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در قالب پویش  #هر هفته ـ الف ـ ب ـ ایران با حضور وزیر نیرو بصورت ویدئوکنفرانس صورت گرفت؛

افتتاح همزمان طرحهای آبرسانی به  ۴۰۰روستا در  ۲۰استان کشور

همزمان با هفته بیست و یکم پویش ملی #هرهفته
الف ـ ب ـ ایران طرح آبرسانی به  33روستای استان
آذربایجان شرقی با حضور مقام عالی وزارت نیرو
بصورت ویدئو کنفرانسی به بهره برداری رسید.
با اجرای این طرحها در  ۲۰استان کشور (از جمله در
 33روستای آذربایجان شرقی) در مجموع  ۲۸۱هزار
نفر از جمعیت روستایی ،از آب سالم و پایدار برخوردار
شدند.
وزیر نیرو در مراسم افتتاح همزمان طرحهای آبرسانی
به  ۴۰۰روستا در  ۲۰استان کشور ،از طرحهای

آبرسانی به  33روستا در استان آذربایجان شرقی که
در  14شهرستان استان و با جمعیت  20280نفر واقع
شدهاند ،بهره برداری نمود.
این طرحها در قالب پویش ملی  #هر هفته ـ الف ـ
ب ـ ایران (هفته بیست و یکم) همزمان با چند استان
دیگر از طریق ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.
دکتر اردکانیان در این مراسم با اشاره به افزایش بیش
از  ۴درصدی عرضه انرژی نسبت به پارسال و افزایش
 ۳۰درصدی صادرات انرژی در سال  ، ۹۹از جبران
حدود  ۱میلیارد متر مکعبی بیالن منفی سفرههای آب
زیر زمینی با اجرای طرحهای تعادل بخشی آبهای
زیرزمینی خبر داد و گفت :با هدف کاهش میزان
فروچالهها  ،طرحهای سازگاری با کم آبی هم در همه
استانها در حال اجراست.
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی در آیین افتتاحی این طرحها با
قدردانی از توجه ویژه وزارت نیرو به طرحهای آبرسانی
روستایی گفت :برای اجرای این طرحها مبلغ 234

میلیارد و  884میلیون ریال که مبلغ  219میلیارد و
 884میلیون ریال آن از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملی و مبلغ  15میلیارد ریال از محل اعتبارات بودجه
عمومی میباشد  ،هزینه شده است .
وی همچنین به طرح تصفیه خانه آب مجتمع
سراجوی غربی شهرستان مراغه اشاره کرد و افزود:
این تصفیه خانه با هدف حذف آهن ازآب شرب با
ظرفیت  28لیتر بر ثانیه و با اعتبار  40میلیارد ریال
جهت تامین آب روستاهای مجتمع سراجوی غربی
طراحی و احداث گردیده است.

بررسی وضعیت تامین آب شرب شهروندان تبریزی با حضور معاون
راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آبفای کشور

در راستای تاکیدات وزیر نیرو در خصوص بررسی وضعیت تامین آب
کالنشهر تبریز ،جلسهای با حضور مهندس کشفی معاون راهبری
و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،
مهندس طباطبایی مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری آب و
مهندس کرکانی مدیر دفتر بحران و سرپرست دفتر روابط عمومی
شرکت مهندسی آبفای کشور ،مهندس غفارزاده مدیرعامل شرکت
آب منطقهای آذربایجانشرقی و مهندس ایمانلو مدیر عامل آبفای

استان به همراه معاونین در سالن کنفرانس شرکت برگزار و مشکالت
مربوط به کمبود آب شرب کالنشهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آبفای استان
اظهار داشت  ۵۵ :درصد آب شرب کالنشهر تبریز از طریق خط
زرینهرود ۱۳ ،درصد از سد نهند ۳۱ ،درصد از چاهها و مابقی نیز از
قنوات تامین میشود.
     بقیه در صفحه بعدی   
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   ادامه از صفحه قبلی

مهندس ایمانلو افزود :در حال حاضر متوسط تولید سرانه آب مورد
نیاز  ۲۲۰لیتر بهازای هر نفر در روز بوده و متوسط تولید آب در منابع
زیرزمینی  ۱۶۰۰لیتر در ثانیه است؛ حداکثر میزان تولید آب در منابع
زیرزمینی نیز برابر با  ۱۸۰۰و منابع سطحی  ۳۵۰۰لیتر در ثانیه و
حداکثر سرانه آب مورد نیاز  ۲۵۰لیتر بهازای هر نفر در روز است.
مدیر عامل شرکت اضافه کرد  :در  ۲ماه ابتدای دوران کرونا تا ۳۷
درصد و تابستان  ۱۸.۵درصد افزایش مصرف داریم
وی ادامه داد  :با توجه به موقعیت و توپوگرافی کالنشهر تبریز و
اختالف ارتفاع در بعضی از مناطق که بیش از 180متر میباشد،
موجب افت فشار آب می شود .
مهندس ایمانلو در ادامه ،با مقایسه مصرف آب نسبت به زمان مشابه
سال گذشته گفت :هر سال افزایش مصرف آب بطور میانگین  6درصد
را نشان می داد ولی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،
حدود  18.5درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود 24/5درصد
افزایش مصرف در کل استان را نشان می دهد و کارکنان زحمتکش
شرکت آب و فاضالب استان بصورت شبانه روز و با تمام ظرفیت
نسبت به تامین و توزیع آب شرب شهروندان عزیز اقدام می نمایند .
مدیر عامل شرکت آبفای استان در خصوص تکمیل رینگ جنوبی
کالنشهر تبریز نیز گفت  :عملیات اجرایی در خصوص تکمیل رینگ
جنوبی شهر تبریز  15کیلومتر اجرا شده و  11کیلومتر باقی مانده
است که مشکل تملک دارد و در صدد حل مشکالت موجود هستیم.
همچنین از این پروژه  10کیلومتر از اجرای لوله گذاری مخزن 10
هزار متر مکعبی اندیشه تا مخزن تعادل با سایز  1600میلی متری
به اتمام رسیده است .
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در رابطه با
اقدامات اجرایی تامین آب در کالنشهر تبریز نیز خاطر نشان کرد:
در سه ماهه اول سال  ۹۹اقداماتی از قبیل حفر و تجهیز  ۶حلقه چاه
جدید در میدانهای چاهی موجود در دامنه شمالی سهند به منظور
افزایش تولید آب به میزان  ۱۳۰لیتر در ثانیه انجام شده و با شرکت
آب منطقهای استان جهت تکمیل رینگ آبرسانی جنوب تبریز نیز
همکاری می کنیم که امیدواریم بزودی تکمیل شود.
وی افزود :احیا و بازسازی مجدد  ۱۲حلقه چاه متروکه روستایی در
اطراف تبریز به منظور افزایش تولید آب به میزان ۱۵۰لیتر در ثانیه،
تجهیز پنج حلقه چاه عمیق با مجموع ظرفیت  ۱۳۰لیتر در ثانیه،
مهندسی مجدد تجهیزات اعم از اصالح الکتروپمپها ،تملیک محل
نصب پمپ و اصالح قدرت برق نیز از سایر اقدامات است.
وی همچنین گفت  :تعداد  5حلقه چاه حفر و تجهیز و وارد مدار
بهرهبرداری شده است و با تالش همکاران و پرسنل زحمتکش آبفای
استان امیدواریم بزودی تعداد  4حلقه چاه نیز وارد مدار بهرهبرداری شود .

معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

انصاف ًا شرکتهای آب منطقهای و آب
و فاضالب استان آذربایجان شرقی با
وجود اعتبارات کم و محدود خدمات قابل

قبولی را برای شهروندان تبریزی و استان
آذربایجانشرقی ارائه نمودهاند

وی در پایان افزود  :امیدواریم امسال نیز با مشارکت و همکاری
و همیاری مردم عزیز و مسئولین گرامی و با مدیریت مصرف آب،
مشکالت کمبود و افت فشار آب مرتفع گردد و همکاران شرکت
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بطور شبانه روزی در تالش
هستند تا آب مورد نیاز شهروندان و مشترکین عزیز را تامین نمایند .
در ادامه بعد از ارائه گزارش توسط مهندس غفارزاده مدیر عامل
آب منطقهای استان ،مهندس کشفی معاون راهبری و نظارت بر
بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور پس از بحث و
بررسی ،راهکارهای الزم را در این خصوص ارائه نمود.
مهندس کشفی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور در این جلسه گفت :انصافا
شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی
با وجود اعتبارات کم و محدود ،خدمات قابل قبولی را برای
شهروندان تبریزی و استان آذربایجان شرقی ارائه نمودهاند و من در
اینجا الزم می دانم از خدمات مهندس غفارزاده و مهندس ایمانلو و
مجموعه عوامل این شرکت ها تشکر و قدردانی نمایم .
بعد از این جلسه ،طی هماهنگیهای بعمل آمده با دفتر حجت
االسالم دکتر ال هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
محبوب تبریز ضمن دیدار حضوری با ایشان و تشکر از پیگیریهای
مکرر و راهکارهای ایشان در خصوص کمبود و افت فشار آب
در برخی از مناطق مرتفع کالنشهر تبریز ،در جلسهای از نزدیک
مشکالت مربوط به تامین آب شرب تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مهندس کشفی با حضور در دفتر دکتر پورمحمدی استاندار
آذربایجان شرقی ضمن دیدار با ایشان ،مسائل و مشکالت مربوط
به تامین آب شرب کالنشهر تبریز مورد بررسی قرار دادند.
در پایان ،مهندس کشفی با حضور هیئت همراه از تاسیسات و
مخازن در دست احداث و همچنین طرح رینگ شبکه آب کالنشهر
تبریز بازدید بعمل آورد.
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معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای استان :

با اقدامات صورت گرفته ،بزودی مشکل کمبود آب کالنشهر تبریز
در کوتاه مدت برطرف می شود

مهندس کشفی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای
مرکز آذربایجانشرقی در خصوص وضعیت تامین آب کالنشهر تبریز به
سوالت وی پاسخ گفت.
وی گفت  :رعایت مالحظات بهداشتی ناشی از بیماری کرونا مصرف
آب در بسیاری از شهرهای کشور از جمله تبریز را افزایش داد و حتی در
بعضی از روزها در کالنشهر تبریز بیش از 40درصد نسبت به مدت مشابه
افزایش مصرف نشان می داد و این افزایش مصرف در روزهای اخیر با
باال رفتن دمای هوا مقارن گردید.
وی ادامه داد  :متاسفانه این امر منجر شد به اینکه ما در بعضی از مناطق
با کمبود فشار و گاها» با قطعی آب روبرو شده و بدلیل اینکه تولید ما
کفاف این افزایش مصرف رو نمی داد مجبور به مدیریت مصرف نماییم .
مهندس کشفی ادامه داد  :با توجه به پیگیری های خوبی که در استان
انجام شد و هماهنگی منسجمی که بین شرکت های آب منطقه ای
و آب وفاضالب انجام شد انشاء اهلل ظرف بزودی شاهد مرتفع شدن
مشکل کم آبی باشیم.
وی در خصوص تصمیمات گرفته شده در این سفر گفت  :با تصمیماتی
که در سفر اخیر گرفته شد ،شاهد بهره برداری از تعدادی از طرح های

کوتاه مدت و میان مدت باشیم که عالوه بر رفع شدن این مشکل
بصورت کوتاه مدت ،در سال آتی مشکلی برای تامین و توزیع آب
بصورت پایدار نداشته باشیم .
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار در خصوص مذاکرات تلفنی نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه تبریزگفت  :با پیگیری های امام جمعه محترم
تبریز و مذاکرات مثبتی را که با وزیر محترم نیرو انجام دادند مقام عالی
وزارت نیرو دستوراتی در خصوص اختصاص اعتبارات فوری برای تکمیل
یکی از طرح هایی که معروف به طرح نهند میباشد ،صادر کردند که
امیدواریم با تخصیص این اعتبارات ،بخشی از کمبود آب شرب کالنشهر
تبریز بصورت کوتاه مدت رفع و برای طرح های بلند مدت آبرسانی از
جمله آبرسانی از ارس مشکالت تامین مالی آن برطرف گردد.

توسط شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی کسب شد :

عنوان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی سال  1398برای ششمین سال پیاپی
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برای ششمین سال پیاپی عنوان
«رتبه برتر» در شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال
 1398استان را کسب کرد.
بر اساس اعالم ستاد بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان ،شرکت
آب و فاضالب آذربایجان شرقی برای ششمین سال پیاپی عنوان «رتبه برتر
در شاخصهای عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال  »1398را
کسب نمود.
در این جشنواره ،ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی در دو بعد شاخصهای
«اختصاصی» و «عمومی» بوده که هر کدام  1000امتیاز می باشد .شاخص
های اختصاصی که عمدت ًا برگزیده از ماموریتها و فعالیتهای ذاتی شرکت بوده و
شامل :جمعیت تحت پوشش آب شهری ،جمعیت تحت پوشش شبکه جمعآوری
فاضالب شهری،آب بدون درآمد ،هوشمند سازی سامانه های آبرسانی شهری و
برنامه ایمنی آب میباشد که خوشبختانه با توجه به تعامل مناسب در سطح ملی
و استانی و در سایه تالش و کوشش پرسنل شرکت ،عملکرد شاخصها غالبا
بیشتر از مقدار پیش بینی شده بوده است.

