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 خالصه

فيمابين وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي وقت  1386درپي بروز خشكسالي در سالهاي اخير، تفاهمنامه اي در سال  

به امضاء رسيد که هدف اصلي آن پياده سازي ضوابط و الزامات مدیریت تقاضا و مصرف آب آشاميدني وفق مددیریت 

، شدرکت آب و فاضد ب اسد ان بوشدهر اقدداا بده ان قداد 1394یكپارچه منداب  آب بدودپ پيدرو ایدن تفاهمنامده، در سدال 

نمود که طي آن، از رعایت الزامات فني مددیریت مصدرف آب این اس ان اي با سازمان نظاا مهندسي ساخ مان تفاهمنامه

و صددور واگذاري انش اب آب مندو  بده رعایدت ایدن الزامدات  جراي ساخ مان، اطمينان حاصل گرددپ در ضمنحين ا

فني آموزش گردیدپ براي مهندسين و مجریان تأسيسات، با همكاري اداره کل راه و شهرسازي، اداره کل مربو  تأئيدیه 

هاي آموزشدي ززا برگدزار و گدواهي اي، سازمان نظاا مهندسي ساخ مان و شرکت آب و فاض ب اس ان، دورهو حرفه

ان قابل توجهي از نصد  تجهيدزات پرمصدرف کاسد ه ص حيت صادر گردیدپ ن ایج اجراي این فرایند نشان ميدهد به ميز

پس از شده و در برخي موارد نيز به طور کامل، از توس ه برخي ف الي هاي غيرمجاز جلوگيري به عمل آمدپ در این سياهه، 

برخي نقا  قوت و ض ف تفاهمنامه مذکور و برخدي پيشدنهادات بمنظدور توسد ه مرور بر روند اجراي کار و ارائه ن ایج، 

 روند اجراي آن در اس ان بوشهر ارائه گردیده استپفاهمنامه بر اساس تجربيات بدست آمده از ت

 

 تفاهمنامه نظام مهندسی ساختمان، مديريت مصرف آبكلمات كليدي: 
 

 

 مقدمه .1

باشد و اش راك آب مي 68000نفر، بزرگ رین شهر اس ان محسوب مي شود که داراي  221000شهر بوشهر با جم ي ي حدود 

مش رك به ت داد مش رکين آن اضافه ميگرددپ این شهر ب نوان اولين شهر براي اجراي طرح، مورد هدف قرار  3000سازنه حدود 

ضوابط و الزامات مدیریت تقاضا و مصرف آب آشاميدني وفق مدیریت یكپارچه نامه پياده سازي مهدف اصلي این تفاهگرفتپ 

بررسي و در نهایت با م حظه  اي، پيشنهاد شرکت آبفا اس ان بوشهرفني اس انداري، در جلسه با هماهنگي شوراي مناب  آب بودپ



 

در پي تصوی  اجراي  پاب غ گردیدپهاي مخ لف آن، اجراي تفاهمنامه مصوب شد و براي اجرا به سازمانهاي ذیربط جنبه

تفاهمنامه در شوراي فني اس ان، کمي ه هماهنگي اس ان م شكل از نمایندگان شرکت آب و فاض ب اس ان، اداره کل راه و 

 ریزي نمودپ شهرسازي اس ان و سازمان نظاا مهندسي ساخ مان تشكيل و با برگزاري جلساتي ادامه روند کار را برنامه

دبيرخانه اجراي تفاهمنامه نيز در سازمان نظاا مهندسي ساخ مان، مس قر گردید و جلسات منظم کارشناسي به صورت در ادامه، 

هف گي برگزار ميشدپ پس از آنكه دف ر کن رل و نظارت آبفا تشكيل گردید)توضيح آنكه به دليل شباهت بيش از حد تفاهمنامه 

در هزینه ها از سوي دیگر، هيئت مدیره سازمان نظاا مهندسي ساخ مان تصميم آبفا به تفاهمنامه گاز از یک سو و صرفه جویي 

