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 فاضالب استان اصفهانشركت آب                                       بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری فاضالب ویالشهر نجف آباد

 (1)                                             مهندسين مشاور جامع كار سپاهان

   

              

 

 

 

 WT89- بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری فاضالب ویالشهر نجف آباد  :نام قرارداد

 اصفهانو فاضالب استان شركت آب نام كارفرما : 

 ریال 000/000/944مبلغ قرارداد : 

  

                                                                                                        ماه  6 مدت قرارداد:                                                  27/08/9347 : تاريخ قرار داد

 39/06/9344: تا تمديد                                                                     92029 شماره قرارداد:

 

 

 كل ماه جاری اردرصد پيشرفت ك

 77 9 انجام شده 

 49 4 پيش بيني 

 -94 -8 مقایسه
 

 

 

 

 پيشرفت انجام شده و پيش بيني شدهنمودار مقايسه ای درصد 

 

 011 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 درصد انجام شده

 

 011 00  01 01 01 01 01 01 01 01 01 درصد پيش بيني شده

 

 77انجام شده :  

 49:  پيش بيني شده

 این گزارش محاسبه شده است.   6درصد پيشرفت پيش بيني و انجام شده بر اساس بند 



  

 

 فاضالب استان اصفهانشركت آب                                       بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری فاضالب ویالشهر نجف آباد

 (2)                                             مهندسين مشاور جامع كار سپاهان

   

              

 

 موضوع قرارداد -0
بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شووبکه جمع آوری فاضووالب ویالشووهر  عبارتسووت از  موضوووق ارارداد

 نجف آباد.

 

 و اهداف طرح   مشخصات ،شرح خدمات -0
مطالعات مرحله اول شوام  كليات  وواشوناسوي  جمعيت شوناسوي و سرانه  مباني فني شبکه و      مابين رارداد فيا به موجب

طراحي شووبکه جمع آوری در گزینه وای ملتلف انجام گردید. در ادامه مطالعات مرحله دوم شووام  طراحي كام  شووبکه و  

ي و پالن پروفي  مسوويروا انجام مي شووود. در نهایت طر   ایسووتگاه وای پمژام مورد نياز و تهيه آلبوم كام  نقشووه وای اجرای 

 در ادامه مشلصات كلي طر  ذكر شده است.برآورد مالي شده و اسناد منااصه تنظيم خواود شد 

 

 هواشناسي و اقليم شناسي -0-0
 ( ذكر شده است.9) مشلصات ووا و االيم شناسي منطقه در جدول شمارهبرخي از 

 

 ز مشخصات هواشناسي و اقليم شناسي منطقهبرخي ا( : 0جدول شماره )

 مقدار مشخصه منطقه رديف
 ميليمتر 3/999 مجموق بارش ساالنه  9

 روز 68 تعداد روزوای یلبندان 2

 درصد 39 ميانگين رطوبت نسبي 3

 سانتي متر 70 عمق یلبندان 9

 سرد و خشک نوق االيم 7
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 (3)                                             مهندسين مشاور جامع كار سپاهان

   

              

 

 
 هيثان بر برحسب متر آبادهواشناسي نجف ايستگاه غالب(: گلباد ساالنه باد 0)شماره  شکل

 

 جمعيت شناسي و سرانه  -0-0
 ( ذكر شده است.2) مشلصات جمعيت شناسي و سرانه منطقه ویالشهر در جدول شمارهبرخي از 

 

 برخي از مشخصات جمعيت شناسي و سرانه ويالشهر( : 0جدول شماره )

 مقدار مشخصه منطقه رديف
 9900 سال مبنای طر  9

 سال 30 ره طر دو 2

 نفر 22907 جمعيت ابتدای دوره طر  3

 نفر 33492 جمعيت انتهای دوره طر  9

 ليتر در روز  976 سرانه آب موثر در توليد فاضالب 7

 ليتر در ثانيه 7/67 دبي ماكزیمم ورودی به تصفيه خانه ابتدای دوره طر  6

 ليتر در ثانيه 2/979 دبي ماكزیمم ورودی به تصفيه خانه انتهای دوره طر  7

 

 

 

 

 



  

 

 فاضالب استان اصفهانشركت آب                                       بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری فاضالب ویالشهر نجف آباد

 (4)                                             مهندسين مشاور جامع كار سپاهان

   

              

 

 مشخصات فني شبکه -0-0
 ( ارائه گردیده است.3مشلصات فني شبکه در جدول شماره)برخي از 

 

 برخي از مشخصات فني شبکه جمع آوری( : 0جدول شماره )

