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پروردگار را سپاس داريم كه يك بار ديگر فرصت براى ما فراهم آورد تا در سال جارى بتوانيم خدمات راستين خود به مردم اين سرزمين و 
كشورهاى دور و نزديك را ادامه دهيم. راه دشوار بود و رسالت ما در شركت طوس آب پايان ناپذير.

در اين سال تالش كرديم گذر از تنگناهاى اجتماعى، اقتصادى و بهداشتى را به يك امتحان بزرگ براى شناخت مرزهاى تاب آورى شركت و توان 
نگهداشت انسجام گروهى و اعتبار ملى و بين المللى خود تبديل كنيم. با نگرشى به ميزان پايدارى و رضايت مندى كارفرمايان و آمادگى همكاران 
در توليد دانش و اجراى طرح هاى بزرگ، مى توان نتيجه گرفت كه مجموعه طوس آب از اين آزمون سربلند بيرون آمده و نمره قبولى گرفته است.

توجه همكاران را به دو پديده اقتصادى - اجتماعى كه مهندسين مشاور و پيمانكاران را در سال هاى آينده تحت تأثير قرار مى دهند جلب مى كنم. اول 
اينكه: طرح هاى زيرساختى كشور به تدريج به مگا پروژه ها تبديل شده در حالى كه نسبت اعتبارات عمرانى دولت پيوسته كاهش يافته و ديگر 
نمى تواند پاسخ گوى تأمين مالى اينگونه طرح ها در آينده باشد. در مقابل شرايط براى سرمايه گذارى بخش هاى خصوصى و نيمه خصوصى به صورت 
نسبى بهبود يافته و انگيزه داخلى و خارجى سرمايه گذاران به فعال شدن و مشاركت در طرح هاى اجرايى بزرگ و كوچك كشور افزايش يافته است. 
بديهى است مشاورين و پيمانكاران بايد در آينده هدف گذارى خود را در شناخت تنگناهاى اقتصادى - اجتماعى كشور و تبيين راه كارهاى گذر از اين 
تنگ راه ها متمركز نمايند. ترسيم چشم انداز توسعه و شناخت راه كارهاى دستيابى به اهداف توسعه فرصت تدوين مدل هاى سرمايه گذارى را فراهم 

مى آورد. از اين طريق مى توان به تكاپوى تأمين منابع مالى و توانمندسازى بخش خصوصى در سرمايه گذارى در اين طرح ها پرداخت.
مورد دوم نگرانى از توسعه ناپايدار در عرصه منابع محيط زيستى در دهه هاى اخير است كه يكپارچگى و همبستگى اين منابع را به مخاطره 
انداخته و جوامع وابسته به اين منابع را در آستانه از هم گسيختگى اقتصادى، اجتماعى قرار داده است. آب نهاده شاخص و نقش آفرين در اغلب 
اين طرح هاى توسعه اى است. پيشنهاد مى شود نهادهاى علمى، اجرايى كشور به همراه بخش خصوصى، در ساماندهى، و مديريت ظرفيت هاى 
آبى كشور مشاركت نموده و با همفكرى يكديگر به ويژه اكنون كه منابع آب هاى دريايى جنوب نيز در چرخه مصرف كشور قرار گرفته است 

چشم انداز نويد بخشى را براى كشور ترسيم نمايند.
سعيد نى ريزى

مدير عامل و رئيس هيأت مديره

سخن نخست
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خداوند بزرگ را شكر كه پس از سال ها تالش بي وقفه توسط كارگروه هاي مختلف اركان طرح، 
قطعه اول از طرح عظيم نمك زدايى و انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشوردر 

تاريخ 13 آبان ماه 1399و قطعه دوم و سوم اين پروژه در24 اسفند ماه 1399افتتاح گرديد.
شركت مهندسى مشاور طوس آب به عنوان متولى اصلى خدمات مهندسى طرح فوق الذكر 
در بازه زمانى سال 1392 تاكنون عهده دار مطالعات و طراحى، مهندسى خريد و تأمين 
تجهيزات، نظارت كارگاهى و عاليه طرح مذكور بوده و با بهره گيرى از دانش روز دنيا و با 
تكيه بر تجربه، تخصص و خالقيت مهندسان و متخصصان داخلى نسبت به ارائه خدمات 
مورد نياز  اقدام نموده است. بى شك افتخار حضور در عرصه مهندسى ابر پروژه نمك زدايى و 
انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب كشور ضمن باال بردن روحيه خودباورى، نقش بسيار 

مهمى در افزايش توان مهندسى كشور داشته است.

قطعه نخست خط انتقال آب خليج فارس به استان كرمان و بخشي از مجموعه نمك زدايى 
آب طرح انتقال آب خليج فارس به منطقه صنعتي و معدني گلگهر در آبان ماه 1399 از طريق 
ويدئو كنفرانس با دستور «رياست محترم جمهوري اسالمي ايران حجت االسالم و المسلمين 
دكتر حسن روحاني» و با حضور «وزير محترم نيرو جناب آقاي دكتر اردكانيان»، «وزير محترم 
صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي مهندس رزم حسيني»، «مديرعامل محترم شركت تأمين و 
انتقال آب خليج فارس جناب آقاي مهندس ياري» و «استاندار محترم استان كرمان جناب آقاي 
فدائي» و ساير مسئوالن استاني و بخش خصوصي درگلگهر سيرجان افتتاح شد و در آستانه 

سال جديد در اسفند ماه 1399 قطعه دوم و سوم اين طرح افتتاح گرديد.
در اين مراسم جناب آقاي دكتر روحاني فرمودند: طرح انتقال آب به فالت مركزي ايران 
صنايع ما را متحول مي كند و خط انتقال آب از خليج فارس، خط انتقال اميد است، زيرا فقط 

آب به فالت مركزي ايران نمي رسد بلكه اميد منتقل مي شود.
جناب آقاى دكتر اردكانيان ضمن ابراز خرسندى از افتتاح اين پروژه اظهار كردند: 

است  كرده  راه اندازى  ايران  الف ب  عنوان  به  را  پويشى  سال  آغاز  از  نيرو  وزارت 
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.
جناب آقاي مهندس عليرضا رزم حسيني فرمودند: اين پروژه با ايده از پايين به باال توسط افرادي 
مطرح و با هزينه شخصي مطالعه شد و در دولت تدبير و اميد به سرعت مراحل اجرايي را گذراند، 
لذا مي توان ايده هاي باورنكردني حتي از پايين را به ويژه در وزارتخانه ها مورد توجه قرار دهيم.

در ادامه چكيده مشخصات مسير انتقال آب از خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور در 
سه قطعه به طول كل حدود 820 كيلومتر ارائه شده است:

قطعــه اول خــط انتقــال آب:
 قطعه اول، از تأسيسات نمك زدايى بندرعباس شروع و تا محدوده مجتمع صنعتى معدنى 
گل گهر سيرجان (رقوم ارتفاعى 1800 متر) امتداد مى يابد. براى عبور خط انتقال از كوه هاى 
حاجى آباد از يك تونل به طول 1570 متر استفاده شده است. طول اين قطعه 300 كيلومتر است.

قطعــه دوم خــط انتقــال آب:
 اين بخش از خط انتقال آب  از محدوده  مجتمع صنعتى معدنى گل گهر (رقوم ارتفاعى 
1800 متر) شروع و  تا صنايع معدنى مس سرچشمه (رقوم ارتفاعى 2750 متر) امتداد 

مى يابد. طول اين قطعه 150 كيلومتر است.
قطعــه سوم خــط انتقــال آب:

 اين بخش از خط انتقال از ايستگاه پمپاژ شماره 3 قطعه دوم (رقوم ارتفاعى 2190 متر) 
شروع و تا صنايع فوالدى چادر ملو در منطقه اردكان يزد (رقوم ارتفاعى 1180 متر)  امتداد 

مى يابد. طول اين قطعه حدود 370  كيلومتر است.

