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مقدمه

جدیت بیشتري دنبال بادبایزیرزمینی صورت گرفته وآب راستاي تعادل بخشی سفره هاي جمله اقداماتی که دراز
.است ن منابع آب زیرزمینی ابرداربهرهبرايتحویل حجمی آب گیري وشود نصب وسایل اندازه

که الزمه هرگونه برنامه ریزي -یارائه آمار و اطالعات مصارف آبتهیه و در گیرياندازهاهمیت نصب وسایل 
و لزوم دریافت اطالعات و ارقام -خصوص منابع آبی می باشد در،و بلندمدت، میان مدتدرست در کوتاه مدت

کند که این امربه عنوان اقدامی اقتضاء میهاي آینده قرارگیرد، گیريصحیح و قابل اتکا که بتواند مبناي تصمیم
.داقدام شوروزافزون کارایی آن بهبوددر،موجودنواقص ضمن رفع موانع وگرفته ومد نظر قرار ايپایه

اهداف:-1

و جلوگیري از هرگونه برداشت ع آب توسط بهره برداران از منابشده برداشت آب حجم گیرياندازه-1-1
غیرمجاز

ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب زیرزمینی با برنامه ریزيِ متکی بر اطالعات بدست آمده از قرائت -1-2
از منابع آببرداريبهرهکنتورها و حجم 

به شرکت جو و ارایه و بهره برداران صرفهازمنابع آب بهره برداران داراي اضافه برداشت تهیه لیست-1-3
مصرف آب از یک و بهینه براي اتخاذ تصمیم هاي مدیریتی در راستاي نهادینه کردن فرهنگ صحیح 

طرف و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب از طرف دیگر.

مشخصات سخت افزاري و نرم افزاري تجهیز کلیه چاههاي کشور به ابزار اندازگیري هوشمند با -1-4
1پیوست شماره مندرج در 
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اد باال دستیاسن-2

94قانون بودجه سال 11تبصره "و"بند-
قانون توزیع عادالنه آب12ماده -
قانون توزیع عادالنه آب45ماده -
برداريقانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهماده واحده -
قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي ومنابع طبیعی-

محدوده اجرا:-3

اي و توزیع نیروي هاي برق منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان و شرکتمنطقهکلیه شرکت هاي آب 
و شهرهابرق استانها

مسئولیت اجرا:-4

و نظارت بر ایآب منطقههايبر عهده مدیران عامل شرکتهااستاندستورالعمل در این مسئولیت اجراي 
دفتر مدیرکل عهده و نظارت عالیه برشرکت مدیریت منابع آب ایران مدیرعامل بر عهده حسن اجراي آن

است.و حفاظت آب و آبفا برداريبهرههاي نظام

تعاریف :-5

:هوشمند حجمیکنتور-5-1

برداري نصب و به گیري حجم آب برداشتی بر روي چاههاي بهرهبه منظور اندازاي است که وسیله
کنتورهاي حجمی آبیاريشامل و کندمیگیرياندازهرا خروجی از چاهآب صورت مستقیم حجم

.باشدفلومتر الکترومغناطیس والتراسونیک می)WI-Paddel wheel(ولتمن

و کارت با استفاده از قرائتگر دستی بطور مستقیم و یا عملیات استخراج اطالعات کنتور که قرائت:-5-2

گیرد.و یا با استفاده از سامانه قرائت از راه دور صورت میشارژ 
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قرائت دوره اي: -5-2-1

) از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد دو ماه یکباربار (ششسالی به طور منظمقرائت کنتورها 
هاي استان در دشتشرکت برداريبهرهبر اساس برنامه زمان بندي ارائه شده توسط معاونت حفاظت و 

هر منطقه صورت خواهد گرفت.متناسب با الگوي کشت و تقویم آبیاري 

:قرائت موردي-5-2-2

باید انجام گیرد.شرکتبنا به تشخیص قرائت هایی که 

:یا کارفرماشرکت -5-3

شوند.که در این دستورالعمل شرکت نامیده میآب وبرق خوزستانسازمان اي وهاي آب منطقهشرکت

اداره :-5-4

هامنابع آب شهرستان ه ادارامور یا 

دستگاه نظارت :-5-5

د.ناي یا نمایندگان آنها می باشآب منطقههاي شرکت حجمیهوشمند دستگاه نظارت براي کنتورهاي 

(شرکت هاي و برنده شده استنموده که در مناقصه شرکت ذیصالح شخص حقوقی : پیمانکار-5-6

) 2و 1تولیدکننده کنتور و پیمانکاران رشته تاسیسات و تجهیزات داراي پایه 

هاي کنتورساز و ارایه کننده شرکتمشاور شرکت مدیریت منابع آب در زمینه ارزیابی فنیفنی:ناظر-5-7

فنی به کنتورهاي داراي صالحیت و منطبق با مشخصات اعالمی وزارت نیروتاییدیه

مطابق با آخرین پروانه برداري آب از چاه یا منبع آب عملیاتی است که طی آن حجم مجاز بهره:شارژ-5-8

به شود چاه که براساس نظامنامه تعدیل برداشت از چاههاي آب کشاورزي تعیین میبرداريبهره
مشترك اختصاص داده شده و به کنتور منتقل می گردد. 
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دستگاهی می باشد که می تواند از طریق درگاه نوري و یا ): HHUدستی(گردستگاه قرائت-5-9

USBامکان قرائت پارامترهاي کنتور را نیز ،با کنتور هوشمند ارتباط و ضمن ارسال اطالعات تنظیمی
فراهم آورد.

تواند بستر مناسبی را براي میGPRS/GSMدستگاهی است که به دلیل دارا بودن سیستم : مودم-5-10

تبادل اطالعات بین کنتورهاي هوشمند و سرور مرکزي فراهم نماید.

ضوابط و نحوه شرایط اجرا -6

کنتورو نگهداري بپلم،نصب،امینمراحل ت-6-1

مراحل تامین، نصب، پلمب و نگهداري کنتور شامل فرایندي است که با برگزاري مناقصه -6-1-1
و انتخاب شرکت کنتورساز یا پیمانکار ذیصالح شروع شده و 14پیوست شماره جداولبراساس 

سپس براساس این دستورالعمل شرکت منتخب موظف به تامین، نصب، پلمب، تحویل، نگهداري و 
می باشد.13ارایه خدمات پشتیبانی براساس قرارداد مندرج در پیوست شماره  

باید حداقل توانمندي شد، خواهد با توجه به اینکه کلیه کنتورهایی که بر روي چاهها نصب -6-1-2
هاي پیمانکاري که شرکتکلیهرا دارا باشند،1منطبق با مشخصات مندرج در لیست پیوست شماره 

تجهیزاتاخذ تاییدیه نسبت به کنند موظفند کنتور شرکت میو نگهداري نصب تامین،در مناقصه 
و قرارداد خرید جداولاطالعات الزم در براي نصب بر روي چاهها اقدام نمایند.از ناظر فنی نهایی 

کنتور آورده شده است.

تجهیزات پایش و کنترل که مقرر گردیده بر روي چاههاي آب نصب شود شامل: شیر قطع -6-1-3
باشد که و لوله و اتصاالت مربوطه می، مودم و تجهیزات انتقال دادهحجمی کننده، کنتور هوشمند

آورده شده است.2لیست تجهیزات آن در پیوست شماره 
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از چاههاي یک دشت منوط به تجهیز کلیه چاههاي برداريبهرهبا توجه به اینکه کنترل و -6-1-4
باشد، شرکت موظف است فرایند نصب کنتور را به نحوي اجرا گیري و پایش میدشت به ابزار اندازه

نماید که کلیه چاههاي یک دشت (با اولویت دشت هاي ممنوعه) در هر مرحله مجهز به کنتور شده 
تواند طی یک مرحله براي گردد. مناقصه خرید کنتور میو سپس اقدام به نصب کنتور در سایر دشتها 

چند دشت صورت پذیرد. این کنتورها به صورت تدریجی توسط پیمانکار تامین و براساس برنامه 
هاي زمان بندي و تعهدات پیمانکار بر روي چاهها نصب خواهد شد. شرکت نباید اقدام به انبار کنتور

نمایند.خریداري شده

ت به منظور تعیین نوع و تعداد کنتورهاي مورد نیاز براي نصب بر روي موظف اس، شرکت-6-1-5
هاي براساس شاخصالزاماًنوع کنتور نماید.آنهاموجود اقدام به بررسی وضعیت منصوبات ،چاهها

تعیین می گردد. 3پیوست شماره مندرج در

)5-1-6و 4-1-6(براساس مفاد بندهاينوع و تعداد کنتورهاي مورد نیازتعیین پس از شرکت -6-1-6
به منظور انتخاب پیمانکار واجد شریط براي تامین، نصب و نگهداري کنتورهاي مورد نیاز (مطابق با 

.برگزاري مناقصه نمایدبهاقدام ) 14و 13هاي شماره پیوست،جداولقرارداد و 

شرکت لیست چاههاي مورد نظر براي نصب کنتور را در ،پس از انتخاب پیمانکار واجد شرایط-6-1-7
.اختیار پیمانکار مربوطه قرار دهد

دي نتی زمانبارایه برنامه عملیابراساس لیست اعالمی شرکت نسبت به پیمانکار موظف است -6-1-8
براي نصب کنتور اقدام نماید.شده

و نگهداري برداريبهرهپیمانکار موظف است دستورالعمل و شیوه نامه هاي الزم براي نصب، -6-1-9
تهیه و به تایید کارفرما برساند.،ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ قراردادبهینه کنتور را 
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نصب کنتور به نحو تامین و بر اساس برنامه زمانبندي از طریق پیمانکار موظف است شرکت-6-1-10
مکاتبه نموده و اقدامات الزم را براي 4فرم پیوست شماره براساس مقتضی با کلیه بهره برداران

نصب کنتور به عمل آورد.

را براي نصب کنتور به پیمانکار متقاضی، ور یا اداره منابع آب شهرستان پس از بررسی مداركام-6-1-11
نماید.معرفی می

اختصاص بهاقدام ،مشخصات فنی چاهبسته به ،محل چاهبا مراجعه به موظف است پیمانکار-6-1-12
شماره سریال با،ناظر فنیبا هولوگرام بسته بندي شدهبدون عیب وسالم وکنتوریک دستگاه 

بانموده ومنظور چاه متقاضی برايبه همراه متعلقات ضمیمه کنتور به فرد،منحصرمشخص و
کنتور، حداکثر ظرف پلمبپس از نصب و واقدام به نصب کنتور نماید نظارت ادارههماهنگی و

را  به اداره یا شرکت جهت )5شماره (فرم پیوستروز، یک نسخه از صورتجلسه انجام کار 3مدت 
د.یانمدر پرونده تحویل درج

از نظر توسط پیمانکار و با نظارت نماینده شرکت و در حضور متقاضی کنتور باید همزمان با نصب، -1تذکر 

(فرم شده و مراتب در فرم مربوطه پلمبعملکرد و سالمت بررسی شده و پس از اطمینان از درست بودن آن، 
صورتجلسه شود. )6شمارهو چک لیست مندرج در پیوست5شماره پیوست

بردار و نمایندگان کارفرما یا ناظرین فنی و نماینده پیمانکار توسط بهرهپلمبي نصب و صورتجلسه-2تذکر 

بردار از امضاء صورتجلسه، امضاء کارفرما یا ناظر فنی و نماینده پیمانکار خواهد شد و در صورت امتناع بهرهامضاء 
کند.کفایت می

ها و شیوه رعایت دستورالعمل، ورعملکرد بهینه و جلوگیري از وارد آمدن خسارت به کنتبه منظور-3تذکر 

مکلف است یک نسخه ازپیمانکاردر ضمنالزامی است.بردار،بهرهتوسط پیمانکار و9-1-6هاي موضوع بند نامه
بردار تحویل نماید.نگهداري بهینه کنتور را به بهرهوبرداريبهرهدستوالعمل 
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و شماره بوده هاي داراي شماره سریال مورد تایید شرکت و ثبت شده در سیستم الزامی پلمباستفاده از -4تذکر 

ها باید منحصر به فرد و قابل ردیابی باشد.پلمبسریال این 

آب توسط برداشت در صورت امتناع بهره بردار از نصب کنتور، بدون دلیل و عذر موجه، ضمن جلوگیري از-5تذکر

نامبرده به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.نوع خدمات به وي،رعدم ارائه هبهره بردار و

به منظور حفظ و نگهداري کنتور و متعلقات و جلوگیري از وارد آمدن خسارت به آن پیمانکار موظف است -6تذکر 

اخذ نماید.به نیابت از شرکت، برداراز بهرهتعهدات الزم را 

و باز کردن کنتور پلمبفک بدیهی است .ممنوع است مگر با اجازه شرکتچاهباز کردن کنتور از روي -7تذکر 

صورتجلسه کتبی انجام گیرد. تنظیم و با شرکتحضور نماینده دردبای

) را در شرکت آب AHEافزاري مدیریت کنتور (پیمانکار موظف است یک نسخه از سامانه نرم-6-1-13
هر دستگاه کنتور نسبت پلمباي نصب نموده و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از نصب و منطقه

در صورت عدم پوشش شبکه به قرائت آن در سامانه مذکور و تنظیم صورتجلسه مربوطه اقدام نماید.
تلفن همراه در محل نصب کنتور، مراتب باید در صورتجلسه نصب قید گردد.

قرائت کنتورها-6-2

قرائت کنتورها به دو روش صورت می گیرد-6-2-1
13-1-6پس از نصب کنتورها و اعمال مفاد بند -با استفاده از سامانه قرائت از راه دور -الف

شرکت می تواند نسبت به قرائت کنتورهاي نصب شده با استفاده از سامانه قرائت از راه دور 
اقدام نماید.

با توجه به اینکه قرائت از راه دور کنتورها در بستر -توسط گروههاي گشت و بازرسی -ب
در مناطقی که پوشش شبکه تلفن همراه وجود ،صورت خواهد گرفتGPRS/GSMارتباطی 

ند مکلفانجام خواهد شد. این گروهها گروههاي گشت و بازرسی قرائت کنتورها توسط ،ندارد
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، هادر دشتشده کنتورهاي نصباي قرائت دورهمنظم نسبت به براساس زمانبندي مشخص و
ودقرائت شقرارگرفته وبازدیدموردبار6طول سال حداقل دردکه هرکنتورنبه نحوي اقدام نمای

شده و در سامانه نرم تحویل شرکتروز 3ظرف مدت حداکثر نیزاطالعات مربوطهوآمارو
موردي هاي قرائت همچنین بسته به تقاضاي کارفرماگردد.وارد13-1-6افزاري مندرج در بند 

بود.قابل انجام خواهدهاي فوقگروهتوسط ،نیازموردبه دفعات الزم و
اي که از راه دور و با استفاده از کنتورهاي نصب شدهگروههاي گشت و بازرسی موظفند -ج

و از نموده اي و حداقل سالی دو بار بازدید به صورت دورهشوند را نیز سامانه مربوطه قرائت می
صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل کنند.

موظف است تحلیل آنها،تجزیه وهاي انجام شده واطالعات قرائتودریافت آمارشرکت پس از-6-2-2
عدم سالمت، لحاظازکنتوربررسی دقیق نسبت ،قرائت نامتعارفصورت مشاهده هرگونه در

ضمن جلوگیري از صورت اثبات تخلف درد واینماقدام شدهد قرائتاعداصحت و دستکاري
.به عمل آوردقانونی برخوردچاه، با متخلف یا متخلفین برداريبهره

وصل مجدد کنتورهاي منصوبه که به دلیل تخلف متقاضی، جریان آب آن قطع گردیده است، -6-2-3
ن تعهد از طرف مشترك، مبنی صرفا پس از پرداخت هزینه هاي متعلقه، تسویه حساب و سپرد

برعدم تکرار تخلف، با تنظیم صورتجلسه امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورت تکرار 
، اعمال جرایم  با شدت بیشتري انجام شده و تا مرحله قطع کامل جریان آب قابل افزایش تخلف
.است

-1-6(مفاد بند در نرم افزار مربوطهبدست آمده،نتایج مداوم کنتورهاي نصب شده و ثبت کلیه مستمر پایش :تذکر

باشد.هاشرکتدستورکاربصورت جدي دردبای،)13
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:شارژ کنتور-6-3

اب،پس از تاریخ صورتجلسه نصب کنتورروز10حداکثر ظرف مدتبهره بردارضروري است -6-3-1
آخرین براساس ،سالیانهحجم مجاز خود که کارت شارژ نسبت به دریافت ،مراجعه به شرکت

در صورت عدم مراجعه بهره نمایند.اقدام ، اعمال گردیدهبرروي آن ،برداريبهرهمعتبر پروانه 
گردد.برداريبهرهبردار در مهلت مقرر کنتور باید با قطع جریان آب مانع ادامه 

(براساس برداريبهرهمطابق با حجم مجاز مندرج در آخرین پروانه معتبر دبایشارژ کنتور -6-3-2
به صورت یک ساله صورت پذیرد. در نظامنامه تعدیل برداشت از چاههاي آب کشاورزي) 

براي دوره از تاریخ مراجعه ،صورتی که مشترك در پایان دوره شارژ مراجعه نکرد، شارژ سال بعد
گردد.لحاظ مییکساله 

گیري تجهیز اندازهبه ابزارهاهاي کشاورزي مجاز در آن% چاه75هایی که بیش از براي دشت-6-3-3
برداشت در پایان حجم ، شده باشند، ضروري است در اولین شارژ سالیانه فرمان قطع جریان آب

ضروري است به همچنین رسانی شود. بردار اطالعبه کنتور اعمال گردد و موضوع به بهره، مجاز
(از طریق قطع جریان برداري آنها از بهره،ماندهباقیيهامنظور نصب کنتور برروي سایر چاه

) جلوگیري بعمل آید.چاهپلمبو یا آب
) نرسیده باشد، در 3-3-6الذکر (بند هایی که تعداد کنتورهاي منصوبه آن به حد فوقدشتدر -6-3-4

ضمن اخذ ، در زمان شارژ مجدد دشرکت بایبیش از میزان شارژ کنتور، برداريبهرهصورت 
قیمت تمام شده آب اضافه ،در سالهاي بعدبرداشترعایت حجم مجاز مبنی بر تعهدنامه 

محاسبه و از (براساس تعرفه ابالغی وزارت نیرو یا احکام قضایی صادره) را برداشت شده 
.نمایدمشترك اخذ 
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:نگهداري و پشتیبانیوتعمیر-6-4

از تاریخ تنظیم صورتجلسه راست پیمانکار کلیه کنتورهاي منصوبه و تجهیزات مرتبطاضروري-6-4-1
تا ده سال نسبت به تأمین و پس از آن نیزنمایدسال گارانتی 3و تحویل، به مدت پلمب، نصب

بانظارت شرکت،باقیمت توافقی و، باقطعات یدکی و پشتیبانی فنی (خدمات پس از فروش)
.الزم به عمل آورداقدام بردار، هزینه بهره

ها بوده وکنتورهاي منصوبه بر روي چاهتعمیر و نگهداري اندازي،راهپیمانکار متولی نصب،-6-4-2
مراقبت کافی ازکنتورهاي نگهداري ومتقاضی، مبنی برز ضمن اخذ تعهدات الزم ادبایبنابراین

نقصی درایراد و،مواظبت متقاضیصورتی که علیرغم دقت ودرمتعلقات آن،منصوبه و
.اصالح آن اقدام نمایدور، نسبت به تعمیتجهیزات جانبی آن مشاهده شودعملکرد کنتور و

نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشد،،یا سایر تجهیزات آنهامنصوبهصورتی که کنتورهاي درتذکر:

آورد.به عمل هماهنگی الزم در این خصوص را با شرکتموظف استپیمانکار

دادهشبکه جمع آوري -6-5

در صورت وجود پوشش شبکه .ضروري استگیري کنتورهاي حاصل از اندازهآوري دادهو جمعقرائت 
مخابراتی و ایجاد سامانه جامع اینترنتی مدیریت کنتور (که مشخصات و دستورالعمل آن توسط وزارت 

ها در قالب سامانه فوق قرائت خواهد شد و تا آن زمان از طریق سامانه نیرو ابالغ خواهد شد.) این داده
اي گشت و بازرسی صورت خواهد گرفت.کنتورساز و نیز توسط گروههافزاري نرم

باشند الزم است که با توجه به اینکه کنتورها از نوع هوشمند بوده و قابلیت ارسال داده را دارا می-6-5-1
سیم راسا نسبت به خریدبایدشرکت اقدام گردد.سیم کارتدر زمان نصب نسبت به تجهیز آنها به 

هاي سیم کارتشمارهقیدبا تنظیم صورتجلسه واقدام نموده وهاکنتورمورد نیازکارت هاي 
تحویل نماید. مربوطه روي مودم براي نصب بربه پیمانکارتحویلی، آنها را
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سیم کارتهاي تحویلی، لیست آنهامراقبت ازبدیهی است پیمانکارمکلف است ضمن رعایت امانت و
به شرکت عودت نماید.نصب پس از،مشترك مربوطهمنصوب وبه همراه شماره کنتوررا

د.نکارتها باید از نوع دیتا بوده و فاقد قابلیت استفاده براي مکالمه باشاین سیمتذکر:

آموزش منابع انسانیتشکیالت و-6-6

تأمین منابع، تشکیالت سازمانی و نیروي انسانی تمهیدات الزم به منظوراستموظفشرکت-6-6-1
ي است رضروبه همین منظور . بینی نمایدمتخصص براي اجراي مفاد این دستورالعمل را پیش

:صورت گیردزیراقدامات 
اندازي شود.افزاري و نرم افزاري در این رابطه تأمین و راهدستگاه و تجهیزات سخت-6-6-1-1
برداري از تجهیزات اهنگی، راهبري و مدیریت بهرهسازمانی براي آموزش، همساختار-6-6-1-2

ایجاد شود.،هاي اجراییمنصوبه و تعامل مؤثر با سایر دستگاه
منعقد گردد. از کنتورهانگهداري تعمیر وقراردادهاي الزم با پیمانکاران مربوطه جهت -6-6-1-3
گروههاي عهده بر،کنتورهاي منصوبهصحت عملکردنظارت برتوجه به اینکه قرائت وبا-6-6-1-4

،فوقهايگروهآموزش وبه تجهیزنسبت،باشد، شرکت موظف استبازرسی میگشت و
اقدام نماید.
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طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی

برداري از کنتورهاي هوشمند آب و برقدستورالعمل نصب و بهره-ب
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مسئولیت اجرا:-7

اي، سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقهمدیران عامل شرکتمسئولیت اجراي این دستورالعمل بر عهده 
مدیران عامل اي و توزیع نیروي برق استان ها و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده هاي برق منطقهو شرکت

باشد. نظارت عالیه بر اجراي این دستورالعمل نیز بر عهده شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت توانیر می
و حفاظت آب و آبفا است.برداريبهرههاي دفتر نظاممدیرکل 

:تعاریف-8

هاي آب : شخص/ اشخاص حقیقی/ حقوقی که به استناد پروانه معتبر صادره از شرکتمشترك-8-1

از چاه مطابق با مفاد پروانه می باشد.برداريبهرهمنطقه اي مجاز به 

بر دارا بودن قابلیت یک کنتور برق باشد که عالوه دستگاهی میکنتور هوشمند آب و برق:-8-2

دیجیتالی چند تعرفه براي مدیریت مصرف آب برداشتی از چاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اي متشکل از کنتور، مودم و دیگر تجهیزات برقی درون جعبه حفاظتی با ابعاد مجموعهتابلو:-8-3

مشخص 

تواند از طریق درگاه نوري و یا ): دستگاهی می باشد که می HHU(دستیگردستگاه قرائت-8-4

USB با کنتور هوشمند ارتباط و ضمن ارسال اطالعات تنظیمی امکان قرائت پارامترهاي کنتور را نیز
فراهم آورد.

تواند بستر مناسبی را براي میGPRS/GSMدستگاهی است که به دلیل دارا بودن سیستم مودم:-8-5

مرکزي را فراهم نماید.تبادل اطالعات بین کنتورهاي هوشمند و سرور 

باشد که به منظور تنظیم پارامترهاي الکتریکی تابلو مجموعه عملیاتی میکالیبراسیون:-8-6

(کالیبراسیون برق) و معرفی و تدقیق منحنی مصرف الکتروپمپ (کالیبراسیون آب) به کنتور هوشمند 
) انجام می گیرد.HHUگر دستی (توسط دستگاه قرائت



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

شماره بازنگري:برداري کنتورهاي هوشمند نصب و بهرهدستورالعمل 
تاریخ بازنگري:

23از 14صفحه امضاءآآب/مدح

اندازي تابلوي کنتور هوشمند بین ه به منظور تولید، ساخت، نصب و راهسندي است کقرارداد:-8-7

گردد.هاي برق منعقد میهاي تابلوساز مورد تأیید شرکتمشترك و شرکت

باشد.گر دستی میعملیات استخراج اطالعات کنتور توسط کارت شارژ، مودم و یا قرائتقرائت:-8-8

برداري آب از چاه یا منبع آب مطابق با آخرین پروانه عملیاتی است که طی آن حجم مجاز بهرهشارژ:-8-9

شود به چاه که براساس نظامنامه تعدیل برداشت از چاههاي آب کشاورزي تعیین میبرداريبهره
مشترك اختصاص داده شده و به کنتور منتقل می گردد.   

شرکت هاي آب و برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستانشرکت و کارفرما:-8-10

ادارات منابع آب و توزیع نیروي برق شهرستان هااداره :-8-11

هاي کنتورساز و ارایه کننده : مشاور شرکت مدیریت منابع آب در زمینه ارزیابی فنی شرکتناظر فنی-8-12

فنی به کنتورهاي داراي صالحیت و منطبق با مشخصات اعالمی وزارت نیروتاییدیه

ضوابط و نحوه اجرا: -9

تهیه و نصب:-9-1

با توجه به اینکه کنتورهاي هوشمند آب و برقی که بر روي چاههاي برقدار نصب خواهد شد باید -9-1-1
هاي پیمانکاري که در شرکترا دارا باشند،1افزاري مندرج در فصل دوم پیوست شماره مشخصات نرم

بر روي کنند موظفند نسبت به اخذ تاییدیه تجهیزات نهایی براي نصب مناقصه نصب کنتور شرکت می
و قرارداد خرید کنتور درج شده است. جداولچاهها اقدام نمایند. اطالعات الزم در 

از چاههاي یک دشت منوط به تجهیز کلیه چاههاي دشت برداريبهرهبا توجه به اینکه کنترل و -9-1-2
ید که باشد، شرکت موظف است فرایند نصب کنتور را به نحوي اجرا نماگیري و پایش میبه ابزار اندازه

کلیه چاههاي یک دشت (با اولویت دشت هاي ممنوعه) در هر مرحله مجهز به کنتور شده و سپس 
تواند طی یک مرحله براي چند اقدام به نصب کنتور در سایر دشتها گردد. مناقصه خرید کنتور می
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ان دشت صورت پذیرد. این کنتورها به صورت تدریجی توسط پیمانکار تامین و براساس برنامه زم
بندي و تعهدات پیمانکار بر روي چاهها نصب خواهد شد. شرکت نباید اقدام به انبار کنتورهاي 

خریداري شده نمایند.
شرکت، موظف است به منظور تعیین کنتورهاي مورد نیاز براي نصب بر روي چاهها، اقدام به -9-1-3

ص هاي مندرج در پیوست بررسی وضعیت منصوبات موجود آنها نماید. نوع کنتور الزاماً براساس شاخ
تعیین می گردد. 3شماره 

شرکت پس از تعیین نوع و تعداد کنتورهاي مورد نیاز، به منظور انتخاب پیمانکار واجد شریط براي -9-1-4
هاي شماره مندرج در پیوستجداولتامین، نصب و نگهداري کنتورهاي مورد نیاز (مطابق با قرارداد و 

صه نماید. ) اقدام به برگزاري مناق14و 13
پس از انتخاب پیمانکار واجد شرایط شرکت لیست چاههاي مورد نظر با اطالعات کامل شامل نام -9-1-5

) براي نصب کنتور را در اختیار UTMو نام خانوادگی مالک چاه، نامه محل و مختصات جغرافیایی (
پیمانکار مربوطه قرار دهد.

