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 گزارش پيشرفت ماهيانه

 مرحله دوم تصفيه خانه ودوم اول و مطالعات مرحله  
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  7777قرارداد:شماره         و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوان  و مرحله دوم تصفیه خانه دوم اول ومطالعات مرحله : عنوان پروژه
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 :نوع گزارش
   مطالعات مرحله شناخت     مطالعات مرحله اول       مطالعات مرحله دوم         گزارش ميانكار         

گزارش بهره برداري                 گزارش پيشرفت كار     اسناد مناقصه               ساير موارد 

 

 

 نسخه اوليه 
 شماره نسخه اصالحي 
 مورخ ............................نامه/صورتجلسه شمارهطي  )بصورت گالينگور( نسخه نهائي مصوب............................... 
 گزارش ماهيانه 

   

 ارسال گزارش:
     جهت اظهارنظر كارفرماجهت تصويب كارفرما     ساير موارد  
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 و فاضالب استان اصفهانشركت آب                و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوانمرحله دوم مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه و 

 (1)                                               مهندسین مشاور جامع كار سپاهان

              

 

 

 

  S30–و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوان مرحله دوم تصفیه خانه ودوم  اول و مطالعات مرحله  :نام قرارداد

 اصفهان و فاضالب استانشركت آب  :نام كارفرما

 ريال 000/000/000مبلغ قرارداد: 

  

                                                                                                        ماه   8 مدت قرارداد:                                                   62/05/09 : تاريخ قرارداد

 60/26/08: تا تاريختمديد                                         9699 شماره قرارداد:

 

 

 كل ماه جاری درصد پیشرفت كار

 90 5 انجام شده 

 89 94 پيش بيني 

 -48 -48 مقايسه
 

 

 

 

 پیشرفت انجام شده و پیش بیني شدهنمودار مقايسه ای درصد 

 

 011 91 01 01 01 01 49 01 01 01 درصد انجام شده:

 
  

        

 011 91 00 01 01 01 41 01 01 01 درصد پیش بیني شده:

 

 90انجام شده : 

 89پیش بیني شده : 

 

 اين گزارش محاسبه شده است. 9درصد پيشرفت انجام شده و پيش بيني شده براساس بند 



 

 

 و فاضالب استان اصفهانشركت آب                و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوانمرحله دوم مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه و 

 (2)                                               مهندسین مشاور جامع كار سپاهان

              

 

 موضوع قرارداد -0
مطالعات مرحله دوم شووب ه ع آ آورف فاضووالب    و مطالعات مرحله اول و دوم تصووفيه نانه موضوووق ارارداد ابارتسووت ا  

 .شهرهاف مي ه و و وان و ا ان

 

 طرح   و مشخصات اهداف، شرح خدمات -0
مطالعات مرحله دوم شوووب ه ع آ آورف   و مطالعات مرحله اول و دوم تصوووفيه نانهبا موضووووق مابين ارارداد في به موعب

هاف اعرايي مسوووير كليه پالن و پروفيل ، بردارف منطقه مورد مطالعهنقشوووه پس ا   ،فاضوووالب شوووهرهاف مي ه و و وان و ا ان

  د.گردارائه مي  با ذكر عزئياتطراحي ف بر اساس آنرين ضوابط و استانداردها منهول هاگذارف و لوله

( ش اف كلي 2در نقشه ش اره )ه چنين  شده است ارائه (4و ) (6( و )2در عداول ش اره )در ادامه مشوصصوات كلي طر    

 مشصص شده است.فاضالب طر  مورد مطالعه شب ه ع آ آورف 

 

 هواشناسي و اقلیم شناسي -0-0
 

 برخي از مشخصات هواشناسي و اقلیم شناسي منطقه( : 0جدول شماره )

 مقدار مشخصه منطقه رديف
 مترميلي 258 مج وق بارش ساالنه  2

 رو  265 تعداد رو هاف يصبندان 6

 درصد 0/44 ميانگين رطوبت نسبي 4

 مترسانتي 22 ا ق يصبندان 9

 نشک سرد نوق االيم 5



 