با دف ر گاز ادغاا و ف الي هاي هر دو دف ر در یک واحد مش رك انجاا پذیرد(، کمي ه تخصصي آبفا شامل  ،گرفت که این دف ر

 هفت کارشناس مهندسي مكانيک، تشكيل شدپ 

 روش کار .2
تصميم گرفت که بمنظور اس فاده از تجربه دیگران، از اس انهاي پيشرو بازدید کرده و از ن ایج و در همان ماههاي اوليه، کمي ه 

دس اوردهاي آنها بهره بردپ از این رو با راهنمایي دف ر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسي آب و 

رز، زنجان و قزوین مورد بازدید قرار گرف ند که تجربيات فاض ب کشور، اس انهایي به منظور بازدید ان خاب شدندپ اس انهاي الب

آنها از تنوع و نكات جالبي برخوردار بودپ توضيح آنكه در این سفر س ي شد تا همزمان از نظرات نيروهاي مرتبط در شرکت 

 در ادامه مراحل اجرا شرح داده شده است: پآب و فاض ب و سازمان نظاا مهندسي ساخ مان اس فاده گردد

 آموزش مجریان تأسيسات آب و فاض ب

ها باید داراي گواهينامه مهارت فني مي بودند، اما این مهم در سطح  عليرغم آنكه بر اساس مقررات ملي ساخ مان، لوله کش

رعایت نميگردید و ت داد زیادي لوله کش در سطح شهر، بدون  )مانند بسياري از شهرهاي بزرگ و کوچک کشور(شهر بوشهر

اي مشغول به ف اليت بودندپ نك ه مهم براي نيل به هدف در بخش مجریان تأسيسات، آن بود که ت داد داش ن ص حيت حرفه

ردند و امكان ها، در برابر حضور در ک سهاي آموزشي اداره کل فني و حرفه اي اس ان، مقاومت ميك زیادي از لوله کش

پيشگيري یكباره از ف اليت ایشان نيز مقدور نبود، چرا که در اینصورت، ت داد کم لوله کشهاي داراي ص حيت حرفه اي، 

ها،  از این رو ليست لوله کش پاسخگوي نياز شهر نبودند و اح مال بروز مشكل اج ماعي و تهدید شدن کل طرح، قط ي بودپ

در ک سهایي کوتاه مدت، دعوت شدندپ از ميان کسانيكه دعوت را پذیرف ند، ليس ي بر اساس  براي شرکت آنهاتهيه و تک تک 

شده توسط آنها( تهيه شدپ لوله کشهایي که ص حيت قابل مهارت ایشان)با اس فاده از نظرسنجي از مهندسين ناظر پروژه هاي اجرا

شي با هدف آموزش نكات اجرایي مبحث شانزدهم مقررات قبولي داش ند براي شرکت در ک س ناا نویسي شدند و دوره آموز

ملي و الزامات مدیریت مصرف آب در بخش ساخ مان، برگزار شدپ شرکت آب و فاض ب اس ان نيز سرفصلهاي آموزشي 

در  مورد نياز را به اداره کل فني و حرفه اي اب غ کرد و بر اساس آن سي بس دوره مدیریت مصرف تهيه شدپ براي افرادي که

اداره کل فني و حرفه اي اس ان و سازمان نظاا آزمون تئوري و عملي، نمره قبولي کس  کردند، کارت مهارت با هماهنگي 

پ لوله کشهایي که موفق به اخذ کارت مهارت فني (1)شكل شماره براي مدت یكسال اع بار صادر شد مهندسي ساخ مان اس ان



 
 

 

بار این کارت، ملزا به شرکت در دوره هاي بلند مدت آموزش فني و حرفه اي موقت شده بودند، ظرف یكسال مدت زمان اع 

اداره کل فني  در ضمن بودند، در غير اینصورت مدت زمان اع بار کارت ص حيت ایشان سپري شده و مجدداً تمدید نميگردیدپ

