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شرکت آب و افضالب 
استان زید

سازمان جهاد کشاورزی 
استان زید

شرکت سهامی آب منطقه ای 
استان زید

اداره کل حفاظت  مخیط زیست
استان زید

سازمان صنعت، معدن و تجارت
استان زید







شرکت آب و فاضالب

اداره کل محیط زیست

شرکت آب منطقه ای جناب آقای محمد حسین باقری:    نماینده 

سرکارخانم رضوانفر :    نماینده 

جناب آقای سیاوش پاکدل          :    نماینده 



1-استفاده از ادوات کاهنده مصرف

2-استفاده از آب خاکستری

3-کاهش مصرف آب نسبت به دوره های مشابه  قبل

4-کاهش مصرف آب بدون کاهش مطلوبیت برای مصرف کننده

5-امکان اجرای طرح توسط سایر مشترکین

6- تاثیر اجرای طرح در کاهش هزینه های خانوار

7-نوآوری،  خالقیت و استفاده از فن آوری های روز

8- رعایت مسائل زیست محیطی

کارگروه تخصصی بخش شرب جشنواره سپاس آب

شرکت توزیع برق یزد: فرم ارزیابی طرح 

(0)عدم مصداق(1)متوسط(2)خوب(3)خلی خوب(4)عالی4امتیاز از شاخصردیف

*4استفاده از ادوات کاهنده مصرف1

*4استفاده از آب خاکستری2

*3کاهش مصرف آب نسبت به دوره های مشابه  قبل3

*4کاهش مصرف آب بدون کاهش مطلوبیت برای مصرف کننده4

*4امکان اجرای طرح توسط سایر مشترکین5

*3تاثیر اجرای طرح در کاهش هزینه های خانوار 6

*4نوآوری،  خالقیت و استفاده از فن آوری های روز7

*4رعایت مسائل زیست محیطی 8

30جمع امتیاز

امتیاز:تیم ارزیابی 

30(        نماینده شرکت آب و فاضالب شهری)جناب آقای سیاوش پاکدل 

32(        نماینده اداره کل محیط زیست)سرکارخانم رضوانفر 

27(  نماینده شرکت آب منطقه ای)جناب آقای محمد حسین باقری 

29/7میانگین امتیاز تیم ارزیابی



طرح های مطرح 

در بخش شرب 

طرح آقای اسداهلل فیاضی 

طرح آقای حسن مولوی



سازمان جهاد کشاورزی

اداره کل محیط زیست

شرکت آب منطقه ای  جناب آقای سید علی هاشمی:    نماینده 

جناب آقای محمد حسن رحیمیان:    نماینده 

سرکارخانم رضوانفر :    نماینده 



1-ارتقاء بهره وری آب

2-بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول و باال بردن ارزش افزوده

3-شرایط و کیفیت اجرای طرح

4-وسعت اجرای طرح

5-نوآوری و استفاده از فن آوری های روز

6-امکان اجرای طرح توسط سایر بهره برداران

7- رعایت الگوی کشت منطقه

8- رعایت قوانین و مقررات و مفاد مجوزها و پروانه های صادره

کارگروه تخصصی بخش کشاورزی جشنواره سپاس آب

آقای محمد حسن شمس معرفی شده از شهرستان ابرکوه: فرم ارزیابی طرح 

(0)عدم مصداق(1)متوسط(2)خوب(3)خلی خوب(4)عالی4امتیاز از شاخصردیف

*3ارتقاء بهره وری آب1

*3بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول و باال بردن ارزش افزوده2