 

 و فاضالب استان اصفهانشركت آب                و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوانمرحله دوم مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه و 

 (3)                                               مهندسین مشاور جامع كار سپاهان

              

 

 
 (هیثان بر متر) 0100-0999ايستگاه هواشناسي میمه و وزوان طي سالهای  غالب(: گلباد ساالنه باد 0) شماره شکل

 

 جمعیت شناسي و سرانه -0-0

 
 مناطق مطالعاتيفاضالب و شبکه جمع آوری خانه خالصه مباني كمي طراحي تصفیه: (0)شماره جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0401 0411 واحد شهر سال

 ع عيت

 مي ه

 )نفر(

2099 0069 

 8022 2454 و وان

 6520 2029  ياد آباد

 9695 4699 ا ان

 مصرف سرانه آب موثر در توليد فاضالب

 مي ه

Lpcd 

6/606 5/298 

 5/298 2/299 و وان

 5/262 6/606  ياد آباد

 5/262 2/299 ا ان

 دبي حداكثر

 مي ه

 ليتر در ثانيه

8/62 2/90 

 4/90 60 و وان

 29 6/20  ياد آباد

 5/62 4/22 ا ان



 

 

 و فاضالب استان اصفهانشركت آب                و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوانمرحله دوم مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه و 

 (4)                                               مهندسین مشاور جامع كار سپاهان

              

 

 مشخصات فني شبکه -0-0
 

 مطالعاتيمناطق فاضالب برخي مشخصات فني شبکه جمع آوری خالصه : (0)شماره جدول 

 محدوده  شرح
طول شبکه 

(km) 

تعداد 

 منهول

 متوسط شیب

 لوله 
 (mmقطر لوله )

 متوسط كاور

 (mروی لوله ) 

متوسط درصد 

 پرشدگي لوله )%(

 شب ه

 ع آ آورف 

 2/20 6 425-650-600 029/0 2299 50/92 مي ه

 20 2/6 650-600 062/0 489 08/22  يادآباد

 2/24 6 900-425-650-600 024/0 2062 95/40 و وان

 نط انتقال
 0/90 4 425-650 008/0 94 99/6 و وان -مي ه

 5/50 2/9 900-650-600 002/0 84 55/9 تصفيه نانه -و وان

 

 های انجام شده توسط اين مهندسین مشاور برخي از فعالیت -0
 ، شر  برني ا  فعاليت هاف انجام شده توسط اين مهندسين مشاور ارائه شده است. (9) درعدول ش اره

 

 های انجام شده توسط اين مهندسین مشاور ( : برخي فعالیت4جدول شماره )

 توضیحات تاريخ شرح

 - 08/05/09 انذ اطالاات

 24/02/09 ارسال مطالعات پايه
توسط كارفرما و در  09/09/09تاييد مطالعات پايه ارسالي در تاريخ 

 دستور كار ارار دادن طراحي روستاف  ياد آباد

 - 29/09/09 مجو  پروا  پهباد نقشه بردارف انذ

 40/09/09 ارسال مطالعات پايه اصالحي
اصال  مطالعات پايه با توعه به اضافه ن ودن روستاف  يادآباد و تاييد 

 24/08/09توسط كارفرما در تاريخ 

 - 40/22/09 ارسال مطالعات مرحله اول تصفيه نانه فاضالب 

 - 09/04/08 ارسال گزارش  يست محيطي تصفيه نانه مي ه و و وان

 - 29/09/08 ارسال نقشه عان ايي تصفيه نانه فاضالب

 - 69/09/08 شهر ا ان به اراردادفاضالب اضافه شدن طراحي شب ه ع آ آورف 

 - 69/09/08 ات ام طراحي شب ه مي ه

 در صورت تاييد پالن شب ه توسط كارفرما پروفيل شب ه تهيه مي گردد 20/08/08 ارسال آلبوم نقشه هاف پالن شب ه ع آ آورف فاضالب مي ه