همچنین ارزیابی شاخصهای عمومی در  6محور شامل :اصالح ساختار سازمانی،
توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری ،مدیریت سرمایه انسانی ،بهبود
فضای کسب و کار ،ارتقاء سالمت اداری و مسئولیت پذیری و استقرار نظام
مدیریت عملکرد انجام شده است .
شایان ذکر است مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی استان با
حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ،استاندار آذربایجانشرقی ،تعدادی
از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین استانی در
محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.
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نمایندگان سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست
از مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز بازدید کردند

دکتر شجاع مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  ،دکتر تجریشی
مدیر کل برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه و معاون سازمان حفاظت
محیط زیست و تعدادی از مدیران و کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه و
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان و معاون بهره برداری
وتوسعه فاضالب به همراه تعدادی از مسئولین ،از مدول دوم تصفیه خانه
فاضالب شهری تبریز بازدید کردند.

مهندس ایمانلو مديرعامل شركت آب و فاضالب استان در جلسه بازدید از
طرح مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز گفت  :در حال حاضر در
سطح استان تعداد  7واحد تصفيه خانه فاضالب در دست اجراء مي باشد كه با
تكميل آنها ظرفيت تصفيه فاضالب به مقدار قابل توجهي افزايش خواهد يافت
که یکی از این تصفیه خانه ها طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب
تبریزمی باشد .
فرایند تصفیه فاضالب مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز از نوع STEP
 FEEDبوده که این فرایند از نوع فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف
ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد
بیولوژیکی  ،یکی از پیشرفته ترین و کارآمدترین فرایندهای بروز تصفیه فاضالب
شهری می باشد .
وی ادامه داد  :جمعیت تحت پوشش این طرح یک میلیون نفر و ظرفیت تصفیه
خانه نیز  207000متر مکعب در شبانه روز خواهد بود .

مهندس ایمانلو به هزینه ها و محل اعتبارات طرح اشاره کرد و افزود  :با توجه به
حساس و مهم بودن طرح  ،اگر اعتبارات الزم برای تصفیه خانه فاضالب تبریز
اختصاص یابد ،انشاء اهلل طی چند ماه آینده از بخش مایع مدول دوم تصفیه
خانه بهره برداری خواهد شد.
مهندس ایمانلو در حین بازدید  ،در خصوص طرح تصفیه خانه فاضالب تبریز
گفت :مدول اول تصفیه خانه فاضالب تبریز در سال  80برای جمعیت 600
هزار نفری احداث شد اما با توجه به جمعیت یک میلیون و  600هزار نفری
کالنشهرتبریز تکمیل این طرح ضروری است.
وی افزود  :احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز از سال  95و با
اعتبار اولیه  182میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شد که سویل بخش
مایع بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ادامه داد :در صورت تخصیص اعتبار الزم پیش بینی می شود این بخش
امسال به بهره برداری برسد.
شایان ذکر است این پروژه یکی از مهمترین و همچنین یکی از بزرگترین
پروژههای زیست محیطی شمالغرب کشور و استان آذربایجان شرقی است .
در پایان جلسه  ،مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان از
مسئولین سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار
اختصاص زود هنگام اعتبارات الزم جهت تکمیل بخش مایع تصفیه خانه
فاضالب بمنظور بهره برداری از آن در دهه مبارک فجر شد.

قدردانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
از شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

بـه مناسـبت اول آبـان روز ملی آمار و برنامه ریـزی ضمن تقدیر از فعالیت های صـورت گرفته در پژوهشهای
آمـاری و فنـاوری اطالعـات در یـک سـال گذشـته و همچنین به پـاس قدردانـی از تعهد و همـکاری و تالش
صمیمانـه مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان در عرصـه ترویـج و تبییـن فرهنـگ آمـاری بـه عنـوان
زیربنای توسـعه ،لوح سپاسـی از سـوی ریاسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان آذربایجان شـرقی به
ایشـان اعطاء گردید .
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بازدید فرماندار شهرستان تبریز از تاسیسات و پروژههای
در دست اجرای شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

دکتر مهدوی فرماندار شهرستان تبریز در رأس هیئتی با حضور
مدیران عامل شرکت های آب و فاضالب استان و آب منطقهای،
معاون بهره برداری آب و تعدادی از مسئولین ،از سایت و تاسیسات
تله متری و سامانه واحد  ،122طرح احداث رینگ جنوب تبریز و
تاسیسات ،مخازن و طرحهای در دست اجرای شرکت بازدید کرد.
مهندس ایمانلومديرعامل شركت آب و فاضالب استان در جلسه
بازدید از طرحها و تاسیسات کالنشهر تبریز  ،ضمن خیرمقدمگویی
و تشکر و قدردانی از حضور فرماندار ،معاون فرماندار و هیئت
همراه گزارش کوتاهی از عملکرد و فعالیتهای این شرکت در
خصوص نحوه اجرا و هدف از اجرای طرح رینگ تبریز را تشریح
نمود.
مهندس ایمانلو در این جلسه اظهار داشت :طرح رینگ آبرسانی
کالنشهر تبریز حدود  25کیلومتر بوده و از شهرک اندیشه تبریز
شروع و تا شهرک خاوران ادامه خواهد داشت و هدف از اجرای
رینگ تبریز تکمیل چرخه توزیع آب شرب کالنشهر تبریز میباشد.
وی افزود :به دلیل عدم وجود رینگ ،شبکه شهری آبرسانی
که بتواند کالنشهر تبریز را در مواقع لزوم خدمات رسانی کند
و به صورت یکنواخت کل شهر تبریز را تحت پوشش آبرسانی
قرار دهد ،با مشکالتی مواجه میشود و با اجرای این طرح که
با همکاری تمام دستگاههای اجرایی در حال اجرا است ،بخش
عمدهای از قطعی و یا عدم قطعی بخشهای مختلف شهر مرتفع
خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی گفت :طرح
رینگ آبرسانی کالنشهر تبریز با  ۲۵۰میلیارد در حال اجراست.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به نیاز آبی شهر
تبریز گفت :با توجه به افزایش مشترکین و همچنین افزایش
میزان مصرف در کالنشهر تبریز و از طرفی با عنایت به گسترش
بیرویه شهر تبریز و بوجود آمدن شهرکهای متعدد در اطراف
شهر تبریز ما به آب بیشتری نیاز داریم به همین خاطر به دنبال
منابع جدید هستیم و در این زمینه تالش این است که توسط