پیمانکار موظف است براساس لیست اعالمی شرکت نسبت به ارایه برنامه عملیاتی براي نصب -9-1-6
کنتور اقدام نماید.

و نگهداري برداريبهرهپیمانکار موظف است دستورالعمل و شیوه نامه هاي الزم براي نصب، -9-1-7
رما برساند.بهینه کنتور را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ قرارداد تهیه و به تایید کارف

شرکت موظف است از طریق پیمانکار بر اساس برنامه زمانبندي تامین و نصب کنتور به نحو -9-1-8
مکاتبه نموده و اقدامات الزم را براي نصب 4مقتضی با کلیه بهره برداران براساس فرم پیوست شماره 

کنتور به عمل آورد.
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صات فنی چاه، اقدام به اختصاص یک پیمانکار موظف است با مراجعه به محل چاه، بسته به مشخ-9-1-9
دستگاه کنتور سالم و بدون عیب و بسته بندي شده با هولوگرام ناظر فنی، با شماره سریال مشخص و 
منحصر به فرد، به همراه متعلقات ضمیمه کنتور براي چاه متقاضی منظور نموده و با هماهنگی و 

نماید و پس از نصب و پلمب کنتور، حداکثر نظارت ادارات و کارشناسان آنها اقدام به نصب کنتور 
) را  به اداره یا شرکت جهت 7روز، یک نسخه از صورتجلسه انجام کار (پیوست شماره 3ظرف مدت 

درج در پرونده تحویل نماید.
اي و توزیع نیروي برق به طور مشترك مشخصات اي و برق منطقههاي آب منطقهشرکت-9-1-10

هوشمند را تعیین نمایند به نحوي که الزامات ذیل رعایت گردد:تابلوهاي مناسب براي کنتورهاي 
بردار به درگاه شارژ کنتور فراهم باشد.شرایط دسترسی بهره-9-1-10-1
اي در هر بازه زمانی امکان دسترسی به کنتور براي کالیبراسیون و مأمورین شرکت آب منطقه-9-1-10-2

قرائت را داشته باشند.
وجود نداشته باشد.امکان دستکاري کنتور توسط فرد غیرمسئول-9-1-10-3
استانداردهاي ایمنی رعایت شده باشد.-9-1-10-4
سایر استانداردهاي شرکت برق براي جایگزینی کنتور هوشمند بجاي کنتور برق رعایت -9-1-10-5

گردد.
اي براي رعایت در ساخت تابلو و مشخصات فنی مودم هاي آب منطقهالزامات شرکت-9-1-10-6

مشخص گردد. 
ها و مجوزهاي قانونی را از ناظر هوشمند باید تأییدیههاي تولید کننده کنتوربدیهی است شرکت-9-1-11

فنی اخذ و به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نمایند.
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اي و هاي آب منطقهپس از هماهنگی الزم از طریق کمیته مشترك آب و برق استان بین شرکت-9-1-12
تصویب و مبادله گردد.8اي به شرح پیوست شماره برق تفاهم نامه

دار کشاورزي هاي برقبرداران چاهاي به بهرههاي آب منطقهرگونه خدماتی توسط شرکتارائه ه-9-1-13
اي و توزیع نیروي برق مبنی بر عقد قرارداد، نصب و هاي برق منطقهمشروط به ارائه تأییدیه شرکت

کالیبراسیون تابلوي کنتور هوشمند و یا نصب کنتورهاي هوشمند حجمی خواهد بود. بدیهی است 
باشد.منوط به نصب و کالیبراسیون کنتورهاي مذکور میبرداريبهرهیا تمدید پروانه صدور

ضروري است در مواردي که الزم است کنتور هوشمند آب و برق نصب شود، اولویت بندي و -9-1-14
اي تهیه و پس هاي آب منطقههاي کشاورزي برقدار به کنتور هوشمند توسط شرکتبرنامه تجهیز چاه

اي و توزیع نیروي برق و هاي برق منطقهدر شوراي حفاظت استان با هماهنگی شرکتاز تصویب آن
نسبت به نصب کنتورهاي هوشمند آب و برق به صورت جایگزین اقدام گردد.

معرفی مشترك جهت نصب کنتور هوشمند آب و برق حسب 14-1-9در موارد مندرج در بند -9-1-15
اي برق در قالب فرمت ارائه شده در پیوست شماره هاي به شرکتهاي آب منطقهمورد توسط شرکت

انجام خواهد شد.9

کالیبراسیون و قرائت :-9-2

اي پس از نصب و راه اندازي تابلوهاي کنتور هوشمند آب و برق و هاي آب منطقهشرکت-9-2-1
هاي برق باید به محل عزیمت و ضمن تکمیل توسط شرکت207کالیبراسیون کنتورهاي مدل 

) مرتبط با کالیبراسیون بخش آب (براساس دستورالعمل کالیبراسیون 10صورتجلسه (پیوست شماره 
کنتور هوشمند آب و برق، از صحت عملکرد فرمان قطع برق کنتور اطمینان حاصل ) 11پیوست شماره 

برداري یا نماینده قانونی آن به اي تنظیم شود که در صورت عدم مراجعه بهرهنمایند. کنتور باید به گونه
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شرکت و انجام فرایند شارژ کارت و انتقال شارژ مورد نظر به کنتور، حداکثر تا یک ماه پس از 
لیبراسیون اولیه، فرمان قطع برق صادر گردد.کا

اي در بازه زمانی اي ترتیبی اتخاذ نمایند که به صورت دورههاي آب منطقهضروري است شرکت-9-2-2
هاي گشت هاي واجد کنتور هوشمند آب و برق توسط گروهمناسب (حداقل هر دو ماه یکبار) از کلیه چاه

ضمن کنترل، در صورت نیاز، کالیبراسیون مجدد و قرائت و بازرسی مجهز و آموزش دیده بازدید شده و
صورت پذیرد. در صورت مشاهده هرگونه نقص در کنتور، مودم و یا تجهیزات تابلو موضوع به شرکت 

هاي برق جهت تعمیر و اصالح اقدام الزم به کنتورساز یا پیمانکار اطالع داده شود تا با هماهنگی شرکت
عمل آورد. 

شدن شرایط قرائت کامل و صحیح کنتورهاي هوشمند توسط مودم ضروري است تا زمان فراهم-9-2-3
زمان بخش آب و برق و ارائه هاي برق درخصوص قرائت ماهیانه همهاي الزم با شرکتهماهنگی

اي و درج در سامانه مشترك آب و برق صورت پذیرد.هاي آب منطقهاطالعات به شرکت
رائت ماهیانه بخش آب کنتورهاي هوشمند آب و برق از اي موظفند ضمن قهاي آب منطقهشرکت-9-2-4

و HHUهاي برق کلیه اطالعات قرائت شده کنتورها، طریق مودم یا دریافت اطالعات قرائت از شرکت
کارت شارژ را در بانک اطالعاتی مناسب (که مشخصات آن توسط وزارت نیرو ابالغ خواهد شد) درج 

برداري و ریزي و بهرهل قرار داده و کلیه اطالعات را جهت برنامهنمایند و سالیانه مورد تجزیه و تحلی
برداري و حفاظت آب هاي بعدي در فرمت یکسانی که مشخصات آن توسط دفتر نظامهاي بهرهاستفاده

بندي نمایند.و آبفا اعالم خواهد شد، جمع
سیون مجدد در صورت شناسایی موارد ذیل ضروري است هماهنگی الزم براي عملیات کالیبرا-9-2-5

صورت پذیرد:



شماره سند:طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تاریخ صدور:

شماره بازنگري:برداري کنتورهاي هوشمند نصب و بهرهدستورالعمل 
تاریخ بازنگري:

23از 19صفحه امضاءآآب/مدح

تغییر در منصوبات چاه-9-2-5-1
جابجایی و کف شکنی چاه-9-2-5-2
قرائت هشدار راندمان بد توسط مودم، قرائتگر دستی و یا کارت خوان-9-2-5-3
کالیبراسیون مجدد بخش برق-9-2-5-4
اصالح مفاد پروانه-9-2-5-5
تغییرات در شبکه انتقال آب-9-2-5-6
صورت حضوري ضروري است عملیات کالیبراسیون بخش آب کنتورهاي هوشمند به-9-2-5-7

سالی دو بار صورت پذیرد.
شرکت ضروري است از طریق استفاده از تجهیزات مناسب همچون کنتورهاي اولتراسونیک پرتابل -9-2-6

هاي گشت و بازرسی (مطابق دستورالعمل مندرج در پیوست و برگزاري جلسات آموزشی براي گروه
ش آب کنتورها اطمینان حاصل نمایند.گیري دبی در زمان کالیبراسیون بخ) از دقت اندازه11شماره 

شارژ کنتور:-9-3

روز پس از تاریخ صورتجلسه نصب کنتور، با 10ضروري است بهره بردار حداکثر ظرف مدت-9-3-1
مراجعه به شرکت، نسبت به دریافت کارت شارژ خود که حجم مجاز سالیانه، براساس آخرین پروانه 

(براساس نظامنامه تعدیل برداشت از چاههاي آب کشاورزي)، بر روي آن اعمال برداريمعتبر بهره
گردیده، اقدام نمایند.

به صورت یک برداريبهرهشارژ کنتور باید مطابق با حجم مجاز مندرج در آخرین پروانه معتبر -9-3-2
، از تاریخ ساله صورت پذیرد. در صورتی که مشترك در پایان دوره شارژ مراجعه نکرد، شارژ سال بعد

گردد.مراجعه براي دوره یکساله لحاظ می
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گیري تجهیز شده به ابزار اندازههاهاي کشاورزي مجاز در آن% چاه75هایی که بیش از براي دشت-9-3-3
باشند، ضروري است در اولین شارژ سالیانه فرمان قطع برق، در پایان حجم برداشت مجاز، به کنتور 

رسانی شود. همچنین ضروري است به منظور نصب کنتور ار اطالعبرداعمال گردد و موضوع به بهره
برداري آنها (از طریق قطع برق) جلوگیري بعمل آید.مانده، از بهرهها باقیبر روي سایر چاه

) نرسیده باشد، در صورت 3-3-6(بند هایی که تعداد کنتورهاي منصوبه آن به حد فوقدر دشت-9-3-4
کنتور، شرکت باید در زمان شارژ مجدد، ضمن اخذ تعهدنامه (پیوست برداري بیش از میزان شارژبهره

) مبنی بر رعایت حجم مجاز برداشت در سالهاي بعد، قیمت تمام شده آب اضافه برداشت 7شماره 
شده را (براساس تعرفه ابالغی وزارت نیرو یا احکام قضایی صادره) محاسبه و از مشترك اخذ نماید.

اب برق مصرفی چاه صرفاً جهت استحصال آب از چاه در نظر گرفته شده، با توجه به اینکه انشع-9-3-5
استفاده از انشعاب برق چاه براي مصارفی غیر از پمپاژ چاه غیر قانونی بوده و مسئولیت هرگونه 

باشد.بردار میاختالل در عملکرد کنتور هوشمند آب و برق ناشی از آن با بهره
به دلیل استفاده آب و برقاز کنتور هوشمندبرداريبهرهچنانچه برق چاه مشترك در سال اول -9-3-6

غیرقانونی از انشعاب برق چاه براي مصارف ثانویه قطع گردد به منظور مساعدت ضمن اخذ تعهد 
% حجم مجاز 50الزم از مشترك مبنی بر عدم استفاده از برق چاه براي مصارف دیگر تا میزان 

با نظر کارشناسی براي مشترك شارژ مجدد انجام گیرد. انده براي ماههاي باقیمبرداري پروانه بهره
هاي بعد چنانچه برق چاه به همین دلیل قطع گردد، مسئولیت آن بر عهده مشترك خواهد در سال

بود و امکان شارژ مجدد کنتور وجود ندارد. در این گونه موارد مشترك موظف است نسبت به اخذ 
قدام نماید.انشعاب برق مجزا براي سایر مصارف ا
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پشتیبانی:-9-4

ضروري است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه تابلوهاي کنتور هوشمند آب و برق منصوبه و تجهیزات -9-4-1
مرتبط از تاریخ تنظیم صورتجلسه کالیبراسیون و تحویل به مدت سه سال گارانتی گردد و پس از آن 

یدکی و پشتیبانی فنی (خدمات تا ده سال نسبت به تأمین قطعات،هاي تابلوساز مورد تأییدشرکت
پس از فروش) برابر قیمت توافقی روز با هزینه متقاضی اقدام نمایند.

هاي برق در هر استان نسبت به تهیه چک لیست اي با هماهنگی شرکتشرکت هاي آب منطقه-9-4-2
) براي تابلوهاي کنتور هوشمند آب و برق اقدام و به صورت 12نظارتی مشترك (پیوست شماره 

هاي برق در هر استان اي بازدید و نواقص تابلو و متعلقات آن پس از شناسایی توسط شرکتدوره
مرتفع گردد.

تشکیالت و آموزش منابع انسانی-9-5

موظف است تمهیدات الزم به منظور تأمین منابع، تشکیالت سازمانی و نیروي انسانی شرکت-9-5-1
نماید. به همین منظور ضروري است بینی متخصص براي اجراي مفاد این دستورالعمل را پیش

اقدامات زیر صورت گیرد:
اندازي شود.افزاري و نرم افزاري در این رابطه تأمین و راهدستگاه و تجهیزات سخت-9-5-1-1
برداري از تجهیزات ساختار سازمانی براي آموزش، هماهنگی، راهبري و مدیریت بهره-9-5-1-2

جاد شود.هاي اجرایی، ایمنصوبه و تعامل مؤثر با سایر دستگاه
قراردادهاي الزم با پیمانکاران مربوطه جهت تعمیر و نگهداري از کنتورها منعقد گردد. -9-5-1-3
با توجه به اینکه قرائت و نظارت بر صحت عملکرد کنتورهاي منصوبه، بر عهده گروههاي -9-5-1-4

هاي فوق، باشد، شرکت موظف است، نسبت به تجهیز و آموزش گروهگشت و بازرسی می
اقدام نماید.
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تدوین کنندگان: 
و حفاظت منابع آب وزارت نیرو برداريبهرههاي رئیس گروه نظامحمید رحمانی

و حفاظت منابع آب وزارت نیرو برداريبهرههاي کارشناس گروه نظامآتنا میرزایی
منابع آب و امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آببرداريبهرهکارشناس دفتر حفاظت و عبدالغفور ناییجی

شرکت مدیریت منابع آب–رییس اداره نظام مهندسی و قراردادها مرجان رفیعی
شرکت آب منطقه اي بوشهربرداريبهرهمعاون حفاظت و حسین باشی زادگان

مدیر دفتر حفاظت شرکت آب منطقه اي خراسان رضويمحمد محمدزاده الري
کارشناس شرکت آب منطقه اي اصفهانشهرام نخعی

کارشناس شرکت آب منطقه اي بوشهرعبداله رویین تن
مدیر دفتر حفاظت شرکت آب منطقه اي خراسان شمالیوحید واسطه

کارشناس شرکت آب منطقه اي زنجانحسن گودرزي
کارشناس شرکت آب منطقه اي فارسامین خلیقی

کارشناس شرکت آب منطقه اي فارسحجت اله ناصري
کارشناس شرکت آب منطقه اي همدانحمید ندافیان
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هايپیوست
يبرداردستورالعمل نصب و بهره

هوشمند حجمیـ کنتورهايالف
هوشمند آب و برقيکنتورهاـب
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: مشخصات سخت افزاري و نرم افزاري کنتور هوشمند1پیوست 
فصل اول:

افزاري کنتور هوشمند آب کشاورزيمشخصات سخت
مقدمه

هاي بخش گیري، مشخصههاي بخش الکترونیکی سیستم اندازهافزاري کنتور اعم از ویژگیدر این بخش مشخصات سخت
مکانیکی کنتور و مخابراتی آن تشریح شده است.

هاي ارتباطی کنتورالزامات زیرساخت
و سایر تبادالت داده، نیازمند Firmwareبندي و ها و تنظیمات پیکرگیري، دریافت فرمانکنتور براي ارسال اطالعات اندازه

و 1مخابراتی از راه دور و همچنین ارتباط با قرائتگر دستیآوري و مدیریت داده با استفاده از بستربرقراري ارتباط با مرکز جمع
افزار واسط کاربر به صورت محلی است.نرم

هاي ارتباطی کنتور تشریح شده است.در این بخش الزامات مرتبط با زیرساخت
الزامات بستر ارتباط از راه دور

یکدیگر، براي ارتباط و تبادل اطالعات کنتورها با مرکز داده هاي کشاورزي ازبا توجه به پراکندگی جغرافیایی و فاصله زیاد چاه
به عنوان زیرساخت ارتباط از راه GSMهاي داده دیگر مبتنی بر یا هر یک از سرویسGSM/GPRSو کنترل، بستر مخابراتی 

دور انتخاب شده است.
گیري هاي اندازههاي ارتباطی و مخابراتی پیشنهاد شده باید سازگار و منطبق با استانداردهاي تعریف شده در پروتکلحلراه

باشد.DLMS/COSEMانرژي هوشمند 
حقق کارت باید حداقل به اندازه عمر کنتور گارانتی گردد. براي تها، طول عمر سیمکارتبراي جلوگیري از هزینه جایگزینی سیم

کارت به نحو مناسبی محافظت گردد.این امر باید از سیم
فرض برخط نباشد و بنا به درخواست شبکه باشد یا بتواند در حالت پیش2کنتور باید بتواند به صورت دائمی در شبکه برخط

GSM/GPRS.خود را فعال کرده و برخط گردد
قابل تنظیم با مرکز کنترل و مدیریت داده ارتباط برقرار کرده و پس از کنتور باید بتواند بر اساس برنامه زمانی تعیین شده و 

اتمام تبادالت، ارتباط داده را قطع نماید.
هاي زمانی قابل تنظیم به مرکز داده ارسال نماید.شده را در فریمهاي روزانه و رخدادهاي ثبتکنتور باید بتواند قرائت

راه دور (از سیم کارت و امکان شارژ مجدد آن ازاعتبارقابلیت اعالم باقیمانده کارت، کنتور باید در صورت اعتباري بودن سیم
افزاري) را داشته باشد.سامانه نرمطریق 

د.هاي غیر داده) دسترسی داشته باشهایی که مورد نیاز کنتور نیستند (سرویسزیرساخت مخابراتی نباید به سرویس
الزامات ارتباطات محلی

3پورت نوري
محلیاز طریق پورت نوري به منظور قرائت و تنظیمافزار واسط کاربر با قرائتگر دستی و نرمتبادل اطالعات کنتور باید قابلیت 

را داشته باشد.IEC62056-21مطابق استاندارد کنتور 

1Hand Held Unit (HHU)
2Online3Optical Probe
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، فرستنده و 6ترازي، هم5صیات آهنربا، نحوه چیدمان اجزا، خصو4هاي فیزیکی پورت نوري شامل ساختار هد خوانشویژگی
ISO/IECاز استاندارد 4-3گیرنده، طول موج، شرایط نوري و دمایی محیط باید مطابق بخش  باشد.62056-21

، Aقرائتگر دستی باید براي تبادل اطالعات با کنتور مطابق با یکی از مدهاي تبادل اطالعات دو طرفه تعریف شده (مد پروتکل 
B ،C یاE استاندارد 6-4) در بخشISO/IEC عمل کند.62056-21

، پورت نوري کنتور را فرض غیرفعال بوده و قرائتگر دستی به محض درخواست براي تبادل دادهپورت نوري به صورت پیش
ISO/IECاستاندارد Bمطابق پیوست باید 7کند. روند بیدار کردن کنتورفعال می براي بیدار باشد و قرائتگر دستی 62056-21

ارسال کند.راسریع)مد کاريمعمولی یا مد کاريکردن کنتور قبل از تبادل اطالعات پیغام بیدار شدن (
هاي سریالپورت

بندي و همچنین تنظیمات اولیه قبل از نصب در محل، داراي افزار واسط کاربر به منظور پیکرراي ارتباط محلی با نرمکنتور باید ب
باشد.RS485و RS232هاي سریال پورت

افزارالزامات عملکردي سخت
هاي ورودي و خروجیکانال

متناسب تعبیه گردد. فرمان قطع شامل قطع برق پمپ از در کنتور باید براي صدور فرمان قطع و وصل کانال ورودي و خروجی 
افزار متناسب براي ارسال این باشد و کنتور باید سختطریق تابلو و یا به هر نحو مقتضی و پس از آن بستن شیر قطع می

گر داشته باشد.ها را داشته باشد. همچنین به منظور استفاده بعدي، کنتور باید حداقل یک ورودي و خروجی دیجیتال دیفرمان
8تایمر نگهبان

افزار افزار داراي تایمر نگهبان باشد. تایمر نگهبان بخشی از سختبخش الکترونیکی کنتور باید جهت جلوگیري از قفل شدن نرم
نده افزار را آشکار کرده و در صورت پدید آمدن این رویداد، پردازتواند به صورت خودکار خطاهاي ایجاد شده در نرماست که می
نماید. اندازي مجدد مینماید. این عملکرد سیستم را متکی به خود ساخته و در صورت قفل کردن سیستم آن را راه9را بازنشانی

شود این واقعه را به عنوان یک رویداد در ثبت رخدادها درج نماید.کنتور باید هر گاه که تایمر نگهبان فعال می
10تشخیص و ثبت رخدادها

(شامل تاریخ شمسی و ساعت با فرمت 11ریزي) رخداد اخیر از هر نوع را به همراه برچسب زمانی(تعداد قابل برنامهnکنتور باید 
yyyy-mm-dd h:min:sec.در حافظه خود ثبت نماید (

اند.بندي شدهرخدادها به سه نوع تقسیم
لکرد سیستم حیاتی نیستند و اختاللی در کارکرد ها براي ادامه عمعادي : مربوط به عملکرد داخلی سیستم هستند. این رخداد

کنند.سیستم ایجاد نمی
کند.ها عملکرد عادي سیستم اختالل ایجاد میاخطار : مربوط به عملکرد داخلی سیستم است و  وقوع آن

هند.توانند عملکرد عادي سیستم را تحت شعاع قرار د: این رخدادها توسط عامل خارجی ایجاد شده و می12دستکاري

4Reading head5Arrangement of components6Alignment7wake-up methods8Watch Dog9reset10logging11timestamp12tamper
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Firmwareاین قابلیت را داشته باشد که در صورت نیاز رخدادهاي ثبت شده را به محض وقوع به مرکز کنترل و مدیریت باید
هاي زمانی قابل تنظیم تعیین شده رسانی کند. همچنین رخدادهاي ثبت شده در بازهها را اطالعداده مخابره کرده و وقوع آن

شوند.توسط مرکز کنترل و مدیریت داده قرائت می
ها و همچنین شرحی از هر رخداد آورده شده است.رخدادهاي تعیین شده همراه با کد و نوع آن1-1در پیوست 

هاي الکتریکیحفاظت در مقابل شوك
کنتور و مجموعۀ جانبی آن باید در مقابل هر گونه شوك الکتریکی و همچنین رعد و برق، حفاظت شده باشند. در این رابطه 

براي آن دیده شود.باید تدابیر الزم 
افزارهاي جانبیالزامات سخت

نمایشگر
با قابلیت تنظیم نور پس زمینه و همچنین دکمه اسکرول براي نمایش محتویاتی که LCDکنتور باید داراي یک نمایشگر 

بیشتر از اندازه صفحه نمایش هستند باشد.
موش بوده و با فشردن دکمه براي مدت زمان محدودي فرض خانمایشگر باید براي استفاده بهینه از باتري به صورت پیش

روشن گردد.
اي، حجم آب قابل برداشت مجاز باقیمانده، دبی کنتور باید اطالعات مصرف آب شامل حجم کل آب مصرفی، حجم آب دوره

هاي نالاي دوره و همچنین اطالعات مربوط به وضعیت کاي دبی لحظهاي پمپ و بیشینهاي، ساعت کارکرد دورهلحظه
و RS485و RS232دهی شبکه مخابراتی و اتصال و عدم اتصال پورت نوري و پورت سریال ارتباطی شامل وضعیت آنتن

نمایش LCD) را بر روي yyyy-mm-dd h:min:secوضعیت باتري دستگاه، ساعت و تاریخ (تاریخ شمسی و ساعت با فرمت 
دهد.

یز باید بر روي نمایشگر اعالم گردد.هشدار مربوط به اتمام حجم آب مصرفی مجاز ن
دهی).هنگام فعال بودن ماژول مخابراتی عالمت زیر باید نمایش داده شود (متناسب با میزان آنتن

زن هنگامی که عمر باتري کنتور رو به اتمام است یا ولتاژ آن از ولتاژ آستانه کمتر شده است عالمت زیر باید به حالت چشمک
یش داده شود و تا زمان تعویض باتري به همین حالت باقی بماند (عالمت زیر نشانگر میزان شارژ باتري بر روي کنتور نما

باشد).می

زن بر روي کنتور نمایش هنگامی که حجم مصرفی آب از آستانه مجاز برداشت تجاوز کرد عالمت زیر باید به صورت چشمک
داده شود.

هاي زیر باید بر روي کنتور نمایش داده شود.عالمتوضعیت تجهیز قطع و وصل آب توسط 

بالفاصله بعد از تشخیص هر دستکاري عالمت زیر باید بر روي کنتور نمایش داده شود.
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قرائتگر دستی
اشد.سازنده کنتور باید قرائتگر دستی براي تبادل اطالعات با کنتور به صورت محلی را ارائه نماید که الزامات زیر را داشته ب

کلیه تبادالت بین قرائتگر دستی و کنتور به منظور کنترل دسترسی و ممانعت از دسترسی غیر مجاز باید با استفاده از الگوریتم 
AES-128.رمزنگاري شود

سطح دسترسی
از کنتور را داشته باشد.13قرائتگر دستی تنها سطح دسترسی خواندن

ISO/IECاز استاندارد Dدر پیوست براي محدود کردن دسترسی به کنتور معرفیچهار سطح دسترسی متفاوت 62056-21
را که دسترسی را با گذرواژه محدود 4یا 3، 2الزم است که قرائتگر دستی و کنتور یکی از این سطوح دسترسی شده است. 

اي کنتور، تنها نیاز به دانستن پروتکل هبراي دسترسی به داده1در سطح دسترسی اند، انتخاب کند. الزم به ذکر است کهکرده
براي تبادل 3نیاز به یک یا چند کلمه عبور دارد. سطح دسترسی 2سطح دسترسی کند. که امنیت مورد نظر را تأمین نمیدارد

هاي خاص با استفاده از یک الگوریتم رمزنگاري است. سطح اطالعات نیاز به فشردن یک دکمه و همچنین رد و بدل داده
قبل از هرگونه تبادل اطالعات نیاز به باز کردن فیزیکی محفظه کنتور و اعمال تغییر خاصی در کنتور (مثل فشردن 4ترسی دس

سوئیچ و غیره) است.کیک دکمه یا تغییر حالت ی

حافظه داخلی 
برداري ي با زمان نمونهاو بازیابی اطالعات شامل حجم آب مصرفی، دبی لحظهجهت نگهداري کنتور باید داراي حافظه داخلی 

دقیقه است.60دقیقه) و حداقل یک سال باشد. پیش فرض اولیه براي زمان نمونه برداري 60تا 1قابل تنظیم ( بین 
حافظه داخلی باید از نوع حافظه دائمی بوده و به هنگام قطع منبع تغذیه نیز اطالعات را حفظ نماید.