افتتاح قطعه دوم و سوم خط انتقال آب از خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور
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در تاريخ 19 اسفند ماه 99 مقارن با هفته چهل و چهارم پويش هرهفته-الف-ب-ايران، 
طرح آبرسانى به 73 روستاى سيستان و بلوچستان در قالب سه مجتمع بزرگ آبرسانى با 
حضور ويدئو كنفرانسى «وزير محترم نيرو جناب آقاى دكتر اردكانيان» و حضور «استاندار 
محترم جناب آقاى مهندس موهبتى» و «مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب جناب 
آقاى مهندس قاسمى»  و ساير مسئولين استان به بهره بردارى رسيد كه سهم شركت 
از اين پروژه ها، نظارت بر اجراى عمليات آبرسانى به 56  مهندسى مشاور طوس آب 

روستاى مجتمع تلنگ، پالن و پيرسهراب شهرستان هاى چابهار و قصرقند بوده است.
مديرعامل محترم آب و فاضالب سيستان و بلوچستان تصريح كردند: براى آبرسانى 
به اين 73 روستا با اعتبار 947 ميليارد ريال افزون  بر 322 كيلومتر خط انتقال و 
شبكه توزيع و همچنين 2 باب ايستگاه پمپاژ به ظرفيت 110 ليتر در ثانيه و چهار 

باب مخزن ذخيره به حجم 6 هزار و 500 متر مكعب اجرا شده است.
ايشان خاطرنشان كردند: با وارد مدار شدن اين تعداد از روستاها آمار روستاهاى داراى 

تأسيسات آب آشاميدنى و بهداشتى استان به سه هزار و 18 روستا افزايش مى يابد.
همچنين افزودند: براى آبرسانى به 56 روستا در شهرستان هاى چابهار و قصرقند افزون بر 
94 كيلومتر خط انتقال و 120 كيلومتر شبكه توزيع و همچنين 1 باب ايستگاه پمپاژ به 
ظرفيت 60 ليتر در ثانيه و 3 باب مخزن ذخيره به حجم 3500 متر مكعب اجرا شده 

است و با بهره بردارى از اين طرح، افزون بر4400 خانوار از آب پايدار بهره مند مى شوند.

افتتاح پروژه آبرسانى به 73 روستاى سيستان و بلوچستان

افتتاح تصفيه خانه فاضالب چهل بازه مشهد

عنوان  به  ماه 1399  اسفند  در  مشهد  بازه  فاضالب چهل  تصفيه خانه  افتتاح  آئين 
مجلس  محترم  رئيس  «نائب  حضور  با  كشور  غشائى  تصفيه خانه  پيشرفته ترين 
شوراى اسالمى مشهد جناب آقاى دكتر اميرحسين قاضى زاده هاشمى»، «شهردار 
محترم مشهد جناب آقاى دكتر محمدرضا كاليى»، «رئيس محترم شوراى اسالمى 
مشهد جناب آقاى مهندس محمدرضا حيدرى»، «رئيس محترم اداره آب و فاضالب 
از مديران  اسماعيليان» و جمعى  آقاى مهندس حسين  شهرى شهر مشهد جناب 

محترم استانى برگزار شد.
آقاى  جناب  مشهد  شهردارى  شهرى  خدمات  محترم  «معاونت  مراسم  ابتداى  در 
مهندس مهدى يعقوبى» از دست اندركاران و كارگروه هاى مختلف طرح از جمله 
شركت مهندسى مشاور طوس آب بعنوان مشاور سرمايه پذير تشكر و قدردانى نمودند. 
در ادامه مراسم، نائب رئيس مجلس شوراى اسالمى از توجه خاص شهردارى مشهد 

كه در زمينه مسائل زيست محيطى اقداماتى را آغاز كرده است تشكر كردند. 
تصفيه خانه فاضالب چهل بازه به عنوان يكى از پيشرفته ترين و بزرگترين تصفيه 
خانه هاى غشائى كشور به ظرفيت 4320 مترمكعب در روز و به روش بيورآكتورهاى 

غشائى (MBR) در حاشيه كال چهل بازه شهر مشهد احداث شده است. 
هدف اصلى احداث اين تصفيه خانه ايجاد منابع آبى پايدار براى توسعه فضاى سبز 
شهرى است و از ويژگى هاى مهم آن مى توان به امكان توليد كيفيت باالى پساب 
تصفيه خانه،  اين  خروجى  پساب  كيفى  پارامترهاى  از  مثال  عنوان  به  نمود.  اشاره 
خواهى  اكسيژن  ميزان  و  نفلومترى  واحد   2 از  كمتر  ميزان  به  كدورت  شاخص 
بيولوژيكى (BOD) كمتر از 10 ميليگرم در ليتر مى باشد كه مطابق استانداردهاى 

داخلى و بين المللى در كاربردهاى مصارف شهرى است. 
بخش هاى فرآيندى اين تصفيه خانه شامل ايستگاه پمپاژ فاضالب ورودى (برداشت 
فاضالب از خطوط فاضالبرو ثقلى سطح شهر)، دو آشغالگير درشت با سايز منافذ 

2/5 و يك سانتى مترى، آشغالگير ريز 3 ميليمترى، دانه گيرى ورتكس و چربى گيرى 
(به صورت پيش ساخته)، آشغالگير ريز 1/5 ميليمترى، مرحله هوادهى بيولوژيك و 
مرحله فيلتراسيون (UF) در دو خط جريان، واحد تأسيسات مكش پساب و سيستم 

بكواش و شستشوى شيميائى و در نهايت گندزدايى مى باشد. 
اين تصفيه خانه توسط سازمان پارك ها و فضاى سبز شهرى شهردارى مشهد و با 
همكارى سرمايه گذارى بخش خصوصى در قالب قرارداد BOT و با سرمايه گذارى 

حدود 24 ميليارد تومان به احداث و بهره بردارى رسيده است. 

اخبـار پـروژه هـا



3

نگاهى به قراردادهاى جديد
در سه ماهه پايانى سال 1399 طى مناقصات برگزار شده تعداد 11 قرارداد ابالغ گرديد؛ در ذيل به گزيده اى از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

كارفرما: شركت آب منطقه اي آذربايجان غربى
موقعيت مكانى طرح: حوضه آبريز درياچه اروميه به تعداد 25  محدوده مطالعاتي

هدف طرح: بروزرسانى بيالن منابع آب در حوضه هاى آبريز، يكى از مهمترين مطالعات معمول در صنعت آب 
كشور است كه نتايج آن بطور گسترده اى در ديگر طرح هاى مطالعات يا توسعه منابع آب مورد استفاده قرارمى گيرد. 
با توجه به اهميت درياچه اروميه و لزوم حفاظت از آن، حوضه آبريز درياچه اروميه نيازمند توجه و حساسيت ويژه اى 
است و از آنجاييكه بيالن منابع آبى يكى از مهم ترين ابزارهاى تصميم سازى در مديريت يك حوضه آبريز است، 

انجام دقيق مطالعات موضوع اين قرارداد اهميت دو چندان مى يابد.
مطابق شكل، حوضه  آبريز  درياچه  اروميه  در شمال  غرب  ايران  قرار گرفته  و به وسيله بخش شمالي 
نيز دامنه هاي شمالي، غربي و جنوبي كوه سهند  كوه هاي زاگرس و دامنه هاي  جنوبي كوه سبالن و 
احاطه شده است. اين حوضه محدود به حوضه هاي آبريز ارس، سفيدرود، زاب، سيروان و كشورهاي تركيه 
و عراق از سمت غرب مي باشد. مساحت اين حوضه 51951 كيلومتر مربع بوده كه 63/3 درصد آن را 
مناطق كوهستاني، 0/23 درصد آنرا مناطق دشت و 13/7 درصد آنرا درياچه اروميه تشكيل مي دهد. حداقل 

ارتفاع در اين حوضه آبريز 1210 متر (حاشيه درياچه اروميه) 
و حداكثر آن 3832 متر در شمال غربي حوضه (نزديك قله 

سبالن) واقع شده است.