همکاران شرکت آب منطقهای استان از حقآبه رود ارس برای آب
شرب تبریز و شهرستانهای واقع در مسیر ،آبرسانی شود.
در ادامه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان نیز از روند
اجرای خط دوم طرح آبرسانی زرینه رود به تبریز گزارشی ارائه
نمود.
دکتر مهدوی فرماندار تبریز در این بازدید به خبرنگار صدا و
سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت :در جلسهای که با عوامل
کارگاهی و مجموعه اجرایی برگزار شد ،تصمیماتی در خصوص
سرعت بخشیدن به اجرای پروژههای در دست اجرای شرکت
پیرامون مده ترین مشکل ،تامین منابع مالی این پروژهها بود که
تصمیمگیریهای الزم انجام شد .
فرماندار تبریز در خصوص تامین منابع آب شرب کالنشهر تبریز
نیزگفت  :برای تامین آب شرب کالنشهر تبریز دو برنامه کوتاه
مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است که در کوتاه مدت
از چاهها و افزایش تامین آب از سد نهند است و در بلند مدت
هم تامین آب شرب از طریق انتقال آب ارس خواهد بود و در
خصوص مشکالت تامین آب و نحوه پایداری آن ،جلساتی برگزار
و تصمیم گیری های الزم انجام خواهیم داد .
وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تالشهای شبانه روزی
شرکتهای آب و فاضالب و آب منطقهای استان گفت :با
برنامهریزیهایی که شرکتهای آب و فاضالب و آب منطقهای
استان آذربایجان شرقی دارند و همچنین با تالشهای این
عزیزان شاهد قطعی آب نباشیم و از شهروندان عزیز إن شاءاهلل
درخواست نمود صرفه جویی در مصرف آب را حتما مدنظر داشته
باشند تا انشاء اهلل شاهد قطعی آب نباشیم.
الزم به توضیح است دکترمهدوی و هیئت همراه ،مدیران عامل
شرکتهای آب و فاضالب استان و آب منطقهای همچنین از روند
اجرای طرح رینگ آبرسانی کالنشهر تبریز ،مخازن و چاههای در
حال حفر و طرحهای در دست اجرای شرکت و نیز از تاسیسات
تله متری و سامانه 122شرکت بازدید بعمل آوردند.
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بودجه سال  1399شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به تصویب
مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت رسید

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی با حضور مهندس جانباز رئیس مجمع و مدیر عامل
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و مهندس خشایی معاون
برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،
شامل بودجه سال  1399شرکت و همچنین صورتهای مالی طرحهای
تملک داراییهای سرمایه ای سال  97به تصویب اعضاء رسید .
در اين جلسه که بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،مهندس جانباز رئیس
مجمع عمومی ،مهندس خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
شركت مهندسي آب و فاضالب كشور به همراه هیئت همراه در شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور و همچنینمهندس ایمانلو مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب استان و اعضای هیئت مدیره شركت آب و
فاضالب آذربايجان شرقي و نماینده سهام شهرداری و نماینده حسابرسی
در محل شرکت آب و فاضالب استان حضور داشتند .

در ابتداي اين جلسه ،مهندس ایمانلو مدیرعامل شركت آب و فاضالب
آذربایجان شرقی ضمن تشکر و قدردانی از حضور مهندس جانباز ،مهندس
خشایی و سایر اعضاء مجمع و صاحبان سهام ،گزارشی از عملکرد و
فعالیتهای هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی در سال
 98و برنامههای سال  99را قرائت نمود.
در ادامه ،حسابرس مستقل و بازرس سازمان حسابرسی ،گزارش
صورتهای مالی طرحهای تملک دارایی سال  1397را ارائه و در نهایت
بودجه سال  99و صورتهای مالی طرحهای تملک دارایی سال  97به
تصویب اعضاء مجمع رسید.
در پایان جلسه مجمع عمومی ،مهندس جانباز و مهندس خشایی از
مدیرعامل ،کارکنان و همچنین صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی به خاطر تالشهای بعمل آمده در خصوص
عملکرد مطلوب شرکت ،تشکر و قدردانی نمودند .

تشکیل جلسات عملکرد بودجه با واحدهای تابعه شرکت
جلسات بررسی عملکرد کلیه مناطق تابعه شرکت آب و فاضالب
استان به دنبال تصویب بودجه سال  99در سال جاری ،با حضور قائم
مقام شرکت ،معاونین و تعدادی از مدیران ستادی با دستور مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان ،توسط حوزه معاونت برنامه ریزی در
ستاد شرکت برگزار شد.
در این جلسات ،پس از بحث و بررسیهای الزم ،مواردی از جمله
رعایت بودجه مصوب ،پرهیز از انجام هزینههای غیرضروری،کاهش
هزینههای جاری ،خدمات دهی بهینه به مشترکان در کل استان و
باالبردن سطح رضایتمندی ،اصالح شبکههای فرسوده در شهرها
و روستاها ،نصب انشعابات فاضالب در نقاط انفصال و ظرفیت های
خالی ،برنامهریزی دقیق و کاربردی برای سال آینده در خصوص تامین

آب در کلیه شهرها و روستاهای استان به جهت برون رفت از بحران
کمبود آب در پیک مصرف ،توصیه مدیران ارشد شرکت به مدیران
مناطق از جمله موضوعات مطروحه بوده است.

8

ســال پنجم

شــماره 16

آبان ماه 99

نشــریه الکترونیکی داخلی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجا نشرقی

همزمان با هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری و گلنک زنی دهها پروژه در سطح استان
با اعتباری بالغ بر  185میلیارد ریال

مهندس ایمانلو در نشستی با خبرنگاران به مناسب آغاز هفته دولت،
با بیان اینکه برای طرح های قابل افتتاح  80میلیارد ریال هزینه
شده است و بقیه اعتبارات مربوط به طرح هایی است که کلنگ زنی
می شوند ،اظهار کرد :از طرح های اجرا شده برای آبرسانی به ۱۹
روستا  105میلیارد ریال هزینه شده و بقیه اعتبار هزینه شده مربوط
به طرح های آب و فاضالب شهری است.
وی با اشاره به اینکه  ۳میلیون نفر در آذربایجان شرقی تحت
پوشش آب شهری و بیش از  ۸۵۰هزار نفر زیرپوشش آب روستایی
هستند ،ادامه داد :کیفیت آب تبریز به علت وجود بزرگترین و
مجهزترین آزمایشگاه شمال غرب کشور باال بوده و روزانه سه هزار
و  ۵۰۰نمونه از آب های مناطق تبریز گرفته می شود.
وی افزود ۲۴ :آزمایشگاه دیگر سنجش کیفیت آب در آذربایجان
شرقی وجود دارد که آزمایش های میکروبی و شیمیایی را انجام
می دهند و بیش از  ۶۶درصد جمعیت آذربایجان شرقی زیر پوشش
شبکه فاضالب شهری و روستایی قرار دارند و این درحالی است
که متوسط کشوری آن در حدود  ۵۰درصد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اعالم اینکه
 ۸۶درصد جمعیت تبریز زیر پوشش خدمات فاضالب قرار دارند و
رتبه اول را در بین کالنشهرهای کشور دارد ،گفت :در  ۱۴شهر
استان نیز انشعاب فاضالب وجود دارد و پنج تصفیه خانه اسکو،
خسروشهر ،فاز  ۴شهر جدید سهند و تبریز در دست اجرا است.
ایمانلو افزود ۲ :تصفیهخانه بزرگ در تبریز وجود دارد که بیش از
 ۱۰۰میلیون مترمکعب فاضالب تصفیه شده و به صورت پساب به

