آميدى  معكوس  اسمز  غشاهاى  جديد  نسل 
شار باال و دفع بااليى از TDS و بور هستند، ساخته شدند. به منظور ارزيابى 
اثر اقتصادى اين غشاها، هزينه توليد سيستم هاى غشايى اسمز معكوس آب 
دريا (SWRO) با آرايش هاى مختلف، غشاهاى اسمز معكوس آب لب شور 
(BWRO) در شرايط pH باال و رزين هاى جاذب بور طراحى و مورد استفاده 
قرار گرفتند. در نتيجه، سيستم چند مرحله اى شامل غشاهاى SWRO به 
براى  بور  از جاذب رزينى  استفاده  باالو   pH BWRO در  همراه غشاهاى 

شوراب غشاهاى BWRO، اقتصادى ترين سيستم مى باشد.
دومين مقاله با عنوان « بررسى فناورى هاى حذف كلر از آب » توسط همكار 

شركت آقاى مهندس حامد عزيزى نامقى ارائه گرديد.
يكى از مهمترين مشكالت آب هاى شور و پساب ها حضور ميكروارگانيسم هاى 
از  با روش هاى مختلفى حذف مى شوند. استفاده  آنها است كه  خطرناك در 
كلر  اگرچه  است.  ميكروارگانيسم ها  اين  براى حذف  متداول ترين روش  كلر 
با  كلر  همين  ولى  مى شود،  اضافه  آب  به  بيمارى  ايجاد  از  جلوگيرى  براى 
سالمتى  براى  تنها  نه  كه  مى شود  تبديل  موادى  به  آب  به  شدن  اضافه 
موجودات و انسان ها، بلكه براى فيلترهاى تصفيه آب هم مضر بوده و باعث 

تخريب آنها مى شود. 

در اين مقاله روش هاى حذف اين مواد مثل استفاده از اشعه ماوراى بنفش، 
و   ،MEUF فرآيند  سولفيت،  تركيبات  دى اكسيدگوگرد،  فعال،  كربن 
سولفيت  تركيبات  از  استفاده  شده اند.  بررسى  كلر  برابر  در  مقاوم  غشاهاى 
 يكى از پركاربرد ترين و مؤثرترين روش هايى است كه به دليل كنترل فرآيند 

ساده و بازگردانى راحت آنها در صنعت مورد استفاده قرار مى گيرند.
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آب يكى از منابع پايه و اصلى توليد در كشور است و با توجه به جايگاه و اهميت منابع 
آب زيرزمينى در كشور ما، اين منابع به همراه منابع آب سطحى بايد از نظر كمى و 
كيفى به دقت مطالعه شود و با روش هاى صحيح مورد بهره بردارى قرار گيرد و نهايتا 

به درستى و با باالترين كارايى به مصرف برسند.
هدف از انجام اين پروژه، دستيابى به بخش مهمى از اطالعات مربوط به بيالن منابع 
آب در محدوده هاى مطالعاتى و حوضه هاى آبريز استان لرستان است كه بدليل حجم 

قابل توجه آنها ، اثر تعيين كننده اى بر روى برآورد پتانسيل منابع آب دارد.
استان لرستان با وسعتى معادل 28160 كيلومتر مربع در جنوب غرب ايران  در محدوده 

ميانى سلسله جبال زاگرس، بين 46 درجه و 51 دقيقه تا 50 درجه و 30 دقيقه شرقى 
از نصف النهار گرينويچ و 32 درجه و 37 دقيقه تا 34 درجه و 22 دقيقه عرض شمالى 
قرار گرفته است و از شمال به استان همدان از شمال شرق به استان مركزى، از شمال 
غرب به استان كرمانشاه، از شرق به استان اصفهان، از جنوب به خوزستان و جنوب 
شرق به استان چهارمحال وبختيارى و از جنوب غرب و غرب به ايالم محدود ميشود.
استان لرستان شامل حوضه هاى كرخه وكارون ميباشد.  ميانگين بارش ساالنه در 
سطح استان بين 911 ميليمتر در ارتفاعات وحداقل 402 ميليمتر ميانگين آن 542 
ميليمتر ميباشد كه اين موضوع سبب گوناگونى وضعيت زيست محيطى و ساختار آب 

و هوايى منطقه شده است.