مطالعات تهيه بيالن منابع آب منتهى به سال آبى 1397-1398 در حوضه آبريزدرياچه اروميه

احداث تصفيه خانه فاضالب صنعتى مجتمع فوالد غدير نى ريز
كارفرما: شركت فوالد غدير نى ريز

موقعيت مكانى طرح: استان فارس- شهرستان نى ريز
هدف طرح: پروژه احداث تصفيه خانه بازيافت فاضالب صنعتى مجتمع فوالد غدير نى ريز با ظرفيت 
طراحى 100 متر مكعب بر ساعت به منظور استفاده مجدد از پساب ها، كاهش آلودگى هاى زيست محيطى 
ناشى از سرريز پساب به محيط زيست و استفاده بهينه از منابع آبى موجود در تصفيه خانه تعريف شده است. 

فاضالب كارخانه شامل دو جريان: 
1- آب ناشى از برج هاى خنك كننده، آب استفاده شده جهت شتشوى فيلترهاى تصفيه خانه آب، آب 

سرريز و آب شستشوى مخازن و... است. 
2- جريان دوم كه از آب تغليظ شده شوراب سيستم هاى اسمز معكوس است كه جداگانه به تصفيه خانه 
شامل  دنيا  در  موجود  تكنولوژى  به روزترين  از  تصفيه خانه  اين  احداث  در  مى شود.  منتقل  فاضالب 
است. شده  استفاده    DAF ،lime Softening ،UF ،RO ،Dewatering System
و  سو  يك  از  (كارفرما)  ريز  نى  غدير  فوالد  بين شركت   1399 ماه  دى  در  پروژه  اين  موافقت نامه 

مشاركت شركت مهندسى مشاور طوس آب، توسعه خط لوله 
بينى  هامون و شركت آب ثمين منعقد گرديد و زمان پيش 

انجام كار 18 ماه در نظر گرفته شده است.

مطالعات ارزيابى اثرات محيط زيستى سد برآفتاب
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كارفرما: شركت آب منطقه اى هرمزگان
موقعيت مكانى طرح: استان هرمزگان-شهر حاجى آباد-روستاى برآفتاب

هدف طرح: هدف از احداث سد برآفتاب، تغذيه آبخوان پايين دست سد مى باشد. با اجراى سد 
تأخيرى - تغذيه اى برآفتاب مى توان سيالب هايى كه اثر كمى بر تغذيه آبخوان پايين دست در 
به  عنايت  با  و  نمود  تغذيه  پايين دست  آبخوان  به  تنظيم  و  كنترل  از  دارند، پس  شرايط موجود 
بررسى هاي انجام شده مطالعات پايه و فنى طرح، برروي زمين هاي پايين دست سد برآفتاب با توجه 
به بافت خاك و ضرايب هيدروديناميكى سفره آب زيرزمينى منطقه، مى توان با ساخت استخرهاى 
تغذيه مصنوعى در شرق و غرب، كسرى مخزن در شمال آبخوان پايين دست را جبران نمود و در 

صورت امكان با اضافه برداشت نيازهاى آبى منطقه را نيز مرتفع نمود. 
مطالعات محيط زيست سد برآفتاب، برگرفته از الگوى ارزيابى اثرات محيط زيستى شوراى عالى 
ابتدا گزينه هاى  سازمان حفاظت محيط زيست كشور در نظر گرفته شده است. در اين رويكرد 
فنى و مكانى طرح بررسى شده و در مقام مقايسه به لحاظ شاخص هاى محيط زيست گزينه برتر 
طرح معرفى و اهم شيوه هاى پيشگيرى، كاهش و كنترل اثرات و پيامدهاى محيط زيستى در 

محيط هاى مختلف بررسى مى شوند. 

برآفتاب مورخ  اثرات محيط زيستى سد  ارزيابى  اين راستا مطالعات  در 
99/10/29 به مشاور طوس آب ابالغ گرديده است. برنامه زمانبندى انجام 
مطالعات 9 ماه پيش بينى شده است. توجه به مخاطرات ناشي از دوران 
ساخت و بهره برداري طرح سد بر آفتاب، نيازمند شناسايي كامل محيط 
زيست منطقه در وضعيت موجود و انجام مطالعات دقيق و كاربردي جهت 

شناسايي و ارزيابي اثرات ناشي از دوره هاي مختلف خواهد بود.
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پروژه حدنگارى پالك هاى ثبتى در محدوده مرز جغرافيايي استان فارس و خراسان رضوى

پروژه تكميل، بروزرسانى تهيه و جانمايى نقشه مناطق شهرى و حومه  و روستاها

بهره بردارى، نگهدارى، تعميرات و حفاظت از تصفيه خانه فاضالب شهركاشان
كارفرما: شركت آب و فاضالب كاشان

موقعيت مكانى طرح: استان اصفهان - شهر كاشان
هدف طرح: تصفيه خانه فاضالب شهر كاشان با دو مدول هر يك به ظرفيت 24000 
مترمكعب بر شبانه روز ساخته شده است كه در حال حاضر مدول دوم اين تصفيه خانه 
در مدار بهره بردارى قرار داد. اين تصفيه خانه به روش لجن فعال- A2O مى باشد و 
كيفيت پساب خروجى از آن استاندارد سازمان محيط زيست كشور جهت تخليه به 
آب هاى سطحى را داراست. بر اساس اين قرارداد بهره بردارى، حراست و حفاظت از 
تصفيه خانه و همچنين تأمين نيرو و تعميرات تصفيه خانه مذكور از ابتداى اسفند ماه 
سال 1399 به مدت يك سال توسط شركت مهندسى مشاور طوس آب انجام مى شود.

نگاهى به قراردادهاى جديد

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

هدف طرح: حدنگارى يا كاداستر نقشه بردارى ثبتى است، يعنى آن نوع نقشه بردارى 
كه ارزش حقوقى داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهاى آن سند مالكيت صادر كرد. 
و نقشه كاداستر نقشه اى است كه مرزها و مالكيت قطعات زمين را نشان مى دهد. به  
موجب اصل 123 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، قانون جامع حدنگار (طرح 
جامع كاداستر) مصوب 1393 و 1395 مجلس شوراى اسالمى، اداره كل ثبت اسناد 

و امالك كشور ملزم به حدنگارى از تمامى امالك گرديده است.
از اين رو در سطح استان فارس و خراسان رضوى، بر اساس اين قانون اقدام به حدنگارى 
با هدف مشخص نمودن و تدقيق پالك ها و مرزهاى ثبتى در مرزهاى سياسى در سطح 
وسيع اين استان ها نموده است، تا تمامى وسعت اين استان ها داراى نقشه كاداستر گردد.

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

هدف طرح: يكى از وظايف قانونى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، اشراف كامل 
برحدود واقعى امالك، مستحدثات و اراضى دركشور است تا بتواند پايه و اساس تثبيت و 
استقرار مالكيت مشروع صاحبان امالك را فراهم و  ميزان اراضى داير، باير و موات شهرى و 
موقوفات را تعيين نمايد و براى حصول به آن، به نظامى نيازمند است كه اطالعات هندسى 
جامع از محدوده كليه امالك كشور (نقشه امالك) را همراه با شماره هر ملك،  مشخصات 
مالك و حدود حقوق مالك در ملك را بطور كامل بنحوى در اختيار داشته باشد كه امكان 
بازنگرى پيوسته مجموعه اطالعات ميسر باشد تا بتواند وظايف خود را با دقت و سرعت و 
صحت كامل انجام دهد. از اين رو در جهت ايجاد و مديريت بهينه سيستم اطالعات كاداستر 
كشور، در حال حاضر به توليد و بهنگام سازى نقشه هاى شهرى در مقياس 1:500 مى پردازد.