ساعت درونی کنتور
درجه 1ثانیه به ازاي ±15/0گراد و تغییر درجه سانتی23ثانیه در روز در دماي ±5/0ر باید دقت ساعت درونی کنتو

).IEC62054-21گراد در روز باشد (مطابق استاندارد سانتی
سازي ساعت درونی خود را با مرکز داده داشته باشد.کنتور باید قابلیت همزمان

محاسبه سال کبیسه باشد.کنتور باید داراي تقویم شمسی با قابلیت 
کند. تغییر میهادر سال ساعتزماندودرملیقوانینباشد. براساسDay light savingکنتور باید داراي قابلیتساعت

تجهیزات باید توانایی تغییر ساعت خود بصورت اتوماتیک با این تغییر ساعت را داشته باشد. همچنین این قابلیت باید بنا به 
مکان فعال یا غیر فعال شدن را داشته باشد.درخواست ا

منبع تغذیه
یا اتمام منبع تغدیه اصلی باشد.زمان قطع برقداراي باتري پشتیبان براي حفظ ساعت و تقویم درکنتور باید 

تمام) را کنتور باید قابلیت تشخیص، نمایش و گزارش شارژ باتري و اعالن نزدیک شدن به زمان اتمام باتري (یک ماه قبل از ا
داشته باشد.

اتمام و تعویض باتري نباید منجر به از بین رفتن اطالعات ثبت شده گردند.
باتري دستگاه باید داراي حداقل طول عمر سه سال باشد. این الزام باید در حالتی که تجهیزات توان بر کنتور نظیر، تجهیز 

را ارائه دهند، برقرار باشد.و کارت خوان باید عملکرد مورد انتظار خود LCDمخابراتی، 

13Read
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اي که براي تعویض باتري نیازي به دسترسی به برد اصلی کنتور نباشد.باتري کنتور باید به راحتی قابل تعویض باشد به گونه
کنتور باید قابلیت اتصال به منبع تغذیه خارجی را نیز داشته باشد.

) باید امکان استفاده و قرائت در حالت بی برقی نیز وجود داشته باشد.در کنتورهایی که منبع تغذیه خارجی وجود دارد (برق شهر
خوان کنتور نباید تأثیري در طول عمر باتري کنتور داشته باشد.و کارتGPRS ،LCDعملکرد ماژول 

هاي ر شوكسازي شوند که سبب حفاظت در براباي طراحی و پیادهاتصاالت زمین (ارتینگ) کنتور و جعبه محافظ باید به گونه
الکتریکی و نیز جلوگیري از خطرات ناشی از به وجود آمدن سطوح پتانسیل نامشخص شوند.

الزامات فنی بخش مکانیکی
گیري سرعت جریان پارامترهاي اندازه
یه گیري سرعت جریان هستند که کلهاي مهم و تأثیرگذار در بخش مکانیکی کنتورهاي آب چهار پارامتر اندازهیکی از مشخصه

توان دقت کاري کنتور و دهند. در واقع با این چهار پارامتر میسازندگان براي هر کنتور ساخته شده این پارامترها را ارائه می
مطلوبیت عملکرد آن را سنجید.

اند.این پارامترها به صورت زیر تعریف شدهISO4064-1-2005استاندارد 1-5طبق بخش  
14: حداقل سرعت جریان

تواند در محدوده خطاي قابل قبول کار کند.سرعت جریانی که در آن کنتور میحداقل
15: سرعت جریان گذرا

) رخ می دهد. این بازه از سرعت جریان، ) و حداقل سرعت جریان (سرعت جریانی است که بین سرعت جریان پایدار (
) خود را دارند.MPEتقسیم می شود که هر یک خطاي مورد انتظار (17و پایین16به دو بخش باال

18: سرعت جریان پایدار
تواند در شرایط عادي (جریان ثابت یا جریان متناوب آب) به خوبی عمل کند. حداکثر سرعت جریانی که در آن کنتور می

19: سرعت جریان اضافه بار
تواند در یک بازه زمانی کوتاه عملکرد مطلوب داشته باشد.حداکثر سرعت جریانی که در آن کنتور می 

، ، شامل ISO4064-1-2005استاندارد 1-5گیري سرعت جریان مشخص شده در بخش سازنده باید پارمترهاي اندازه
را ارائه نماید.، 

گیري سرعت جریاننسبت پارامترهاي اندازه
باید ISO4064-1-2005استاندارد 2-1-5(حداقل سرعت جریان) مطابق با بخش (سرعت جریان پایدار) به نسبت 
باشد.25حداقل 

دقت کاري کنتور
ISOمطابق با استاندارد 20خطاي نسبی گیري شده حجم اندازهشود که در آن طبق فرمول زیر محاسبه می4064-1-2005
است.22حجم واقعی آبو 21توسط کنتور

14Minimum Flow rate15Transitional Flow rate16upper zone17lower zone18Permanent Flow rate19Overload Flow rate20Relative Error (ε)21Indicated Volume22Actual Volume
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= − × 100
5(سرعت جریان گذرا) (حداقل سرعت جریان) و حداکثر خطاي نسبی (مثبت یا منفی) در محدوده سرعت جریان بین 

درصد باشد.±
(سرعت جریان گذرا) بار) و (سرعت جریان اضافهحداکثر خطاي نسبی (مثبت یا منفی) در محدوده سرعت جریان بین 

درصد باشد.3±
هاي ذکر شده را در حالت نصب افقی، عمودي و مورب حفظ نماید.نتور باید دقتک

ایجاد شده توسط کنتور23افت فشار
استاندارد 3-4شده مطابق بخش حداکثر افت فشار ایجاد شده جریان آب پس از گذار از کنتور در شرایط کاري مشخص

ISO4064-1-2005نباید از کالس∆ 63)0.063 MPa 0.63یا bar.بیشتر شود (
24جریان برگشتی
سازندگان باید مشخص کنند که آیا کنتور براي محاسبه جریان برگشتی ISO4064-1-2005استاندارد 6-2-5مطابق بخش 

طراحی شده است یا خیر.
شود یا به طور کنتورهایی که براي جریان برگشتی طراحی شده باشد باید مشخص شود که آیا این جریان از جریان رفت کم می

) دو حالت (جریان رفت و برگشت) باید یکسان باشد.25MPEشود. حداکثر خطاي مجاز (جداگانه محاسبه می
کنند باید یا از عبور آن جلوگیري نمایند و یا در مقابل جریان برگشتی تصادفی سازندگانی که از جریان برگشتی پشتیبانی نمی

ها نگذارد.گیري آنیان تأثیري بر اندازهمقاومت الزم را داشته باشند و این جر

هاي فیزیکی کنتورمشخصه
کنتور26مشخصات کیس

ISOمنطبق با استاندارد IP67در ساخت کیس کنتور باید استاندارد محافظت  رعایت گردد.60529
مواد بکار رفته در ساخت

ISOاستاندارد 1-6مطابق با بخش  کنتور باید از مواد غیر سمی و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی 4064-1-2005
ساخته شود.

ابعاد کنتور
,DNشامل ISO4064-1-2005استاندارد 1-4سازنده باید پارمترهاي ابعاد کنتور مشخص شده در بخش  L,

H1,H2,W1,W2.را ارائه نماید

جعبه محافظ کنتور
گیرند. هاي ورودي و خروجی آب در درون یک جعبه محافظ قرار میمجموعه کنتور و لولهبه منظور محافظت فیزیکی از کنتور، 

این جعبه باید قابلیت قفل شدن و امکان تبادل حرارتی را داشته باشد. همچنین این جعبه نباید در برقراري ارتباط مخابراتی 
اي باشد که کشاورز به کنتور و شیر قطع جعبه باید گونهاختاللی ایجاد نماید. کلید این جعبه تحویل کشاورز خواهد شد. طراحی

هاي مربوط به نمایشگر و کارتخوان دسترسی داشته باشد.دسترسی نداشته باشد و فقط به قسمت

23Pressure Loss24Reverse Flow25Maximum Permissible Error26Case
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اقالم تحویلی کنتورساز یا پیمانکار
هاي ارتباطی، تغذیۀ شیر لولهکنتورساز باید مجموعۀ کامل شامل جعبه محافظ کنتور را که درون آن کنتور، شیر قطع و وصل، 

قطع و وصل، آنتن مخابراتی قرار گرفته باشد را تحویل نماید. همچنین قرائتگر دستی مربوط به کنتور نیز باید تحویل گردد.

27شرایط محیط عملکرد کنتور
محدوده دماي کاري

گراد را داشته + درجه سانتی70تا -40بخش الکترونیکی کنتور باید قابلیت عملکرد بدون مشکل و دقیق در محدوده دمایی
باشد.

محدوده رطوبت کاري
% را داشته باشد.95بخش الکترونیکی کنتور باید قابلیت عملکرد بدون مشکل و دقیق در رطوبت حداکثر 

محدوده میدان مغناطیسی
هاي و در مواجهه با میدانگیري کار کندبدون افت دقت اندازه0.5mTکنتور باید در میدان مغناطیسی خارجی کمتر از 

دچار خرابی نشود.200mTتا 0.5mTمغناطیسی 
کالس دمایی آب

1/0باشد (حداقل دما: T50از کالس ISO4064-1-2005استاندارد1-4-5از بخش 5کالس دمایی آب کنتور طبق جدول 
گراد).سانتیدرجه 20دماي مرجع: -گراد درجه سانتی50حداکثر دما: -گراد درجه سانتی

کالس فشار آب
باشد (حداقل فشار MAP16از کالس ISO4064-1-2005استاندارد 2-4-5از بخش 6کالس فشار آب کنتور طبق جدول 

1.6حداکثر فشار آب قابل قبول: -) 30KPa)0.3barآب قابل قبول:  MPa)16 bar (– :0.2فشار آب مرجع MPa)2
bar.((

فشار محیط کاري کنتور
1Pa)10کنتور باید داراي قابلیت عملکرد در فشار محیط کاري حداقل  ISO4064-1-2005استاندارد 3-4-5ابق بخش مط

bar0.6متر به باال دارند. در این حالت فشار محیط کاري حداقل میلی500هاي با قطر ) باشد به جز براي کنتورهایی که لوله

MPa)6 bar.باشد (
هاي کیفی آبویژگی
هاي کیفی آب که در زیر به آنها اشاره شده است باید بر اساس اطالعات آماري موجود مشخص شوند تا بتوان محدوده ویژگی

کاري کنتور را مشخص کرد.
خنثیPHمحدوده -
TDSمحدوده -

درجه 20دماي مرجع: -گراد درجه سانتی50حداکثر دما: -گراد درجه سانتی1/0محدوده دماي آب (حداقل دما: -
گراد).سانتی

حداکثر قطر ذرات جامد معلق در آب-
وجود حباب در آب-

27Rated Operating Conditions (ROC)
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الزامات کارت هوشمند آب
ISOهاي هوشمند آب از نوع غیر تماسی منطبق با استاندارد کنتور باید قابلیت خواندن کارت را داشته باشد.7816

خوان کنتور باید در حالت عادي غیرفعال بوده تا مصرف توان کنتور کمینه گردد. کارت

الزامات پشتیبانی
گارانتی و خدمات پس از فروش

سال گارانتی از زمان نصب و همچنین ده سال خدمات پس از فروش براي هر کنتور را ارائه نماید.3سازنده باید حداقل 
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فصل دوم:
زاري کنتور هوشمند کشاورزي (الزامات عملکردي)مشخصات نرم اف

مقدمه
هايدر این بخش به الزامات عملکردي سامانه هوشمند مدیریت مصرف آب پرداخته شده است. این الزامات شامل قابلیت

رهاي سامانه است.افزاو سختهاافزارنرمعملکردي
الزامات قرائت

است.30و قرائت محلی29، قرائت بنا به درخواست28کنتوراي هاي دورهالزامات قرائت شامل قرائت
موارد قرائت شده عبارتند از:

حجم کل آب مصرفی: مقدار آب برداشت شده از چاه از ابتداي دوره شارژ -
هاي هاي زمانی قابل تعریف( براي هر یک از دورهاي: مقدار آب مجاز قابل برداشت در هر یک از دورهحجم آب دوره-

توان مقدار مجاز مصرف را تعیین کرد.)در کنتور میقابل تعریف
حجم آب قابل برداشت مجاز باقیمانده: حجم باقیمانده از سهمیه شارژ شده سالیانه-
اضافه برداشت سالیانه: حجم آب برداشت شده از چاه که بیش از سهمیه مجاز سالیانه است.-
اضافه برداشت دوره-
ايدبی لحظه-
اي دوره ي دبی لحظهبیشینه-
اي پمپساعت کارکرد دوره-
ها باید همراه با برچسب زمانی مربوط به زمان قرائت باشند.: تمام قرائتنکته

ریزي) رقم اعشار (پیش فرض یک (قابل تنظیم و برنامهnگیري تا الزم به ذکر است کنتور باید قابلیت تنظیم دقت مقادیر اندازه
اي و حجم آب قابل برداشت مجاز باقیمانده، باید بر گیري حجم کل آب مصرفی، حجم آب دورهباشد. یکاي اندازهرقم) را داشته 

) اي دوره باید بر حسب لیتر بر ثانیه (ي دبی لحظهاي و بیشینهگیري دبی لحظه) باشد. یکاي اندازهحسب متر مکعب (
قیقه ثبت و گزارش گردد. عالوه بر موارد فوق رخدادهاي ثبت شده (منطبق با اي پمپ باید با دقت دباشد. ساعت کارکرد دوره

گردند.) نیز قرائت می1پیوست 
اي کنتورهاي دورهقرائت

اي کنتور به منظور فراهم کردن گزارش مصرف روزانه و ماهانه را هاي دورهآوري و ارائه قرائتگیري، جمعاین بخش روند اندازه
اي کنتور شامل اطالعات مربوط به میزان آب مصرفی مشترك و نیز رویدادها و خطاهاي ثبت هاي دورهقرائتکند. بیان می

هاي شوند. دورهاي انجام میو قابل تعریف به صورت دورههاي از پیش تعیین شدهها در زمانباشد. این قرائتشده در کنتور می
هاي آبیاري قابل تنظیم در کنتور باشند.نه و نیز مطابق با دورهقرائت باید قابل تنظیم به صورت روزانه و ماها

آوري و اي شامل زمان قرائت و زمان ثبت به طور روزانه و ماهانه باید از طریق سیستم جمعپارامترهاي مربوط به قرائت دوره
مدیریت داده در کنتور قابل تنظیم باشد.

٢٨periodic meter reads
٢٩on demand meter reads
٣٠local reads
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هاي قابل انجام توسط کنتور، جزء بتوان تعیین کرد که کدامیک از قرائتاي بایددر زمان اعمال پارامترهاي قرائت دوره
اي باشند.هاي دورهقرائت

دهد و با درخواست سیستم هاي مشخص انجام اي را در زمانکنتور باید بر اساس تنظیمات اعمال شده، فرآیند قرائت دوره
نماید.اي) را بازیابی ههاي دورآوري و مدیریت داده، اطالعات ثبت شده (قرائتجمع

ماه اخیر را ذخیره و به محض درخواست بازیابی کند.12هاي روزانه و ماهانه مربوط به کنتور باید قرائت
هاي درخواست شده باید یک خطا متناسب همراه با برچسب زمانی ثبت گردد.در صورت در دسترس نبودن قرائت

اي آورده شده است.قرائت دورهنمودار توالی مربوط به فرایند1-4در شکل 

اي کنتورهاي دورهنمودار توالی فراهم کردن قرائت1-4شکل 
اي کنتورهاي دورهشرح نمودار توالی قرائت

فرستد. این سیستم آوري و براي مدیریت داده میاي را براي سیستم جمعبردار شبکه، پارامترهاي مرتبط با قرائت دورهبهره
اي کنتور آغاز کند. پس از اعمال این پارامترها توسط کنتور، فرآیند ثبت قرائت دورهپارامترها را دریافت و براي کنتور ارسال می

آوري و مدیریت داده درخواست خود را بردار شبکه، سیستم جمعاي کنتور، از جانب بهرهئت دورهگردد. پس از درخواست قرامی
اي مقادیر دریافتی از کنتورها آوري و مدیریت داده باید به صورت دورهفرستد. سیستم جمعاي به کنتور میمبنی بر قرائت دوره

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

ثبت قرائت دوره اي كنتور  

درخواست قرائت دوره اي كنتور  

ــور  خطاھا + فراھم كردن قرائت دوره اي كنت

بازيابي قرائت دوره اي كنتور  

ــور فراھم كردن قرائت دوره اي كنت

درخواست خطاھاي رخ داده  

ــاي رخ داده فراھم كردن خطاھ

ــت دوره اي ارسال پارامترھاي قرائ

ــت دوره اي ارسال پارامترھاي قرائ

ــت دوره اي اعمال پارامترھاي قرائ
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آوري و به مدیریت نباشد، آخرین مقادیر ذخیره شده در سیستم جمعرا ذخیره نماید. در مواردي که قرائت کنتورها در دسترس 
گردد.داده ارائه می

هاي بنا به درخواستقرائت
هاي کنتور به منظور فراهم کردن گزارش مصرف در هر آوري بنا به درخواست (موردي) قرائتاین بخش روند ارائه و جمع

هاي بنا به درخواست کنتور شامل اطالعات کند. قرائتیژه را بیان میلحظه به صورت موردي و در پاسخ به یک درخواست و
باشد. مربوط به میزان آب مصرفی مشترك و نیز رویدادها و خطاهاي ثبت شده در کنتور می

اي کنتور داشته باشد.فرآیند قرائت بنا به درخواست نباید تأثیري بر فرآیند قرائت دوره
آوري و براي مدیریت داده ن قرائت بنا به درخواست، مقادیر قرائت شده را براي سیستم جمعکنتور باید پس از دریافت فرما

ارسال کند.
ماه اخیر را ذخیره و به محض درخواست بازیابی کند.12هاي روزانه و ماهانه مربوط به کنتور باید قرائت

مراه با برچسب زمانی ثبت گردد.هاي درخواست شده باید یک خطا متناسب هدر صورت در دسترس نبودن قرائت
نمودار توالی مربوط به فرایند قرائت بنا به درخواست آورده شده است.2-4در شکل 

نمودار توالی قرائت بنا به درخواست کنتور2-4شکل 
شرح نمودار توالی بنا به درخواست کنتور

آوري و مدیریت داده این درخواست را مبنی بر بردار شبکه، سیستم جمعجانب بهرهپس از تقاضاي قرائت بنا به درخواست از 
فرستد.قرائت موردي به کنتور مدنظر می

آوري و مدیریت داده درخواست بازیابی قرائت موردي را براي کنتور ارسال و پس از دریافت اطالعات در این روند، سیستم جمع
فرستد.بردار شبکه میداده، آنها را براي بهرهفراهم شده به همراه خطاهاي رخ 

آوري و مدیریت داده ارائه در مواردي که قرائت کنتورها با موفقیت انجام نگیرد، آخرین مقادیر ذخیره شده در سیستم جمع
گردد. می

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

درخواست قرائت موردي كنتور  

ــور  خطاھا + فراھم كردن قرائت موردي كنت

بازيابي قرائت موردي كنتور  

ــور فراھم كردن قرائت موردي كنت

درخواست خطاھاي رخ داده  

ــاي رخ داده فراھم كردن خطاھ
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قرائت در محل
ها و گیري شده و خطامقادیر اندازهها در محل نصب کنتور به منظور فراهم کردن آوري قرائتاین بخش روند ارائه و جمع

کند. در اینجا منظور از قرائت در محل، قرائت در لحظه درخواست شده از طریق پورت نوري یا رویدادهاي ثبت شده را بیان می
باشد.افزار واسط کاربر میپورت سریال، به وسیله قرائتگر دستی و یا نرم

ارتباط از راه دور کنتور که اپراتور به محل چاه مراجعه نموده و یا واسطعمده کاربرد قرائت در محل براي مواقعی است
)GSM/GPRSآوري و یا سرویس داده جایگزین آن) به هر دلیلی در دسترس نباشد و قرائت از راه دور از طریق سیستم جمع

پذیر نباشد.  مدیریت داده امکان
ورده شده است.نمودار توالی مربوط به قرائت محلی آ3-4در شکل

نمودار توالی قرائت محلی3-4شکل 
شرح نمودار توالی قرائت محلی

بردار باشد. در این حالت بهرهمربوط به قرائت در محل کنتور با استفاده از پورت نوري یا پورت سریال می3-4نمودار شکل 
شبکه پس از ارسال پارامترهاي قرائت و اعمال و ثبت آن توسط کنتور، درخواست خود را مبنی بر قرائت در محل کنتور از 

فرستد. قرائت با استفاده از پورت نوري یا پورت سریال صورت گرفته و ط کاربر به کنتور میافزار واسطریق قرائتگر دستی یا نرم
شود. بردار شبکه فرستاده مینتیجه به همراه خطاهاي رخ داده به بهره

كنتور
نرم افزار واسط  / قرائتگر دستي  

بھره بردار شبكه كاربر كنتور

ثبت قرائت كنتور 

درخواست قرائت در محل كنتور 

درخواست قرائت د رمحل كنتور 

فراھم كردن قرائت در محــل

درخواست خطاھاي رخ داده  

ــاي رخ داده فراھم كردن خطاھ

ــور  خطاھا + فراھم كردن قرائت در محل كنت

ارسال پارامترھاي قرائـت 

ارسال پارامترھاي قرائـت 

ــت اعمال پارامترھاي قرائ
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پروفیل مصرف
. کندکنتور را بیان میمصرف ثبت شده توسط هايآوري پروفیلریزي از راه دور و سپس جمعاین بخش روند ارائه فرآیند برنامه

دهد که این اطالعات براي نظارت بر چگونگی مصرف به کار پروفیل مصرف الگویی از میزان و نحوه مصرف مشترك ارائه می
رود.می

ریزي جهت ثبت پروفیل مصرف باشد.کانال قابل برنامه4کنتور باید حداقل داراي -
آب مصرفی باشد.اي و حجمپروفیل مصرف باید حداقل شامل دبی لحظه-
هاي مصرف باید در کنتور وجود داشته باشد. امکان ثبت پروفیل-
کنتور باید پس از دریافت اطالعات مربوط به نحوه ثبت پروفیل مصرف، اقدام به اجراي فرآیند مربوط کند.-
دقیقه (پیش 60تا 1ریزي ازهاي زمانی قابل برنامههاي مربوط به پروفیل مصرف در فاصلهکنتور باید بتواند داده-

گیري و به همراه برچسب زمانی ثبت کند.دقیقه) را اندازه60فرض 
ماه اخیر را ذخیره و به محض درخواست بازیابی کند.12هاي پروفیل مصرف مربوط به کنتور باید داده-
انی ثبت گردد.در صورت در دسترس نبودن پروفیل مصرف درخواست شده باید یک خطا متناسب همراه با برچسب زم-

نمودار توالی مربوط به فرایند پروفیل مصرف آورده شده است.4-4در شکل 

نمودار توالی روند اجرا، ثبت و بازیابی پروفیل مصرف4-4شکل 

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

ــرف ارسال پارامترھاي پروفیل مص

ــرف ارسال پارامترھاي پروفیل مص

ارسال فعالسازي پروفیـل مصــرف 

ارسال فعالسازي پروفیـل مصــرف 

بازيابي دوره اي پروفیل مصــرف

فراھم كردن دوره اي پروفیـل مصــرف 

اعمال پارامترھاي پروفیـل مصـرف  

ــرف ثبت نمونه ھاي پروفیل مص

فعالسازي پروفیـل مصــرف 
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شرح نمودار توالی پروفیل مصرف
کند و آوري و مدیریت داده ارسال میریزي و براي سیستم جمعکننده پروفیل مصرف را برنامهبردار شبکه پارامترهاي تعیینبهره

شود. کنتور پارامترهاي دریافتی را اعمال کرده و پس از دریافت فرمان فعالسازي ذخیره پروفیل از آنجا براي کنتور فرستاده می
شود.  فرآیند ثبت پروفیل ورت پیش فرض فعال نباشد)، ذخیره پروفیل مصرف در کنتور فعال میمصرف (در صورتی که به ص

آوري و اي به جمعآوري و مدیریت داده باید به صورت دورهگیرد. سیستم جمعمصرف به صورت پیوسته در کنتور انجام می
هاي مصرف جهت استفاده در مواقع مورد نیاز بپردازد. ذخیره پروفیل

نظیم ماژول ارتباط راه دورت
یا سرویس داده GSM/GPRSهاي ارتباط از راه دور و ارسال و دریافت داده از طریق این بخش روند مربوط به تنظیم ماژول

گردد که ماژول ارتباط راه دور براي انجام فرآیند قرائت در چه زمانی فعال کند. در این روند مشخص میجایگزین آن را بیان می
آوري و مدیریت داده ارسال نماید. عالوه بر این بازه هاي قرائت شده را با توجه به درخواست براي سیستم جمعو دادهشده 
تواند یا همیشه برخط گردد. در نتیجه ماژول ارتباط راه دور میکه ماژول ارتباط راه دور باید فعال بماند نیز مشخص میايزمانی

ریزي براي فعال و غیر فعال شدن را داشته باشد.اشته باشد که در این صورت باید امکان برنامهبندي دباشد و یا قابلیت زمان
توان جویی در مصرف انرژي میباشد لذا براي صرفهبا توجه به اینکه منبع تغذیه در بعضی از کنتورهاي آب فقط باتري می

هاي زمانی خاصی امکان تبادل اطالعات را داشته کنتور تنها در بازهبندي نمود تاي فعال بودن ماژول ارتباط راه دور را زمانبازه
کنتور باید قابلیت برخط بودن به صورت پیوسته را داشته باشد.باشد.