طبیعت برمیگردد.
وی همچنین با اشاره بر اینکه ۲هزار فقره در سال ،انشعاب غیرمجاز
داریم ،گفت ۲۰۰ :تا  ۳۰۰متر مکعب در ثانیه از محل جایگزینی آب
تامین کردهایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با بیان اینکه مشترکان
پرمصرف برابر با قانون  ۱۷درصد جریمه میشوند ،افزود :با
گزارشهای گشت کنترل چندین کارواش که آب شرب مصرف
میکردند ،قطع شدند و یک هزار و  ۵۰۰مشترک اخطار گرفته و
جریمه شدند.
محمد خانی معاون بهرهبرداری و توسعه آب استان آذربایجانشرقی
نیز با بیان اینکه آب تولیدی  ۱۴شهر استان در حالت سربهسری
قرار دارد ،گفت :تبریز در تیرماه تراز منفی داشت که با تدابیر انجام
شده هماکنون در نقطه سربهسری قرار گرفته است.
خانی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برای
 ۶۵شهر و  ۱۴۰۰روستا خدمات میدهد ،افزود۹۹ :درصد خطوط
آب و فاضالب مساکن مهر استان به اتمام رسیده است.
وی اظهار کرد :شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در طول
سه سال گذشته برای تکمیل تاسیسات زیربنایی آب و فاضالب در
کشور پیشرو بوده و باالی  ۹۰درصد اقدامات را انجام داده است
و باقی مانده مربوط به مسائل اجتماعی و حقوقی و فنی متولیان
است.
پرویز عباسی معاون بهره برداری آب و فاضالب آذربایجان شرقی
نیز در این نشست گفت :فاضالب شهری بیش از ۲میلیون نفر را
زیر پوشش دارد و امسال نیز  ۱۱۷کیلومتر از شبکه جمع آوری
فاضالب شهری در استان تکمیل می شود.
وی با اعالم اینکه بخش مایع مدول  ۲تصفیه خانه تبریز نیز طی
چند ماه آینده به بهرهبرداری می رسد ،گفت :تصفیه خانههای
اسکو ،آذرشهر ،خسروشهر ،فاز چهار سهند  ۱۰۸هزار نفر را
زیرپوشش میبرد.
وی اضافه کرد ۱۱ :کیلومتر شبکه فاضالب محالت تبریز شامل
قراملک ،طالقانی ،ارم و  ۴۲متری نیز آماده بهرهبرداری است.
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تبریزیها روزانه معادل  ۴۸۰میلیون بطری یک لیتری ،آب مصرف میکنند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی با بیان اینکه مصرف آب در
تبریز بسیار باالست ،گفت :روزانه مردم تبریز معادل  ۴۸۰میلیون بطری آب
یک لیتری مصرف دارند.
مهندس ایمانلو ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در آستانه روز خبرنگار
با حضور در دفتر خبرگزاری فارس در تبریز ،ضمن پاسخگویی به سواالت
خبرنگاران این مجموعه از بخشهای مختلف کار خبرگزاری بازدید کرده و روز
خبرنگار را به اعضای تحریریه تبریک گفت.
مهندس ایمانلو ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در گفتوگو با خبرنگار
فارس اظهار کرد :هر سال با توجه به رشد مصرف آب با موضوع رشد مصرف
 ۳تا  ۴درصدی روبهرو میشدیم که همیشه این افزایش را تا  ۱۲درصد
پیشبینیمیکنیم.
وی با بیان اینکه امسال با شیوع کرونا افزایش  ۳۷درصدی مصرف آب داشتیم،
تصریح کرد :این افزایش بیش از اندازه ،منجر شد تا ظرفیت شبکه ،پاسخگوی
این میزان رشد مصرف نباشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ،افزود :میزان افزایش مصرف آب در
تابستان امسال نیز با رشد  ۲۵درصدی روب ه رو شد.
وی با اشاره بر اینکه شبکه آب همانند برق و گاز نیست که با یک کلید روشن
و خاموش شود ،افزود :باید مسیر و شرایط زیادی را عبور کرد تا این آب را به
خانهها رساند ،چراکه برای رسیدن آب به یک منطقه تبریز مانند مالزینال باید
چند صد پله را باال رفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ،ادامه داد :بیشتر آب مصرفی هدررفت
است زیرا میتوان دوش نیم ساعته را در  ۱۰دقیقه انجام داد و یا با آب شرب
نباید خودرو و فرش شست.
وی متذکر شد :اگر هر فرد فقط  ۱۰درصد صرفهجویی انجام دهد به اندازه ۳۰
تا  ۴۰چاه آب ذخیره میشود.
مهندس ایمانلو با تاکید بر اینکه تمام تالش برای رسیدن به اندازه مصرف
استاندارد است ،ادامه داد :هر ثانیه  ۵هزار و  ۷۰۰لیتر آب در کالنشهر تبریز
مصرف می شود و آب شرب تبریز در نقطه سربهسر قرار دارد.
وی ادامه داد :مردم تبریز در  ۲۴ساعت شبانهروز معادل  ۴۸۰میلیون لیتر یا ۴۸۰
میلیون بطری یک لیتری آب مصرف دارند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی ضمن اشاره به دستورالعمل
یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی،گفت :شرکت
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در  63شهر و یک هزار و  500روستا
برای چهار میلیون نفر جمعیت ،ارائه خدمات می کند.
مهندس ایمانلو افزود :آب شرب شهروندان کالنشهر تبریز از سه منبع اصلی سد
نهند ،زرینه رود و چاه های اطرف شهر تامین میشود.
وی همچنین گفت :برای تامین آب تبریز آبرسانی از ارس به این کالنشهر الزم
است تا با استفاده از حقابه کشور مشکل کمبود آب تبریز برطرف شود.
* آذربایجانیها  100لیتر بیشتر آب مصرف می کنند
وی مصرف سرانه آب در استان برای هر نفر در شبانه روز را  250لیتر اعالم
کرد و گفت :میانگین استاندارد مصرف سرانه  150لیتر بوده و شهروندان در این