با اجراى طرح كاداستر و صدور اسناد مالكيت بنوعى قسمتى از مشكالت حاكم 
بر جامعه روستايى كشور نيز پايان يافته و مى توان اهداف فراوانى را نظير مشخص 
شدن وضعيت مالكيت بر امالك، مشخص شدن موقعيت و ابعاد، محل قرار گرفتن 
ملك، تسريع در روند اجراى برنامه هاى توسعه شهرى و روستايى و ... را مد نظر 
داشت. و همچنين پشتوانه اى محكم براى گرفتن تسهيالت بانكى و ضمانتى براى 
راه اندازى مشاغل پايدار، توسعه اشتغال و توليد هستند كه ايجاد اين مشاغل سبب 
جلوگيرى از مهاجرت ناخواسته روستاييان به شهرها و پيشگيرى از حاشيه نشينى در 

اطراف شهرها و حتى مهاجرت معكوس به روستاها مى شوند.
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معرفى گروه هاى تخصصى شركت مهندسى مشاور طوس آب

مشاور  مهندسى  شركت  معاونت هاى  از  يكى  بعنوان  طرح ها  مديريت  معاونت 
پروژه ها،  انسجام  در جهت  و تخصصى  نظام مند  بسترى  ايجاد  با هدف  طوس آب 
بهبود و تقويت مديريت پروژه هاى مطالعاتى و نظارتى شركت، مشغول به فعاليت و 

انجام امور محوله مى باشد.
ــا  ــا كارفرمايــان، ايــن معاونــت ب ــر مســئوليت ايجــاد و حفــظ ارتبــاط ب عــالوه ب
ــروژه، كارشناســان  ــت پ ــروى انســانى در حوزه هــاى مديري ــر ني بيــش از 300 نف
نظــارت، پيمــان و رســيدگى و كنتــرل پــروژه بــا مــدارك تحصيلــى ليســانس تــا 
ــات  ــاى مطالع ــارى شــركت در زمينه ه ــاى ج ــت پروژه ه ــه مديري ــرى وظيف دكت

و نظــارت را نيــز برعهــده دارد.
نمودار فراوانى پروژه هاى شركت مهندسى مشاور طوس آب

 دوره هاى آموزشى برگزار شده در سال 1399در معاونت مديريت طرح ها
دوره آنالين MSP و پريماورا  -

وبينار الزامات و چالش هاى مديريت HSE در پروژه ها  -
دوره شناسايى و ارزيابى ريسك  -

دوره آموزشى نرم افزار كنترل مدارك مهندسى پوپك  -
وبينار مديريت برون سپارى  -

آشنايى با ايزو 45001-14000-9001  -
دوره ايمنى عمومى و بهداشت حرفه اى (ناظرين و سرناظرين)  -

دوره ايمنى عمومى و بهداشت حرفه اى (مديران پروژه)  -

بخش  در  اجمالى  بطور  معاونت،  اين  وظايف  شرح  و  مرتبط  فعاليت هاى  عمده 
مطالعات و نظارت در ادامه ارائه مى گردد:

 رستسرپ تعيين و( قراردادها معاونت از شده ارجاع) مناقصه پيشنهاد بررسي
 مناقصه موقت

 (نظارت و مطالعات) فني و تخصصي مختلف هايحوزه در پروژه مدير تعيين
 مدير قطري از پروژه کار پيشرفت کنترل و کار اجراي روش تعيين ريزي،برنامه نجاما

 مربوطه پروژه
 طالعاتم معاونت کارشناسي بخش از کار انجام روند يوستهپ و مستمر کنترل

 پروژه زمانبندي و خدمات شرح راستاي در پروژه مدير توسط طراحي و
 رسيدگي پيمان به مربوط هايفعاليت انجام و کنترل
 اجرايي هايپروژه عاليه نظارت انجام جهت الزم هايفعاليت کنترل و ريزيبرنامه

 قوقي،ح مالي، مديريتي، منظر از پروژه کنترل دفتر ماهانه گزارشات بررسي
 HSE و خروجي کيفيت زماني،
 پروژه مديران با پروژه کنترل کارشناسان منظم جلسات برگزاري

 معاونت پرسنل نياز مورد آموزشي هايدوره برگزاري پيشنهادات ارائه
 هاپروژه شرايط و نيازها براساس

 قراردادها حقوقي امور و هاپروژه هايهزينه و هاپرداخت کنترل و بررسي
 توسط مطالبات وصول و کارفرما به ارسالي هايوضعيت صورت يگيريپ

 شرکت مالي امور با هماهنگي با پروژه مديران
 هاپروژه ريزيطرح تأييد و کنترل

 چگونگي و هاطرح انجام روند خصوص در شرکت عامل مديريت به پاسخگويي
 هاپروژه يتمدير

 

 هاطرح مديريت معاونت در9911 سال در شده برگزار آموزشي هايدوره
 

 پريماورا و MSP آنالين دوره
 هاپروژه در HSE مديريت هايچالش و الزامات وبينار
ريسک ارزيابي و شناسايي دوره

 پوپک افزارنرم آموزشي دوره
 سپاري برون مديريت وبينار

 00009-90000-1009 وايز با آشنايي
 (سرناظرين و ناظرين) ايحرفه بهداشت و عمومي ايمني دوره
 (پروژه مديران) ايحرفه بهداشت و عمومي ايمني دوره

 

معرفى معاونت مديريت طرح ها
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در  با شماره 3195  تاريخ 1396/10/12  در  مكران  آروين  آبزى پرورى  توسعه  شركت 
سازمان منطقه آزاد تجارى چابهار به ثبت رسيد.

باالخص  و  توليد  عرصه  در  قدم  بار  اولين  براى  شركت  مجموعه  اينكه  به  توجه  با 
زمينه  در  پايلوت  پروژه  شد  گرفته  تصميم   1397 سال  در  بود،  گذاشته  آبزى پرورى 
پرورش ميگو آغاز گردد تا عالوه بر جذب نيروهاى مورد نياز پروژه هاى آتى، شركت 
منظور  بدين  بزند.  محك  نيز  را  آبزى پرورى  پروژه هاى  مديريت  در  خود  بالقوه  توان 
شركت اقدام به اجاره زمينى  به مساحت 20 هكتار نمود و فعاليت توليدى خود را به 
صورت آزمايشى  از فروردين ماه 98 آغاز كرد. هر چند اين اولين گام شركت در اين 
حوزه بود و تراكم بااليى  براى توليد در سال اول در نظر نبود، شركت موفق شد با داشتن 
ضريب تبديل1.35 و بازماندگى بيش از 85 درصد يكى  از شركت هاى موفق در منطقه 
باشد و با برداشت 27 تن محصول، فعاليت توليدى خود در سال 98 را به پايان برساند.

هدف ما در اين پروژه تأمين نيروهاى مورد نياز پروژه هاى آتى شركت، يادگيرى زير 
و بم توليد ميگو، شناسايى تأمين كنندگان مواد اوليه، آشنايى با شرايط صادرات آبزيان 
و محك پتانسيل مديريتى شركت در صنعت آبزى پرورى بود و البته توليد محصولى با 

كيفيت كه امكان صادرات را ميسر نمايد.
24 تن از محصول توليد شده به فاصله كمتر از 2 هفته به كشور امارات صادر گرديد كه خود 
نشان از كيفيت توليد محصول اول و آگاهى  شركت از شرايط بازارهاى صادراتى هدف دارد. 
با توجه به شرايط اقتصادى كشور و تهديدهاى پيِش رو صنعت آبزى پرورى، به خصوص فقدان 
پوشش بيمه اى مناسب كه در سال 98 و پس از وقوع دو سيل در سيستان و بلوچستان بسيار 
ملموس تر شد، هيأت مديره شركت تصميم گرفت تنها زمينه فعاليت خود در مناطق حادثه خيز كه 
به تناوب دچار بالياى طبيعى مى شوند را در صنعت پرورش ميگو پيش برده و به شناسايى ساير 
فرصت هاى سرمايه گذارى در صنعت آبزى پرورى، كشاورزى و دامپرورى در ساير نقط كشور بپردازد.