ها ماژول ارسال داده خود را غیر فعال کند.هاي زمانی از پیش تعیین شده برخط بوده و در بقیه زمانکنتور باید بتواند در بازه
بندي کند که ترافیک ورودي به اي زمانآوري و مدیریت داده باید ارتباط با کنتورهاي زیرمجموعه خود را به گونهسیستم جمع

مرکز کنترل همواره کمینه باشد.
نباشد.Static IPاي مدیریت شود که نیاز به استفاده از ارتباط بین کنتور و مرکز داده باید به گونه

بوط به فرایند تنظیم ماژول ارتباط راه دور آورده شده است.نمودار توالی مر5-4در شکل 
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نمودار توالی تنظیم ماژول ارتباط راه دور5-4شکل
شرح نمودار توالی تنظیم ماژول ارتباط راه دور

بندي فعال و غیر فعال شدن ماژول ارتباط راه دور آوري و مدیریت داده پارامترهاي مربوط به زمانسیستم جمع
GSM/GPRS)عمال و بر مبناي آن یا سرویس داده جایگزین آن) را براي کنتور ارسال میکند. کنتور پارامترهاي دریافتی را ا

گردد. پس از برقراري ارتباط، یک پیغام مبنی بر فعال شدن ماژول ارتباط راه دور براي سیستم ماژول ارتباط راه دور فعال می
تواند در صورت نیاز با ارسال درخواستی آوري و مدیریت داده میستد. عالوه بر این سیستم جمعفرآوري و مدیریت داده میجمع

به کنتور، وضعیت ماژول ارتباط راه دور را بازیابی کند.
مدیریت رویدادها

مرتبط با هاي صورت گرفته روي کنتور و نیز رویدادهاي این بخش روند مدیریت رویدادها و خطاها شامل تخلفات و دستکاري
کند. هرگونه رخدادي که موجب ایجاد اختالل در عملکرد صحیح کنتور افزاري سیستم را بیان میافزاري و سختخطاهاي نرم

گردد باید تشخیص داده شده و به همراه تاریخ و زمان وقوع ثبت گردد.
آوري و مدیریت محض وقوع به مرکز جمعکنتور باید این قابلیت را داشته باشد که در صورت نیاز رخدادهاي ثبت شده را به

رسانی کند. به صورت پیش فرض هیچ رخدادي بصورت مجزا ارسال نشود و کلیه ها را اطالعداده مخابره کرده و وقوع آن
هاي زمانی قابل تنظیم به همراه اي براي مرکز ارسال شود. همچنین رخدادهاي ثبت شده در بازهرخدادها در زمان قرائت دوره

شوند.آوري و مدیریت داده ارسال میها به مرکز جمعرائتق
) رخداد اخیر از هر نوع را به همراه برچسب زمانی (شامل تاریخ شمسی و 10حداقل –ریزي (تعداد قابل برنامهnکنتور باید 

در حافظه خود ثبت نماید.) YYYY-MM-DD HH:MI:SSساعت با فرمت 
اند.بندي شدهسه نوع تقسیمرویدادها و خطاها به طور کلی به 

سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

GPRS بازيابي وضعیت 

GPRS ــعیت فراھم كردن وض

GPRS ارسال زمان بندي فعال شـدن 

GPRS اعالم فعال شــدن

GPRS اعمال پارامترھاي مربوط به زمان بنــدي

GPRS فعال شدن ماژول  
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ها اختاللی در ها براي ادامه عملکرد سیستم حیاتی نیستند و وقوع آنعادي : مربوط به عملکرد داخلی سیستم است. این رخداد
کند.کارکرد سیستم ایجاد نمی

کند یا اطالع از وقوع میها در عملکرد عادي سیستم اختالل ایجاد اخطار : مربوط به عملکرد داخلی سیستم است و وقوع آن
ها ضروري است.آن

توانند عملکرد عادي سیستم را تحت تأثیر قرار دهند.: این رخدادها توسط عامل خارجی ایجاد شده و می31دستکاري
ها و شرحی از هر رویداد یا خطا آورده شده است.رخدادهاي تعیین شده همراه با کد، نوع آن1-1در پیوست 
بندي رویدادها به رویدادهاي نیازمند به پاسخ آنی (اضطراري) و رویدادهاي غیرنیازمند به پاسخ قابلیت تنظیم تقسیمکنتور باید 

آنی را داشته باشد.
نمودار توالی مربوط به مدیریت رویدادها آورده شده است.6-4در شکل 

نمودار توالی مدیریت رویدادها6-4شکل 

رویدادهاشرح نمودار توالی مدیریت 
شوند. در آوري میگردد و این اطالعات به طور مرتب جمعها و رویدادها بالفاصله بعد از نصب کنتور آغاز میثبت دستکاري

آوري و مدیریت ها را به سیستم جمعریزي شده باشد که هنگام بروز رویدادهاي اضطراري آنصورتی که کنتور به نحوي برنامه
شود.آوري و مدیریت داده فرستاده میقوع این رویدادها پیغامی از سمت کنتور براي سیستم جمعداده اطالع دهد، پس از و

٣١tamper

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

ثبت دستكاري ھا و رويـدادھا 

دستكاري و تقلب  

ــدادھا درخواست اطالعات دستكاري ھا و روي

ــدادھا  فراھم كردن اطالعات دستكاري ھـا و روي

ــدادھا درخواست اطالعات دستكاري ھا و روي

ــدادھا  فراھم كردن اطالعات دستكاري ھـا و روي

ــطراري ارسال اطالعات رويدادھاي اض

ــطراري ارسال اطالعات رويدادھاي اض

Loop
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آوري و ها و رویدادها را براي سیستم جمعتواند در زمان نیاز، درخواست اطالعات مربوط به دستکاريبردار شبکه نیز میبهره
ها و رویدادها است، تور که داراي رجیسترهایی براي ثبت دستکاريمدیریت داده ارسال کرده و از آنجا براي کنتور بفرستد. کن

فرستد. آوري و مدیریت داده میاطالعات درخواستی را فراهم کرده و براي سیستم جمع
قطع یا وصل آب

ورودي کند. این زمان به عنوان پارامترشده را بیان میاین بخش روند فرآیند قطع و وصل آب مصرفی مشترك در زمان تعیین
تواند به صورت آنی و یا با تنظیم زمان قطع و وصل در یک تاریخ گردد که میآوري و مدیریت داده اعالم میبه سیستم جمع
مشخص باشد.
تواند منجر به صدور فرمان قطع آب مشترك گردد:موارد زیر می

تجاوز از حد مجاز حجم آب مصرفی-
ساعت در نظر گرفته 10این مدت زمان بصورت پیش فرض (ساعت tتجاوز از حد مجاز دبی لحظه براي مدت زمان -

شود)
هاي ناشی از تخلفات صورت گرفتهاعمال جریمه-

آوري و مدیریت داده و یا با فرمان قرائتگر وصل مجدد آب باید پس از برطرف شدن دالیل قطع با فرمان مستقیم سیستم جمع
بگیرد و امکان وصل مجدد به صورت دستی براي مشترك وجود نداشته باشد. دستی و یا توسط کارت پس از شارژ مجدد انجام 

کنتور باید بتواند پس از دریافت فرمان قطع و یا وصل، عملیات مربوط را در زمان مشخص شده با استفاده از خروجی فرمان 
قطع و وصل خود اعمال کند.

برق پمپ و اطمینال از خاموش شدن پمپ و سپس بستن شیر هاي برقی به ترتیب اول قطع روند اعمال دستور قطع در چاه
باشد که همه این موارد باید به صورت خودکار از طریق کنتور مدیریت و اجرا شود.مربوط به قطع آب می

هاي دیزلی به ترتیب اول اطمینال از خاموش بودن پمپ و سپس بستن شیر مربوط به قطع آب روند اعمال دستور قطع در چاه
اشد که همه این موارد باید به صورت خودکار از طریق کنتور مدیریت و اجرا شود.بمی

کنتور باید قابلیت تنظیم اعمال دستور قطع به صورت خودکار و پس از وقوع رویداد تعیین شده را داشته باشد.
ري و مدیریت داده ارسال نماید.آوهاي موجود را به سیستم جمعکنتور باید قبل از اعمال فرمان قطع یا وصل آخرین قرائت

کنتور باید وضعیت تجهیز قطع و وصل خود را پس از اعمال دستور قطع به حالت باز تغییر دهد.
کنتور باید وضعیت تجهیز قطع و وصل خود را پس از اعمال دستور وصل به حالت بسته تغییر دهد.

رویداد متناظر با آن را همراه با برچسب زمانی ثبت نماید.هاي قطع و وصل کنتور باید پس از اعمال هر یک از فرمان
نمودار توالی مربوط به فرایند قطع و وصل آب آورده شده است.7-4در شکل 
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نمودار توالی قطع و وصل آب-7-4شکل 
شرح نمودار توالی قطع و وصل آب

آوري و تواند در مورد قطع و یا وصل مجدد آب تصمیم گرفته و فرمان مربوط را از طریق سیستم جمعبردار شبکه میبهره
آوري و مدیریت داده اعمال گردد. مدیریت داده صادر کند. زمان قطع و وصل آب باید به صورت پارامتر ورودي به سیستم جمع

ل قرائت کنتور نیز باشد. هنگامی که وصل مجدد صورت پذیرفت، قرائت کنتور باید هاي قطع و وصل کنتور باید شامدرخواست
آوري و مدیریت داده ارسال گردد. به عنوان پارامتر خروجی براي سیستم جمع

چنین باید اطالعات مربوط به عدم اعمال قطع یا وصل در تاریخ مقرر را مشخص و ثبت نموده و آن را به عنوان خطا کنتور هم
آوري و مدیریت داده ارسال نماید. براي سیستم جمع

اعمال حد آستانه
کند. منظور از ترك را بیان میاین بخش روند مربوط به اعمال حد آستانه در مصرف آب و کنترل مصرف اضافی آن توسط مش

باشد. پارامترهاي حد آستانه بنا به اي و حجم مصرف هفتگی، ماهانه و یا ساالنه میاعمال حد آستانه، کنترل دبی لحظه
ریزي هستند.درخواست قابل تعریف و برنامه

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

صدور درخواست قطع  

بازيابي قرائت كنتور 

ــور فراھم كردن قرائت كنت

ارسال پارامترھاي زماني و دستور قطـع 

ــاي رخ داده فراھم كردن خطاھ

صدور درخواست وصل مجدد  

بازيابي قرائت كنتور 

ــور فراھم كردن قرائت كنت

ارسال پارامترھاي زماني و دستور وصـل 

ــاي رخ داده فراھم كردن خطاھ

اعمال قطع 

اعمال وصل 
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ف در سال را داشته باشد.بازه زمانی قابل تعری24کنتور باید قابلیت تعریف و اعمال حد آستانه جداگانه براي 
ریزي قطع براي قطع خودکار پس از تجاوز از حد آستانه را داشته باشد. کنتور باید قابلیت برنامه

در صورت تجاوز از حد آستانه، کنتور باید یک رویداد به همراه برچسب زمانی مربوط را ثبت کند.
اد اخیر مربوط به تجاوز از هر یک از حدود آستانه را در حافظه خود ثبت ) روید10حداقل –ریزي (تعداد قابل برنامهnکنتور باید 

نمودار توالی مربوط به فرایند اعمال حد آستانه آورده شده است.8-4در شکل کند.

نمودار توالی اعمال حد آستانه8-4شکل 
شرح نمودار توالی اعمال حد آستانه

اي و حداکثر حجم مصرف هفتگی، ماهانه و یا ساالنه را براي شامل حداکثر دبی لحظهبردار شبکه پارامترهاي حد آستانهبهره
گردد. کنتور این پارامترها را فرستد و از طریق این سیستم پارامترها به کنتور ارسال میآوري و مدیریت داده میسیستم جمع

کند. شده براي حد آستانه مصرف مشترك، آن را ثبت میاعمال و در صورت بروز رویدادي مبنی بر تجاوز از پارامترهاي تعریف 
آوري و مدیریت داده، اطالعات کنتور پس از دریافت درخواست رویدادهاي مربوط به تجاوز از حد آستانه از جانب سیستم جمع

بردار ا براي بهرهآوري و مدیریت داده این اطالعات رکند. سیستم جمعمربوط به این رویدادها را براي این سیستم ارسال می
کند. شبکه ارسال می

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

ارسال پارامترھاي حد آستانه  

ارسال پارارمترھاي حد آستانه  

ثبت رويدادھاي حد آستانه  

درخواست رويدادھاي كنترل حد آستانه  

ــتانه فراھم كردن رويدادھاي حد آس

درخواست رويدادھاي كنترل حد آستانه  

ــد آ ...فراھم كردن رويدادھاي كنتر ل ح

اعمال عملیات مربوط به عبور از حد آسـتانه 

اعمال پارامترھاي حد آسـتانه 
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سازيهمزمان
آوري و مدیریت داده را بیان سازي با ساعت سیستم جمعاین بخش روند تصحیح و تنظیم ساعت درونی کنتورها و همزمان

شود کنتور میاي و یا پس از وقوع هرگونه رویدادي که منجر به تغییر ساعت درونی کند. این فرآیند باید به صورت دورهمی
سازي، کنتور باید یک رویداد به همراه برچسب زمانی مربوط را ثبت کند.صورت گیرد. پس از اعمال فرآیند همزمان

ریزي باشد، کنتور باید یک در صورتی که انحراف ساعت داخلی کنتور بیشتر از یک مقدار از پیش تعیین شده و قابل برنامه
مراه میزان انحراف و برچسب زمانی را ثبت کند.خطاي مربوط به انحراف ساعت به ه

سازي آورده شده است.نمودار توالی مربوط به همزمان9-4در شکل 

سازينمودار توالی همزمان9-4شکل 
سازيشرح نمودار توالی همزمان

از دریافت درخواست شود. این سیستم پس آوري و مدیریت داده انجام میسازي ساعت کنتورها توسط سیستم جمعهمزمان
کند. کنتور پس از تنظیم زمان بردار شبکه، فرمان به روزرسانی ساعت را براي کنتور صادر میسازي کنتور از جانب بهرههمزمان

کند.آوري و مدیریت داده اعالم میو ثبت این رویداد، ساعت جدید خود و میزان انحراف ساعت را به سیستم جمع

ثبت و پیکربندي کنتور
کند.این بخش روند فرایند اعمال پارامترهاي مربوط به فرآیند ثبت و پیکربندي کنتور را بیان می

باشد:این عملیات شامل موارد زیر می
این فرآیند شامل انجام تنظیمات مورد نیاز پس از نصب کنتور شامل اعمال پارامترهاي –انجام تنظیمات مربوط به نصب کنتور

باشد.کربندي مورد نیاز میگیري و پیاندازه

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

درخواست ھمزمان سازي كنتور  

به روز رساني زمان

تنظیم زمان 

ثبت رويداد تنظیم زمان 

اعالم ساعت جديد كنتـور 
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Uninstall این عملیات در صورت بروز اشکاالت فنی در عملکرد کنتور، پایان طول عمر کنتور، نیاز به ایجاد –کردن کنتور
هاي کردن باید کلیه دادهUninstallآوري و مدیریت داده در حین عملیات گیرد. سیستم جمعتغییراتی در کنتور و ... انجام می

موجود در کنتور را بازیابی کرده و ذخیره نماید.
کنتور باید قابلیت تنظیم و ثبت موقعیت جغرافیایی محل نصب کنتور، شناسه کنتور و مشخصات مشترك را قبل یا بعد -

اندازي کنتور داشته باشد.از راه
مشخصات عملکردي را قبل و بعد هاي قبلیکنتور باید قابلیت ثبت و تغییر تنظیمات تمام پارامترهاي مربوط به بخش-

افزار واسط کاربر داشته باشد.آوري و مدیریت داده و نیز از طریق نرماز نصب کنتور و از طریق سیستم جمع
آوري و مدیریت داده معرفی کرده و مشخصات خود را شامل کنتور باید بالفاصله پس از نصب، خود را به سیستم جمع-

حل نصب، شناسه و مشخصات مشترك اعالم نماید.اطالعات موقعیت جغرافیایی م
و تغییر تنظیمات، رویداد مربوط را به همراه برچسب Uninstallهاي نصب، کنتور باید پس از اعمال هر یک از فرمان-

زمانی ثبت نماید.
نمودار توالی مربوط به ثبت و پیکربندي کنتور آورده شده است.10-4در شکل 
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بندي کنتورتوالی ثبت و پیکرنمودار 10-4شکل 

شرح نمودار توالی ثبت و پیکربندي کنتور
آوري و مدیریت داده شبکه فرمان نصب کنتور را صادر کرده و اطالعات را براي سیستم جمعبردارپس از نصب کنتور، بهره

شود.ندي به کنتور فرستاده میفرستد و از آن طریق اطالعات مربوط به نصب، محل نصب و نیز اطالعات مربوط به پیکربمی
آوري و مدیریت داده باید پس از ثبت کلیه اطالعات مورد نیاز، کنتور را شود، سیستم جمعزمانی که یک کنتور جدید نصب می

ثبت کرده و آن را به شبکه اضافه نماید.

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

نصب كنتور 

صدور فرمان تنظیم كنتـور 

اعالم اعمال تنظیمـات 

ارسال پارامترھاي تنظیم كنتـور 

ــور اعالم وضعیت كنت

تنظیم كنتور و ثبت تغییرات  

صدور فرمان نصب كنتـور 

اعالم وجود كنتور  

ارسال پارامترھاي نصب كنتـور 

اعالم وجود كنتور  

ثبت رويداد نصب كنتور 

ثبت و تنظیم كنتور جديد 

ثبت رويداد تنظیم كنتور 

uninstall كردن كنتور صدور فرمان 

ــور اعالم وضعیت نھايي كنت

uninstall كردن كنتور ارسال فرمان 

ــور اعالم وضعیت كنت

uninstall كردن ثبت رويداد

تنظیم كنتور 

uninstall كردن كنتور
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آوري و مدیریت داده پس ور، سیستم جمعکردن کنتuninstallبردار مبنی بر در نهایت نیز در صورت صدور فرمان از جانب بهره
دهد.شبکه گزارش میبردارکردن کنتور، وضعیت نهایی کنتور را به بهرهuninstallاز 

تنظیم تعرفه آب
کند. به جهت تسهیل بندي آب و محاسبه حجم آب مصرفی مشترك را طبق جدول تعرفه بیان میاین بخش روند تنظیم تعرفه

هاي مختلف سال و نیز مدیریت مصرف آب متناسب با الگوي کشت، کنتور گیري از نحوه مصرف آب در ماهگزارشدر نظارت و 
بندي آب مصرفی را داشته باشد. در جدول تعرفه آب باید تقسیم سال به چند بازه زمانی هفتگی، ماهانه و باید قابلیت تعرفه

پذیر باشد.اي هستند، امکانداگانههاي جها داراي تعرفهفصلی که هرکدام از این بازه
بازه را داشته باشد.24کنتور باید قابلیت تقسیم سال به حداقل 

ریزي آن از راه دور را داشته باشد.کنتور باید قابلیت دریافت پارامترهاي مربوط به جدول تعرفه و برنامه
به کنتور، زمان فعالسازي این جدول را نیز ارسال کند.آوري و مدیریت داده باید در زمان ارسال جدول تعرفه جدیدسیستم جمع

فعال کند.کنتور باید بتواند پس از دریافت جدول تعرفه جدید، این جدول را در زمان از پیش تعیین شده
باشد.یها مهاي زمانی و زمان آغاز و پایان هر یک از این بازهبندي سال به بازهپارامترهاي جدول تعرفه کنتور شامل تقسیم

پس از به روزرسانی جدول تعرفه، کنتور باید یک رویداد به همراه برچسب زمانی مربوط را ثبت کند.
نمودار توالی مربوط به تنظیم تعرفه آب آورده شده است.11-4در شکل 

نمودار توالی تنظیم تعرفه آب11-4شکل 
شرح نمودار توالی تنظیم تعرفه آب

آوري بردار شبکه براي سیستم جمعشوند. این پارامترها توسط بهرهاي از پارامترها مشخص میها در کنتور توسط مجموعهتعرفه
شود. در نهایت اعمال این پارامترها توسط کنتور و در زمان از پیش و مدیریت داده ارسال و از آنجا براي کنتور فرستاده می

شود. دول تعرفه جدید ساخته میگیرد و جتعیین شده صورت می

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

ــه تنظیم پارامترھاي تعرف

ارسال پارامترھاي تعرفــه

ــیر تعرفــه اعالم وضعیت اعمال تغی

ــه اعمال پارامترھاي تعرف

ثبت رويداد تغییر تعرفـه 
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Firmwareارتقاء 

به منظور Firmwareکند. کنتور باید قابلیت ارتقاء کنتور، از راه دور را بیان میFirmwareاین بخش روند مربوط به ارتقاء 
آینده را داشته باشد.افزاري در هاي جدید و هماهنگی با تغییرات سختافزاري، درخواست افزودن قابلیتتصحیح خطاهاي نرم

جدید، در صورتی که زمان نصب نسخه جدید مشخص نشده باشد بالفاصله اقدام به نصب Firmwareکنتور پس از دریافت 
کند.کند و در غیر اینصورت در زمان تعیین شده عملیات نصب نسخه جدید را اجرا مینسخه جدید می

به دفعات در طول عمر کاري خود را داشته باشند. Firmwareکنتور باید قابلیت دریافت و به روز رسانی 
) و هم از راه RS485و RS232هاي سریال باید هم به صورت محلی (با استفاده از پورت نوري یا پورتFirmwareارتقاء 

پذیر باشد.) امکانGSM/GPRSدور (با استفاده از شبکه 
قرار گیرند.Firmwareوجه نباید تحت تأثیر ارتقاء و بروزرسانی کنتور به هیچبنديگیري و پیکراطالعات و پارامترهاي اندازه

باید در کنتور قابل ذخیره شدن باشد و قابلیت نصب در زمان و تاریخ از پیش تعیین شده را داشته Firmwareنسخه جدید 
باشد.

که نصب شده و در Firmwareه شود. یک فضاي حافظه اختصاص دادFirmwareدر کنتور باید حداقل به اندازه دو نسخه 
که قرار است نصب گردد.Firmwareباشد و دیگري نسخه جدید و ارتقاء یافته حال اجرا می

گیري کنتور، مقادیر اندازه گیري شده و سایر موارد ثبت شده در زمان بههاي اندازهگی، ویژFirmwareپس از به روز رسانی 
یر کنند.روز رسانی کنتور نباید تغی

، یک خطا به همراه برچسب زمانی مربوط را Firmwareکنتور باید در صورت بروز نقص در دریافت و یا نصب نسخه جدید 
ثبت کند.

، یک رویداد به همراه برچسب زمانی مربوط را ثبت کند.Firmwareکنتور باید پس از به روزرسانی 
نسخه و سایر مشخصات نسخه جدید را ثبت نماید.، شمارهFirmwareکنتور باید پس از نصب نسخه جدید 

آورده شده است.Firmwareنمودار توالی مربوط به ارتقاء 12-4در شکل 
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Firmwareنمودار توالی به روز رسانی 12-4شکل 

Firmwareشرح نمودار توالی ارتقاء 

اي زمانی جهت اعمال نسخه جدید، آن را براي و تنظیم پارامترهFirmwareي جدید بردار شبکه پس از انتخاب نسخهبهره
را براي کنتور فرستاده و کنتور نسخه جدید Firmwareکند. این سیستم آوري داده ارسال میسیستم مدیریت و جمع

Firmwareکند. رویداد به روز رسانی را در تاریخ مشخص شده به روزرسانی میFirmware توسط کنتور ثبت شده و وضعیت
شود. آوري داده فرستاده میاعمال به روز رسانی براي سیستم مدیریت و جمع

بررسی ارتباطات
پذیري، عدم دسترسی به طور موقت و یا این بخش روند بررسی وضعیت ارتباط مخابراتی کنتور، وضعیت کنتور از نظر دسترس

کند. هدف از این روند اعالم خطا در صورت خرابی کنتور یا کانال مخابراتی است. عدم دسترسی به صورت دائم را بیان می
هایی که از برخط بودن کنتور اطمینان دارد فرآیند بررسی وضعیت ارتباط آوري و مدیریت داده باید در زمانسیستم جمع

مخابراتی را فرخوانی کند.
ناموفق براي بررسی وضعیت ارتباط مخابراتی، یک رویداد آوري و مدیریت داده باید پس از هر تالش سیستم جمع

ناپذیري موقت را به همراه برچسب زمانی ثبت نماید.دسترس
ریزي هاي زمانی قابل برنامهاي تالش ناموفق در بازهآوري و مدیریت داده باید پس از تعداد از پیش تعیین شدهسیستم جمع

ناپذیري دائم را به همراه برچسب زمانی مربوط ثبت نماید.ویداد دسترسبراي بررسی وضعیت ارتباط مخابراتی، یک ر
هایی که ارتباط راه دور را مدیریت کند، در زمانStatic IPالزم به توضیح است با توجه به اینکه سیستم باید بدون نیاز به 

آوري و مدیریت داده را به روزرسانی و جمعهاي زمانی معین ارتباط موجود با سیستمکنتور باید برخط باشد خود کنتور در بازه

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

Firmware و پارامترھاي مربوط   ارسال

Firmware ارسال

Firmware اعالم وضــعیت

 Firmware دريافت و ذخیره نسخه جديد  

Firmware ثبت رويداد به روز رساني

Firmware به روز رساني
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آوري و مدیریت داده با بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط با کنتور مذکور در کند که در این حالت نیز سیستم جمعحفظ می
کند.دسترس بودن کنتور را بررسی می

نمودار توالی مربوط به بررسی ارتباطات آورده شده است.13-4در شکل 

نمودار توالی بررسی ارتباطات13-4شکل 

شرح نمودار توالی بررسی ارتباطات
کند. هدف از این کار آوري و مدیریت داده درخواست خود را مبنی بر بررسی وضعیت مخابراتی به کنتور ارسال میسیستم جمع

سترسی به صورت دائم است. در کنترل وضعیت ارتباطی کنتور از نظر در دسترس بودن، عدم دسترسی به طور موقت و عدم د
شود. در صورتی که آوري و مدیریت داده فرستاده میصورتی که کنتور در دسترس باشد، پاسخ از سمت کنتور به سیستم جمع

پذیري بار تالش ناموفق یک پیغام مبنی بر عدم دسترسnآوري و مدیریت داده بعد از کنتور در دسترس نباشد سیستم جمع
کند.کنتور صادر می

پذیري هایی با بهترین دسترستوان با انتخاب دورهپذیري کنتور میآمده از آمار مرتبط با دسترسیي اطالعات به دستبر پایه
آوري و مدیریت داده و کنتور را بهبود بخشید. جهت ارسال دستورات، نحوه ارتباط سیستم جمع

شارژ هوشمند کارت
شارژ هوشمند آب از نوع غیر تماسی را داشته باشد.کنتور باید قابلیت خواندن کارت 

بھره بردار شبكه سیستم جمع آوري و مديريت داده  كنتور

موقتآ دسترس ناپذير 

موقتآ دسترس ناپذير 

دسترس ناپذير دائم 

بررسي وضعیت مخابراتي  

بررسي وضعیت مخابراتي  

بررسي وضعیت مخابراتي  

اعالم ھشدار عـدم دسترسـي  

بررسي وضعیت مخابراتي  

اعالم در دسترس بودن كنتور  

n مرتبه چك مي شود وضعیت مخابراتي تا  
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باشند.ISO14443و ISO7816هاي شارژ هوشمند آب باید مطابق با استاندارد کارت
شارژ باید به اندازه طول عمر کنتور باشد.طول عمر کارت

که این مقدار صفر بود، اجازه برداشت رتیکنتور باید پس از خواندن کارت، مقدار اعتبار باقیمانده کارت شارژ را خوانده و در صو
آب را ندهد.
که در طول زمان روشن بودن پمپ اعتبار باقیمانده کنتور صفر شود، کنتور باید بتواند در صورت تنظیم شدن از قبل، در صورتی

فرآید قطع آب مشترك را اجرا کند.
هر کارت شارژ فقط باید در یک کنتور قابل شناسایی باشد.

ي هر مشترك فقط یک کارت شارژ باید وجود داشته باشد.به ازا
هاي آب اشتراکی بین چند مالک را داشته باشد.کنتور باید قابلیت پذیرش تعداد بیشتر از یک کارت شارژ براي چاه

ارت شارژ باید در کنتور قابل ثبت باشند. این اطالعات شامل سریال کارت شارژ، مشخصات مشترك صاحب کاطالعات کارت
باشد.شارژ و سایر موارد مربوط به احراز هویت می

آوري و مدیریت داده در صورت صدور کارت شارژ جدید براي مشترك، اطالعات کارت شارژ جدید باید از طریق سیستم جمع
کنتور، در کنتور قابل ثبت باشد.