استان  100لیتر در شبانه روز بیشتر آب مصرف میکنند.
مهندس ایمانلو در ادامه به صرفهجویی در مصرف آب و رعایت الگوی مصرف
تاکید کرد و از شهروندان درخواست کرد توصیههای شرکت آب و فاضالب
استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشوند.
* ایران در زمینه مصرف سرانه آب خانگی در کشورهای مختلف
رتبه باالیی دارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی گفت :با توجه به افزایش دما
و محدودیت منابع آب شرب در مناطق مختلف کشور و به تبع آن در استان و
روند افزایش میزان مصرف آب توسط شهروندان کالنشهر تبریز ،در صورتی
که شهروندان در مصرف آب مدیریت نکنند احتمال بروز نوسانات مصرف و
کمبود آب وجود دارد.
وی عنوان کرد :ایران در زمینه مصرف سرانه آب خانگی در کشورهای مختلف
رتبه باالیی دارد و این امر متناسب با ذخایر آبی نیست.
* تنها  2.5درصد آبهای جهان شیرین است
ت آب و فاضالب آذربایجانشرقی تاکید کرد :تا زمانیکه مردم
مدیرعامل شرک 
کمبود منابع آبی را احساس نکنند در زمینه کاهش مصرف آب موفق نخواهیم
بود و نیازمند فرهنگسازی هستیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ،با عنوان اینکه ایران در زمره
کشورهایی است که در مرز بحران شدید آبی قرار دارد ،گفت :تنها  2.5درصد
آبهای جهان شیرین است ،که اکثر این منابع شامل یخهای قطبی میشود،
با این مصرف جهانی ،پیشبینی میشود در سال  48 ،2025کشور با بحران
بسیار شدید آب درگیر خواهند شد ،ما باید تمام تالشمان را بکنیم تا دچار این
بحران نشویم.
وی افزود :ایران از نظر تجدید مصرف آب سرانه از آخرین کشورهای جهان
است و در عوض از نظر مصرف سرانه آب جزو اولین کشورها بوده و با 189
لیتر مصرف سرانه روزانه ،از متوسط جهانی باالتر است.
مهندس ایمانلو گفت :نباید تفکرمان این باشد که وقتی شیر باز شد و آب آمد
پس آب داریم ،ولی باور کنید در پشت صحنه این ،دیگر منابعی وجود ندارد ،باید
این را به مردم منتقل کرد تا مردم مصرف را مدیریت کنند.
* بهرهبرداری از طرح رینگ آبرسانی کالنشهر تبریز  /افت
فشار و قطعی آب تبریز مرتفع میشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی در بخش دیگری از این
     بقیه در صفحه بعدی   
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گفتوگو گفت :طرح رینگ آبرسانی کالنشهر
تبریز حدود  25کیلومتر بوده و از شهرک اندیشه
تبریز شروع و تا شهرک خاوران ادامه خواهد
داشت که برای تکمیل آبرسانی کالنشهر تبریز
احداث میشود.
وی افزود :بهدلیل عدم وجود رینگ شبکه شهری
آبرسانی که بتواند کالنشهر تبریز را در مواقع
لزوم ،خدماترسانی کند و بهصورت یکنواخت کل
شهر تبریز را تحت پوشش آبرسانی قرار دهد ،این
طرح اجرا میشود.
ایمانلو ادامه داد :با اجرای این طرح که با همکاری
تمام دستگاههای اجرایی در حال اجراست ،بخش
عمدهای از قطعی و یا عدم قطعی بخشهای
مختلف شهر مرتفع خواهد شد.
* ضرورت تسریع در انتقال آب ارس به
تبریز
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به
نیاز آبی شهر تبریز ابراز کرد :با توجه به زیاد بودن
مشترکان در کالنشهر تبریز و از طرفی با عنایت
به گسترش بیرویه شهر تبریز و بهوجود آمدن
شهرکهای متعدد در اطراف شهر تبریز ،ما به آب
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بیشتری نیاز داریم به همین خاطر به دنبال منابع
جدید هستیم و در این زمینه تالش این است که
توسط همکاران شرکت آب منطقهای استان از رود
ارس برای آب شرب تبریز و شهرستانهای واقع
در مسیر آبرسانی شود.
وی به همشهریان در خصوص عدم اسراف آب
شرب بهداشتی و صرفهجویی در خصوص این
مایه حیات گفت :آب ارزشمندترین عطیه الهی و
مهمترین عامل تداوم حیات موجودات زنده و رکن
اصلی توسعه پایدار است.
مهندس ایمانلو اضافه کرد :فقدان یا کمبود این
مایع حیات بخش ،موجب اختالل در زندگی
شهروندان و بروز نابسامانیهای فراوان میشود.
وی بیان داشت :در چند دهه اخیر افزایش روبه رشد
جمعیت و به تبع آن گسترش شهرنشینی ،رشد و
توسعه در بخشهای کشاورزی و صنعتی منجر به
افزایش تقاضا برای مصرف در تمام زمینهها شده
است ،در این میان آب به عنوان مهمترین ماده
در توسعه پایدار کشور نقش مهمی را ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی
با اشاره به نحوه استحصال و سختیهای فرآروی
تامین و توزیع آب برای شهروندان خاطرنشان

کرد :هم اینک آب مورد نیاز کالنشهر تبریز
و تعدادی از شهرهای واقع در مسیر بهصورت فرا
استانی و با صرف هزینه و انرژی زیاد تأمین میشود
عالوه بر این آب شهر تبریز از چاههای دامنههای
کوه سهند همچنین از سد نهند تأمین میشود ،از
این رو الزم است مشترکان و همشهریان نهایت
دقت و صرفه جویی را در استفاده صحیح از آب
مدنظر داشته باشند.
* برخورداری  65درصد جمعیت شهری
آذربایجانشرقی از پوشش تاسیسات
جمع آوری فاضالب
مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی با
اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای طرح شبکه
فاضالب در استان و دفع بهداشتی فاضالبهای
خانگی گفت :امروزه ایجاد شبکه فاضالب یکی
از ضروریترین تاسیسات مورد نیاز جوامع بشری
برای رعایت بهداشت عمومی محسوب میشود
در این زمینه 65درصد از جمعیت شهری استان و
 80درصد شهروندان تبریزی از پوشش تاسیسات
جمع آوری و دفع فاضالب برخوردار می باشد که
امیدواریم با تالش همکاران بتوانیم این رقم را به
 100درصد برسانیم.