 مقدار مشخصه منطقه رديف
 كيلومتر 70 طول تقریبي شبکه  9

 (پلي اتيلن دوجداره )كاروگيت جنس لوله فاضالبرو 2

 بتني پيش ساخته جنس آدمرو 3

 شبکه مجزا نوق شبکه جمع آوری  9

 فااد شبکه جمع آوری فاضالب وضعيت فعلي شبکه فاضالب شهر  7

 ميليمتر 600- 200 محدوده اطر فاضالبرو 6

 

 مشلص شده است. فاضالب ویالشهر شبکه جمع آوری پالن كلي( شمای 9) شماره نقشهدر 
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 (5)                                             مهندسين مشاور جامع كار سپاهان

   

              

 

 فاضالب استان اصفهانشركت آب                                       بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری فاضالب ویالشهر نجف آباد

 رخي از فعاليتهای انجام شده توسط اين مهندسين مشاورب -0
 وای انجام شده توسط این مهندسين مشاور ارائه شده است.  شر  برخي از فعاليت  (9) درجدول شماره

 

 در خصوص طرح( : برخي فعاليتهای انجام شده 0جدول شماره )

 توضيحات تاريخ شرح

 صدور مجوز و نقشه برداری منطقه 07/04/47 ری ووایيدرخواست مکاتبه با فرمانداری جهت نقشه بردا

 عدم دریافت مصارف آب ویالشهر 90/04/47 درخواست دریافت اطالعات پایه

 دریافت طر  جامع شهری ویالشهر 02/99/47 مکاتبه با شهرداری جهت دریافت طر  جامع شهر

 ریافت اطالعات مشتركين و مصارفعدم د 30/99/47 پيگيری دریافت اطالعات مشتركين و مصارف دوره ای

 عدم دریافت اطالعات مشتركين و مصارف 98/92/47 پيگيری دریافت اطالعات مشتركين و مصارف دوره ای

 - 26/92/47 دریافت شبکه خطوط توزیع گاز منطقه

 عدم دریافت اطالعات مشتركين و مصارف 98/09/48 پيگيری دریافت اطالعات مشتركين و مصارف دوره ای

 دریافت حریم كانال وای آب 29/09/48 درخواست حریم كانال وای آب منطقه از شركت آب منطقه ای

 - 29/09/48 دریافت نقشه شبکه انتقال پساب فاضالب

 تعيين مصارف سرانه منطقه طبق استاندارد وزارت نيرو 04/02/48 پيگيری دریافت اطالعات مشتركين و مصارف دوره ای

 - 08/03/48 گزارش مطالعات مرحله اول ویالشهرارسال جلد اول 

 - 26/03/48 تصویب جلد اول گزارش مطالعات مرحله اول توسط كارفرما

 - 22/07/48 ارسال جلد دوم گزارش مطالعات مرحله اول ویالشهر

خانه فاضالب شهر سه گزینه جهت خط انتقال و تصفيه دستور كارفرما مبني بر بررسي  09/08/48  - 

ال گزارش بررسي خط انتقال و تصفيه خانه فاضاب ویالشهر ارس  99/08/48  - 

29/08/48 انتلاب گزینه برتر جلد دوم گزارش مرحله اول توسط كارفرما   - 

99/04/48 اعالم ملتصات مح  وای پيشنهادی جهت احداث ایستگاه وای پمژام   - 

30/90/48 ارسال پرسشنامه زیست محيطي و محدوده پيشنهادی ایستگاه وای پمژام  - 

99/92/48 ارسال آلبوم نقشه وای پالن كلي شبکه جمع آوری فاضالب ویالشهر  - 

29/92/48 تایيد پالن كلي شبکه جهت تهيه پروفي  وای شبکه فاضالب  - 

39/06/9344درخواست تمدید مدت ارار داد تا   29/09/44  - 
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 فاضالب استان اصفهانشركت آب                                       بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری فاضالب ویالشهر نجف آباد

 بازديدها و جلسات برگزار شده -0
 وا  جلسات و مصوبات آن پرداخته شده است.بازدیدبرخي از  شر به   (7)درجدول شماره 

 

  اخير بازديد ها و جلساتشرح ( : 0جدول شماره )