*3شرایط و کیفیت اجرای طرح3

*4وسعت اجرای طرح4

*2نوآوری و استفاده از فن آوری های روز5

*3امکان اجرای طرح توسط سایر بهره برداران6

*2رعایت الگوی کشت منطقه 7

*4رعایت قوانین و مقررات و مفاد مجوزها و پروانه های صادره 8

24جمع امتیاز

:تیم ارزیابی 
امتیاز

24(        نماینده سازمان جهادکشاورزی)جناب آقای محمد حسن رحیمیان 

27(        نماینده اداره کل محیط زیست)سرکارخانم رضوانفر 

27(نماینده شرکت آب منطقه ای)جناب آقای سید علی هاشمی 

26میانگین امتیاز تیم ارزیابی



طرح های مطرح 

ی در بخش کشاورز

طرح آقای سید یوسف نبوی زاده



سازمان صنعت، معدن و تجارت 

شرکت شهرک های صنعتی استان

اداره کل محیط زیست

شرکت آب منطقه ای  سرکار خانم غالم نژاد:    نماینده 

جناب آقای حبیب راهی:    نماینده 

جناب آقای رحیمی:    نماینده 

سرکارخانم رضوانفر :    نماینده 



1-کاهش استفاده از تکنولوژی های نوین در پروسه تولید  به منظور

مصرف آب 

2-استفاده از سیستم های بازچرخانی آب

3- د، سیستم خط تولی)باز استفاده از پساب تولیدی در مصارف صنعتی

...(فضای سبز و )و غیرصنعتی ( های خنک  کننده 

4-یداستفاده از منابع جدید و نامتعارف در تامین آب پروسه تول

5-تصفیه پساب تولیدی در حد استاندارد آب شرب

6-ی رعایت الزامات زیست محیطی و تالش برای جلوگیری از آلودگ

آب، خاک و هوا

کارگروه تخصصی بخش صنعت و خدمات جشنواره سپاس آب

طرح کاهش تصعید بخارآب و غبارگیری اگزوز اسپری درایرشرکت کاشی یاقوت شهرستان میبد: فرم ارزیابی طرح 

(0)عدم مصداق(1)متوسط(2)خوب(3)خلی خوب(4)عالی4امتیاز از شاخصردیف

*4رف آب استفاده از تکنولوژی های نوین در پروسه تولید  به منظور کاهش مص1

*4استفاده از سیستم های بازچرخانی آب2

م های خنک  خط تولید، سیست)باز استفاده از پساب تولیدی در مصارف صنعتی 3
*4...(فضای سبز و )و غیرصنعتی ( کننده 

*4استفاده از منابع جدید و نامتعارف در تامین آب پروسه تولید4

*3تصفیه پساب تولیدی در حد استاندارد آب شرب5

و رعایت الزامات زیست محیطی و تالش برای جلوگیری از آلودگی آب، خاک6
*4هوا

23جمع امتیاز

امتیاز:تیم ارزیابی 

23(         سازمان صنعت، معدن و تجارت)جناب آقای رحیمی 

-(        نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان)جناب آقای حبیب راهی 

20(        نماینده اداره کل محیط زیست)سرکارخانم رضوانفر 

17(نماینده شرکت آب منطقه ای)سرکار خانم غالم نژاد 

20میانگین امتیاز تیم ارزیابی



طرح های مطرح 

در بخش صنعت

طرح شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

طرح کارگاه تولیدی تسمه بهبند

مهریز-( مهسرام)طرح شرکت الماس کویر یزد

طرح شرکت آهن و فوالد ارفع



طرح آقای حسن مولوی

طرح آقای اسداهلل فیاضی 

مجموع امتیاز کسب شده
(ازنظر تیم ارزیابی)

18/6

17/3

رتـــبه
( در بین طرح های بخش شرب)

اول

دوم



طرح آقای سید یوسف نبوی زاده

مجموع امتیاز کسب شده
(ازنظر تیم ارزیابی)

رتـــبه
( در بین طرح های بخش کشاورزی)

اول22/3



طرح شرکت آهن و فوالد ارفع

مهریز-( مهسرام)طرح شرکت الماس کویر یزد

طرح شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

طرح کارگاه تولیدی تسمه بهبند

مجموع امتیاز کسب شده
(ازنظر تیم ارزیابی)

رتـــبه
( در بین طرح های بخش کشاورزی)