کند و پس از استفاده مجدد از کارت شارژ ، کنتور باید آخرین اطالعات مربوط به هر کارت شارژ را در حافظه خود ذخیره 
اطالعات روي کارت شارژ را با اطالعات خود چک کند و در صورت وجود مغایرت، یک پیغام خطا به همراه برچسب زمانی ثبت 

کند.
نتور وجود آوري و مدیریت داده و به وسیله ثبت در کشارژ از راه دور و توسط سیستم جمعباید قابلیت غیر فعال کردن کارت

داشته باشد.
باید قابلیت ثبت مشخصات کنتور پذیرنده کارت شارژ در مرکز و قبل از تحویل کارت شارژ به مشترك در کارت وجود داشته 

باشد.
هاي شارژ مربوط به خود را به مدت یک هاي اتصال و حجم مصرفی در هر نوبت براي تمام کارتکنتور باید تاریخچه زمان

خود ذخیره کند.سال در حافظه 
تخصیص اعتبار جدید، هم باید از طریق تخصیص اعتبار به کارت شارژ در مرکز و هم به صورت تخصیص اعتبار و ثبت در 

پذیر باشد.آوري داده امکانکنتور و از طریق سیستم مدیریت و جمع
بت باشد.اطالعات مربوط به میزان مصرف باید در کارت شارژ و پس از هر بار استفاده قابل ث

خوان نصب شده روي خود را به نحوي که توان مصرفی کمینه شود داشته باشد. به کنتور باید قابلیت مدیریت فعالیت کارت
خوان نباید تأثیري در طول عمر تضمین شده باتري داشته باشد.عبارت دیگر فعالیت کارت

ابل کنتور قرار نگیرد، کنتور باید اطالعات را ذخیره کرده در صورتی که در پایان آبیاري و پس از خاموش کردن پمپ، کارت مق
و در نوبت بعدي مراجعه کارت شارژ اطالعات آن را به روزرسانی کند.

اي هاي آب منطقهاي که در شرکتکنتور باید پس از رویت کارت شارژ ، اطالعات مربوط به مصرف آب را روي کارت به گونه
قابل بازیابی باشد بنویسد.

سیستم باید قابلیت تخصیص اعتبار جدید از طریق کارت شارژ و نوشتن این اعتبار در کنتور را داشته باشد. براي این منظور الزم 
باشد تا مشخص کند که به کارت اعتبار جدیدي تخصیص داده شده است و پس از ثبت این Flagداراي یک شارژاست کارت

شود.Clearباید Flagمقدار در کنتور این 
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مربوط به Flagباشد مگر اینکه هاي کنتور میهاي کارت، اولویت با دادههاي کنتور و دادهدر صورت وجود مغایرت بین داده
است و کنتور باید پس از به شارژهاي کارتاشد که در اینصورت اولویت با دادهشده بSetشارژتخصیص اعتبار جدید به کارت

کند.Clearمذکور را Flagهاي خود، روزرسانی داده
شرکت کنتورساز یا پیمانکار موظف است کارتخوان متناظر و مناسب براي کارت شارژهاي هر نوع کنتور را تهیه و در اختیار 

شرکت قرار دهد.
1-1پیوست 

رخدادها
ده است.ها آورده شدر این پیوست لیست رخدادهایی که باید در سیستم ثبت شوند به همراه شرح، نوع و کد آن

کد 
نوع رخدادشرح رخدادنام رخدادرخداد

1Power Downعاديقطع توان کنتور
2Power Upعاديوصل مجدد توان کنتور

3
Daylight saving
time
enabled or
disabled

عاديDaylight savingتغییر زمان کنتور به واسطه 

4Clock adjusted
(old date/time)

عاديزمان کنتور، ثبت زمان قبلی کنتورتنظیم مجدد 

5
Clock adjusted
(new
date/time)

عاديتنظیم مجدد زمان کنتور، ثبت زمان جدید کنتور

6Clock invalidعاديزمان نامعتبر، به عنوان مثال زمان تنظیم شده پس از تعویض باتري ساعت کنتور
7Replace

Battery
اخطارتعویض باتري کنتوراعالن فرارسیدن زمان 

8Battery voltage
low

عادياعالن کم شدن ولتاژ باتري کنتور

9Watchdog
error

عاديwatchdogاندازي مجدد سیستم توسط اعالن راه

10Measurement
system error

اخطارگیرياعالن خطاي منطقی یا فیزیکی در وسیله اندازه

11
Firmware
ready for
activation

عاديسازي آندریافتی و آمادگی براي فعالFirmwareاعالن دریافت و تأیید صحت 

12Firmware
activated

عاديجدیدFirmwareاندازي اعالن راه

13
Consumption
profile is not
available

عاديدر دسترس نبودن پروفیل مصرف

14tariff table
updated

عاديجدول تعرفهبرروزرسانی 

15External alert
detected

مداخلهاعالن تشخیص سیگنال از ترمینال ورودي کنتور/ باز شدن درب چاه

16Cable
disconnection

مداخلهاعالن قطعی کابل ترمینال ورودي کنتور

17Strong DC field
detected

مداخلهشدید در نزدیکی کنتورDCاعالن میدان مغناطیسی 
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18
No strong DC
field
anymore

مداخلهشدیدDCاعالن قطع شدن میدان مغناطیسی 

19Meter cover
removed

مداخلهاعالن باز شدن محفظه کنتور

20Meter cover
closed

مداخلهاعالن بسته شدن محفظه کنتور

21

Association
authentication
failure (n time
failed
authentication)

تالش براي کسب دسترسی (تالش براي نفوذ با nاعالن عدم احراز هویت بعد از 
عاديگذرواژه نامعتبر) 

22Successful
Authentication

عاديثبت کاربري که با موفقت احراز هویت شده و به سیستم دسترسی پیدا کرده است

23FW verification
failed

اخطارجدید و فعال نشدن آنFirmwareاعالن عدم تصدیق 

24No connection
timeout

بیش از یک زمان Applicationدور به شبکه در الیه اعالن عدم اتصال راه
عاديتعیین شده

25
Modem
Initialization
failure

عادياعالن عدم امکان دسترسی به شبکه 

26SIM Card
failure

عاديعدم قرار گرفته شدن سیم کارت یا عدم تشخیص آن توسط کنتوراعالن
27SIM Card okعادياعالن تشخیص سیم کارت و صحت عملکرد آن

28
GSM
registration
failure

عاديGSMاعالن اشکال در اتصال به شبکه 

29
GPRS
registration
failure

عاديGPRSاعالن اشکال در اتصال به شبکه 

30Event log
cleared

عادياعالن پاك شدن رویدادهاي ثبت شده
31Displacementمداخلهاعالن جابجایی کنتور از محل نصب شده
32Shock مداخلهاعالن لرزش
33Flow rate

Exceeded
عادياي از حد آستانهاعالن تجاوز دبی لحظه

34
Permitted
volume
threshold
exceeded

اخطارگذشتن از آستانه مجاز حجم برداشت آباعالن

35
water flow
shut off
applied

عادياعمال دستور قطع آب

36water flow
start applied

عادياعمال دستور وصل مجدد آب

37
tampered
water flow
detected

اخطارعبور جریان آب در هنگام اعمال دستور قطع
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تجهیزات کنترل و پایش: مشخصات فنی2پیوست 
مشخصات فنی عمومی ساخت باکس فلزي کنتور

ي در داخل باکس مذکور سیستم هاي سیستم هاي دیتا الگر، شیر قطع کن، کنتور یا فلومتر و سیستم تله متري مطابق نقشه
گیرد.پیوست قرار می

در باکس فلزي باید موارد ذیل رعایت گردد:
تایید ناظر فنی قبل از اجرا بر حسب نوع چاه طراحی نقشه هاي تکمیلی مورد -
تایید نمونه ساخته شده قبل از تولید توسط ناظر فنی-
طراحی فونداسیون مناسب براي نصب کنتور-
تعیین تجهیزات الزم جهت نصب باکس بر روي فوندانسیون-
رنگ باکسها باید از یک الیه پوششی و از نوع الکترواستاتیک باشد . -
باشد.7032باید رئال رنگ باکس-
میکرون باشد.)120تا 90انجام تست ضخامت رنگ باکس (پس از پایان رنگ آمیزي ضخامت رنگ باید -
انجام تست کراس کات-
انجام تست خمش و ضربه باکس-
تطابق فلنچ هاي ورودي و خروجی باکس با سایز لوله خروجی پمپ-
نصب عالئم ورود و خروج آب در بدنه  باکس-
پر باشد .گیرياندازهاجراي مونتاژ تجهیزات مبنی بر اینکه لوله در هر شرایط اطمینان از -
ایجادشرایط الزم (دریچه )براي قرائت محلی -
ایجاد امکانات الزم براي پلمپ درب باکس-
باشدIEC60529مطابق با استاندارد IP40باکس باید داراي حفاظت -
مخفی تعبیه گردد.باکسها باید تماما  از نوع جوشی با لوالي -
کلیه کابل هاي ورودي و خروجی باید  از طریق گلند مربوطه به باکس متصل شوند-
ورود کابل برق و ... از تابلوي اصلی به باکس مربوطه از طریق لوله فلزي کالوانیزه صورت پذیرد.-
قفل هاي درب باکس باید داراي شرایط پلمپ شدن را داشته باشد .-
فلزي مودر استفاده نباید از مواد خورنده باشند. قطعات فلزي گالوانیزه نشده باید کامالً تمیز، زنگ تجهیزات و ورقهاي -

زدائی، چربی زدائی، مناسب جهت کارکرد در شرایط محیط گرم و مرطوب پوشیده شوند.
رنگ آمیزي باید توسط مهندس ناظر تایید گردد.-
اي برقدار نصب می شوند قبل از قطع آب باید قطع برق صورت گیرد با توجه به اینکه در کنتورهایی که بر روي چاهه-

باید کابل برق پمپ از داخل باکس رد شده و رله مناسب براي قطع برق در مسیر آن تعبیه گردد تا در صورت نیاز قطع 
برق پمپ صورت گیرد. 
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هاي انتخاب نوع کنتور: شاخص3پیوست 

کنتورهاي الکترومغناطیس استفاده شود.براي چاههاي با کاربري غیرکشاورزي از
) استفاده شود. در صورت وجود ماسه WI-Paddle wheelبراي چاههاي کشاورزي دیزلی از کنتورهاي حجمی آبیاري (ولتمن 

دهی زیاد بجاي کنتورهاي مذکور از الکترومغناطیس استفاده خواهد شد.
ق و سایر کنتورهایی که تاییدیه فنی را دریافت نموده باشند با رعایت در چاههاي کشاورزي برقی از کنتورهاي هوشمند آب و بر

توان استفاده نمود:ضوابط زیر می
 در صورت ماسه دهی یا رسوبدهی باال کنتور حجمی آبیاري (ولتمنWI-Paddle wheel.نصب نشود (
 ان زیاد ندارد، از کنتورهاي حجمی لیتر بر ثانیه که سطح آب زیرزمینی نوس5در چاههاي دهانه گشاد با دبی بیش از

) و الکترو مغناطیس استفاده نشودWI-Paddle wheelآبیاري (ولتمن 
 در چاههایی که تغییرات فصلی آب زیرزمینی زیاد است از کنتورهاي حجمی آبیاري (ولتمنWI-Paddle wheel و (

الکترو مغناطیس استفاده شود
 آبیاري (ولتمن در چاههاي برقی تک فاز از کنتور حجمیWI-Paddle wheel استفاده شود، در صورت وجود ماسه (

دهی از سایر کنتورها استفاده شود.
 در صورت عدم همکاري شرکتهاي توزیع برق براي نصب کنتور از کنتورهاي حجمی آبیاري (ولتمنWI-Paddle

wheelو الکترو مغناطیس استفاده شود (
 یتر بر ثانیه کمتر باشد از کنتورهاي حجمی آبیاري (ولتمن ل5درصورتی که دبی مجاز چاه ازWI-Paddle wheel (

استفاده شود و در صورت وجود ماسه دهی از سایر کنتورها استفاده شود.
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: فرم مکاتبه با بهره برداران چاهها جهت مراجعه به ادارات منابع آب و اخذ معرفی جهت تهیه 4پیوست 
و نصب کنتور

/ شرکت .....آقاي / خانم 
/کد اشتراك.......................... مورخ  ..................برداريبهرهبردار محترم چاه به شماره پروانه بهره

1قانون توزیع عادالنه آب، تبصره 12نظر به اینکه براساس بررسی هاي به عمل آمده و علیرغم الزامات قانونی از جمله ماده 
قانون برنامه 140، بند الف ماده 89یین تکلیف چاههاي آب کشاورزي فعال فاقد پروانه، مصوب تیرماه ماده واحده قانون تع
شما برداريبهره)، چاه مورد 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی (مصوب قانون افزایش بهره26پنجم توسعه و ماده 

روز از تاریخ ابالغ این نامه، 10مقتضی است ظرف مدت حداکثر باشد،فوق) فاقد کنتور هوشمند میبرداريبهره(موضوع پروانه 
هاي مربوطه به اداره منابع آب شهرستان .................... مراجعه تا اقدام الزم جهت هماهنگی براي نصب کنتور و تقسیط هزینه

برخورداري از تسهیالت پیش دراین خصوص به عمل آید. بدیهی است، در صورت عدم مراجعه در مهلت یاد شده، ضمن عدم 
هاي مربوطه از شما اخذ خواهد شد.اي راسا نسبت به نصب کنتور اقدام و کلیه هزینهبینی شده در قانون، شرکت آب منطقه

اداره منابع آب شهرستان .........
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: صورتجلسه نصب و پلمپ کنتور5پیوست 
صورتجلسه نصب و پلمپ کنتور

کنندگان زیر یک دستگاه کنتور با مشخصات زیر بر روي چاه متعلق به با حضور امضاء 139در تاریخ     /      /    
آقاي/خانم/شرکت .................................................. به صورت کامال سالم نصب و پلمپ گردید. سایر مشخصات به شرح زیر

است:
/کداشتراك:برداريبهرهشماره و تاریخ پروانه 

محل منبع آبی:
:Y:Xمنبع آب:   UTMمختصات

نام و کد محدوده مطالعاتی:                                  شهرستان:               بخش:                 روستا:
مشخصات کنتور:

شرکت سازنده:                                         مدل:                                 شماره سریال کنتور:  
شماره سریال مودم و سیم کارت : 

وضعیت پوشش شبکه تلفن همراه:               
شماره سریال پلمپ کنتور:

نام و نام خانوادگی و امضاء گواهی کنندگان:
نده شرکت سهامی آب منطقه اي ................. (اداره منابع آب .....................)نمای

نماینده پیمانکار نصب: 
بهره بردار:

شماره:
تاریخ:   
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: فرم چک لیست نظارتی کنتورهاي حجمی هوشمند6پیوست 

مشخصات بهره بردار:
نام و نام خانوادگی:

شماره پرونده:
شماره 

پروانه/کد 
اشتراك:

تاریخ 
صدور 
پروانه:

تلفن تماس:

مشخصات چاه:
حجم سالیانه :دبی لحظه اي :سطح آب:قطر لوله:عمق چاه:نوع چاه:

UTM
X:
Y:

بخش:شهرستان :کد محدوده مطالعاتی:نام و

آدرس :روستا:

وضعیت 
فعال : درزمان بازدید خاموش فعال : درزمان بازدید روشن :چاه

غیرفعال:متروکه

فاقدمنصوبات 

کروکی:

مشخصات کنتور:
تاریخ تولید:شرکت سازنده کنتور:سریال بدنه کنتور:نوع کنتور :

کنتور :آب بندي فلنجخیربله:پکیج کنتور منطبق با نقشه است
تاریخ نصب:قدرت برق موجود :ندارد    دارد   پلمپ بدنه کنتور:

شماره فعلی کنتور:شماره قبلی کنتور:تاریخ اختصاص شارژ:
:میزان اضافه برداشتدارد   ندارد    اضافه برداشت:

مشخصات شیر برقی:
تاریخ تولید :برقی:شرکت سازنده شیر سریال شیر برقی:نوع شیر برقی:

آب بندي شیر برقی:معیوب  سالم   وضعیت شیر برقی: 

ندارد    دارد   پلمپ شیر برقی:
وضعیت پمپ در هنگام 

نصب:
سالم   


معیوب   


نوع پمپ:

مشخصات سیستم قرائت:
معیوب   سالم   اتصال مودم به کنتور:سازنده مودم:مدل مودم:نوع و

سیم کارت:سریال مودم :شماره سیم کارت :
ندارد    
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معیوب   سالم   وضعیت تست قطعات سیستم قرائت :

محفظه کنتور و تجهیزات :

معیوبسالم   وضعیت رنگ بدنه :جنس بدنه :
قفل 
ندارد  دارد   درب:

حفظه پلمپ م
سالم   وضعیت تست نهایی سیستم  :ندارد    دارد   تجهیزات  :

معیوب

تاریخ تست :تاریخ راه اندازي اولیه:تاریخ نصب :

تاریخ بازدید فعلی:تاریخ بازدید قبلی:

بازدید کننده:نام مامورنام نصاب کنتور :

توضیحات:

امضاء
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»7پیوست شماره « 

»9ادامه پیوست شماره « 

»
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»هاي برق اي با شرکتهاي آب منطقهتفاهم نامه شرکت-8پیوست شماره 
اي و در راستاي استفاده بهینه از منابع آب و انرژي و نصب به منظور تعامل هر چه بیشتر بین شرکت هاي آب و برق منطقه

قانون بودجه 11تبصره "و"هاي کشاورزي برقدار با راهکار تامین مالی پیش بینی شده در بند هوشمند آب و برق در چاهکنتور 
نامه اجرایی مصرف هزینه بهره بردار و نیز ایجاد بستر مناسب براي رعایت الگوي مصارف آب و برق با توجه به آئین1394سال 

هاي مذکور منعقد گردید:اي به شرح زیر بین شرکتنامهها، تفاهمبرداري از چاهبهرهبهینه آب کشاورزي از طریق کنترل حجم 
اندازي ،تعمیر و نگهداري از کنتورهاي هوشمند آب و برق منصوبه بر روي هاي برق متولی نظارت بر نصب ،راهشرکت-1

ام    خواهد گرفت. از آنها به صورت مشترك توسط دو شرکت انجبرداريبهرهها خواهند بود و چاه
اي انجام گرفته و پس از هاي آب و برق منطقهنصب تابلوي کنتور هوشمند آب و برق با نظارت مشترك شرکت-2

هاي برق درب تابلو توسط شرکتايهاي آب و برق منطقهکالیبراسیون برق و آب طی صورتجلسه تنظیم شده توسط شرکت
گیرد.اي صورت میهاي آب و برق منطقهاً با هماهنگی شرکتگردیده و هرگونه تغییر تابلو صرفبپلم

هاي برق نسبت به اي در صورت نیاز به دسترسی تجهیزات داخلی تابلو با هماهنگی شرکتهاي آب منطقهبدیهی است شرکت
گردد. میباي پلممنطقهبرقهاي الزم درب مزبور توسط شرکت فک پلمب تابلو اقدام و پس از بررسی

برداري چاه ها و ظرفیت انشعاب ابلوي کنتور هوشمند آب و برق به همراه کلیه تجهیزات و متعلقات متناسب با پروانه بهرهت-3
برق مربوطه از محل تسهیالت طرح احیا و تعادل بخشی تامین و به صورت اقساط از متقاضی اخذ خواهد شد. 

کنتور هوشمند آب و برق یا سایر تجهیزات در آنها نیاز به تعویض هاي برق هماهنگی الزم در خصوص تابلوهایی که شرکت-4
آورد.اي به عمل میهاي آب منطقهیا تعمیري که مؤثر در فرآیندهاي مرتبط با آب باشد را با شرکت

گذاري و اي عملیات کالیبراسیون بخش آب را انجام و شارژ مربوط به حجم مجاز پروانه را سیاستهاي آب منطقهشرکت-5
اجرا خواهند نمود. 

هاي آب و برق هاي هر استان با اولویت مورد توافق شرکتنصب گسترده کنتورهاي هوشمند آب و برق در سطح شهرستان-6
هاي هاي کشاورزي در سطح هر استان توسط شرکتت. بدیهی است ارائه هرگونه خدمات به چاهاي صورت خواهد گرفمنطقه

هاي برق همکاري الزم را به عمل اي موکول به نصب کنتور هوشمند آب و برق بوده و در این خصوص شرکتآب منطقه
خواهند آورد.

ص مواردي از قبیل عدم همکاري بهره بردار جهت اي در خصوهاي آب منطقههاي برق با همکاري و اعالم شرکتشرکت-7
نصب کنتور هوشمند آب و برق، اختالل و دستکاري در تجهیزات و متعلقات تابلوي مجهز به کنتور توسط مشترك و سایر 

موارد، با رعایت قوانین جاري نسبت به قطع برق چاه اقدام الزم را به عمل خواهند آورد. 
هاي منصوبه بر روي تابلوهاي کنتور هوشمند از طریق سرور شرکت آب رهاي بخش آب مودمقرائت از راه دور پارامت-8

گیرد.اي و توسط شرکت مذکور انجام میمنطقه
هاي الزم و برگزاري جلسات هماهنگی مفاد این تفاهم نامه را اجرایی اي با تدوین دستورالعملهاي آب و برق منطقهشرکت-9

هاي الزم را انجام مشکالت احتمالی پروژه از طریق طرح موضوع در جلسات مذکور پیگیرينموده و در خصوص مسائل و
خواهند داد.
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معرفی مشترك براي نصب کنتور هوشمند آب و برق–9پیوست شماره 
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»10پیوست شماره « 
آب و برق
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برقدستورالعمل کالیبراسیون کنتور هوشمند آب و -11پیوست 
پس از نصب فیزیکی تابلو و متعلقات آن عملیاتی به منظور راه اندازي و کالیبراسیون بخش آب کنتور به معناي محاسبه آب 

گیرد.) انجام میHHUهاي قرائتگر دستی (مصرفی توسط دستگاه
دبی با -روي منحنی توانبه عبارت دیگر کالیبراسیون بخش آب یعنی معرفی منحنی مصرف الکتروپمپ به کنتور تا بتواند از

اي را محاسبه نماید.گردد، دبی لحظهاي الکتروپمپ که مستقیماً توسط کنتور محاسبه میتوجه به توان لحظه
کالیبراسیون آب-باشد. کالیبراسیون برقعملیات کالیبراسیون شامل دو مرحله می

CTم و معرفی پارامترهاي الکتریکی تابلو نظیر نسبت تبدیل باشد که به منظور تنظیکالیبراسیون برق: مجموعه عملیاتی می-1

می گردد) انجام برداريبهرههایی که بصورت مشترك با شرکت برق نصب و براي چاه303و مدل 207و ... به کنتور(مدل
گیرد.می

نیازي به کالیبراسیون 303باتوجه به نصب مستقل تابلوهاي کنتور هوشمند در سري جدید کنتورهاي هوشمند مدل -1تبصره
براي آن تنظیم گردد که همزمان با کالیبراسیون آب توسط واحدهاي نظارت و CTبرق نمی باشد و فقط بایستی ضرایب تبدیل 

بازرسی انجام می گردد. 
براي تابلوهایی که به صورت مشترك نصب می 303عملیات کالیبراسیون بخش برق در کنتورهاي مدل -2تبصره

هاي توزیع نیروي برق انجام می گیرد.دار شده اند) توسط شرکترکین جدیدالحفر ویا مشترکینی که جدیداً برقگردند(مشت
کالیبراسیون آب: مجموعه عملیاتی می باشد که به منظور معرفی و تنظیم پارامترهاي بخش آب مرتبط با منصوبات چاه -2

هاي استاندارد جهت عملیات گیري آب با روش) انجام می گیرد. اندازهHHUمورد نظر به کنتور توسط قرائتگرهاي دستی(
هاي با آبدهی کمتر از پنج کالیبراسیون بایستی از نزدیک ترین خروجی نسبت به محل چاه انجام گردد.(ضروري است براي چاه

گردد.)  گیرياندازهلیتر در ثانیه، میزان دبی چاه به روش حجمی 
اه اندازي کنتور و مودم  و تخصیص کارت شارژ به کنتور، درب داخلی توسط نصاب پلمب موقت گردیده پس از اتمام نصب و ر

و برروي درب خارجی قفل کتابی حک شده به نام شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي نصب و سپس صورتجلسه نصب به 
می گردد.(قابل ذکر است در تابلوهاي طرح همراه کارت شارژ و کلید مربوط به قفل کتابی تحویل امور آب شهرستان مربوطه

جدید درب خارجی داراي دو قفل می باشد که عالوه بر قفل شرکت آب منطقه اي، متقاضی بایستی قفل خود را برروي آن 
نصب نماید.

سی بالفاصله پس از تحویل صورتجلسه هاي مذکور به امور آب، بایستی کنتور منصوبه توسط همکاران واحد نظارت و بازر
بازدید و پس از باز نمودن قفل کتابی منصوبه برروي درب تابلو، ضمن اطمینان از صحت سالم بودن پلمب موقت درب داخلی، 
پلمب مذکور فک و پس از کنترل و چک کردن لوازم منصوبه پلمب شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي برروي آن نصب 

می گردد) .در خاتمه مجدد قفل کتابی مزبور برروي درب داخلی تابلو گردد(شماره پلمب در صورتجلسه کالیبراسیون درجمی
نصب و صورتجلسه پلمب درب داخلی پس از تکمیل به امضاي نماینده چاه رسیده و در پرونده بایگانی گردد.

فرم الزم است صورتجلسه پلمب در زمان کالیبراسیون کنتورهاي هوشمند و پلمب نمودن درب تابلوها بهمراه-1تبصره
کالیبراسیون و قرائت حوزه آب کنتورهاي هوشمند در دو نسخه تکمیل که یک نسخه ضمیمه پرونده مشترك و دیگري تحویل 

نماینده قانونی چاه گردد.
هاي مجزا بایگانی و با ضروري است صورتجلسات نصب، کالیبراسیون اولیه، پلمب تابلو و... بجز پرونده در زونکن-2تبصره

دسترسی به اطالعات گوناگون مرتبط با تابلوهاي کنتور هوشمند منصوبه میسر گردد.    ایجاد بانکی
هاي مرتبط با بازدید کنتور هوشمند در طول ماه نظیر نصب،کالیبراسیون و قرائت حوزه آب الزامی است کلیه فرم-3تبصره

برداريبهرهدر آخر هر ماه به دفتر حفاظت و کنتورهاي هوشمند و چک لیست دوره اي و... تکمیل و نسخه اي از آن(تصویر)
منابع آب ارسال شود.



92از 43صفحه 

هاي غیرکشاورزي خصوص براي چاهها بهضروري است در زمان عملیات کالیبراسیون بخش آب کنتور، براي کلیه چاه-3تبصره
منبع آبی دیگر به لوله دقت الزم در خصوص کنترل خروجی واحد (اطمینان از عدم برگشت ویا انتقال آب شبکه یا مخزن و 

خروجی آب) با لحاظ آبدهی پایدار چاه بعمل آید. 
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»12پیوست شماره « 
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»12ادامه پیوست شماره « 
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خرید کنتور هوشمندپیمانراهنماي -13پیوست شماره 

نصب، کالیبراسیون و انجام خدمات پشتیبانی و تعمیرات و نگهداري کنتورهاي ،پیمان تامین، تهیه

هوشمند در محدوه ...............

شماره پیمان:
تاریخ پیمان:
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فهرست مطالب

48موافقت نامه-1
51شرایط عمومی-2
52شرایط خصوصی-3
56پیوستها-4
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موافقت نامه-1

..... که در این پیمان، کارفرما این موافقت نامه، در تاریخ........................... بین......................... به نمایندگی ...............................
ا و مالکیت صنعتی ایران و با نامیده می شود، از یک سو و................. که با شماره....................... در اداره کل ثبت شرکت ه

شود، به ار نامیده میشماره................... در شهر....................... کشور.......................... به ثبت رسیده است و در این پیمان، پیمانک
رك این پیمان درج شده است، منعقد می گردد. نشانی.......................... از سوي دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدا

در این موافقت نامه، کلمات و عبارت ها، داراي معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به آنها اطالق شده است. 