با توجه به وقوع سيل در منطقه مكران در سال هاى 98و 99، عدم بازسازى كانال هاى 
آبرسان و زهكش، عدم تأمين پست الرو در زمان مناسب و ساير محدوديت هاى ناشى 
از كرونا، تراكم ذخيره سازى در سال 1399 بسيار كمتر در نظر گرفته شد، ولى با مديريت 
خوب مزرعه و كنترل شرايط پرورش در كنار افزايش قيمت ميگو صادراتى 18,5 تن 

محصول با FCR معادل 1,19 با موفقيت در كيفيت و بازده درآمد، برداشت شد.  
 (AQUATIX) در اواخر سال 2019 پس از مذاكره با دو شركت اروپايى  در حوزه آبزى پرورى
و توليد محصوالت غذايى (LEKYTHOS)، تفاهم همكارى با آنها در ايران و صادرات 
محصوالتى از جمله خاويار، زعفران و ميگو به اروپا انجام شد و اولين سفارش صادرات شركت 
در ماه ژانويه 2020 نهايى شد كه پس از شيوع بيمارى كرونا كليه اين فعاليت ها متوقف گرديد. 
برندهاى دو شركت مذكور در ايران ثبت گرديده و كليه بسته بندى هاى محصوالتى چون ميگو، 
خاويار و زعفران نيز نهايى شده است و شركت منتظر بازگشايى مرزهاى اتحاديه اروپا، بازگشت 

رونق به بازارهاى مصرفى محصوالت لوكس و از سرگيرى مذاكرات براى صادرات مى باشد.
برنامه سال 1400: 

پس از تحقيق و بررسى هاى فراوان، هيات مديره شركت تصميم گرفت فعاليت هاى آتى 
شركت را بر محورهاى زير متمركز نموده و با بهره بردارى از الگوهاى اجراى پروژه ها در شركت 
طوس آب، از حداكثر توانمندى نيروهاى فعلى خود و كارشناسان مشاور شركت بهره بردارى نمايد:

توسعه طرح پايلوت پرورش ميگو در منطقه گواتر
بنا داريم در سال هاى پيش رو، باالخص در دوران پسا كرونا، با افزايش مزارع تحت اجاره يا 
مديريت شركت از حداكثر توان فنى كارشناسان خود بهره بردارى نموده و با بهينه سازى تابع 
هزينه سود ناشى از فعاليت هاى پرورش ميگو در شركت را به ميزان قابل توجهى افزايش دهيم.

صادرات خاويار، ساير آبزيان و زعفران
با توجه به چشم انداز بازگشايى مراودات تجارى در سال پيش رو و مذاكرات صورت گرفته 
در سال گذشته، اميد است بتوانيم با انجام صادرات آزمايشى به شناسايى گلوگاه هاى توليد 

Private Label در ايران و كانال-هاى فروش كلى (Whole Sale) و خرده فروشى 
(Retail) در كنار همكاران هلندى و يونانى خود كه پيشتر در خصوص آنها سخن رانديم، 

در اروپا و ساير بازارهاى هدف در كشورهاى حوزه خليج پارس بپردازيم. 
Integrated Farming مديريت مزارع كشاورزى با محوريت

با توجه به كاهش منابع آب شيرين كشور، افزايش شورى خاك و سطح قابل كشت و گرانى 
افسار گسيخته نهاده هاى دامى و كشاورزى، روند مثبتى در افزايش بهره ورى ازمنابع طبيعى پيش 
روست كه نيازمند تخصص هاى متنوع در حوزه آبيارى و زهكشى، كشاورزى، آبزى پرورى، 
دام پرورى و كنترل بيولوژيكى آفات (Bio Pesticidies) است و البته در كشورهاى پيشرفته 
 Zero Waste Farming و Smart Integrated Farming با عباراتى چون

همراه است كه به هوشمند سازى مزارع نيز مى پردازد.
مديريت واحدهاى آبزى پرورى

كاهش  براى  مزارع  يكپارچه سازى  به  نياز  و  توليد  هزينه هاى  افزايش  به  توجه  با 
هزينه هاى سربار، عدم دسترسى به نيروهاى متخصص و با تجربه در نقاط دور دست و 
اعالم نياز سازمان هايى همچون آستان قدس رضوى و برخى مزارع پرورش ماهى در 
استان هاى مجاور بر آن شديم تا با توسعه همكارى هاى خود با گروه شيالت شركت 
طوس آب و مركز تحقيقات شيالتى آبهاى دور چابهار اقدام به آماده سازى تيمى مجرب 
ارايه و اجراى طرح هاى شيالتى با رويكرد Pro�t Sharing كرده و با  در زمينه 
سرمايه گذارى  حداقل  با  كشور،  توليدكنندگان  ساير  بالقوه  ظرفيت هاى  از  بهره بردارى 

مورد نياز گامى مهم در بهينه سازى برداشت از منابع كشور برداريم.
طراحى و اجراى اولين پروژه مدار بسته هوشمند

حوادث طبيعى بى شمار در شمال و جنوب كشور كه محور توليد آبزيان مى باشند در كنار 
عدم دسترسى گسترده به نيروى متخصص ما را بر آن داشت تا با نگاه به پروژه هاى 
فن آورانه در صنعت آبزى پرورى در كشورهاى پيشرفته و امكان سنجى توان فنى و اجرايى 
داخلى، باالخص شركت مهندسى مشاور طوس آب و شركت انگيزه نگار خاوران كه در 
زمينه تصفيه آب و هوشندسازى فعاليت دارند، اقدام به شناسايى فرصت مناسب براى 

طراحى، سرمايه گذارى، اجرا و بهره بردارى از اولين پروژه مداربسته هوشمند كنيم كه با 
نگاهى واقع گرايانه اولين پايه هاى محكم و اجرايى آن در سال 1400 گذاشته خواهد شد. 
شايان ذكر است پروژه هاى پايلوتى براى بهينه سازى شرايط توليد واحدهاى موجود در 
كشور در دست مى باشد كه موجب تجربه اندوزى شركت آروين مكران و شركت انگيزه 

نگار خاوران در اين زمينه خواهند شد.
در توليد آبزيان به روش مداربسته (Recirculated Aquaculture Systems or RAS) با 
بهره گيرى از سيستم كنترل هوشمند و حس گرهاى مختلف، كليه پارامترهاى محيطى 
توليد در اختيار مدير مزرعه مى باشد كه در كنار ايجاد شرايط بهينه براى رشد آبزيان 

امكان دسترسى  به محصول را در تمامى فصول ميسر مى كند.

معرفى شركت هاى تخصصى وابسته
تاريخچه و معرفى فعاليت هاى شركت توسعه آبزى پرورى آروين مكران (منطقه آزاد چابهار)
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امروزه سرعت تغييرات در بخش هاى مختلف زندگى انسان ها چنان شتابى گرفته كه 
پرداخت. حال سوالى كه  آنها  و تحليل  بررسى  به  با روش هاى سنتى  نمى توان  ديگر 

مطرح مى شود اينست كه با چه روش يا روش هايى مى توان از آينده آگاهى يافت؟ 
آينده اساسًا داراى عدم قطعيت است، اما بايد توجه داشت كه در آينده، آثار و رگه هايى 
از اطالعات و واقعيت هايى كه ريشه در گذشته و حال دارند، وجود دارد. عدم قطعيت 
نهفته در آينده براى برخى، توجيه كننده نداشتن دور انديشى آنان بوده و براى عده اى 

ديگر منبع گران بهايى از فرصت ها مى باشد. 
و  سيستماتيك  تالش هاى  مجموعه  شامل   Futures studies يا  آينده پژوهى 
تجسم  به  ثبات  يا  تغيير  عوامل  و  الگوها  منابع،  جستجوى  با  كه  است  مندى  روش 
آينده هاى بالقوه و برنامه ريزى براى آن ها پرداخته مى شود. اين رشته تصاويرى از آينده 
در اختيار قرار مى دهد تا در زمان حال، براساس اين تصاوير بتوانيم به شكل كارآمدترى 

تصميم گيرى كنيم. 