 اش غال مهارت آموزان وارد شودپ کم رین آسي  به، ساعات برگزاري ک س را به طریقي تنظيم نمود که و حرفه اي اس ان

 

 

 

 اي لوله كشنمونه كارت مهارت حرفه -1شكل شماره 

ها، به شرکت در این دوره ها و اخذ کارت مهارت فني گردیدپ  صدور این کارت، خود منجر به ترغي  سایر لوله کش

اجباري شدپ بدین  ،اس فاده از لوله کشهاي مجازهنگاميكه ت داد افراد داراي کارت مهارت موقت به ت داد قابل قبولي رسيد، 

ترتي  که ساخ مانهایي که قرارداد اجراي تأسيسات آب و فاض ب با لوله کشهاي مجاز به سازمان نظاا مهندسي ساخ مان ارائه 

لوله کشها، مجبور  نكنند، امكان ثبت قرارداد گازکشي آنها و در نهایت اخذ انش اب گاز براي آنها وجود نداردپ با این کار همه

به عقد قرارداد با مجریان صاح  ص حيت  ملزاشده آموزش و اخذ ص حيت فني شدند و همه مالكين نيز به طي روند ت ریف 

 حرفه اي گش ندپ

 آموزش مهندسين ناظر

باعث شد که  دوره هاي آموزشي ت ریف شده اي نيز براي مهندسين ناظر برگزار شدپ سطح فرهنگ و سازماندهي قبلي مهندسين

الزاا ایشان به حضور در دوره هاي آموزشي مدیریت مصرف آب، با مشك تي که براي الزاا لوله کشها وجود داشت، رو به رو 

نباشد و این دوره ها با حضور حداکثري مهندسين ناظر برگزار شدپ براي پذیرف ه شدگان در آزمون نيز، توسط سازمان نظاا 

 پو فاض ب، گواهي ص حيت صادر شد مهندسي ساخ مان و شرکت آب

 فرهنگ سازي

فرهنگ سازي در دو بخش عمومي و اخ صاصي مدنظر قرار گرفتپ در بخش عمومي، با نص  بنر در سطح شهر، اط ع رساني 

انجاا شدپ الب ه ناگف ه نماند که تبليغات شرکت آب و فاض ب در راس اي فرهنگ سازي براي اص ح الگوي مصرف، نيز در 

یجاد فضاي ززا براي اجراي طرح کمک شایاني کردپ در بخش اخ صاصي نيز، بروشورهایي تهيه و در اخ يار سازندگان و ا

قرار گرفت که در آن، هدف طرح و جزئيات آن، گردش کار اخذ انش اب آب، ليست مجریان مجاز و  ساخ مان مالكين

ضمن براي اط ع رساني به مسئولين ذیربط نيز از جلسات شوراي  محصوزت مجاز براي آشنایي کامل ایشان، ذکر شده بودپ در

 اس فاده شدپ فني اس ان و ارسال بروشور تهيه شده براي آنها



 

 تهيه گردش کار داخلي

مهم رین تغيير کلي از نظر م قاضيان انش اب آب در این طرح آن بود که، بایس ي همراه سایر مدارك ززا براي اخذ انش اب، 

فرا تأئيدیه اي نيز با امضاء سازمان نظاا مهندسي ساخ مان به شرکت آب و فاض ب ارائه ميكردندپ پس م قاضيان جدیدي به 

اخ مان اضافه ميشدندپ براي گردش کار ایشان در این سازمان، نياز بود، گردش کار سازمان نظاا مهندسي س مراج ينليست 

داخلي ت ریف شود تا از زمان اخذ قرارداد تا زمان صدور تأئيدیه همه ف الي هاي ززا سازماندهي شده و ابهامي در ارتبا  بين 