نظارت بر پروژه آماربردارى سراسرى منابع آب سطحى و زير زمينى استان لرستان

طرح آماربردارى سراسرى از منابع آب استان همزمان با ديگر مناطق كشور هر 5 سال 
يكبار اجرا مى شود .دوره اول و دوم اين طرح در سال هاى 82 و 87 انجام شده است 
همچنين اين دوره متناسب با برنامه پنجم توسعه كشور در سال 96 آغاز شده است 
و پيش بينى مى شود تا نيمه دوم سال 98 ادامه خواهد داشت .براى اجراى پروژه ، 
واگذار شد و شركت مهندسى مشاور  به 5 شركت مشاور  استان  اين  محدوده هاى 
طوس آب نيز به عنوان ناظر بر پروژه در اين طرح با امور آب استان لرستان مشغول 

به همكارى مى باشد.
با توجه به ماهيت پروژه، شركت مهندسى مشاور طوس آب برنامه ريزي كاررا بر 
اساس حجم مطالعات، و نياز پروژه و ابزارهاي كارتحت سرپرستي مديريت پروژه در 

قالب محورهاي اصلي ذيل  شروع نمود:
الف - بررسي دقيق اجزاء طرح با همكاري كارفرما

ب- بررسي و نظارت بر چارچوب فعاليت هاي عملياتي و نرم افزاري اكيپ هاي 
صحرايي

ج- آموزش نكات مورد لزوم مد نظر كارفرما به اكيپ هاي صحرايي
و- تعيين برنامه و برگزاري جلسات هماهنگي بخش هاي تخصصي در طول 

مطالعات (جلسات هفتگي و ماهانه) با گروه هاي آماربرداري
ز- تعيين خطوط و مسيرهاي ارتباط و انتقال اطالعات بخش هاي مختلف

ح - اخذ و بررسي گزارش پيشرفت ماهانه انجام آماربرداري و ارائه به كارفرما
لذا بر اساس برنامه ريزي انجام شده، با توجه به شروع كار اجرايي از ابتداي مهرماه 
سال 96، مقرر شده بود،كه عمليات صحرايي با آماربرداري از چشمه هاو قنوات در 
فصل خشك، آغازشده و در مرحله بعد با آغاز فصل زراعي نسبت به آماربرداري از 
چاه ها، انهار، موتورپمپ ها، آب بندان، سدها و همچنين برداشت دوم چشمه و قنات 
با به كار گرفتن 8 نيروى متخصص در  اين منظور اين شركت  اقدام شود. كه به 
قالب آماربردارى مجدد 10 درصد از منابع برداشت شده و بررسى 10 درصد سطح 

آماربردارى مشغول به فعاليت مى باشد .
الزم به ذكر به دليل باال رفتن تعداد منابع و عدم اتمام محدوده تحت قرارداد برخى 

مشاورين اين پروژه به مدت يك سال توسط كارفرماى محترم تمديد گرديد.

دومين كنگره علوم و مهندسى آب و فاضالب ايران در تاريخ 
صنعتى  دانشگاه  بهايى  شيخ  تاالر  در   1397 آبان   24 تا   22
اصفهان برگزار گرديد. هدف از اين كنگره ايجاد فضايى براى 
تجربيات  فاضالب،  و  آب  دانش  دستاوردهاى  آخرين  ارائه 
نظرات  و  آرا  تبادل  و  فاضالب كشور  و  موجود در صنعت آب 
شركت هاى  كارشناسان  و  مديران  محققين،  و  دانشگاهيان 
سازندگان  و  پيمانكاران  مشاور،  مهندسين  فاضالب،  و  آب 
براى  بهينه  راه حل هاى  يافتن  براى  فاضالب  و  آب  تجهيزات 
دغدغه ها و كمبودهاى موجود در حوزه علوم و مهندسى آب 
و فاضالب بود. در اين كنگره، سومين دوره انتخاب پايان نامه 
كه  گرديد  برگزار  دكترى  و  ارشد  كارشناسى  مقاطع  در  برتر 
متخصصين  و  كارشناسان  از  ازغدى  باشى  سيدناصر  آقاى 
كسب  به  موفق  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت  مجرب 
رتبه سوم در بخش پايان  نامه هاى برتر مقطع دكترى گرديد. 

پايان نامه برتر مقطع دكترى در دومين كنگره 
علوم و مهندسى آب و فاضالب، 1397

تقديــر كـارفـرما از همكاران شركت 

دره خزينه لرستان