موضوع پیمان -1ماده 

تعمیرات و نگهداري کنتورهاي نصب، کالیبراسیون و انجام خدمات پشتیبانی و ،تامین، تهیهپیمان عبارت است ازموضوع
.پیمان10هوشمند در محدوده ............... به شرح درج شده در پیوست 

اسناد و مدارك پیمان -2ماده 

اسناد و مدارك زیر در مجموع، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هریک، به عنوان جزوي از پیمان محسوب 
می شوند. 

موافقت نامه -

183406/101) به شماره PCپیمان هاي تامین کاال و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام( ط عمومی یشرا-
5/10/83تاریخ 

شرایط خصوصی -

پیوست هاي پیمان -
رسد. سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان، در مدت اجراي کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می-

صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارك پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارك پیمان اولویت دارد.درتبصره: 
اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه هاي اجرائی و مشخصات ،هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد

عمومی پیمان اولویت دارد.در سایر موارد شرایط خصوصی بر شرایطفنی عمومی است.
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مبلغ پیمان-3ماده 

1کارفرما در برابر انجام تعهدات پیمانکار، مبلغ................ریال را به پیمانکار می پردازد. تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست -3-1
، است. پیمان

1قطوع است. هزینه تغییرات کارها، طبق پیوست شرایط عمومی، م49مبلغ پیمان جز در ارتباط با تغییر کار موضوع ماده -3-2
پیمان و اندازه گیري تغییرات، محاسبه می شود.   

11یوستبه شرح پيساله بهره برداریکو اندازيراه پیشهايو متعلقات دوره یدکیلوازم تامینشامل پیمانمبلغ -3-3
است.یمانکارپیلهبه وسپیمان 

نحوه پرداخت -4ماده 

پیمان انجام می شود. 5رداخت ها به پیمانکار، طبق پیوست پ-4-1

تاریخ تنفیذ، شروع کار و مدت پیمان -5ماده 

تاریخ نافذ شدن پیمان، پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و ابالغ پیمان به پیمانکار است. -5-1
روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان، شروع کار را به پیمانکار ابالغ می کند. در غیر این صورت، 30کارفرما حداکثر ظرف -5-2

روز، کار را شروع می نماید. 30پیمانکار در پایان مهلت 
مت هاي اصلی ماه شمسی است. جزئیات مقاطع زمانی قس12مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار، -5-3

شرایط عمومی خواهد 64پیمان مشخص شده است. تغییرات مدت اجراي کار، تابع ماده 14، در پیوست (Milestone)کار 
بود. 

شرایط عمومی )، در اتمام طبق برنامه کار 66خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار: هرگاه به دلیل قصور پیمانکار ( ماده -5-4
، تأخیر پیش آید، خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی، از یا قسمت هاي اصلی آن

درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود. 20پیمانکار وصول می شود. مجموع مبلغ مربوطه به این نوع تأخیرها، از 
ارهاي موضوع پیمان را تکمیل کند، به ازاي هزینه تسریع کار: هرگاه پیش از سپري شدن مدت تکمیل کار، پیمانکار ک-5-5

هر روز تسریع کار، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می شود. 
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(Maximum Liability )حد مسئولیت مالی پیمانکار -6ماده 

شرایط عمومی )، طبق مبلغ و مدت تعیین 74حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان و دوره آن ( موضوع ماده 
شده در شرایط خصوصی است. 

نظارت دستگاه -7ماده

قدام می نماید.اظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ پیمان نسبت به معرفی دستگاه نظارت کارفرما 

نماینده کارفرما

نام

سمت

امضا

نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام

سمت

امضا

مهر
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شرایط عمومی-2

) براي PCکاالو تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام (شرایط عمومی این پیمان، شرایط عمومی پیمانهاي تامین 
-سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می5/10/1383مورخ 183406/101کارهاي صنعتی موضوع بخشنامه شماره 

باشد.
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شرایط خصوصی -3

ه شرایط این شرایط خصوصی، در توضیح موادي از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها، ب
خصوصی موکول شده است. از این رو، هرگونه نتیجه گیري و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و 
بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی، همان 

شماره مواد و بندهاي مربوط در شرایط عمومی است. 
حذف می شود : -2-3-7د بن

.10ماده 

زبان مدارك فنی کار، فارسی است. -

زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر، فارسی است. -
.1-13ماده 

درصد، معادل.............. میلیون 5مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات، مطابق آیین نامه تضمین براي معامالت دولتی، .1
ریال است. 

ماه است. 12انجام تعهدات، مدت اعتبار ضمانت نامه .2
شرایط آزادسازي ضمانت نامه انجام تعهدات، به شرح زیر است : -2-13ماده 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها، به شرح زیر است : -3-15ماده 

..هزینه بیمه نامه هاي......................... به عهده..........................................................................1
2..........................................................................................................................................................
مدت اعتبار بیمه نامه ها، به شرح زیر است :  -3-16ماده 

.....................................بیمه نامه ها......................... به مدت....................................................................
........................................................................................................................................................................

ر است : ترتیب دریافت خسارت هاي بیمه، به شرح زی-1-18ماده 
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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موعد تحویل نقشه هاي طبق ساخت از سوي پیمانکار به کارفرما،................... است.-3-25ماده 
مجاز به کار در خارج از ساعت هاي عادي روز و یا شب است. در شرایط زیر، پیمانکار-2-28ماده 

................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ما و وظایف وي در قبال آنان، به نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران، یا گروه هایی اجرایی کارفر-1-38ماده 

شرح زیر است : 
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
صورت می گیرد : ، به روش هاي زیر1-38سایر هماهنگی هاي مورد نیاز خارج از موارد قید شده در ماده -2-38ماده 

................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما، و یا گروه هاي اجرایی کارفرما در محدوده کار پیمانکار، عبارتند از: -3-38ماده 
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.47ماده 

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره ي آن به شرح زیر است : 
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
. 48ماده 

. مسئولیت هریک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براي واردات مصالح و تجهیزات موضوع 1
پیمان، به شرح زیر است : 

................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

. نحوه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین آالت ساختمانی و ابزار پیمانکار، به شرح زیر است : 2
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
است. 52مبلغ پیمان، از جمله شامل جبران هزینه هاي زیر، عالوه بر هزینه هاي درج شده در ماده -8-8-52ماده 

................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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میزان کسور حسن انجام کار براي بخش هاي مختلف کار، به شرح زیر است : -1-7-53ماده 
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت 4-53روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند 30به ازاي هر -8-53ماده 

هاي پیمانکار، مبلغ.....................، به عنوان جبران هزینه هاي اضافی پیمانکار، به وي پرداخت می شود. 
وان جبران هزینه هاي باالسري پیمانکار، براي تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ به عن-2-3-54ماده 

مشروط،..................... درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار، به وي پرداخت می شود. 
ت : . نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن، به شرح زیر اس55ماده 

................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

در صورت تکمیل پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار -4-1-56ماده 
پرداخت می کند. 

................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

( عدم شمول تعدیل به پیمان، یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود ). -5-1-56ماده 
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
پیمانکار، موظف است بیمه نامه هاي زیر را براي مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار -1-1-57ماده 

به کارفرما، به هزینه خود و به نام کارفرما، دریافت و تسلیم کند : 
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
شرایط واگذاري تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد کارفرما، به شرح -5-60ماده 

زیر است : 
................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
دوره مسئولیت رفع نقص کارهاي موضوع این پیمان، پس از تحویل موقت کارها،.................... روز است. -1-61ماده 
علیق و سایر هزینه هاي ناشی از آن، مبالغ زیر، براي جبران هزینه هاي ناشی از نگهداري کارها در دوران ت-3-65ماده 

به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود. 
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................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
برنامه کار، یا قسمت هاي اصلی آن، خسارت تأخیر، به شرح زیر از . در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق66ماده 

پیمانکار وصول می شود. 

 درصورت تأخیر، توقف، یا قصور پیمانکار در انجام وظایف محوله طبق نمودار و بازه زمانی پیوست
نوان خسارت را به عاین پیمان، کارفرما می تواند به ازاي هر روز تأخیر ، معادل نیم درصد مبلغ پیمان

.از پیمانکار کسر نماید

ازیمورد نیانسانيرویآالت و ننینتواند ماشاتیمحدوده عملیبا توجه به گستردگمانکاریچنانچه پ
در صورت مهی% به عنوان جر15زانیبه مدیدر محل فراهم نمایکافزانیرا در موعد مقرر و به م

اعمال خواهد شد.مانکاریپتیوضع

نماینده پیمانکارنماینده کارفرما  

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی 

امضاامضا
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پیوستها-4

کارمختلفبخشهايبراي،پیمانمبلغتفکیکجدول:یک پیمانپیوست
آنها برمبلغازبخشیکهپیمانهاییبراي،عواملنرخوکارهاواحدبهايومقادیرفهرست:دو پیمانپیوست

:شامل،شودمیمحاسبهبهافهرستمبناي

.کارهاواحدبهايومقادیرفهرست-
آالتماشینوانسانینیرويعواملبهايفهرست-

.مقطوعمبلغپیمانهايدر،عواملنرخونقصانیواضافیکارهايواحدبهايفهرست:پیمانسهپیوست
.نقصانییاواضافیکارهايواحدبهايفهرست-
آالت)ماشینوانسانیعوامل (نیرويبهايفهرست-

تعدیلروش:پیمانچهارپیوست
پرداختها:پیمانپنجپیوست
.پرداختنحوه-
.پرداختهازمانیبرنامه-

.بیمه:پیمانششپیوست
.پیمانکارتعهددرهاينامهبیمهانواع-
.کارفرماتعهددرهاينامهبیمهانواع-

.اسنادياعتباروهاضمانتنامهکاربرگ:پیمانهفتپیوست

.پرداختپیشضمانتنامۀکاربرگ-
.تعهداتانجامضمانتنامۀکاربرگ-
.کارانجامحسنکسوراستردادضمانتنامهکاربرگ-
.اعتبارگشایشترتیبواسنادياعتبارکاربرگ-

اختیارات دستگاه نظارت.ووظایف:پیمانهشتپیوست
)COMMISSIONING & PERFORMANCE TESTعملکردي (آزمایشواندازيراه:نه پیمانپیوست
.پیمانکاروکارفرمامسئولیتهايووظایفتفکیک-
.مصارفمیزانوعملکرديقبولقابلشرایطبهدستیابیضوابط-
مهندسی کارفرماوطراحیازناشیکهمصارفمیزانوعملکرديضوابطبهکاملدستیابیعدمازمواردي-

.کارفرمااختیاراتوپیمانکارتعهدات،نباشد
پیمانکارتعهددرکارهايشرحده پیمان:پیوست
.پیمانکارتعهددرتجهیزاتومصالحتامینوکارهاشرح-
.شودتامینبایدکشورداخلازکهتجهیزاتومصالح،اجرایی،فنیخدماتازبخشهایی-

بهرهدورانساله…و اندازيراهدورانبراي،مصرفیموادویدکیلوازمعمومیفهرست:پیمانیازدهپیوست
.برداري

.پیمانکاروسیلهبه،کارفرماکارکنانآموزشوتکنولوژيانتقال:پیماندوازدهپیوست
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.تکنولوژيانتقال-
.کارفرماکارکنانآموزش-

.کارهاو انجامتجهیزاتومصالحتامین،کاراجرايمحلتحویلدرکارفرماتعهدات:پیمانسیزدهپیوست
.اندازيراهپیشمرحلهتا،کارفرماتعهددرتجهیزاتومصالحتأمینوکارهاشرح-
و موادگاز،برق،آبمانندامکاناتی،خوراكاندازي (تأمینراهمرحلهدرکارفرماتعهداتوکارهاشرح-

،...Utilityشیمیایی، 
کارفرماتعهداتزمانیبرنامه-

.کاراجرايکلیزمانیبرنامه:پیمانچهاردهپیوست
.کارفرماسويازنیازموردمداركواسنادوهانقشهتحویلزمانیبرنامه-
.کاراجرايکلیزمانیبرنامه-

دومدستپیمانکارانوفروشندگانفهرست:پیمانپانزدهپیوست
مشروط بهمبالغمحلازکه،تجهیزاتومصالحتامین،خدمات،کارهاازاقالمی:پیمانشانزده و هفدهپیوست

.شودمیتامینپیمانکاروسیله
.فنیمداركواسناد:پیمانهجدهپیوست
.استانداردهاوکدها-

.فنیمشخصات-
.پیمانفنیاسنادسایروهانقشه-
.شودمیابالغپیمانکاربهوتهیهکارفرماوسیلهبهکاراجرايطولدرکهفنیمداركواسناد-
.رسدمیکارفرمااطالعیاتصویببهوتهیهپیمانکاروسیلهبهکاراجرايطولدرکهفنیمداركواسناد-
.فنیمداركزیانونسخهشمار-
.کارفرمانظرموردکامپیوتريهايبرنامهفهرست-

بستهو مشخصاتمحمولهارزشیابینحوة،تجهیزاتومصالححمل،تخلیهوبارگیريمراکز:پیوست نوزده پیمان
.بندي

.کارهاگردشنحوه:پیمانبیستپیوست
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کارمختلفبخشهايبراي،پیمانمبلغتفکیکجدول:پیمانیکپیوست
مبلغ اولیه پیمان بالغ است بر :

به عدد:
به حروف:

تفکیک مبلغ پیمان به شرح زیر است:
الف: بهاي تهیه و تامین تجهیزات ساخت داخل:
ب: بهاي تهیه و تامین تجهیزات ساخت خارج:

ج: بهاي ساخت تجهیزات:
د: بهاي بارگیري، حمل و باراندازي تجهیزات:

ه: بهاي نصب و راه اندازي و انجام کلیه تست هاي مربوطه:
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ازبخشیکهپیمانهاییبراي،عواملنرخوکارهاواحدبهايومقادیرفهرست:دو پیمانپیوست
:شامل،شودمیمحاسبهبهافهرستمبنايآنها برمبلغ

.کارهاواحدبهايومقادیرفهرست-
آالتماشینوانسانینیرويعواملبهايفهرست-

بهاي *فهرست مقادیر و بهاي واحد کلیه تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه از جمله تعداد، نوع، بهاي واحد و
کل کنتورها، ادوات جانبی، نحوه محاسبه هزینه هاي نصب و راه اندازي و سایر هزینه هاي مربوطه به تفکیک 

مطابق پیشنهاد مالی پیمانکار در این پیوست درج گردد.*
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مبلغپیمانهايدر،عواملنرخونقصانیواضافیکارهايواحدبهايفهرست:پیمانسهپیوست
.مقطوع
.نقصانییاواضافیکارهايواحدبهايفهرست-
آالت)ماشینوانسانیعوامل (نیرويبهايفهرست-

، در ذیل این پیوست درج گردد.*"این پیوست حذف می گردد"*در صورت عدم وجود این موارد، عبارت 
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تعدیلروش:پیمانچهارپیوست
کلیه تغییرات احتمالی در قیمت ها را در مبلغ پیشنهادي این پیمان شامل تعدیل نمی باشد و پیمانکار تائید می نماید 

خود منظور نموده و هیچگونه ادعایی دراین خصوص نخواهد داشت.
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پرداختها:پیمانپنجپیوست
.پرداختنحوه-
.پرداختهازمانیبرنامه-
آیین 5ماده "ج"درصد مبلغ  پیمان به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر مطابق بند 10مبلغ -

نامه تضمین براي معامالت دولتی، به پیمانکار پرداخت می گردد و طی مدت پیمان مستهلک می شود.
درصد مبلغ پیمان پرداخت می شود.20درصد پیشرفت کار، حق الزحمه قسط اول به میزان 30بعد از -
مان پرداخت می شود.درصد مبلغ پی20درصد پیشرفت کار حق الزحمه قسط دوم به میزان 50بعد از -
درصد مبلغ پیمان پرداخت می شود.20درصد پیشرفت کار حق الزحمه قسط سوم به میزان 70بعد از -
درصد مبلغ پیمان پرداخت می شود20درصد پیشرفت کار حق الزحمه قسط چهارم به میزان 90بعد از -
ی شود.درصد مبلغ پیمان پرداخت م10پس از اتمام کار و ارایه گزارش نهایی -
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بیمه:پیمانششپیوست
.پیمانکارتعهددرهاينامهبیمهانواع-

مسئولیت . هزینه وشوندتمام خطرپروژه در برابر حوادث باید بیمهمانیپاتیعملازیمود نزاتیشاغل و تجهافراد
نفر بیمه مسئولیت مدنی به صورت بی نام براي 15همچنین پیمانکار باید به تعداد این کار به عهدة پیمانکار است.

مواقع ضروري مهیا نماید.
پیمانکار موظف تست کلیه پرسنل خود و پیمانکاران جز را در مقابل خسارات جانی (دیه فوت و نقص عضو و هزینه 

ش بیمه قرار دهد.پزشکی) و همچنین خسارات مالی و جانی به افراد ثالث تحت پوش
بیمه کردن کلیه تجهیزات اصلی، تجهیزات جانبی و لوازم فقط به منظور تامین خسارت وارده بوده و رافع مسئولیت 

پیمانکار نسبت به تعهدات خود نمی باشد.
تمام هزینه تهیه و حفظ بیمه ها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است. در صورتیکه پیمانکار

یا بخشی از بیمه نامه یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه نامه موجود را تمدید نکند، کارفرما راسا اقدام 
به تهیه و یا تمدید بیمه نامه ها کرده و هزینه هاي مربوطه را از جمله هرگونه هزینه باالسري به حساب بدهکاري 

پیمانکار منظور می نماید.
.کارفرماتعهددرهاينامههبیمانواع-

کارفرما تعهدي در قبال تهیه بیمه نامه ندارد.
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.اسنادياعتباروهاضمانتنامهکاربرگ:پیمانهفتپیوست

.پرداختپیشضمانتنامهکاربرگ-
پیمانکار موظف است به میزان کل مبلغ دریافتی پیش پرداخت به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق 

نامه تضمین براي معامالت دولتی در اختیار کارفرما قرار دهد.آیین 
.تعهداتانجامضمانتنامهکاربرگ-

آیین نامه تضمین براي معامالت "5"ماده "ب"درصد مطابق مفاد بند 5ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 
دولتی می باشد.

.کارانجامحسنکسوراستردادضمانتنامهکاربرگ-
آیین نامه تضمین براي معامالت دولتی به "5"ماده "د"درصد مطابق بند 10پرداخت پیمانکار مبلغ از هر 

عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد، هشتاد درصد مبالغ سپرده حسن انجام کار مطابق آیین نامه 
تضمین براي معامالت دولتی قابل استرداد می باشد.

پرداخت، انجام تعهدات و استرداد کسور حسن انجام کار، مطابق آیین نامه *کاربرگ ضمانت نامه هاي پیش 
تضمین براي معامالت دولتی در این پیوست درج گردد.*

.اعتبارگشایشترتیبواسنادياعتبارکاربرگ-
، در ذیل این بخش درج گردد.*"این پیوست حذف می گردد"*عبارت 
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.تگاه نظارتدساختیاراتووظایف:پیمانهشتپیوست

نظارت بر انجام این پیمان مستقیما بر عهده دستگاه نظارت معرفی شده از سوي کارفرما می باشد:
*وظایف و اختیارات دستگاه نظارت در این بخش اضافه گردد.*
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COMMISSIONING & PERFORMANCE(عملکرديآزمایشواندازيراه:نه پیمانپیوست

TEST(
.پیمانکاروکارفرمامسئولیتهايووظایفتفکیک-
.مصارفمیزانوعملکرديقبولقابلشرایطبهدستیابیضوابط-
مهندسی کارفرماوطراحیازناشیکهمصارفمیزانوعملکرديضوابطبهکاملدستیابیعدمازمواردي-

.کارفرمااختیاراتوپیمانکارتعهدات،نباشد
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پیمانکارتعهددرکارهايشرحپیمان:دهپیوست
.پیمانکارتعهددرتجهیزاتومصالحتامینوکارهاشرح-
.شودتامینبایدکشورداخلازکهتجهیزاتومصالح،اجرایی،فنیخدماتازبخشهایی-
پیمانکار تعهد می نماید موضوع پیمان را با توجه به نقشه هاي اجرایی و مشخصات فنی مورد تایید کارفرما، -1

و استانداردهاي وزارت نیرو، اجرا نماید.دستورالعمل ها 
ایمن سازي محیط کار و رعایت اصول حفاظت به عهده پیمانکار می باشد. چنانچه به جهت عدم رعایت -2

استاندارد اجرا و موارد ایمنی، حوادثی اعم از جانی و مالی براي مشترکین، پرسنل پیمانکار و سایر اشخاص 
ه جبران خسارت وارد شده می باشد.ثالث بروز نماید پیمانکار موظف ب

پیمانکار بایستی در هنگام انعقاد پیمان از کلیه قوانین جاري مرتبط با پیمان و مشخصات اجراي موضوع پیمان -3
و استانداردهاي وزارت نیرو آگاهی کامل داشته، لذا هیچ نکته اي که بعداً در مورد آن استناد به جهل نماید، 

وجود ندارد.
ملزم است در اجراي موضوع پیمان از پرسنل خوش سابقه که عالوه بر دارا بودن کارت مهارت فنی پیمانکار -4

(صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه اي) رعایت شئونات اسالمی و اداري را بنمایند، استفاده کند و در 
ر و سایر اشخاص صورت عدم رعایت این موضوع جبران خسارت جانی و مالی احتمالی براي پرسنل پیمانکا

ثالث به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد. ضمناً پیمانکار موظف است 
کلیه پرسنل خود را در طول مدت پیمان تحت پوشش بیمه عمر و حادثه درآورده و کپی بیمه نامه پرسنل را 

تحویل مدیریت مربوطه نماید.
از انجام هر گونه عملیات، نسبت به تکمیل فرم اجازه کار و اخذ مجوز الزم از پیمانکار موظف است قبل -5

مدیریت متبوع اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت انجام مراحل کار حتی با وجود تمام مجوزها، به عهده 
یمانکار پیمانکار بوده و در صورت بروز حادثه بر اثر سهل انگاري کارگران پیمانکار، مسئولیت آن به عهده پ

باشد.می
پیمانکار موظف است مسائل ایمنی (نیروي انسانی و تاسیسات) را به شرح ذیل رعایت نماید.-6

پیمانکار موظف است ضمن رعایت کامل اصول حفاظت فنی و آموزش موارد ایمنی مربوط به موضوع -الف
تفاده نماید.پیمان به همکاران و کارگران خود، از از ابزار آالت ایمن فردي و گروهی اس

ایمنی تاسیسات و رعایت استاندارد تاسیسات در حین کار الزامی است.-ب
کلیه پرسنل شاغل پیمانکار باید در مقابل کلیه خطرات و حوادث ،بیمه عمر و حادثه بوده و همچنین -ج

پی بیمه پیمانکار موظف است داراي بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث باشد و ک
هاي مذکور را ارائه نماید. همچنین پیمانکار بایستی با قوانین مرتبط با پیمان (قوانین کار و تامین اجتماعی نامه

و ... ) آشنایی داشته و متعهد می گردد که تمامی مقررات قانون کار و این پیمان را در مورد کارکنان خود 
فوق رافع مسئولیت نمی باشد. پیمانکار بایستی گزارش حوادث را اعمال نماید و عدم آشنایی پیمانکار با قوانین

به موقع به کارفرما ارائه نماید (چنانچه حوادثی براي پرسنل پیمانکار یا اشخاص ثالث یا تاسیسات و اموال بروز 
بران خسارت نماید، که به علت عدم رعایت موارد ایمنی و استاندارد از جمله موارد باال از طرف پیمانکار باشد، ج

به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد). ضمناً پیمانکار بایستی مدارك و مستندات موثق 
دال بر آموزش ایمنی کارکنان را ارائه نماید.
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د پیمانکار حق واگذاري کار به غیر را ندارد و نمی تواند از افرادشاغل ادارات و یا نیروي کار اتباع خارجی فاق-7
پروانه کار استفاده نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند مسئولیت پاسخگویی به مراجع قانونی به 

عهده پیمانکار می باشد.
تهیه کلیه مصالح مورد نیاز جهت اجراي موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.-8

هاي اندازه گیري باشد پیمانکار موظف است از تبصره: در صورتی که در اجراي پروژه نیاز به استفاده از دستگاه
دستگاه هاي کالیبره شده مورد تایید کارفرما استفاده نماید.

چنانچه به دلیل حمل غیر استاندارد و غیر ایمنی مصالح، خسارتی به پرسنل پیمانکار، تاسیسات و اموال کارفرما -9
و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این زمینه و اشخاص ثالث وارد شود، مسئول جبران خسارت پیمانکار بوده

ندارد.
هر گاه ثابت شود که پیمانکار به منظور تحصیل پیمان به متصدیان کارفرما، حق العمل یا پاداش یا تحفه یا -10

هدایایی اعم از نقدي یا جنسی داده است، یا آنها و یا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهیم کرده است، 
اهد داشت پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه حسن اجراي پیمان را به نفع خود ضبط نماید. کارفرما حق خو

تصویب نامه هیئت وزیران 22/12/83مورخ 73288بدیهی است پیمانکار ملزم است مفاد دستورالعمل شماره 
را رعایت نماید.