 واحدهاي داخلي این سازمان وجود نداش ه باشدپ

 انيتهيه گردش کار بين سازم

با اجرایي شدن این تفاهمنامه، گردش کار واگذاري انش اب آب به م قاضيان دچار تغيير اساسي گردیدپ بدین ترتي  که 

م قاضي در صورتي مي وانست درخواست انش اب آب موقت نماید که قرارداد بازرسي تأسيسات آب و فاض ب را در سازمان 

در صورتي مي وانست درخواست انش اب آب دائم نماید که موفق به اخذ فرا  ينهمچننظاا مهندسي ساخ مان من قد کرده باشدپ 

تأئيدیه بازرسي تأسيسات آب و فاض ب از سازمان نظاا مهندسي ساخ مان شده باشدپ این تغييرات با تماا جزئيات در گردش 

 ذیربط ميرسدپ کار واگذاري انش اب درج و براي شفاف بودن فرایند کار، در بروشوري به اط ع افراد

 تهيه چک ليس هاي نظارتي

با توجه به الزامات مدیریت مصرف آب در ساخ مان، چک ليس هاي نظارتي مهندسين ناظر تأسيسات مكانيكي، توسط کمي ه 

تخصصي آبفا سازمان نظاا مهندسي تهيه شدپ الب ه نكاتي نيز وجود داشت که مخ ص منطقه موردنظر)شهر بوشهر( بود و این 

ر ردیفهاي چک ليست گنجانده شد تا در نهایت چک ليس ي مطابق با نيازهاي بومي، در دس رس مهندسين ناظر قرار نكات د

 چک ليست تهيه شده پس از تأئيد شرکت آبفا به مهندسين ناظر اب غ گردیدپ گيردپ

 تهيه/ویرایش دس ورعملهاي طراحي و بازرسي

أسيسات مكانيكي با رویكرد اعمال ضوایط مدیریت مصرف آب مورد از این رو دس ورعمل طراحي و کن رل نقشه هاي ت

براي بازرسين نيز، دس ورعمل مربو  ب نوان راهنما و ضوابط الزامي بازرسي تأسيسات تهيه شدپ نك ه حائز  بازنگري قرار گرفتپ

د که اینگونه دس ورعملها به ر اهميت آن است که با توجه به م فاوت بودن شرایط اقليمي در مناطق مخ لف کشور، به نظر ميرس

 است به صورت محلي تهيه و اب غ گرددپ

 

 

 یجه گیرینتبحث و   .3



 
 

 

مي وان به ت يين نوع شيرآزت اس اندارد قابل مصرف در ساخ مان اشاره کردپ همچنين نوع  اجراي طرح ن ایجاز مهم رین 

سردوشها و ف ش تانكهاي قابل نص  نيز ت يين و جهت کن رل حين اجرا به مهندسين اب غ شدپ به تازگي نيز، با تصوی  کمي ه 

ن ناظر تأسيسات مكانيكي، نسبت به کن رل جریان آب تخصصي آبفا سازمان نظاا مهندسي ساخ مان، مقرر شده است که مهندسي

 Bو  Aهاي لي ر در دقيقه)مطابق با گروه 6مصرفي، اقداا نمایندپ بر این اساس ميزان مصرف شيرآزت آب بایس ي حداکثر 

اندارد ملي اس  Cو Bو  Aهاي لي ر در دقيقه)مطابق با گروه 9(، سردوش حداکثر 20942-2-6اس اندارد ملي ایران به شماره 

اس اندارد ملي ایران به Dو Cو B و  Aهاي لي ر در دقيقه)مطابق با گروه 9( و ف ش تانک حداکثر  20942-2-1ایران به شماره 

 گيري در فشار کاري،به روش اندازه( باشدپ این کن رل بایس ي توسط مهندسين ناظر تأسيسات مكانيكي و  20942-2-4شماره 

(، ميزان مصرف آب مصرف کنندگان خانگي اعم از 1395انجاا گيردپ توضيح اینكه بر اساس اس اندارد برچس  مصرف آب)