برخى افراد مفهوم پيشگويى را كه اشخاصى همچون منجمين و فال گيران انجام مى دهند با 
آينده پژوهى يكسان در نظر مى گيرند، اما بايستى توجه داشت كه توانايى پيشگويى عمدتاً به 
واسطه ويژگى ها و توانايى هاى شخصى فرد پيشگو مى باشد. اين نكته پيشگويى را فرايندى 
شخصى و غير عينى كرده و باعث مى شود كه نتوان نتايج پيشگويى را به نحوى عينى آزمود. 
در مقابل در آينده پژوهى هدف اينست كه مطالعه به صورت نظام مند و تا حد امكان بر مبناى 
نظريات علمى انجام گيرد تا بتوان نتايج آينده پژوهى را مورد نقد و آزمون قرار داده و در عين 
حال به آنها اعتماد كرد. برخى از روش هاى مورد استفاده در آينده پژوهى شامل تحليل روند، 

تحليل الگوى چرخه اى، واكاوى محيطى، سناريوپردازى و روش دلفى مى باشد.
مانند  مختلفى  مفاهيم  و  اصطالحات  آينده  به  مربوط  مطالعات  زمينه  در  امروزه 
قرار گرفته و در  استفاده  ... مورد  و  آينده پژوهى  آينده نگارى،  آينده شناسى، پيش بينى، 

برخى موارد توافق نظر در مفهوم آنها وجود ندارد. 
حوزه هاى كاربرد آينده پژوهى

آينده پژوهى در زمينه موضوعاتى مختلفى همچون تكنولوژى، علوم انسانى، سياست و ... 
كاربرد داشته و به عنوان ابزارى مهم در دست كشورهاى پيشرفته جهت ارتقاى شرايط فعلى و 
آتى مورد استفاده قرار مى گيرد. نتايج حاصل از آينده پژوهى حتى براى بخش هاى خصوصى، 
شركت ها و بخش هاى كوچك اقتصادى نيز كاربرد دارد چرا كه نتايج حاصل از آينده پژوهى 

مى تواند سمت و سوى برنامه ريزى و نحوه سرمايه گذارى هاى آتى آنها را مشخص نمايد.
با توجه به اهميت موضوع كمبود آب در كشور موضوع آينده پژوهى در اين زمينه از اهميت 
خاصى برخوردار است. در حال حاضر اقدامات مختلفى در قالب برگزارى همايش، مقاالت و 
... در زمينه آينده پژوهى در حوزه آب كشور انجام گرفته و به نظر مى رسد آشنايى كارشناسان 
با اين موضوع مى تواند نتايج درخشانى بدنبال داشته باشد. در حال حاضر كشورهاى مختلفى 
داراى طرح هاى آينده پژوهى در سطح كالن در بخش آب خود بوده و الزم است كه با توجه 
به اهميت آب در ايران يك تحقيقات جامع با موضوع آينده پژوهى آب در ايران پيگيرى شود. 

برخى منابع براى كسب اطالعات بيشتر:
https://iranianfuturist.com
https://www.nowandnext.com

تهيه كنندگان: محمدرضا سليمى  - هومن خالدى

از  آب  انتقال  درباره  استانى  و  كشورى  مسئوالن  مكرر  تكذيب هاى  و  تأييد  از  بعد 
خليج فارس به مشهد، سرانجام حجت االسالم حسن روحانى، رئيس جمهور كشورمان 
در 24 اسفند همزمان با افتتاح قطعه 2 و 3 خط انتقال آب از خليج فارس، فاز دوم 
از خليج فارس به استان هاى شرق كشور را به صورت رسمى آغاز كرد تا  انتقال آب 

پروژه انتقال آب از استان هرمزگان، وارد فاز تازه اى شود.
مهندس  آقاى  جناب  از  كاروكارگر  روزنامه  توسط  كه  مصاحبه اى  خصوص  اين  در 
هاشمى مدير پروژه هاى شركت مهندسى مشاور طوس آب در آبرسانى به شهر مشهد 

انجام شد مى پردازيم: 
شركت طوس آب از جمله شركت هاى برتر در همكارى با وزارت نيرو مى باشد كه با 

فعاليت مستمر درعرصه هاى عمرانى خدمات ارزنده اى را به انجام رسانده است.
كشوركه  زيرساخت هاى  توسعه  جهت  در  فعاليت  و  عمرانى  عرصه هاى  در  حضور 
منجر به تحقق مطالبات هموطنان عزيزمان مى شود، موهبتى است كه نصيب مردان 

سدى  هيچ  مى ايستند  سختى ها  تمامى  برابر  در  كه  كسانى  مى گردد.  سخت كوش 
نمى تواند مانع دستيابى آنها به اهدافشان باشد.

بهره مندى  براى  مناسب  زيرساخت هاى  ايجاد  شركت  اهداف  تجربه  سالها  طى 
از دغدغه هاى مديران  آيندگان است. سالمت كار همواره  هموطنان و ميراثى براى 

مجموعه بوده و خط قرمز ما محسوب مى گردد.
شركت طوس آب سال 1363 از سوى وزارت نيرو و آستان قدس رضوى با هدف اينكه 
در منطقه به صورت يك مشاور بتوانند پروژه هاى آب را به صورت تخصصى پشتيبانى 
نمايد تأسيس شد و از سال 1365 جناب آقاى دكتر نيريزى بعنوان رئيس هيأت مديره 

و مديرعامل شركت انتخاب و تاكنون در اين سمت سكاندار مى باشند.
ايشان يكى از برجسته ترين متخصصين، در حوزه آب كشور مى باشند كه به مدت 3 
سال هم رياست كنگره بين المللى آبيارى و زهكشى (ICID) را برعهده داشته اند و با 
توجه به تجربه و تعهد ايشان، شركت طوس آب همواره در حوزه فعاليتى خود كارهاى 

برجسته اى را به انجام رسانيده است.
از  مشهد  درآبرسانى شهر  پروژه هاى شركت طوس آب  مدير  هاشمى  محمد  مهندس 
وجود  با  تا  شده  باعث  امروز  به  تا  كه  اهدافى  و  خود  فعاليت  و  شده  اجرا  پروژه هاى 

مشكالت فراوان در اين مسير ثابت قدم باشند مى گويد:
اجراى پروژه هاى عمرانى وايجاد اشتغال براى هموطنان خود را وظيفه اى ملى مى دانند و معتقد 
هستند شركت هاى پيمانكارى به عنوان عوامل اجرايى دولت كه در نوك پيكان سازندگى 
حضور دارند خود را وقف سازندگى كشور كرده اند و در اين راه از هيچ تالشى فروگذار نمى كنند.

همكارى  و  مالى  منابع  صحيح  مديريت  صورت  در  مى گويد:  توانمند  مدير  اين 
وظيفه  خاتمه  در  چندان خواهد شد.  دو  در كشور  سازندگى  قطعًا سرعت  مسئوالن 
مى دانم از همراهى مديرعامل محترم و اعضاى محترم هيأت مديره شركت طوس آب 
كه متعهدانه بر اجراى پروژه هاى عمرانى و عام المنفعه همت گمارده اند، همكاران 
شريف، صديق و سخت كوش خود در شركت طوس آب كه سياست هاى كارى شركت 
را در راستاى اجراى با كيفيت پروژ ه ها به خوبى اعمال مى كنند و تمام كسانى كه 
قلب آنها براى عمران و آبادانى كشورعزيزمان و آينده آن مى تپد تشكر و قدردانى 

ويژه اى بعمل آورم.