17/5

15/5

10/25

اول

دوم

سوم





 (09131598628)هرات-زاده طرح آقای سید یوسف نبوی 

: طریقه شناسایی تجربه موفق
(استفاده بهینه از آب و تولید بیشتر)استفاده از روش های نوین آبیاری 

همکاری با کارشناسان جهاد کشاورزی در اجرای طرح

: شرح تجربه
ر نزدیکری محرر ریشره دی وآبیاری درختان پسته با روش آبیاری زیرسطحی توسط باغ دار آقای سید یوسف نبوی زاده بدین صورت که لوله هایی در عمق حدود یک و نیم مترر

.شوندآبیاری میحی درختان نصب شده و دارای سوراخ هایی بوده و آب با شیب مناسب وارد لوله ها شده و درختان به مدت زمان مناسب و تنظیم شده به روش زیرسط

: دالیل انتخاب تجربه
.درصد باعث بهره وری بیشتر از آب گردیده است70حدود 

.بررسی ها نشان می دهد که آبیاری مذکور باعث افزایش کمیت و کیفیت گردیده است
.طرح مذکور از استاندارد و کیفیت مطلوبی برخواردار است

کاهش علف های هرز
طرح الگویی مناسب برای ترویج بین سایر کشاورزان است



(03531577001)اردکان –ارفع فوالد طرح شرکت آهن و 

: طریقه شناسایی تجربه موفق
استفاده از سیستم های کولینگ تاور، کالسیفایر و حوضچه لجن جهت خنک سازی و بازچرخانی آب 

استفاده از سیستمهای بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب تولیدی در فرآیند تولید

: شرح تجربه
ه ای در راستای مدیریت با رویکرد توسعه پایدار و توسعه سبز، اقدامات ارزندت، شرکت آهن و فوالد ارفع بعنوان یکی از صنایع بنیادی منطقه با قابلیت تولید شمش فوالد و آهن اسفنجی، با عنایت به ضرورت حفظ محیط زیس

.مصرف آب انجام داده است
:از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت مصرف آب به شرح ذیل می باشد

.ایجاد سیستم های کولینگ تاور بمنظور خنک سازی آب و استفاده مجدد آن•
ایجاد سیستم کالسیفایر و حوضچه لجن بمنظور برگشت آب به سیستم تولید•
ایجاد سیستم کالسیفایر برای جمع آوری لجن پساب خروجی اسکرابر •
یم فوالدسازی و واحدهای جنبیستقساخت مجموعه پمپ خانه مرکزی و تصفیه آب خام ورودی به منظور باال بردن کیفیت آب و باز چرخانی آب جهت سیستم خنک کاری مستقیم و غیر م•
نصب پمپ در انتهای حوضچه لجن جهت ریسایکل آب دور ریز به آب فرآیند•
ساخت مخزن پساب خروجی و استفاده جهت خنک کاری سرباره•
درصدی آب به خط تولید90واحد احیاء جهت برگشت  ROساخت مجموعه •
درصدی پساب به خط تولید90برای واحد فوالدسازی بمنظور برگشت تقریبی ROاستفاده از سیستم •
استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب بهداشتی برای آبیاری فضای سبز•
برای آبیاری فضای سبزROسیستم drainنصب پمپ در کانال شمالی واحد احیاء جهت استفاده از آب •
احیاء مستقیم به تصفیه خانه صنعتی جهت تصفیه و بازچرخانی پساب drainمتر لوله گذاری با هدف انتقال آب 210متر کانال بتونی و 280احداث •

: دالیل انتخاب تجربه
استفاده از سیستم های کولینگ تاور، کالسیفایر و حوضچه لجن جهت خنک سازی و بازچرخانی آب 

استفاده از پساب های تصفیه شده صنعتی و بهداشتی در فرآیند تولید و فضای سبز
استفاده از پساب های تصفیه شده در فرآیند تولید

کیفیت در حد استاندارد پساب های تولیدی تصفیه 
عدم رهاسازی پساب در محیط و بازچرخانی کلیه پساب