 تصميمات و مصوبات توضيحات تاريخ موضوع

07/03/48 بازدید   
ورد نياز و جلسه با بازدید از منطقه  جمع آوری اطالعات م

 كارشناسان آب و فاضالب منطقه نجف آباد
- 

27/03/48 جلسه  
جلسه با كارشناسان آب و فاضالب استان در خصوص جلد اول 

 گزارش مطالعات مرحله اول 
 تصویب جلد اول گزارش

30/06/48 جلسه  
جلسه با كارشناسان آب و فاضالب استان در خصوص جلد دوم 

 اول  گزارش مطالعات مرحله

 بررسي امکان انتقال فاضالب ویالشهر بدون

 ایستگاه پمژام توسط كارفرما

90/07/48 جلسه  
جلسه با كارشناسان آب و فاضالب استان در خصوص جلد دوم 

 گزارش مطالعات مرحله اول 

بررسي و امکان سنجي در خصوص امکان اتصال 

 فاضالب بلوار ایزدی به خط انتقال ویالشهر

94/08/84 جلسه  
 جلسه با كارشناسان آب و فاضالب استان در خصوص

  گزارش خط انتقال و تصفيه خانه ویالشهر 
- 

20/08/48 جلسه  
جلسه با كارشناسان آب و فاضالب استان در خصوص گزارش 

 خط انتقال و تصفيه خانه ویالشهر 
- 

02/04/48 جلسه  
جلسه با كارشناسان آب و فاضالب استان در خصوص گزارش 

 تقال و تصفيه خانه ویالشهر خط ان

انتلاب گزینه برتر جلد دوم گزارش مرحله اول 

 مطالعات و خط انتقال فاضالب ویالشهر

09/04/48 بازدید  
بازدید از منطقه به ومراه كارشناسان كارفرما جهت امکان سنجي و 

 انتلاب مح  مناسب جهت احداث ایستگاه پمژام مورد نياز
- 

28/90/84 جلسه و بازدید  
اد و آبجلسه با ریاست اسمت توسعه مهندسي آب و فاضالب نجف

  منطقهبازدید از 

تعيين  محدوده پيشنهادی جهت احداث 

 وای پمژام و ليفت ایستگاه

 

 تا كنون موانع و مشکالت انجام كار -0
 تصميم گيری در خصوص مح  تصفيه خانه و خط انتقال فاضالب ویالشهر زمانبر بودن پروسه  -9

 بر بودن فرآیند تملک زمين و اخذ مجوز وای زیست محيطي جهت احداث ایستگاه وای پمژامزمان  -2

 
 

 

 ربرنامه زمانبندی انجام كا -0
( ارائه گردید.6جدول شماره) در بر اساس تاریخ اتمام ارارداد برنامه زمان بندی پرومه



  

 

 (7)                                                                                             مهندسين مشاور جامع كار سپاهان

   

              

 

 فاضالب استان اصفهانشركت آب                                                                                                                                                                              بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری فاضالب ویالشهر نجف آباد
  

 

 (: برنامه زمان بندی طرح 0شماره ) جدول

 
 

 شرح فعاليت رديف

 ماه جاری انجام شده يتسهم فعال
 مقايسه ماه جاری

 )درصد (

 تاكنون
 مقايسه تاكنون

 )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 2 2 0 0 0 2 2 وای اوليه و آماده سازی زمينه مطالعاتبررسي 9

 0 3 3 0 0 0 3 3 بررسي تاسيسات موجود منطقه  تحلي  و تهيه گزارش مربوطه 2

 0 97 97 0 0 0 97 97 تعيين مباني طراحي شبکه جمع آوری فاضالب شهر 3

 0 3 3 0 0 0 3 3 تهيه و ارسال جلد اول گزارش مرحله اول مطالعات 9

 0 2 2 0 0 0 2 2 رماتصویب جلد اول گزارش مرحله اول مطالعات توسط كارف 7

 0 2 2 0 0 0 2 2 بررسي اصول و ضوابط طراحي شبکه جمع آوری فاضالب  6

 0 97 97 0 0 0 97 97 (9گزینه )فاز  9طراحي شبکه جمع آوری و كلکتور فاضالب شهر در  7

 0 3 3 0 0 0 3 3 تهيه و ارسال جلد دوم گزارش مرحله اول مطالعات 8

 0 2 2 0 0 0 2 2 رحله اول مطالعات توسط كارفرماتصویب جلد دوم گزارش م 4

 0 2 2 0 0 0 2 2 تعيين پيش نياز وای مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری فاضالب 90

 0 27 27 0 0 0 27 27 (2طراحي شبکه جمع آوری فاضالب به صورت كام  )فاز  99

 -90 90 0 -7 7 0 0 90 طراحي ایستگاه وای پمژام مورد نياز 92

 -7 6 9 -2 3 9 0 8 تهيه و ارسال آلبوم كليه نقشه وا  و پالن پروفي  مسير وا 93

 -9 9 0 -9 9 0 0 2 تصویب آلبوم نقشه وا توسط كارفرما 99

 -2 2 0 0 0 0 0 9 برآورد ریالي و تهيه اسناد منااصه طر  97

 -9 9 0 0 0 0 0 2 تصویب كلي طر  توسط كارفرما 96
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