ظرف مخصوص اندازه گيري نيز از روي یک شيرآزت، سردوش و ف ش تانک به گروههاي مخ لفي طبقه بندي شده استپ 

 (2شكل شمارهپ)ندسين ساخ ه شدنمونه مرج  با هزینه سازمان نظاا مهندسي و به ت داد مه

 

 

 

 

 گيري ميزان جريان خروجی تجهيزات توسط مهندسين ناظر مكانيكاندازه -2شكل شماره 

حرکت به سمت اس فاده از آب ، اي و ساماندهي کامل به وض يت آنهاپيشگيري از ف اليت مجریان فاقد ص حيت حرفههمچنين 

از دیگر ن ایج مهم اجراي  توس ه نص  مس قيم پمپ بر روي انش اب و ساماندهي آنپيشگيري از ، خاکس ري/ مناب  غيرم  ارف

 طرح بودپ

 قوتنقاط .1-3
اس قرار آن ب نوان مهم رین نقطه قوت این تفاهمنامه، تطابق بسيار خوب آن با مقررات ملي ساخ مان است، که باعث ميگردد 

 تسری  گرددپ، یک فرایند جدید در سازمانهاي نظاا مهندسي ساخ مان

، واحدهاي سازماني مفيدي در نظر گرف ه شده استپ از آن جمله مي وان به ت ریف شدن  در تفاهمنامه و آئين نامه اجرایي آن

 اشاره کردپ کمي ه تصميمگيري آبفاو  دف ر بازرسي آبفا، کمي ه هماهنگي اس ان، کمي ه توس ه تفاهمنامه، کمي ه حل اخ  ف



 

سي آبفا ب نوان یک شخصيت حقوقي مس قل در سازمان نظاا مهندسي ساخ مان از نقا  قوت این ت ریف شدن دف ر بازر 

و در  مورد رسيدگي قرار گرف هتفاهمنامه است که منجر شده است مسائل مربو ، در تشكي تي مس قل از سایر دفاتر سازمان 

 کيفيت و سرعت پاسخگویي را درپي داش ه باشدپافزایش ن يجه، 

دس ورال مل هاي "شرکت مهندسي آبفا کشور تحت عنوان نامه پيش بيني شده است که بخشنامه ها و رویه هاي اب غي در تفاهم

با اس فاده  ززا ازجرا بوده و این موضوع از حيث آینده نگري، از نقا  قوت تفاهمنامه ارزیابي ميگرددپدر فرایند بازرسي،  "آبفا

از همين روند، در حال حاضر دس ورعملهایي در این اس ان در حال اجراست که جزء مقررات ملي ساخ مان نيست و این مهم از 

 فرص هایي است که این تفاهمنامه فراهم کرده استپ

 .نقاط ضعف2-3
 ف نيز در آن مشاهده ميگردد که نياز به نقا  قوت ذکر شده و ن ایج مثبت حاصل از اجراي تفاهمنامه، برخي موارد ض در کنار

 رف  و یا اص ح داردپ از آن جمله مي وان به موارد زیر اشاره کرد:

تفاهمنامه غيرالزاا آور بوده و با تغيير مدیران و تصميمگيران محلي اس ان، ممكن است به راح ي مورد خدشه قرار  پ1

همانطور که در سطح اس ان بوشهر نيز چند سال به علت نپذیرف ن مدیران ارشد شرکت آبفا و یا سازمان نظاا  گيردپ

اس انهاي کشور، اجراي آن مورد مهندسي، اجراي آن به ت ویق اف اد و به همين ترتي ، کماکان در بسياري از 

انوني کشور، تبدیل به قانون و یا آئين نامه بدین ترتي  به ر است که از حيث سلسله مرات  ق مسكوت مانده استپ