انعكاس خبر آبرسانى به مشهد در روزنامه كاروكارگر آشنايى با آينده پژوهى
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دوره اى  معاينات  شغلى،  معاينات  انواع  رايج ترين  و  شده ترين  شناخته  از  يكى 
از  نوعى  كه  معاينات  نوع  اين  مى باشد.   (Periodic Examination)
مى شوند.  انجام  يكساله)  (اغلب  معين  زمانى  فواصل  با  است،  ثانويه  پيشگيرى 

انجام دوره اى اين معاينات به منظور تأمين دو هدف اصلى و عمده مى باشد:
- شناسايى اوليه و زود هنگام شاغلينى مشكوك به بيمارى هاى ناشى از كار 

در مراحل اوليه وقابل درمان
- انجام Fitness for Work در شاغلينى كه شرايط محيط كار بر روى 

بيمارى آن ها تأثير سوء بر جاى مى گذارد
اغلب  كه  دارد  اهميت  جهت  اين  از  شغلى  بيمارى هاى  هنگام  زود  شناسايى 
بيمارى هاى ناشى از كار هر چه سريع تر و زودتر شناسايى شوند مى توان با انجام 
اقدامات درمانى و پيشگيرانه مناسب از پيشرفت آن ها به مراحل شديد و غير قابل 
درمان ممانعت كرده و از ايجاد ناتوانى دائمى كارگر جلوگيرى كرد كه اين مسأله در 
نهايت هم به نفع كارگر، هم به نفع كارفرما و هم به نفع سالمت جامعه خواهد بود. 
به همين دليل است كه انجام معاينات دوره اى به عنوان يك اصل قانونى در ماده 
92 قانون كار و ماده 88 قانون تأمين اجتماعى ذكر شده و كارفرمايان موظف به 
فراهم نمودن تمهيدات الزم براى انجام اين معاينات در كارگران مى باشند. معاينات 

دوره اى ماهيتاً معاينات غربالگرى بوده و به همين دليل يك ويژگى عمده دارند:
نتايج نهايى معاينات دوره اى هرگز تشخيص نهايى و قطعى بيمارى هاى ناشى از كار را 
مشخص نمى كنند و فقط مى توانند شك به وجود احتمالى بيمارى هاى شغلى را تقويت كنند.

شاغلين  شناسايى  و  شدن  مشخص  دوره اى،  معاينات  اصلى  برون داد  واقع  در 
مشكوك به بيمارى هاى شغلى هستند. دليل اين مساله اين است كه تست هاى 
به  قادر  و  بوده  اوليه  و  غربالگرى  تست هاى  دوره اى،  معاينات  در  شونده  انجام 
تشخيص قطعى بيمارى ناشى از كار نمى باشند. ثانيا تشخيص دقيق بيمارى هاى 
انجام تست هاى  با شرح حال كامل،  بررسى هاى دقيق تخصصى  به  نياز  شغلى 
دقيق تر و نيز بررسى دقيق مواجهات محيط كار و رد ساير علل ايجاد بيمارى دارند 
لذا در فرصت محدود معاينات دوره  اى و در دسترس نبودن تست هاى دقيق تر در 
حين انجام معاينات دوره اى امكان تشخيص قطعى بيمارى هاى ناشى از كار در 
اين معاينات  نهايى  نتايج  به منظور تكميل  بنابراين  ندارد.  معاينات دوره اى وجود 
به  است شاغلين مشكوك  اوليه، الزم  يا عدم صحت تشخيص  تأييد صحت  و 
بيمارى هاى ناشى از كار جهت بررسى هاى تخصصى دقيق تر به سطح تخصصى 
مرتبط يا همان سرويس هاى تخصصى طب كار ارجاع شوند تا در صورت تأييد 
تشخيص، اقدامات مناسب و زودهنگام درمانى و نيز اقدامات مناسب محيط كار 

براى كنترل بيمارى و جلوگيرى از پيشرفت آن به سمت ناتوانى انجام گردد.
اين مطلب پيش درآمد و معرفى بود از معاينات شغلى و الزام قانونى آن كه به طبع 
شركت مهندسى مشاور طوس آب نيز در راستاى اجراى قانون مصوب اقدام به انجام 
آزمايشات و معاينات شغلى در اسفند ماه 1399 نمود؛ كه با توجه به بيمارى كرونا و رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى هماهنگى و انجام آن كارى بسى سخت و طاقت فرسا بود.

بيشتر  و هرچه  اجرايى  پروژه هاى  باالخص  پروژه ها،  پيچيدگى  و  علم  پيشرفت  با 
شدن نياز به ايمنى و بهداشت در محيط هاى كارى و كارگاهى، شركت مهندسى 
قبل  از  بسترهاى  و  داخلى  توان  از  استفاده  با  تا  شد  آن  بر  نيز  طوس آب  مشاور 
پيش بينى شده در جهت آشنايى هرچه بيشتر ناظرين، سرناظرين و مديران شاغل در 
پروژه هاى اجرايى كل كشور با فرهنگ ايمنى و اهميت آن و بروزرسانى اطالعات 
بهداشتى و ايمنى و الزامات قانونى حوادث ناشى از كار اقدام به برگزارى دوره هاى 
ايمنى عمومى و بهداشت حرفه اى جهت ناظرين و سرناظرين مشغول در پروژه هاى 
 HSE كل كشور در 8 و 9 بهمن ماه 1399 و آشنايى با الزمات قانونى در حوزه
برنامه ريزى  با  كه  نمود،   1399 اسفندماه   4 در  اجرايى  پروژه هاى  مديران  جهت 
HSE سركار خانم مهندس كرد و تالش و همت ديگر  دفتر  نظر مدير  و دقت 
همكاران در دفتر HSE و همچنين پشتيبانى تمام و كمال مديريت عامل جناب 

آقاى دكتر سعيد نى ريزى و همچنين قائم مقام محترم آقاى مهندس شيبانى برگزار 
گرديد. كه به لطف خداوند مورد رضايت و استقبال كليه همكاران نيز بود. اولين دوره 
آموزشى كه در دو روز انجام شد به صورت كامًال غير حضورى و آنالين، با استفاده 
از نرم افزار Adobe connect و با همكارى دفتر اطالعات و فناورى دوره دوم 
با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در سالن اجتماعات  به صورت آنالين و حضورى 
دفتر مركزى مشهد برگزار گرديد. مدرس اين دوره جناب آقاى مهندس آسيوند زاده 
بودند. اين دوره ها اولين آموزش آنالين با حجم بيش از 220 نفر شركت كننده است 
كه در اين مهندسى مشاور تاكنون برگزار گرديده است و اميد است اين هميارى و 

همكارى در برگزارى دوره هاى آتى تداوم يابد.