ه تحویل و تحول را حداکثر پیمانکار موظف است لیست تجهیزات اندازه گیري منصوبه بانضمام صورتجلس-11
روز پس از عملیات موضوع پیمان به دستگاه نظارت ارائه نماید.5ظرف مدت 

نماینده پیمانکار جهت اطالع از طرح هاي واگذاري موضوع پیمان بایستی به صورت روزانه به مدیریت/ اداره -12
آن اداره به پیمانکار ابالغ می آب شهرستان هاي مربوطه مراجعه و بر اساس برنامه زمان بندي که از طرف 

گردد نسبت به اجراي موضوع پیمان اقدام نماید.
تهیه کلیه مصالح مورد نیاز جهت اجراي پیمان به عهده پیمانکار بوده و کلیه مصالح بایستی بر اساس -13

حین استانداردهاي وزارت نیرو باشد. پیمانکار موظف است امکانات الزم جهت بررسی فنی مصالح، قبل و در
اجراي موضوع پیمان را براي نمایندگان دستگاه نظارت فراهم نماید. پیمانکار صرفاً مجاز به مصرف مصالح نو 
می باشد و استفاده از مصالح مستعمل، غیر مجاز است. پیمانکار بایستی در صورت نیاز و اعالم کارفرما، 

صورتحساب خرید مصالح را به دستگاه نظارت ارائه نماید.
یت تامین خودرو، بنزین و کلیه ابزار و وسائل انجام موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.مسئول-14
بدینوسیله پیمانکار اعالم می نماید که از مشخصات فنی موضوع پیمان و محل و نحوه اجراء پیمان و قوانین و -15

مستند به جهل عنوان شود.شرایط اجرا، اطالع کامل داشته و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً
در صورت عدم انجام تعهدات از طرف پیمانکار، کارفرما مجاز است عالوه بر ضبط ضمانت نامه ها و وصول -16

خسارت، جهت انجام موضوع پیمان با سایر پیمانکاران، پیمان منعقد نماید.
ین، معایب و نواقصی در سال پس از تحویل می باشد و چنانچه در دوره تضم3دوره تضمین پیمان به مدت -17

کار مشاهده که مربوط به استفاده از مصالح نامرغوب یا عدم رعایت اصول فنی در اجرا باشد، پیمانکار ملزم 
است کلیه نواقص را به هزینه خود، بر طرف نماید. چنانچه پیمانکار پس از ابالغ کارفرما به وي، در انجام این 

15راساً نسبت به رفع نواقص اقدام و هزینه هاي مربوطه را به اضافه تعهدات قصور ورزد، کارفرما مجاز است
درصد از محل سپرده یا مطالبات پیمانکار کسر و یا سپرده پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید.
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پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجراي کلیه کارهاي موضوع این پیمان را بر اساس مشخصات و نقشه ها و -18
دستورات کتبی کارفرما یا کارفرما پیمان یا نماینده آن رابه عهده دارد و نظارتی که از طرف محاسبات فنی و 

کارفرما یا نمایندگان او در اجراي کارها می شود، به هیچ وجه، از میزان این مسئولیت نمی کاهد.
اص ثالث و پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی ،مسئول خسارات وارده جانی و مالی پرسنل خود و اشخ-19

تاسیسات و اموال کارفرما و اشخاص ثالث بوده و کارفرما در این مورد هیچ گونه مسئولیتی به عهده ندارد.
پیمانکار ملزم است، قبل از به کارگیري پرسنل، نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفري از ایشان اقدام و -20

دره از سازمان آموزش فنی و حرفه اي و کپی لیست پرسنل خود را به انضمام کپی کارت مهارت فنی صا
گواهی عدم سوء پیشینه کیفري و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (همگی داراي مهر برابر با اصل و داراي 
اعتبار یک ساله) ایشان را به دستگاه نظارت ارائه نماید. ضمناً پیمانکار موظف است، از به کار گماردن کارگران 

در و فاقد گواهی عدم سوء پیشینه کیفري خودداري نموده و نظارت مستمر را بر سالمتی معتاد به مواد مخ
ایشان داشته باشد. در غیر این صورت و در صورت مشاهده موارد فوق، نسبت به فسخ پیمان و رد صالحیت 

شرکت مذکور، اقدام خواهد گردید.
در حین اجراي عملیات از ابزار کار مناسب استفاده نماید.-21
ر هنگام عملیات، جهت جلوگیري از بروز حوادث، الزم است سرپرست گروه کاري پیمانکار در محل کار د-22

حضور داشته و نظارت کامل نسبت به رعایت موارد فنی و اجراي ایمنی را به عمل آورد.
اقدام نماید.پیمانکار می بایستی، ظرف مدت یک ماه پس از مبادله پیمان، نسبت به تهیه کسري لوازم ایمنی -23
پیمانکار متعهد به رعایت قوانین و الزامات ایمنی و بهداشتی می باشد.-24
قبل از شروع به کار، می بایستی کارکنان پیمانکار، کلیه آموزش هاي مربوط به ایمنی را طی نموده و گواهی -25

نامه هاي آن را از مراجع مرتبط دریافت و به پیمانکار ارائه نمایند.
حت سرپرستی پیمانکار، موظف به داشتن کارت شناسایی و استفاده از البسه مناسب کار متحد کلیه کارکنان ت-26

الشکل، با آرم شرکت پیمانکار مربوطه، می باشند.
پیمانکار می بایستی، کلیه تجهیزات ایمنی فردي و گروهی را ،در اختیار اکیپ هاي کاري قرار دهد.-27
اي و سرپرست گروه اجرایی پیمانکار تکمیل و در نظارت هاي دورهفرم کارت ایمنی می بایستی روزانه، توسط -28

موردي، به صورت هفتگی، به مسئول ایمنی یا مسئول مجاز، ارائه گردد.
کلیه حوادث جزئی، کلی و به خیر گذشت پیمانکار، می بایستی توسط پیمانکار، و بر اساس فرم گزارش حادثه، -29

به کارفرما ارائه گردد.
به معرفی فردي به عنوان رابط ایمنی و بهداشت حرفه اي، به کارفرما می باشد.پیمانکار موظف-30
مسئولیت کلیه حوادث و خسارت ها و عواقب آن متوجه پیمانکار می باشد.-31
رعایت قوانین و استاندارد هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي از جانب پیمانکار، مطابق با جدول انضباطی خاطیان -32

طه می باشد، که مستقیماً با صورت وضعیت پیمانکار در ارتباط است. در ضمن، در صورت ایمنی و مقررات مربو
عدم رعایت مقررات، در ارزیابی پیمانکار تاثیر گذار خواهد بود و در صورت وقوع حوادث جدي، پیمانکار و 

را بصورت ساالنه اسامی هیئت مدیره آنها در لیست سیاه قرار می گیرند. پیمانکار می بایست کلیه پرسنل خود
مورد معاینات ادواري قرار داده و نتایج این معاینات توسط دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گیرد.

حضور پیمانکار و پرسنل وي، در جلسات ایمنی که در مدیریت مربوطه برگزار می گردد، الزامی است.-33
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سط مدیریت و وارد نمودن در فرم چک بکارگیري نیروي جدید توسط پیمانکاران، بایستی پس از هماهنگی تو-34
لیست باشد.

پیمانکار موظف است تا دهم ماه بعد نسبت به پرداخت حقوق پرسنل خود اقدام و حداکثر تا پانزدهم همان ماه، -35
لیست حقوق پرداختی امضا شده توسط پرسنل، به انضمام فیش هاي واریزي را به مدیریت یا بخش مربوطه، 

تحویل نماید.
یمانکار، پیمانهایی جهت اجراي عملیات در شهرستان هاي دیگر استان ، با کارفرما منعقد نموده باشد، چنانچه پ-36

بایستی موضوع تمامی پیمانها را به صورت همزمان و موازي، اجرا نماید.
اعم از با عنایت به اینکه مقادیر فیزیکی مندرج در پیمان به صورت تقریبی بوده، بنابراین چنانچه به هر دلیلی (-37

اداري و غیر اداري) از قبیل کاهش اعتبارات شرکت، منتفی شدن بخشی از موضوع پیمان، مهیا نبودن اجناس 
و غیره، اجراي بخشی از مقادیر فیزیکی موجود در پیمان محقق نگردد، کارفرما هیچگونه مسئولیتی در 

به عهده نداشته و پیمانکار خصوص پاسخگویی به دعاوي مطروحه توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی،
نیز حق هر گونه اعتراض و دعوي در مراجع قضایی و اداري و غیره را در این خصوص از خود سلب می کند و 
انجام فعالیت بیشتر از مقادیر فیزیکی نیز منوط به درخواست کتبی کارفرما می باشد. در غیر این صورت 

را در مقابل فعالیت هایی که مازاد بر سقف پیمان است، ندارد.پیمانکار حق مطالبه هیچ گونه حق الزحمه اي 
قانون کار، به عهده پیمانکار بوده و در صورت بروز هر گونه حادثه جانی و 91و 85مسئولیت رعایت مواد -38

خسارت مالی، پیمانکار موظف به پرداخت کلیه هزینه ها خواهد بود.
این گزارش باید شامل .صورت مکتوب به کارفرما ارائه دهده بگزارش پیشرفت فیزیکی خود را باید پیمانکار-39

کنتور نصب شده، تعداد کالیبراسیون هاي انجام شده، نوع تعمیرات و نگهداري با ذکر دالیل خرابی و تعداد
و نوع استفاده شدهمصالحمورد استفاده در کارگاه یا آزمایشگاه وماشین آالت تجهیزات و و نوع همچنین
در دست اجرا باشد.عملیات 

تجهیزات مشخصات تعیین شده را در تأمین استاندار هاي ابالغ شده از طرف وزارت نیرو و پیمانکار باید-40
ماشین آالت معیوب و فرسوده ، ممنوع است و تجهیزات و از استفادهنماید . بدیهی است رعایت موضوع پیمان

ر لحاظ به عهدة پیمانکار است. از هتجهیزاتگونهکار بردن اینه عوارض و تبعات ب
راي بازدیدهاي مهندس مشاور، بو، دستگاه نظارتکارفرماه منظور بازدید نمایندگانپیمانکار متعهد است که ب-41

آمادگی الزم را داشته باشد.، روزه15دوره اي 
مختلف از هاي خود در شهرستان هاي موظف است نسبت به معرفی و اخذ مجوز براي نمایندگیپیمانکار--42

کارفرما اقدام نموده و تاییدیه اخذ نماید.
زمین جهت تجهیز کارگاه با مسئولیت کامل امینتپیمانکار زمین مورد نیاز براي تجهیز کارگاه تأمین می کند.-43

و اختیار پیمانکار صورت می گیرد و کارفرما در این زمینه مسئولیتی ندارد.
یف شده در پیمان نسبت به نصب کنتورهاي هوشمند مورد نظر به پیمانکار موظف است در بازه زمانی تعر-44

صحت سنجی کنتور و ملزومات و متعلقات صورت منطقه اي یا محلی طبق نظر کارفرما اقدام و پس از 
طبق روش هاي استاندارد و مورد وثوق وزارت نیرو، طبق پروانه هاي بهره برداري شرکت هاي آب مربوطه 

ق فرم هاي پیوست، صورتجلسه و به امضاي متقاضی رسانیده و ضمن بایگانی منظم منطقه اي مراتب را طب
سوابق به صورت رایانه اي و کاغذي، دو نسخه اصلی آن را براي درج در پرونده متقاضی به کارفرما ارائه 

نماید.
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رج در پیوست پیمانکار موظف است تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نظر را (با توجه به شرایط مند-45
براي نظارت کارفرما و ناظر پیمان بر نحوه انجام پیمان تهیه و در اختیار ناظر و شرایط خصوصی این پیمان) 

کارفرما قرار دهد.
اي ایجاد نماید به گونهکارفرمایمانکار موظف است به تعداد الزم نمایندگی در سطح استان با اخذ تأییدیه ازپ-46

استقرارکنتور حاضر شود.طراري حداکثر ظرف مدت یک ساعت در محل که متصدي امر در مواقع اض
می شود.انجامتحت نظر و تأیید کارفرما و ناظر پیمان توسط پیمانکار وساخت و تهیه ادوات جانبی -47
سال تحت گارانتی پیمانکار بوده و 3کلیه کنتورهاي نصب شده و ادوات جانبی متعلقه از تاریخ نصب به مدت -48

نیز پیمانکار تحت این پیمان ملزم به ارائه خدمات و پشتیبانی کنتورها و ادوات جانبی مربوطه به پس از آن 
سال می باشد.10مدت 

پیمانکار موظف است، در اجراي موضوع پیمان، کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهاي وزارت نیرو را عیناً -49
رعایت و اجرا نماید.

وازم و تجهیزات الزم را براي نصب کنتور، طبق ضوابط و مقررات وزارت نیرو و پیمانکار موظف است کلیه ل-50
طبق جدول و نقشه پیوست تهیه و از تولید کنندگان مورد تایید، تامین و به تایید کارفرما برساند.

بیس کنتور باید داراي نرم افزار داخلی با مشخصات ابالغی توسط وزارت نیرو باشد. وب سرور و سرور دیتا -51
قرائت کنتورها مطابق استاندارهاي وزارت نیرو توسط پیمانکار تهیه و پس از تایید کارفرما در اطاق سرور 

) و بانک اطالعات قرائت ها بر روي سرور ها AHEشرکت آب منطقه اي نصب و نرم افزارهاي قرائت مودم (
ه پیمانکار می باشد.و سایر هزینه هاي مربوطه بر عهدIP-VALIDنصب شود. بدیهی است تهیه 

تنظیمات نرم افزاري کنتورهاي مورد استفاده که داراي قابلیت ها و استانداردهاي وزارت نیرو می باشد، طبق -52
نظر کارفرما، بر عهده پیمانکار می باشد.

(قرائت گر دستی)، کابل HHUپیمانکار موظف است کلیه لوازم و تجهیزات الزم براي قرائت کنتورها شامل -53
(کابل درگاه)، کامپیوتر شخصی با مشخصات مناسب، لب تاپ با مشخصات مناسب، تب لت و کارت پورت

خوان مطابق جدول پیوست تهیه و به کارفرما تحویل نماید.
پیمانکار موظف است حدقل به مدت ده سال پشتیبانی نرم افزاري از کلیه نرم افزارهاي ارائه شده را به عمل -54

ارتباطی، رمزهاي عبور، رجیسترها و تمامی دسترسی ها را به کارفرما تحویل دهد.هايآورد و کلیه پروتکل
پس از نصب کنتور و انجام تنظیمات مربوطه، صورتجلسه تحویل و تحول، با حضور نماینده کارفرما و -55

و بردار، تکمیل و با درج مشخصات فنی، به کارفرما تحویل دهد. کارفرما پس از دریافت فرم مذکور بهره
اطمینان از صحت عملیات نصب، نسبت به تایید صورت وضعیت قدام خواهد نمود.

گیري مشترکین را ندارد و بایستی کلیه پرسنل پیمانکار به هیچ وجه حق دخالت و دستکاري تجهیزات اندازه-56
گزارش نماید. گیري را کتباً، از طریق فرم، به نماینده کارفرما، مشاهدات خود در مورد اشکاالت وسایل اندازه

بدیهی است کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال مسائل ایمنی و حوادث احتمالی، ناشی از عملکرد پیمانکار 
نداشته و جبران کلیه خسارات وارده از این بابت به عهده پیمانکار می باشد.

د تایید کارفرما و به نام پیمانکار موظف است سیم کارت هایی با توانایی فقط ارسال داده را از اپراتور مور-57
کارفرما خریداري و بر روي کنتورها نصب نماید.

کنتور و کلیه لوازم مورد استفاده، باید داراي گواهی احراز حصول استانداردهاي تولید از وزارت نیرو باشد. در -58
اشد نسبت به فسخ صورتی که پیمانکار، از لوازم و تجهیزات غیر استاندارد استفاده نماید، کارفرما مجاز می ب
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پیمان و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات پیمان، اقدام نماید. ضمناً با توجه به برآورد، میزان خسارت 
بابت نصب تجهیزات غیر استاندارد، از محل تضامین پیمانکار، کسر می گردد.

ه صورت نامحدود، پشتیبانی پیمانکار متعهد می گردد کلیه قطعات یدکی کنتور و نرم افزار مربوط به آن را، ب-59
نماید.

لوازم، مصالح و تجهیزات مورد نیاز براي نصب کنتور شامل فونداسیون و ... به عهده پیمانکار خواهد بود.-60
کسور قانونی مطابق قوانین، مقررات و ضوابط جاري کشور محاسبه و از پرداختهاي مشاور کسر می گردد.-61
يهارگانبا ایدر اثر عدم هماهنگمانکاریپاتیمحدوده عملییبناریزساتیوارده به تأسيهاخسارتهیکل-62

.باشدیممانکاریپنهیعهده و به هزه بربطي ذ
يهاآن بخش از کار انجام شده با استفاده از نرخيماهانه خود را برايهاتیصورت وضعستیبایممانکاریپ-63

در آخر هرماه به کارفرما پس از تایید ناظر ،و محاسبه نموده وهیتهمانیمنظم به پریمندرج در جداول مقاد
و یالیرحاسباتاحجام کار و مدییتأزو پس ایدگیتوسط کارفرما رسهاتیصورت وضعنی. ادینمامیتسل

قابل پرداخت خواهد بود.یکسر کسورات قانون
تعهدات این پیمان، به بهره برداران چاه ها در صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور پیمانکار در انجام -64

(اشخاص حقیقی یا حقوقی)، یمانکار موظف به جبران خسارت وارده می باشد.
مانیپیعمومطیشرا17. ( عالوه بر ماده باشدیپروژه نمنیدر ایمجاز به بکار گماردن اتباع خارجمانکاریپ-65

، رانیوزأتیه26/9/82ك مورخ 29507/ت53869طبق مصوبه شماره باشدیماده حاکم منیکه در ا
یبدون مجوز از اداره کار و امور اجتماعیو اتباع خارجیکارگران افغانيریاز بکارگگرددیمتعهد ممانکاریپ

کند).يخوددار
زاتیدر خصوص همه افراد و تجهیاجتماعنیو مقررات وزارت کار و تامنیقوانهیمتعهد است کلمانکاریپ--66

باشد.یممانکاریو هر گونه عوارض متعلقه بعهده پمهیو باتینموده و مالتیمرتبط با پروژه را رعاازیمورد ن
را مناسب و بر مبناي قانون کار پرداخت نماید.کلیه پرسنل مربوطپیمانکار موظف است حقوق و مزایاي -67
ات موضوع پیمان و براساس برنامه موظف است با توجه به نوع، گستردگی و حساسیت کار عملیمانکاریپ-68

و زاتیاز طریق تأمین نیروي انسانی، تجهیاتیمنظم در محدوده عمليهاپینسبت به تشکیل اکیاتیعمل
آالت الزم جهت نیو ماشزاتیانجام عملیات پروژه از جمله نیروي انسانی و تجهيآالت الزم برانیماش

و در صورت لزوم و بروز شرایط ویژه به محل ازبهیورد نو حمل مصالح می تجهیزات و جابجائيآورجمع
داشته باشد.اریدر اختيروزوقت و شبانهمامته طوربتشخیص کارفرما 

پیمانکار موظف است ......... اکیپ شامل ماشین مناسب کارهاي صحرایی، راننده و کارشناس در -1تبصره
.................... و در دفاتر جداگانه مستقر نماید. تعدیل تعداد اکیپ دسترس امور آب تابعه شرکت آب منطقه اي 
ها با هماهنگی کارفرما امکان پذیر خواهد بود.

می 17صبح لغایت 7ساعات کار اکیپ هاي پیمانکار در کل استان به جز موارد اضطراري ازساعت -2تبصره 
باشد.

و حساسیت کار عملیات موضوع پیمان نسبت به معرفی مدیر پیمانکار موظف است با توجه به نوع، گستردگی -69
روزي در دسترس باشند اقدام نماید.صورت شبانهه افرادي که بوپروژه 

ریو سایهاي گشت و بازرس، با گروهیو همکاري الزم را در انجام خدمات فنیموظف است هماهنگمانکارپی-70
.دیمعمول فرماتحت نظر کارفرما ربطیذيهاارگان
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ارفرما شرکت ....................... و تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارك از طرف کاتینظارت بر حسن اجراي عمل-71
می باشد.

و لمیگزارش، فهیکلیه عملیات موضوع پیمان در قالب تهيموظف است نسبت به انجام مستندسازمانکاریپ-72
و کارکرد ماهانه هاتیمراه صورت وضعهاهانه و بهصورت مه هاي مربوطه را بعکس اقدام نموده و گزارش
صورت کامل تحویل کارفرما نماید.ه و همچنین در انتهاي پیمان ب

واقع در محدوده عملیاتی شرکت آب يهاحوزه هاي عملیاتی انجام کار مربوط به این پروژه مناطق و دشت-73
ایندهیاین خصوص پیمانکار مربوطه نماالزم است در) و وستیبوده (براساس نقشه پ....................اي منطقه

ایندهی. نمادینمایمناطق معرفیرا در جهت هماهنگازیمورد نزاتینمایندگان خود و امکانات و تجه
نمایندگان معرفی شده براي انجام پروژه باید اطالعات کامل و کافی مربوط به مسیر حرکت خودروها و ماشین 

داشته باشند.آالت سنگین و سبک را
نیروي نیهمچناتیانجام عملارینپیمانکار موظف است در منطقه عملیاتی اکیپ هاي کامل با تجهیزات مورد-74

مورد نیاز تجهیزاتکار داشته باشد. بنابراین کلیه ه هفته و در طول شبانه روز آماده بامیانسانی کامل را در ا
هر زمان که از سوي کارفرما اعالم گردد آماده همکاري باشند.در منطقه تأمین و در ، از طرف پیمانکارباید

به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار باید نسبت به بیمه کامالًاتیرعایت کلیه موارد ایمنی در حین انجام عمل-75
ده به عهاعم از مالی و جانی و افراد اقدام نماید و هرگونه خسارت احتمالی وارده تجهیزات نمودن ماشین آالت 

گونه مسئولیتی ندارد.باشد و کارفرما در این رابطه هیچپیمانکار می
نسبت به محدود نمودن محل فنی،با تهیه نوار زرد رنگ قبل از انجام عملیاتدر صورت لزومپیمانکار باید-76

ي و از ورود افراد متفرقع خودداراقدام اتیبه محدوده عملو تجهیزات براي ورود اشخاص و ماشین آالت 
.نماید

کارفرما دیو تائیاسیو دستورات مقامات مسئول سیو حقوقییقضاهیاحکام ثانورینظیلیچنانچه بنا به دال-77
و یآمادگزانیکار و میبا توجه به سختدیبه عمل آيریجلوگاتی، از انجام عملمانکاریکامل پیآمادگعلیرغم

ه بهاي مشابه ، اتیعملمیانگین هزینه هاي خدماتی دردرصد مبلغ 15حداکثر تا سقف مانکاریپيهانهیهز
قابل پرداخت خواهد بود.مانکاریبه پاتیانجام عمليهانهیعنوان هز
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سه واندازيراهدورانبراي،صرفیموادویدکیلوازمعمومیفهرست:پیمانیازدهپیوست
.ساله تضمین و ده ساله خدمات پس از فروش
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.پیمانکاروسیلهبه،کارفرماکارکنانآموزشوتکنولوژيانتقال:پیماندوازدهپیوست
.تکنولوژيانتقال-
.کارفرماکارکنانآموزش-
، کتابچه و بروشور، آموزش هاي توجیهی الزم براي نحوه انجام کار با CDپیمانکار موظف است ضمن تهیه-1

کنتورهاي موصوف را به کارفرما و مالک چاه ارائه نماید.
پیمانکار موظف است به تعداد معرفی شده از طرف کارفرما، کارکنان کارفرما را با هزینه خود، در خصوص نرم -2

افزار کنتورها و نحوه استفاده و بکارگیري آن، در ابتدا و شروع به کار آموزش بدهد و نرم افزار مربوطه را به 
گیري) مشترکین و کارشناس نصب لوازم اندازهتعداد مورد نیاز به نماینده کارفرما (دفتر نظارت بر خدمات

تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایاب و ذهاب دوره آموزشی نرم افزار، بر عهده پیمانکار است.
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و تجهیزاتومصالحتامین،کاراجرايمحلتحویلدرکارفرماتعهدات:پیمانسیزدهپیوست
.کارهاانجام
.اندازيراهپیشمرحلهتا،کارفرماتعهددرتجهیزاتومصالحتأمینوکارهاشرح-
و موادگاز،برق،آبمانندامکاناتی،خوراكاندازي (تأمینراهمرحلهدرکارفرماتعهداتوکارهاشرح-

،...Utilityشیمیایی، 
کارفرماتعهداتزمانیبرنامه-
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.کاراجرايکلیزمانیبرنامه:پیمانچهاردهپیوست
.کارفرماسويازنیازموردمداركواسنادوهانقشهتحویلزمانیبرنامه-
.کاراجرايکلیزمانیبرنامه-
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دومدستپیمانکارانوفروشندگانفهرست:پیمانپانزدهپیوست
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محلازکه،تجهیزاتومصالحتامین،خدمات،کارهاازاقالمی:پیمانشانزده  و هفدهپیوست
.شودمیتامینپیمانکاروسیلهمشروط بهمبالغ

در این پیمان مبالغ مشروط وجود ندارد.
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.فنیمداركواسناد:پیمانهجدهپیوست
.استانداردهاوکدها-الف

پیمانکار ملزم به رعایت دستورالعمل هایی به شرح زیر می باشد:
دستورالعمل اجرائی نحوه تهیه،نصب،پلمپ و بهره برداري کنتورهاي حجمی هوشمند-1
2-......

فنیمشخصات
مشخصات عمومی ناحیه :

پروژه تجهیز کنتور هاي چاه هاي کشاورزي در استان ....................... می باشد.
شرایط اقلیمی :

آورده شده است:1شرایط اقلیمی در استان ................. در جدول شماره 
. شرایط اقلیمی 1جدول 

استان

دماي هوا در فصل گرم 
)C°(

دماي هوا در فصل سرد 
)C°() سرعت باد ()%رطوبت نسبیm/s(

میانگین میانگینحداکثرمیانگینحداکثر
حداکثر

میانگین 
میانگینحداکثرحداقل

کلیات الکتریکی :
کلیات :

جهت انجام کارهاي الکتریکی طرح نصب و راه این مشخصات شامل کلیه تجهیزات الکتریکی و اقداماتی است که 
گیرد عبارت از انداري کنتور هاي چاه هاي کشاورزي مورد نیاز می باشد. کارهایی که طبق این مشخصات انجام می

تهیه، ساخت، آزمایش، نصب، راه اندازي، تحویل و تضمین عملکرد صحیح کلیه تجهیزات الکتریکی طبق حدود و 
بندهاي آتی، می باشد.مشخصات تعیین شده در

به همراه نقشه ها در یک مجموعه در نظر گرفته شود. خاطر نشان می سازد که مشخصات حاضر و داین مشخصات بای
نقشه هاي پیوست صرفاً جهت ارایه تصویري کلی از حدود و مشخصات کار می باشد و پیمانکار موظف است ضمن 

ه تجهیزات الکتریکی را تامین بازنگري و انجام محاسبات الزم، تجهیزات مورد نیاز جهت انجام کلیه کارهاي مربوط ب
نماید .

مشخصات حاضر حداقل تجهیزات منظور شده جهت انجام کار می باشد و پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات کمکی و 
جنبی مورد نیاز جهت انجام کار را بدون هرگونه افزایش قیمتی تامین نماید.

رافع مسئولیت هاي پیمانکار در مقابل صحت انجام کار الزم بذکر است که مفاد این مشخصات و نقشه هاي پیوست آن
نمی باشد.

این مشخصات ناقض مفاد پیمان و شرایط عمومی و خصوصی پیمان نبوده و از تعهدات پیمانکار در قبال پیمان و 
ضمایم آن نخواهد کاست.
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جهیزات، ابعاد کلی، کار موظف است کلیه نقشه هاي الکتریکی و سایر مدارات الکتریکی و سیم بندي تنپیما
دستورالعملها ، محاسبات و مشخصات کابلها ي مورد نظر را جهت بررسی به مشاور تحویل نمایند.

در مقابل هرگونه آسیب یا تغییر در اثر افزایش ولتاژ، صاعقه در بدترین شرایط حاصله بایدکلیه تجهیزات الکتریکی 
مقاومت نماید .

محدوده کار :
ت الکتریکی عبارت است از تهیه، ساخت، نصب و راه اندازي تابلوي خروجی ترانسفورماتور، باکس محدوده کار تجهیزا

باشد .هاي کنترلی، کابل هاي فشار ضعیف، کابل هاي جریان ضعیف، سیستم زمین، صاعقه گیر و ...  می
سیستم تامین برق شهر براي تجهیزات:

هرتز میباشد که در صورت 50ولت آمپر، 500ولت با توان حد اکثر 220برق مورد نیاز در ایستگاه هاي مربوطه برابر 
ولت در ایستگاه هایی که 220براي تامین برق بایدولت 380عدم وجود این منبع و قابلیت تامین از تیر برق هاي  

مشخص شده است از برق منطقه اي مربوطه انشعاب و نسبت به اتصال آن به تابلو اقدام گردد .
ولتاژ:

هرتز، سه 50ولت، 220ولتاژ نامی کار تجهیزات داخل تابلو یا باکس بتنی اعم از سیستم روشنایی، هیتر،  ترموستات 
-%15%+ تا 10سیمه، جریان متناوب بوده و کلیه دستگاه هاي جریان متناوب باید قادر باشند تا در محدوده حد اقل 

ولتاژ نامی بخوبی کار کنند.
کوتاه:جریان عادي و اتصال

تمام دستگاه ها باید قادر باشند بطور مستمر تا جریان کار تنظیم شده در شرایط عادي کار نمایند. همچنین کلیه دستگاه 
ها باید بتوانند آثار حرارتی و دینامیکی ناشی از جریان اتصال کوتاه ممکن را در سطح ولتاژ و جریان نامی تجهیزبخوبی 

تحمل نمایند.
استانداردها:

این قسمت کلیه استانداردها و کدهایی که در مشخصات فنی این اسناد به آن مراجعه شده در لیست آمده است.کلیه در
,IEC60439-1طراحی و اجراییات بخش الکتریکال میبایست مطابق  استاندارد  IEEE80 اعمال گردد 110و نشریه

.
تست کارخانه، حمل و نصب:

که الزم است تست کارخانه اي انجام شود، توسط پیمانکار و از طریق فصول بعدي ـ براي همه قسمتهاي تجهیزات 1
این اسناد یک برنامه ریزي تست هاي  کارخانه اي براي تصویب مشاور باید تهیه شود.