 اجرایي یک قانون گردد تا دیگر ن وان به اجراي آن بي توجهي کردپ

تشكيل گردد که در خصوص  کمي ه تصميم گيري آبفا،در حال حاضر، در هر شرکت، بایس ي کمي ه اي با ناا  پ2

مسائل مربو  تصميمگيري و ن يجه را به امور آبفاي شهري که تفاهمنامه در آن جاري است و یا سازمان نظاا 

هرچند که دس ورال ملها  عضوي از دف ر مدیریت مصرف نداردپ مهندسي اب غ نمایدپ این کمي ه، بر اساس تفاهمنامه

همنامه، مبني بر مدیریت مصرف آب و لزوا با توجه به هدف اصلي تفا ليبه صورت ملي تهيه و اب غ ميگردد و

ضروري است که یک نفر عضو داراي حق رأي، در این کمي ه، از دف ر پرداخ ن به برخي مسائل به صورت محلي، 

 مدیریت مصرف حضور داش ه باشدپ

شخص ميباشد و ضروریست که دوره هاي آموزشي مدنظر تفاهمنامه در حال حاضر در وزارت مسكن فاقد کد م پ3

 این کد براي دوره هاي مذکور ت ریف شده و در کارنامه آموزشي مهندسين ثبت گرددپ

بازرس مجاز بر اساس تفاهمنامه موجود باید ص حيت طراحي داش ه باشدپ از آنجا که ت داد زیادي از مهندسين  پ4

ه ناچار باید از مهندسيني غير از ایشان اس فاده ناظر مكانيک فاقد ص حيت طراحي هس ند، براي بازرسي ساخ مان ب

نمود که این کار براي مالک و سازمان به م ناي تشریفاتي غيرضروري ميباشدپ از سوي دیگر در برخي مقاط  

کاري، بين حوزه هاي کاري مهندس ناظر و مهندس بازرس تداخل وجود دارد)ب نوان مثال: اجراي سيس م برگشت 



 
 

 

به ر است که قيد ص حيت طراحي براي مهندس بازرس برداش ه شود تا ب وان براي همه  آب گرا(پ از این رو

ساخ مانها از خدمات مهندس ناظر مكانيک ب نوان بازرس آبفا بهره بردپ در اینصورت ع وه بر کاهش تشریفات 

ت کار نيز خواهيم کيفيیهبود در اثرات اداري و افزایش رضایت مش ري، در برخي مقاط  کاري شاهد هم افزایي 

 بودپ

بر اساس ضوابط داخلي وزارت صن ت، م دن و تجارت، مجریان تأسيسات در این اس ان امكان تشكيل صنف را  پ5

این م ضل از طریق مذاکره حل و فصل گردد، ندارند)ب لت اینكه ت داد آنها کم ر از حد اع ا شده است(پ چنانچه 

در این زمينه در اس ان بوشهر ، کارت مهارت به صورت  ميگرددپامكان ساماندهي مجریان بيش از این فراهم 

مش رك توسط اداره کل آموزش فني و حرفه اي و سازمان نظاا مهندسي ساخ مان، صادر ميگردد و بدین ترتي ، 

مجریان به طور پيوس ه تحت نظارت دف ر آبفاي سازمان نظاا مهندسي قرار دارند و در صورت عدا تمكين از 

باز بردن سطح نفوذ صورت ميگيردپ این تصميم، در  -تاحد ابطال کارت مهارت-با آنها برخورد قانونيمقررات، 

به طور مس مر از پروژه هاي در دست اجرا  دس ورات اب غي دف ر آبفاي سازمان نظاا مهندسي بسيار موثر بوده استپ

مورد تذکر قرار بطور حضوري، توسط بازرسين عالي سازمان نظاا مهندسي، بازدید صورت گرف ه و مجریان خاطي 

 ميگيرندپ

توجه به م فاوت بودن شرایط اقليمي در مناطق مخ لف کشور، به ر است دس ورعملها به با همانگونه که ذکر شد  پ6