در زمستان 99  تعداد 40 جلسه و كارگاه آموزشى در زمينه پروژه هاى مختلف شركت؛ 
بصورت حضورى و مجازى برگزار شد، كه در ذيل به چند جلسه مهم اشاره مى گردد:

1- دوره تجارت بين الملل مورخ 2، 7 و 9 دى 
2- دوره مجازى ايمنى سد و شبكه (برگزار كننده ICID) مورخ 6 بهمن الى 30 اسفند
3- ايمنى عمومى و بهداشت حرفه اى (ويژه ناظرين و سرناظرين) مورخ 8 و 9 بهمن

4- مرورى بر مهم ترين تغييرات در استانداردهاى حسابدارى مورخ 18 بهمن
5- جرايم تحليلى - كاربردى شخصيت حقوقى مورخ 26 بهمن 

6- كنفرانس هيدروليك ايران مورخ 29 بهمن
7- دوره ايمنى برق مورخ 5 اسفند

8- آشنايى با الزامات قانونى در حوزه HSE (ويژه مديران پروژه) مورخ 4 اسفند

HSE تازه هاى

كارگاه ها و جلسات

HSE آموزش در حوزه انجام معاينات شغلى ادوارى همكاران
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در فصل زمستان سال1399 تعدادى مقاله توسط همكاران شركت ارائه شد 
كه به معرفى سه مقاله مى پردازيم:

درنوزدهميـن كنفرانـس هيدروليـك ايران كه مورخ 28 تـا 30 بهمن 1399 
در دانشـگاه فردوسـى مشـهد برگـزار گرديـد، بـه ذكـر چكيـده مقاله هـاى 

ارائـه شـده مى پردازيم:
1- مقاله «انتخاب بهترين جنس لوله در شبكه هاى جمع آورى فاضالب 
از روش تحليل سلسله مراتبى AHP (مطالعه موردى:  بهره گيرى  با 
شهرك توريستى نمك آبرود)» خانم ها فرانك زرين قلم كارشناس عمران 

و مريم ثابتى سرگروه فاضالب و آبهاى سطحى 
از زمان هاى قديم مسئله دفع فاضالب از محيط زندگى انسانى امرى ضرورى بوده 
انتقال فاضالب به تصفيه خانه ها  با توجه به روش هاى جمع آورى و  است. امروزه 
به منظور فرآيند تصفيه، لوله ها يكى از مهم ترين اجزاى اين تأسيسات هستند كه 
بخش عمده اى از هزينه هاى اجرايى را به خود اختصاص مى دهند. از سوى ديگر 
به  زيادى  بسيار  حدود  تا  فاضالب  انتقال  و  جمع آورى  سيستم هاى  بهينه  راندمان 
جنس و مشخصات فنى لوله ها بستگى دارد. در مطالعه حاضر انواع جنس هاى لوله 
فاضالبى موجود بر اساس معيارهاى مختلف اعم از فنى، اقتصاد، اجرايى و ... جهت 
طراحى شبكه جمع آورى فاضالب شهرك توريستى نمك آبرود مورد ارزيابى قرار 
گرفته است. بدين منظور پرسشنامه هايى حاوى معيارهاى سنجش تمامى جنس هاى 
لوله هاى موجود و مناسب با شبكه هاى فاضالب، در اختيار خبرگان قرارداده شده و 
 AHP سپس روند سنجش و امتيازدهى بر اساس الگوريتم تحليل سلسه مراتبى
ميليمتر   600 از  كوچكتر  اقطار  براى  آمده  بدست  نتايج  اساس  بر  گرفت.  انجام 
لوله هاى پلى اتيلنى و براى اقطار 600 ميليمتر و بزرگتر از آن، لوله هاى جى آرپى 

(GRP) بهترين جنس لوله مى باشند.
مقاله «بررسى عملكرد حوضچه هاى تأخيرى در مديريت و كنترل   -2
سيالب هاى شهرى با مدل تلفيقى SSA and Sanitary Analysis و 
GIS (مطالعه موردى رودخانه مأوا)» آقايان على خواجه نصيرى كارشناس 

ارشد سازه هاى آبى و اسفنديار صنعى كارشناس ارشد سازه هاى هيدروليكى
روش توسـعه كـم اثـر بـراى حفـظ يـا بازگردانـدن شـرايط هيدرولوژيكـى 
طبيعـى يـك حوضـه آبريز بـه حالت پيـش از توسـعه يافتگى مورد اسـتفاده 
قـرار مى گيـرد. در تحقيـق پيـش رو عملكـرد سيسـتم زهكـش رودخانـه 
مـأوا واقـع در شـهر جديـد گلبهـار با حوضـه آبريـز 115/54 كيلومتـر مربع 
در نرم افـزار SSA بـا دو الگـوى زمانـى بـارش يكنواخـت و بلـوك تناوبـى 
ارزيابـى شـده اسـت كـه نتايج نشـان داد شبيه سـازى با الگوى بـارش بلوك 
تناوبـى دبـى پيـك خروجـى بيشـترى (126/07 متـر مكعـب بـر ثانيـه) را 
ارائـه مى دهـد لـذا بـراى افزايش ضريـب ايمنى بـا توجه به موقعيـت مكانى 

طـرح، نتايـج حاصـل از ايـن الگـوى بـارش مـد نظر قـرار گرفت.

3-مقالـه «شبيه سـازى جريـان روزانـه رودخانه با اسـتفاده از مدل 
SWAT مطالعـه مـوردى: حوضه آبريـز گرگانرود-قره سـو» جناب 

آقـاى مسـعود انتظارى سـرگروه مطالعـات پايه
امروزه، سيل به عنوان يكى از مخرب ترين بالياى طبيعى با تاثيرات زيست محيطى، 
اجتماعى و اقتصادى به شمار مى آيد. توسعه شهرسازى و تجمع سرمايه ها در 
سيالب دشت ها، كاهش ظرفيت نگهداشت آب در خاك به علت تغيير كاربرى اراضى 
و برهم زدن مورفولوژى طبيعى حوضه هاى آبريز از جمله عوامل اصلى تشديد اثرات 

مخرب سيل ها هستند. از طرفى تغيير اقليم و گرمايش كره زمين منجر به تغيير 
بيالن تابش از سطح زمين، گردش اتمسفر، تغيير توزيع مكانى و زمانى و شدت بارش 
شده است. اين تغييرات از يك سو و افزايش جمعيت و توسعه شهرها در دشت هاى 

سيالبى از سوى ديگر موجب افزايش ريسك سيالب در دهه هاى آتى خواهند شد.
اواخر سال 1397 و اوايل سال 1398 بارندگى هاى شديد و ممتدى در چندين استان 
كشور رخ داد كه منجر به بروز سيل شده و متعاقباً خسارات مالى قابل مالحظه و 
متأسفانه خسارات جانى در اين مناطق به خصوص در استان گلستان برجاى گذاشت.
طى دو دهه اخير، استفاده از سيستم هاى هشدار سيل به عنوان يكى از موثرترين 
است.  شناخته شده  كشورها  از  بسيارى  در  سيالب  جامع  مديريت  روش هاى 
پيشنياز يك سيستم هشدار سيل با رويكرد مديريت ريسك سيالب و كاهش 
آسيب پذيرى، استفاده يكى از جامع ترين SWAT از سيستم هاى پيش بينى 
بارش و رواناب است. مدل مدل هاى مفهومى نيمه توزيعى تبديل بارش به رواناب 
در سطح حوضه هاى آبريز كالن در برآورد SWAT و پيچيده بشمار مى رود. 
از آن  قابليت استفاده  هدف مطالعه حاضر، آزمون كارايى مدل دبى روزانه و 

به عنوان مدل بارش-رواناب در شبيه سازى حوضه آبريز گرگانرود-قره سو است.

نگاهى كوتاه به مقاالت همكاران



همان گونه كه مستحضريد، بازنشستگان سرمايه هاى اجتماعى 
هر سازمان و گنجينه هاى ماندگارى هستند كه تالش و خدمت 
و  پيشرفت  و  سازندگى  در  كاركنان  و  مديران  راه  چراغ  آنان 
آبادانى جامعه است و چه غرور آفرينند آن عزيزانى كه در كمال 
صداقت و درستكارى، سى سال از بهترين سال هاى عمر خود 
را در سنگر خدمت گذراندند و در جهت تحقق اهداف شركت 

خالصانه از هيچ كوششى دريغ نورزيدند. 
به همين جهت معاونت محترم طرح و توسعه و عضو هيأت مديره 
شركت آب منطقه اى استان گلستان «جناب آقاى داود گيلك» 

از جناب آقاى حسين انصارى فر  تشكر و قدردانى نمودند.
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