ـ گواهی تست براي مشخصه هاي عمده باید بصورت گزارشهاي تست تائید شده توسط آزمایشگاههاي مستقل معتبر 2
دستگاه نظارت باشد. گواهی مشخصه ها باید مربوط به آخرین تست باشد .وبه تایید 

روز قبل از شروع دوره آزمایشهاي معمول و آزمایشهاي 20دستگاه نظارت را باید ـ کارفرما و3
آگا ه نماید تا گواهی هاي الزم در صورت ضرورت بعمل آید.مشخصه هاي عمده توسط پیمانکار

به دستگاه نظارت ارسال مرحله از آزمایشها، پیمانکار باید گزارشی که حاوي نتایج بوده مشخص وـ بعد از تکمیل هر 4
دارد. 

ـ گزارش آزمایش باید به تایید دستگاه بازرسی برسد.5
پیمانکار براي تائید کافرما مشخصاتی براي بسته بندي، حمل، انبارداري و عالمت گذاریها که توسط سازندگان، تهیه -6

دگان و شرکت هاي حمل و نقل بکار رفته، نوشته و ارسال نمایند .کنن
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پیمانکار باید مطمئن سازد، که همه تجهیزات و مصالح موضوع کار بمقدار کافی براي هرگونه حمل بوسیله ریل، -7
اشی جاده، حمل هوایی بسته بندي شده است که حفاظت در مقابل خوردگی، صدمات فیزیکی، آلوده شدن، خسارات ن

آب، خسارات ناشی از شرایط جوي یا هر نوع دیگري که احتماالً در طول بارگیري ـ حمل و نقل و انبارداري پیش آید، 
انجام یافته است. جعبه ها و مصالح مربوط به بسته بندي در اصل در مالکیت  کافرما است مگر اینکه پیمانکار مایل به 

خرید جعبه هاي بسته بندي باشد.
چسب ها، عالمتگذاري ها و کدگذاري هاي روي جعبه ها، صندوقها و کانتینرها باید روشن و خوانا، همه بر-8

واترپروف، مقاوم در مقابل اشعه خورشید، و بطور مطمئنی چاپ شده یا محکم شده باشد. عالمات استاندارد باید مورد 
شکستنی ً ،  ً این طرف باال ً ، ً ابزار دقیق ًً و غیره. جعبه مصرف قرار گیرد مثل ً از اینجا بلند کنید ً ، ً قالب نشود ً ،  ً 

هاي پر شده با روغن هستند، باید بطور واضح محدودیت زاویه کج نمودن جعبه را در حین حمل هایی که حاوي دستگاه
عالمتگذاري شده و ها و غیره باید بطور روشن و نقل و بارگیري عالمتگذاري شود. مصالح آتشگیر نظیر روغن یا رنگ

در درجه حرارت مناسب نگهداري درج شود.
گزارش حمل و نقل هر کدام از حملهاي تجهیزات باید به دستگاه نظارت ارسال شود و حاوي اوزان ابعادي و شماره 

محموله ها باشد.
یت آگاه نمود.فوره اگر هر کدام از اقالم که انتظار ورود آن میرود، بموقع نرسید باید دستگاه مشاور را ب

کلیات سیستم برق رسانی به ایستگاه و تغذیه الکتریکی تجهیزات تامین شده:
براي راه اندازي سیستم پایش و اندازه گیري هر چاه در صورتی که برق شهر وجود داشته و دسترسی آن آسان باشد 

گیرد.بصورت مستقیم از کابل مربوطه انتقال برق صورت می
بصورت مستقیم وجود نداشته باشد از متد اندازه گیري مربوطه که نیاز به برق شهر ندارد با در صورتیکه برق شهر 

رعایت الزامات مربوطه استفاده نماید . 
تابلو برق ( باکس فلزي ):

در تابلوي مذکور سیستم هاي پردازش دیتاهاي پایش و اندازه گیري شده ، باطري، شارژر، ترمینال هاي ورودي و 
.مطابق نقشه هاي پیوست پیمانفن شنایی ، هیتر  وخروجی، رو

تمام تجهیزات و ترکیبات نباید از مواد خورنده باشند. کلیه قطعات فلزي گالوانیزه نشده باید کامالً تمیز، زنگ زدائی، 
و روغن زدائی، فسفاته، آستر شده با یک پوشش و در الیه دوم با یک رنگ مناسب جهت کارکرد در شرایط محیط گرم

مرطوب پوشیده شوند.
توسط مهندس ناظر تایید گردد.بایدپرداخت رنگ آمیزي 

ارائه بایدمطابقت داشته  باشد.گواهی آزمایشات 60439IECبا مشخصات مندرج در استاندارد بایدنتایج آزمایشات سري 
دهند.

تابلو صورت پذیرد:بر روي باید ذیل آزمایشهاي 
ـ بررسی نقشه هاي اجرایی .1
ـ عملکرد کلیه تجهیزات.2
ـ فعال کردن کلیه مدارات کنترل و قدرت .3
1000ـ آزمایش استقامت عایقی در ولتاژ 4 VDC. بر روي کلیه سیمهاي مدارات قدرت
ـ پایداري کلیه مدارهاي ولتاژ ضعیف .5
تطابق تجهیزات تابلو با پارت لیست .-6
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ها جانمایی.تطابق جانمایی تجهیزات داخل تابلو با نقشه -7
دستگاه نظارت در هنگام آزمایش تابلوها در کارخانه سازنده جهت تایید آزمایشات حضور خواهد داشت.

کلیه هزینه هاي مربوط به تست و بازرسی به عهده پیمانکار میباشد. -8
و از جنس فلزي مطابق و تعدادي از نوع دیواري تابلوهاي مورد نیاز جهت نصب در داخل سایت و از نوع ایستاده -9

مشخصات هر ایستگاه است. 
تابلوها باید تماما  از نوع جوشی باشند نه پیچ و مهره اي .-10
رنگ تابلوها باید از یک الیه پوششی و از نوع الکترواستاتیک باشد . پس از پایان رنگ آمیزي ضخامت رنگ باید -11
میکرون باشد.120تا 90
هاي تهویه کلیه تابلوها جهت جلوگیري از ورود حشرات باید بوسیله فیلتر پوشیده شود.جلوي منافذ و دریچه -12
آبی در نظر گرفته شود .DC-+ قرمز وDCرنگ سیم هاي ولتاژ -13
سیم فاز قهوه اي در نظر گرفته شود .وو زردرنگ سیم نول مشکی، سیم ارت سبز-14
شوند باید به محل ترمینال باکس متصل شوند.اکس میتمامی کابلهاي کنترل که از خارج واردب-15
بیش از دو سیم نباید در یک ترمینال و یا اتصال  باشد-16
کلیه ترمینالها باید در محل ترمینال باکس قرار گیرد و همچنین ترمینالها باید با یک برچسب مناسب شماره گذاري -17

شوند.
ده باشند و بنحوي تهیه شوند که تمام سیمهاي ورودي و خروجی تابلو را ترمینالها باید بصورت گروهی و ایستا-18

% نیز اضافه جهت مدارهاي احتمالی که در آینده وصل خواهند شد ، در نظر گرفته شود.10پوشش دهند و حداقل 
شماره سرسیم حلقه اي جهت کدگذاري سیمها تعبیه گردد.-19
نها تعبیه گردد.بر روي تابلوها شرایط جهت بلندکردن آ-20
موردبایدنصب از تولیدکنندگان معتبر اروپایی (طبق لیست سازندگان تجهیزات) باشد و قبل ازبایدکلیه تجهیزات -21

گیرد.تائید مشاور قرار
میلیمتر استفاده شود .5/2سایز سیم هاي مدار فرمان یک میلیمتر و قدرت -22
در نظر گرفته شود .IP54درجه عایقی تابلوهاحداقل باید-23
کلیه کابل هاي ورودي از طریق گلند کابل وارد باکس شوند -24

سیستم اتصال زمین و چاه ارت :
منظور ایجاد ایمنی الزم براي اپراتور و همبند سازي جهت هم پتانسیل سازي تجهیزات تابلو در این طرح از سیستم ه ب

سیستم مقاومت مخصوص خاك منطقه و سطح اتصال کوتاه در سیستم گردد . مبناي طراحی این ارتینگ استفاده می
اهم در نظر گرفته شده است.4باشد . در طراحی سیستم زمین در این طرح ، مقدار مجازمقاومت حداکثر می

طرح اجرایی سیستم ارت در هر ایستگاه در قسمت جزئیات طراحی سیستم الکتریکال ارائه شده است. بدنه فلزي کلیه 
به زمین متصل گردند. اتصال زمین مناسب باید جهت کلیه تجهیزات برقی در IECمطابق استانداردهاي بایدیزات تجه

نظر گرفته شود. 
کلیه تجهیزات الکتریکی توسط سیمهاي هادي مسی یا تسمه هاي مناسب به زمین متصل خواهد شد. از اتصال ارت 

ورت قطع یکی از دستگاهها، شبکــه اتصال زمین قطع خواهد شد، تجهیزات بصورت سري با یکدیگر بدلیل آنکه در ص
خودداري گردد. در صورتیکه الزم باشد باید از رنگ آمیزي جهت جلوگیري از خوردگی استفاده شده و کلیه نقاط باید

توسط جوش انجام شود . بایدبطور کامل رنگ آمیزي شوند.کلیه اتصاالت زمین بایداتصال زمین 
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اهم باشد .که این بر اساس میزان مقاومت مخصوص زمین آن منطقه 5بایدزان اهم براي چاه ارت حداکثر می-1
میباشد .

در نزدیکی باکس قرار گیرد .بایدچاه ارت -2
اهم)، از نقشه ضمیمه د استفاده گردد.5در صورت نیاز به کندن چاه ارت براي رسیدن به مقاومت مطلوب (-3
با دو  بسط یا کلمپ مناسب استفاده گردد .بایداتصال راد ارت در چاه با سیم ارت -4
در کف چاه از راد میله اي با روکش مس استفاده گردد .-5
داراي دریچه پیش ساخته پالستیکی موجود در بازار استفاده گردد .بایدچاه -6
ورت پذیرد .ص10mmبه شماره Bareبا سیم مسی بایداتصال چاه به باکس فلزي -7
ایجاد ترانشه در این خصوص ضروري است .-8
بدون لوله در کف ترانشه قرار گیرد .بایدسیم مسی ارت -9

از خاك مناسب استفاده گردد .بایددر چاه -10
براي حفاظت و امنیت تجهیزات و اپراتور در زمان بهره برداري و همچنین براي همبند و هم پتانسیل سازي تجهیزات 

از یک منبع ارت مطمئن استفاده گردد که می بایست داراي شرایط ذیل باشد:بایده در تجهیزات و اتصال کوتا
بصورت پیچ جوشی استفاده گردد .بایدتمامی تجهیزات فلزي مانند صفحه تجهیزات به باس ارت -1
ه باشند تا به داراي امکان اتصال به  ارت را داشتبایدو سایر المان هاي الکتریکال RTUتجهیزات الگرها و -2

باس یا ترمینال ارت متصل گردند .
رنگ بري گردد .بایدمحل اتصال ارت در صورت پوشش رنگ -3
با سیم ارت مجزا بهم وصل گردند .بایددر تجهیزات فلزي که یک پارچه نیستند -4
گردد .سانت بروي سینی تجهیزات لحاظ 10) بطول 3*20باس ارت ( شینه مسی بایددر داخل محفظه فلزي -5
به ارت یا نول سراسري وصل گردد . بایدسیستم ارت احداث شده براي تجهیزات ابزار دقیق لحاظ شده است .و ن-6

کابل هاي فشار ضعیف :
ولت باشند. 1000/600و  مناسب کار با ولتاژهاي NYYکابلهاي انتقال برق شهر باید از نوع 

هادي هاي کابل ها باید از جنس مس و با مقاطع مناسب باشند. کابل ها باید داراي ایزوالسیون دوبل باشند (هر هادي 
تطبیق نماید.IECبطور مجزا داراي ایزوالسیون باشد). مشخصات کابل ها باید با استاندارد 

نصب کابل ها در داخل ترانشه یا لوله پلی اتیلن:
. در صورتی که امکان ایجاد کانال عمده کابل ها در محوطه در داخل محوطه نصب خواهد شدبا توجه به اینکه بخش

طبق نقشه هاي ارائه شده نصب کابل ها در داخل ترانشه با لوله پلی اتیلنبایدبتنی خاص کابل وجود نداشته باشد 
شوند. 

باشد :اطالعات ضمیمه الف باشرایط زیر میبراي تغذیه سیستم برق با توجه به ایجاد ترانشه و خاکبرداري مطابق
سانتیمتر باشد .50به اندازه بایدعمق خاکبرداري -1
سانتیمتر تعبیه شود .25به اندازه حد اقلبایدعرض ترانشه -2
بار استفاده 10میلی متر با فشار 30به قطر داخلیPE80از داخل لوله پلی اتیلن با مشخصات بایدکابل هاي برق -3

گردد .
سانتی متر خاك نرم و سپس لوله پلی اتیلن بروي خاك نرم قرار داده شود .سپس 5ابتدا در داخل ترانشه به اندازه -4

سانتی متر بروي لوله خاکریزي گردد .10به اندازه 
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پس از خاکریزي ده سانتی ، نوار زرد رنگ خطر برق گرفتگی روي خاك خوابانده شود و بعد از آن ترانشه از خاك پر -5
ردد .گ
در این ایستگاه از عالمت فلزي به رنگ زرد ( مورد تایید مشاور )، در طول مسیر ترانشه جهت نشاندادن مسیر عبور -6

کابل به تعداد دو عدد استفاده گردد .
میلی متر و به 10متر از میخ دو پایه ي  میله گردي با ضخامت 6در ترانشه این ایستگاه بعد از لوله گذاري،  هر -7

سانتی متر ، مطابق اطالعات مندرج درنقشه ي مربوطه  در داخل ترانشه به زمین دوخته شود .30ع ارتفا
قبل از پر کردن ترانشه ، تست عایقی (میگر) بر روي کابل انجام شود .-8
کشیده شود .SPAREدر داخل لوله به همراه کشیدن کابل ، یک عدد نخ ریسمان بصورت -9

با فوم مخصوص آب بندي گرددبایدقبل از خاکریزي نهایی دوسر لوله ها 
سیستم صاعقه گیر:

متري باکس فلزي، 15سیتم صاعقه گیر براي ایستگاه هایی که از باکس فلزي استفاده شده و به شعاع حد اکثر 
مذکور ، نیازي به تجهیز نمودن متر وجود نداشته باشد. در صورت وجود سازه هاي10ساختمان یا تجهیزاتی به ارتفاع 

باشد . سیستم صاعقه گیر نمی
20در هر ایستگاه از سیستم میله فوالدي با روکش مسی فرانکلین به قطر  mmاستفاده خواهد شد.

6به ضخامت bearجهت اتصال سیم مسی  mm با کلمپ هاي مربوطه از میله فرانکلین به میله راد چاه ارت استفاده
می گردد.

سیستم تله متري :
مشخصات  بخش ارتباطی :

که در این سند بطور اختصار به نام Data Logger/RTUبخش ارتباطی باید قادر باشد ارتباط بین تجهیز  - 
تجهیز خوانده می شود و  سرور مرکزي را جهت تبادل داده ایجاد نماید.  این ارتباط ممکن است از طرف تجهیز  و یا از  

این ارتباط به منظور ارسال داده در قالب فایل با فرمت مشخص شده از سوي تجهیز، ر مرکزي  شروع شود. طرف سرو
ارسال فرمان از سرور مرکزي،  انجام پیکره بندي  تجهیز از راه دور( از  سوي سرور مرکزي)،  ایجاد قابلیت مرور  

دور و دریافت پاسخ بکار برده خواهد شد.  پروتکل و واسط به پایانه راه ,  ارسال آالرم از تجهیز Webتجهیز از طریق 
مورد استفاده  جهت ارتباط در این سند مطابق با مشخصات فنی مشخص گردیده است.

واسط هاي ارتباطی شامل موارد زیر است که بر حسب نیاز سایت هاي مختلف یکی از آنها  مورد نظر است. این -
هستند و  الزم است اینترفیس و مودم  مربوطه در داخل دستگاه در حین تحویل (Internal)واسط ها در داخل تجهیز 

GSM/GPRSوجود داشته باشد: 

الزامات عمرانی و مکانیکی:
جبران و ترمیم خسارات :

اعمال هر گونه تغییر در جزئیات طراحی و یا تخریب حین عملیات عمرانی و مکانیکی توسط پیمانکار در چاه هاي 
باید با هماهنگی صورت گیرد و پیمانکار موظف است پس از نصب نسبت به ترمیم و پاکسازي محل اقدام کشاورزي 

ست در غیر این صورت مسوولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد.انماید.  بدیهی
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محافظ ( کنتور ها و سنسورها ) :
در مواردي که تجهیزات در معرض دید و دسترس قرار می گیرند باید پوششی از جنس فوالد کشش پذیر براي آنها در 
نظر گرفته شود که به راحتی و بدون اینکه به تجهیزات و تنظیمات آنها خدشه اي وارد کند، قابل نصب و پلمپ باشد . 

تفاده گردد. نقشه هاي محافظ مطابق نقشه هاي مورد تایید مشاور اس
غالف سیم :

هر جا که سیمها از دیواره یا کف کانال ویا از زیر سطوح ماشین رو عبور می کند همچنین هر کجا سیمها در معرض 
پیش بینی شود.12-2-2خطر تخریب و سرقت قرار می گیرند باید مطابق بند 

تکیه گاه، فونداسیون و  سکوي دستگاه ها
ون، سکوي دستگاه ها و فونداسیون در صورت وجود باید عینا مطابق نقشه هاي مورد تایید کلیه تکیه گاه ها، فونداسی

مشاوراجرا گردند و هرگونه تغییر حین اجرا باید با نظر و تایید مهندس مشاور صورت گیرد.
مشخصات فنی خصوصی

کلیات
محدوده کار

ت نصب و جزئیات طراحی سیستم مذکوربر این فصل حاوي مشخصات فنی اعم از تعیین نوع سیستم مورد نیاز جه
باشد. برداري، حفاظت و دقت مورد نیاز میاساس شرایط هیدرولیکی، شرایط بهره

شرایط کار 
برداري در شرایط اعالم شده، مناسب باشد. تجهیزات و کلیه اجزاء آن باید کامالً براي بهره

کیفیت کار و نصب
تحت نظارت مستقیم دستگاه نظارت انجام شود. دستگاه نظارت حق تغییر وضعیت کلیه کارها باید با باالترین کیفیت و

دارد. نصب و محل تجهیزات را بدون پرداخت هزینه اضافی براي بهبود وضعیت در هنگام نصب محفوظ می
باشد.کلیه کارهاي الزم براي نصب مجدد قطعات معیوب، بدون پرداخت هیچگونه هزینه اضافی به عهده پیمانکار می

مقدار و طول ذکر شده براي تجهیزات و ادوات تقریبی بوده و پیمانکار مسئول مونتاژ و نصب دقیق هر یک از اقالم 
باشد. تجهیزات می

کلیه تجهیزات و وسایلی که در شرایط غیر عادي مانند رطوبت یا دماي کم یا بیش از حدود عادي، مورد استفاده قرار 
هایی اسب براي شرایط غیر عادي بوده و پیمانکار باید گواهینامه ساخت چنین تجهیزات و دستگاهگیرد، باید از نوع منمی

را براي آن شرایط ارائه نماید.
روندباید بر اساس استانداردهاي ارائه شده در مشخصات عمومی نصب تجهیزات و وسایل الکتریکی که در نصب بکار می

و آزمایش شوند. 
نصبتضمین و خدمات پس از 

سال پس از 3پیمانکار باید عملکرد مطمئن و رضایت بخش کلیه تجهیزات مندرج در این مشخصات را براي مدت 
تاریخ تحویل تضمین کند.

پیمانکار مسئول تعمیر و یا تعویض هر قطعه و دستگاهی که ممکن است در طول مدت مزبور به دالئل ناشی از عملکرد 
ر و یا تعویض آن باشد، بدون دریافت هزینه اضافی خواهد بود. دستگاه یا ساخت آن نیاز به تعمی
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شرح مشخصات نقاط هدف :

) نقشه ماهواره اي از شبکه ها1شکل (

لیست کنتور هاي اندازه گیري مورد نیاز در این استان : 
در این استان بر حسب شناسایی نوع چاه هاي کشاورزي ، تعداد کنتور هاي مورد نیاز به شرح ذیل می باشد. 

ردیف

ان
ست

م ا
نوع کنتور نا

اندازه گیري با 
تمامی متعلقات

نوع چاه
تعداد قیمت واحد (ریال )

کل

قیمت کل (ریال )

خرید 
(ریال)

نصب و راه 
اندازي(ریال)

خرید 
(ریال)

نصب و راه 
اندازي (ریال)

1

مبلغ پیشنهادي (ریال )
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جدول مشخصات چاه جهت انتخاب و نصب سیستم اندازه گیري: 
ي هامجموعه کامل اندازه گیري حجم آب در چاه

باطريبرق شهرمحافظبا:برقدار
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جمع

-مجموعه کامل اندازه گیري حجم آب در چاه
محافظبا :دیزلیهاي 

ري
باط
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استانرد

که
شب
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چاه
ام 

کنتور حجمی ن
WIکنتور حجمی التراسونیک

محافظ فلزي 
جهت حفاظت از 
سیستم اندازه 

گیري

ایجاد 
فونداسیون 

براي 
محافظ

.پیمانفنیاسنادسایروهانقشه-
.شودمیابالغپیمانکاربهوتهیهکارفرماوسیلهبهکاراجرايطولدرکهفنیمداركواسناد-
.میرسدکارفرمااطالعیاتصویببهوتهیهپیمانکاروسیلهبهکاراجرايطولدرکهفنیمداركواسناد-
.فنیمداركزبانونسخهشمار-
.کارفرمانظرموردکامپیوتريهايبرنامهفهرست-

پیمانکار باید فایل کتابچه نهایی ( فاینال بوك ) شامل پروتکل هاي ارتباطی و نرم افزارهاي داخلی کنتور و مودم، 
رمزهاي عبور و رجیسترها هر کنتور توسط پیمانکار تهیه و به صورت محرمانه در اختیار کارفرما قرار دهد.
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،محمولهارزشیابینحوة،تجهیزاتومصالححمل،تخلیهوبارگیريمراکز:نوزده پیمانپیوست 
.بنديبستهو مشخصات
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.کارهاگردشنحوه:پیمانبیستپیوست
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14پیوست شماره 
پشتیبانی و راهنماي نحوه انتخاب پیمانکار ذیصالح جهت انجام پیمان تامین، تهیه، نصب، کالیبراسیون و انجام خدمات 

تعمیرات و نگهداري کنتورهاي هوشمند
با استناد به قانون برگزاري مناقصات، انتخاب پیمانکار به صورت مناقصه عمومی دو مرحله اي صورت می گیرد. با توجه 

درصد حق الزحمه خدمات مورد انتظار مربوط به خرید تجهیزات می باشد، لذا ضرورتی به داشتن 70به اینکه بیش از 
واهینامه صالحیت نمی باشد. معیارهاي ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی مناقصه گران به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:گ

ماده "ج"آیین نامه اجرایی بند "و "قانون برگزاري مناقصات"ارزیابی کیفی مناقصه گران، این بخش مطابق مفاد 
نجام می شود. جدول زیر به عنوان راهنما جهت تعیین ا"ارزیابی کیفی مناقصه گران-قانون برگزاري مناقصات12

شاخص ارزیابی کیفی پیشنهاد می گردد. 
جدول شاخص هاي ارزیابی کیفی شرکت کنندگان در مناقصات خرید و امتیاز هر یک از آنها *

یف
شرح شاخص هاي فرعی ارزیابی کیفیشرح شاخص ارزیابی کیفیرد

تجربه1
(سابقه اجرایی)

کار در زمینه نصب تجهیزات موضوع مناقصهسابقه

سابقه کار در زمینه نصب تجهیزات مشابه

ارزیابی مشتریان قبلی و حسن 2
شهرت

رضایت نامه از کارفرماي ملی-2-1
رضایت نامه از کارفرماي استانی-2-2

توان مالی3

مستندات مالیات سالیانه پرداخت شده-3-1
فروش آخرین سال تولیدمستندات مبلغ-3-2

اظهارنامه مالیاتی دو سال گذشته-3-3
تایید اعتبار توان مالی از سوي بانک یا موسسات مالی و اعتباري مورد تایید بانک مرکزي-3-4

توان تجهیزاتی4

امکانات مناسب جهت ارائه خدمات پس از فروش-4-1
زمان کافی جهت گارانتی و وارانتیامکان ارائه ضمانت معتبر با مدت -4-2

برگزاري دوره هاي آموزشی-4-3

دانش فنی در زمینه نصب و راه 5
اندازي

وضعیت دانش فنی پرسنل شرکت-5-1

تخصص تیم اجرایی جهت نصب و راه اندازي-5-2

توان مدیریتی6
تیم مدیریت متخصص با سابقه کار مفید-6-1

پروژهنظام کنترل -6-2

ساختار سازمانی7
ساختار سازمانی قابل تجهیز براي اجراي طرح-7-1

فهرست کارشناسان کلیدي تمام وقت و پاره وقت قابل تامین براي اجراي طرح-7-2
حسن سابقه8

تضمین کیفیت خدمات و 9
محصوالت
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معیارهاي زیر به عنوان راهنما جهت تعیین معیارهاي ارزیابی فنی بازرگانی ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:
پیشنهاد می گردند:

جدول شاخص هاي ارزیابی فنی شرکت کنندگان در مناقصات خرید و امتیاز هر یک از آنها *

شرح شاخص هاي فرعی ارزیابی فنیشرح شاخص ارزیابی فنیردیف

مراحل تحویل، نصب، راه اندازي و ارائه ارائه گزارش فنی در مورد 1
-خدمات پس از فروش (متدولوژي کار)

-HSEدارا بودن گواهینامه استانداردهاي ملی و بین المللی و 2

ساختار و توان فنی و مهندسی3
پرسنل کلیدي براي اجراي طرح-3-1

ماشین آالت و تجهیزات مر تبط با اجراي طرح-3-2

قابلیت هاي فنی تجهیزاتسایر 4

قابلیت هاي فنی تجهیزات که فراتر از مشخصات فنی -4-1
مورد نظر باشد.

تولید داخلی-4-2
سازگار با تجهیزات موجود-4-3

-تجربیات ویژه5
-آموزش و انتقال فناوري6

بومی بودن7
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