يه و اب غ گرددپ در حال حاضر و بر اساس تفاهمنامه جاري، دس ورعملهاي اب غي آبفا کشور صورت محلي ته

 م يار بازرسي است و ضروریست که فضایي مناس  براي اعمال نظرات بومي هر منطقه جغرافيایي فراهم گرددپ

رتي  از اجراي ساخ مان، پيش بيني نشده است که به چه تبه شكل موثري در تفاهمنامه ف لي و روند اجرایي آن،  پ7

براي اخذ انش اب موقت ارائه قرارداد بازرسي الزاا شده است و در برخي موارد بدون حضور بازرس ممان ت گرددپ 

نيز، موکول به تصميم دف ر آبفا شده استپ تجربه اس ان بوشهر نشان داد که این الزاا، در عمل کارساز نيست و 

قدیمي ب نوان انش اب موقت اس فاده ميكند و الزاا به عقد قرارداد با مجري مجاز، مالک م موزً از انش اب ساخ مان 

در بوشهر، براي ساخ مانهایي که قرارداد اجرا و بازرسي در عمل مان ي براي ادامه کار او ایجاد نميكندپ از این رو 

ب نوان ضمانت  ،انش اب گاز پروندهاف  اح  جلوگيري از، هندس صاح  ص حيت امضاء نشده بودآنها با مجري و م

 اجرایي، مدنظر سازمان نظاا مهندسي قرار گرفت که موفقيت آميز بودپ

مجوز صدور تأئيدیه هاي واحدهاي مسكوني یک  گردش کار نص  انش اب، به صورت تلویحي 3در تبصره  پ8

يرمجاز را براي ساخ مان به صورت مجزا و با فاصله زماني صادر شده استپ این مجوز، امكان اخذ انش اب غ

  واحدهاي مسكوني فاقد تأئيدیه، قبل از پرداخت حق انش اب، فراهم ميكندپ

 پیشنهادات: .4



 

در جهت افزایش کيفيت ناشي از نيز پيشنهاداتي ع وه بر مواردي که در بخش نقا  ض ف ارائه گردید و نياز به اص ح دارد، 

 ، به شرح زیر ارائه ميگردد:اس قرار این تفاهمنامه

 الزاا سازمان نظاا مهندسي ساخ مان به تشكيل کمي ه تخصصي آبفا)زیر نظر گروه تخصصي مكانيک( پ1

 الزاا سازمان نظاا مهندسي ساخ مان به اس فاده از نماینده شرکت آبفا در کمي ه تخصصي آبفا پ2

نظاا  قانون 33تفاهمنامه توسط کارشناسان شرکت آبفا)مشابه ماده  صدور مجوز نظارت عاليه بر اجراي پ3

 مهندسي و کن رل ساخ مان(

توضيح اینكه، موارد اول و دوا از پيشنهادات فوق، در سطح اس ان بوشهر اجرا گردیده که ن ایج رضای بخشي به همراه داش ه 

 استپ 

 

 قدردانی .5
زیادي در شكل گيري و با توجه به فرایندهاي ت ریف شده در تفاهمنامه که عمدتاً، بين سازماني است، بالطب  سازمانها و افراد 

 اس قرار آن در سطح اس ان بوشهر، نقش داش ه اند که از زحمات آنها قدرداني ميگردد و عبارتند از:

 اداره کل خدمات مش رکين، مدیریت مصرف و کاهش هدررفت -شرکت مهندسي آبفا کشور -

 شرکت هاي آب و فاض ب اس ان البرز، زنجان و قزوین -

 خ مان اس ان البرز، زنجان و قزوینسازمانهاي نظاا مهندسي سا -

 م اونت امور عمراني -اس انداري بوشهر -

 اداره کل راه و شهرسازي اس ان بوشهر -

 اداره کل آموزش فني و حرفه اي اس ان بوشهر -

 سازمان نظاا مهندسي ساخ مان اس ان بوشهر -
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