 

 

 



 

 

 و فاضالب استان اصفهانشركت آب                و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوانمرحله دوم مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه و 

 (5)                                               مهندسین مشاور جامع كار سپاهان

              

 

 های انجام شده توسط اين مهندسین مشاور ( : برخي فعالیت4جدول شماره )ادامه 

 توضیحات تاريخ شرح

 - 60/08/08 ات ام طراحي شب ه  يادآباد

 - 62/08/08 درنواست مجو  پروا  پهباد نقشه بردارف براف شهر ا ان

40/00/08 ارسال گزارش اصالحي تصفيه نانه فاضالب مي ه و و وان  - 

 ا  طراحي اين شب ه انجام نشده است %20نااصي نقشه بردارف حدود  به دليل 00/00/08 طراحي شب ه و وان %00 انجام

 در صورت تاييد پالن شب ه توسط كارفرما پروفيل شب ه تهيه مي گردد 22/00/08 نقشه هاف پالن شب ه ع آ آورف فاضالب  يادآبادارسال آلبوم 

 - 22/00/08 انذ مجو  پروا  پهباد نقشه بردارف

 توسط كارفرما پروفيل شب ه تهيه مي گردددر صورت تاييد پالن شب ه  40/00/08 ارسال پالن كل شب ه ع آ آورف فاضالب مي ه و  يادآباد و و وان

 در صورت تاييد پالن شب ه توسط كارفرما پروفيل شب ه تهيه مي گردد 60/20/08 ات ام طراحي شب ه و وان

  نداشتن تفاهم نامه با آب و فاضالب استان اصفهانادم دريافت نقشه به الت  24/22/08 درنواست طر  هادف روستاف ا ان ا  بنياد مس ن

 ادامه روند پروژه در صورت دريافت طر  هادف روستاف ا ان 20/22/08 طراحي شب ه ا ان %90انجام 

 - 40/22/08 اصفهان آب و فاضالب استاندرنواست طر  هادف روستاف ا ان ا  

 

 بازديدها و جلسات برگزار شده -4
 پردانته شده است.با ديدها، علسات و مصوبات آن برني ا   شر به  (5)درعدول ش اره 

 

  اخیر بازديدها و جلساتشرح ( : 0جدول شماره )

 توضیحات تاريخ موضوع

 بررسي روند گزارش مطالعات 08 ماه ارديبهشت   علسه پيشرفت پروژه

 - 08نرداد ماه  برگزارف چندين علسه توعيهي 

 مي هدر محل بصشدارف شهر  08تيرماه   عان ايي محل تصفيه نانهبرگزارف علسه 

 عان ايي شب ه 08مرداد ماه  با ديد ا  شهرهاف مي ه و و وان و  يادآباد

 در محل عان ايي با حضور ن اينده مجلس 08آذر ماه   عان ايي محل تصفيه نانهبرگزارف علسه 

 

 تاكنون موانع و مشکالت انجام كار -0
و ه چنين  مانبر بودن و وان و به پالن اوليه مي ه مرحله دو ا ان در و  ف  يادآبادهابا توعه به افزوده شدن روستا  -2

 .پذيرفتمطالعات به كندف صورت روند بردارف توسط پهباد،  نقشهانذ مجو  پروسه 

و  22/0/08و  20/8/08هاف و وان در تاريخو  ياد آباد و هاف كلي مي ه ( و ارسال پالن9با توعه به عدول ش اره ) -6

 اف ارسالي ا  سوف كارفرماف محترم ااالم نشده است.ه، تاكنون تاييديه نقشه40/0/08



 

 

 و فاضالب استان اصفهانشركت آب                و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوانمرحله دوم مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه و 

 (6)                                               مهندسین مشاور جامع كار سپاهان

              

 

 اصال  طراحي شب ه هاف انجام شدهتغيير و  مانبر بودن  -4

مشصص نشده است و ام ان شروق مطالعات  محل دايق تصفيه نانهبا توعه به ادم ت لک  مين ا  طرف كارفرما،  -9

 تصفيه نانه وعود ندارد. 6فا  

با شركت مشاور عهت در انتيار گذاشتن نقشه هادف روستاف ا ان به ادم ه  ارف بنياد مس ن انقالب اسالمي  -5

 الت نداشتن تفاهم نامه با آب و فاضالب استان اصفهان

 

 ماهانه جمع بندی -0
 ت  يل طراحي شب ه ع آ آورف فاضالب مي ه و  يادآباد و و وان -2

 ارسال پالن شب ه مي ه  -6

 شب ه  يادآبادارسال پالن  -4

 ارسال پالن كلي  -9

 نقشه بردارف شهر ا ان -5

 ت  يل طراحي شب ه و وان -2

 طراحي شب ه ا ان %90انجام  -9

 

 ربرنامه زمانبندی انجام كا -0
طراحي شب ه هاف  يادآباد و ا ان طي دو مرحله به  و به كندف انجام شوده است  دريافت اطالاات روند باتوعه به اين ه

ه چنين محل دايق تصفيه نانه پس ا  گذشت  شوده اسوت و شر  ندمات طر  افزايش يافته است   ارارداد مربوطه اضوافه 

 60/26/08ارارداد تا تاريخ  ) باشدمي ماه 8 ماني بيش ا  نيا مند مدت  ،سال ا  شروق ارارداد هنو  مشصص نشده است 5/2

 .مي گردده ئارابه پيوست  ( كهت ديد شده است

 

 پیشنهادات -0
 مش الت و موانآ موعود، پيشنهاد مي گردد:عهت رفآ 

هاف  ماني كوتاهتر و صدور تاييديه ا  سوف كارفرماف در با ه مشواور  ا  سووف  هاف كلي ارسوال شوده  بررسوي پالن  -1

 شب ه.تحويل پروفيل هاف تسريآ محترم عهت 



 

 

 و فاضالب استان اصفهانشركت آب                و ازان شبکه جمع آوری فاضالب شهرهای میمه و وزوانمرحله دوم مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه و 

 (7)                                               مهندسین مشاور جامع كار سپاهان

              

 

و حجم باالف ويرايش  كيلومتر( 200و وان )حدود و   ياد آباد و مي هفاضووالب  آورفنظر به طول  ياد شووب ه ع آ -6

رمتي كه متعاابا طبق ف هاپروفيل هاف فا  دو، فرمت تحويلگردد عهت تحويل سريعتر پروفيل، پيشنهاد ميهاف مربوطهنقشوه 

 ارائه شود. ،گرددا  سوف مشاور ايفاد مي

 محل دايق تصفيه نانه ت ليف در نصوص تعيين -3



 

 

 
 

 شرح فعاليت رديف

 ماه جاري انجام شده سهم فعاليت
 ماه جاري مقايسه

 )درصد (

 تاكنون
 ونتاكن مقايسه

 )درصد (
از كل طرح 

 )درصد (

تا پايان ماه قبل 

 )درصد (

انجام شده 

 )درصد (

پيش بيني شده 

 )درصد(

انجام شده 

 )درصد(

 پيش بيني شده

 )درصد(

 0 11 11 0 0 0 11 11 شبکه میمه طراحی 1

 0 1 1 0 0 0 1 1 شبکه زیاد آباد طراحی 2

 0 10 10 0 1 1 9 10 شبکه وزوان طراحی 3

 -1 1 4 -1 1 4 0 10 طراحی شبکه ازان 4

 -2 2 0 -2 2 0 0 2 تهیه پروفیل شبکه 1

 0 11 11 0 0 0 11 11 مطالعات فاز یک تصفیه خانه 6

 -31 31 0 -31 31 0 0 31 مطالعات فاز دو تصفیه خانه 7

 0 0 0 0 0 0 0 3 برآورد هزینه ها  8

 0 0 0 0 0 0 0 1 اسناد مناقصه  9

 -48 87 49 -48 44 5 44 011 جمع