آب شرب کالنشهر تبریز در ایام گرم امسال در نقطه سربهسر قرار دارد

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی با بیان اینکه آب شـرب تبریز
در نقطـه سـربه سـر قـرار دارد ،گفـت :ایـن در حالی اسـت کـه تبریز بایـد  ۳۰تا ۴۰
درصد آب مازاد داشـته باشـد.
مهنـدس ایمانلـو در آسـتانه روز خبرنـگار با حضـور در خبرگزاری ایرنـا (مرکز تبریز)
بـا بیـان اینکـه کرونـا مصـرف آب در تبریـز را  ۳۷درصـد افزایش داده اسـت ،اظهار
کـرد :بـا تمهیـدات انجام شـده و همـکاری آب منطقه ای ،شـهرداری تبریـز و قطع
آب برخـی صنایع ،االن در وضعیت سـربه سـر هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه از سـال  ۱۳۹۴همـه سـاله حـدود پنج درصـد کمبـود آب داریم،
افـزود :هـم اکنـون کمبـود آب بـه  ۲۵درصـد افزایش یافته اسـت.
مهنـدس ایمانلـو بـا بیـان اینکـه مصرف بـی رویه آب در بحـران کرونا تا  ۲۶۰لیتر برای هر فرد در شـبانه روز افزایش یافته اسـت ،گفـت :این میزان
مصـرف ،تبریـز را بـا مشـکل کمبـود آب مواجه می کند کما اینکه اکنون نیز با کمبود  ۱۵میلیون مترمکعب کسـری آب در سـال مواجه هسـتیم.
وی خاطرنشـان کـرد :متوسـط سـرانه آب بـرای هـر فـرد  ۱۵۰لیتر در شـبانه روز اسـت که ایـن رقم در تبریـز  ۲۲۰لیتر بـوده حتی برخـی مواقع به
علـت کرونـا مصرف تـا  ۲۶۰لیتر نیـز افزایش مـی یابد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب آذربایجـان شـرقی اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه گسـترش شـهر تبریـز و بوجـود آمـدن شـهرک هـای متعـدد در
اطـراف ایـن شـهر ،بـه آب بیشـتری نیـاز داریـم؛ به همین خاطـر به دنبال منابع جدید هسـتیم تا برای آب شـرب این کالنشـهر و سـایر شـهرهای
آذربایجانشـرقی کـه بـا کمبـود مواجه هسـتند ،آبرسـانی کنیم.
مهنـدس ایمانلـو تاکیـد کـرد :آب ارس بهتریـن گزینـه برای تامین آب شـرب تبریز اسـت و باید زودتر به این شـهر برسـد تا برای مدت ها مشـکل
آب برطرف شـود.
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مدول دوم تصفیهخانه فاضالب کالنشهر تبریز منتظر اعتبار

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی یکی از اهداف مهم
طرح احداث مدول دوم تصفیهخانه فاضالب کالنشهر تبریز را استفاده
از پساب تولیدی بهعنوان تأمینکننده عمده آب مورد نیاز احیای دریاچه
ارومیه عنوان کرد و گفت :برای تکمیل این طرح  200میلیارد تومان
اعتبار نیاز است که باید در هیات دولت به تصویب برسد.
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی
طی گفتگویی در خصوص اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب
تبریز ،اظهار داشت :یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیهخانه
فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی بهعنوان تامینکننده
بخشی از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که انشاءاهلل در
صورت اختصاص اعتبارات الزم و به موقع ،بتوانیم قسمت مایع آن
را که تامینکننده بخشی از منابع آبی دریاچه ارومیه میباشد ،به
بهرهبرداری برسانیم.
وی افزود :مدول دوم تصفیهخانه بزرگ فاضالب تبریز ب ه عنوان
بزرگترین طرح تصفیهخانه فاضالب در حال احداث کشور به ظرفیت
جمعیتی یکمیلیون نفر اجرا میشود.
مهندس ایمانلو ،در خصوص طرح تصفیهخانه فاضالب تبریز گفت:
مدول اول تصفیهخانه فاضالب تبریز در سال  80برای جمعیت 600
هزار نفری احداث شد اما با توجه به جمعیت یکمیلیون و  600هزار
نفری کالنشهر تبریز تکمیل این طرح ضروری است.

مهندس ایمانلو یادآور شد :احداث مدول دوم تصفیهخانه بزرگ فاضالب
تبریز از سال  95و با اعتبار اولیه  182میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن
آغاز شد که سویل بخش مایع بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون  160میلیارد تومان برای مدول دوم تصفیهخانه
فاضالب تبریز هزینه شده است ،تصریح کرد :برای اتمام این پروژه
 200میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تخصیص میتوان
بخش مایع این تصفیه خانه را تا چند ماه آینده به بهرهبرداری رساند.
مهندس ایمانلو گفت :اعتبارات مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز
که از محل احیای دریاچه ارومیه اختصاص می یابد منتظر تصویب
اعتبارات در هیات دولت است.
وی ،یکی از اهداف مهم طرح احداث مدول دوم تصفیهخانه فاضالب
کالنشهر تبریز را استفاده از پساب تولیدی بهعنوان تامینکننده عمده
آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و افزود :با اجرای این
طرح ،بالغ بر  75میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه شده به
دریاچه ارومیه انتقال مییابد.
مهندس ایمانلو خاطرنشان کرد :جمعآوری و دفع بهداشتی فاضالب
با هدف سالمسازی محیط زیست شهری ،افزایش سطح بهداشت
عمومی ،محیطی و منطقهای ،ممانعت از آلودگی آبهای سطحی و
زیرزمینی و محیط زیست از محل فاضالبهای شهری ،استفاده از کود
آلی استاندارد تولید شده در کشاورزی منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و
انتقال بخش عمده فاضالب جمعآوری شده سطح شهر تبریز از دیگر
اهداف ایجاد مدول دوم تصفیهخانه فاضالب کالنشهر تبریز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در مورد فرآیند تصفیه طرح
مدول دوم تصفیهخانه فاضالب تبریز ،متذکر شد :فرآیند اجرای این
طرح از نوع فرآیندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده
و با توجه به مرحلهای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی،
یکی از پیشرفتهترین و کارآمدترین فرآیندهای به روز تصفیه فاضالب
شهری است.
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مهندس ایمانلو در بازدید خبرنگاران از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز :

در صورت تامین اعتبارات الزم ،طی چند ماه آینده از بخش مایع

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز بهره برداری خواهد شد
مدیرعامل و معاونین شرکت به همراه جمعی
خبرنگاران رسانههای گروهی از اجرای
عملیات احداث سایت مدول دوم تصفیه خانه
فاضالب کالنشهر تبریز بازدید کردند .
مهندس ایمانلو مديرعامل شركت آب و
فاضالب استان در جلسه بازدید از طرح مدول
دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز
گفت  :در حال حاضر در سطح استان تعداد
 7واحد تصفيه خانه فاضالب در دست اجراء
مي باشد كه با تكميل آنها ،ظرفيت تصفيه
فاضالب به مقدار قابل توجهي افزايش خواهد
يافت که یکی از این تصفیه خانهها ،طرح
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز
میباشد.
وی افزود :فرایند تصفیه فاضالب در مدول
دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز از نوع
 STEP FEEDبوده که این فرایند از
نوع فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف
ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن
سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی،
یکی از پیشرفته ترین و کارآمدترین فرایندهای
بروز تصفیه فاضالب شهری می باشد.
وی ادامه داد  :جمعیت تحت پوشش این طرح
یک میلیون نفر و ظرفیت تصفیه خانه نیز
 207000متر مکعب در شبانه روز خواهد بود .
مهندس ایمانلو به هزینه ها و محل اعتبارات
طرح ،اشاره کرد و افزود  :با توجه به حساس
و مهم بودن طرح ،اگر اعتبارات الزم برای
تصفیه خانه فاضالب تبریز اختصاص یابد
انشاء اهلل طی چند ماه آینده از بخش مایع
مدول دوم تصفیه خانه بهرهبرداری خواهد
شد.
مهندس ایمانلو در پایان ،با اشاره به اقدامات
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی
در خصوص احیای دریاچه ارومیه گفت:
احداث مدول دوم تصفیهخانه فاضالب تبریز
با ظرفیت اسمی  2/5متر مکعب در ثانیه،

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی:

با بهرهبرداری از مدول دوم

تصفیهخانه فاضالب تبریز ساالنه

بیش از  150میلیون متر مکعب

پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه

انتقال داده میشود.
این پروژه یکی از مهمترین و
همچنین یکی از بزرگترین پروژههای
زیست محیطی شمالغرب کشور و
استان آذربایجانشرقی است .

اجرای خط انتقال شبکه فاضالب تبریز بطول
 11کیلومتر ،اجرای بخشی از شبکه فاضالب
تبریز بطول  300کیلومتر  ،احداث تصفیه خانه
فاضالب آذرشهر و تکمیل و بهره برداری
از تصفیه خانه فاضالب بناب بخشی از این
اقدامات بوده است که با اجرای اقدامات فوق
ساالنه بیش از  150میلیون متر مکعب پساب
تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال داده
میشود .
وی افزود :این پروژه یکی از مهمترین
و همچنین یکی از بزرگترین پروژههای
زیست محیطی شمالغرب کشور و استان
آذربایجانشرقی است .
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آبآورد  ۱۲۵میلیون مترمکعبی تصفیهخانه تبریز برای دریاچه ارومیه

تکمیـل مـدول دوم تصفیـه خانـه فاضلاب تبریـز علاوه بـر ایجـاد
امـکان بـرای افزایـش یـک میلیون نفری مشـترکان شـبکه فاضالب
در ایـن کالن شـهر ،برنامـه هدایـت سـاالنه  ۱۲۵میلیـون مترمکعب
پسـاب بـرای احیـای دریاچـه ارومیـه را نیـز محقق مـی کند.
سـاخت مـدول دوم تصفیهخانـه بـزرگ فاضلاب تبریـز بـه عنـوان
بـزرگ تریـن تصفیـه خانه کشـور از سـال  ۱۳۹۵با اعتبـار اولیه حدود
 ۲۰۰میلیـارد تومـان در  ۲فـاز مایـع و لجـن آغـاز شـده کـه مراحـل
پایانـی بهـره بـرداری را در صـورت تامیـن منابـع مالـی میگذرانـد.
* بخـش مایـع مـدول دوم تصفیـه خانه تبریـز طی چند
مـاه آینـده به بهـره برداری می رسـد
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی در حاشـیه بازدید
از پیشـرفت طـرح مـدول دوم فاضلاب تبریـز ،گفـت :تبریـز تنهـا
کالنشـهر کشـور اسـت که حـدود ۸۶درصد پوشـش شـبکه فاضالب
دارد کـه ان شـاا ...بخـش مایـع این تصفیـه خانه طی چند مـاه آینده
بـه بهرهبـرداری میرسـد و وارد مـدار شـبکه می شـود.
* در حـال حاضـر  ۵۰میلیـون مترمکعب پسـاب فاز اول
تصفیـه خانـه تبریـز بـه دریاچه ارومیـه هدایت می شـود
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب آذربایجـان شـرقی خاطـر نشـان
کـرد :اکنـون نیز توسـط فـاز اول تصفیه خانـه  ۵۰میلیـون متر مکعب
پسـاب در سـال بـه سـمت دریاچـه ارومیـه هدایت می شـود.
ایمانلـو یـادآور شـد :برای سـاخت مـدول دوم تصفیه خانـه تبریز ۲۰۰
میلیـارد تومـان اعتبـار تخصیـص یافته بـود ،اما بـرای اتمام فـاز مایع
آن  ۷۰تـا  ۱۰۰میلیـارد تومـان دیگـر برای امسـال اعتبار نیاز اسـت تا
ایـن طـرح به اتمام برسـد.
وی گفت:تجهیـزات الزم ایـن تصفیـه خانـه با پیش بینی هـا و تدابیر
اندیشـیده شـده قبـل از تشـدید تحریم ها از کشـورهای آلمـان ،ایتالیا
و فرانسـه تامیـن شـده و اکنون به لحـاظ تجهیزاتی مشـکلی نداریم و
بقیـه تجهیـزات و اقدامات مهندسـی طرح ،توسـط متخصصان داخلی
انجـام و به پیـش می رود.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی ادامه داد :مشـابه
ایـن تصفیـه خانـه در کشـور وجـود نـدارد ،امـا بـه تازگـی در تهـران

سـاخت مشـابه آن آغـاز شـده در حالـی کـه تصفیـه خانـه تبریـز بـه
زودی افتتـاح می شـود.
ایمانلـو همچنیـن اظهـار کرد :برای تصفیـه فاضالب تبریز با سیسـتم
بـه روز بـکار گرفتـه شـده در ایـن نـوع تصفیه خانـه۶ ،مرحله شـامل
آشـغال گیـری ،دانـه گیری ،تـه نشـینی اولیـه ،هوادهی و ته نشـینی
ثانویـه پیـش بینـی شـده و خروجـی نهایـی آن بـه دریاچـه ارومیـه
هدایـت می شـود.
وی همچنیـن تاکیـد کـرد :بـا کامـل شـدن تصفیه خانـه تبریـز ،این
کالنشـهر در  ۱۲تا  ۲۰سـال آینده مشـکل فاضالب شـهری نخواهد
داشت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب آذربایجـان شـرقی تاکیـد کـرد:
تصفیـه خانـه موجود زنده اسـت کـه باید درجـه ،هوادهـی و فرآیندها
سـنجیده باشـد تـا عملیـات به خوبـی انجام شـود.
* تاکنـون  ۱۶۰میلیـارد ریـال بـرای ایـن طـرح هزینـه
شـده است
معـاون بهـره بـرداری و توسـعه فاضلاب شـرکت آب و فاضلاب
آذربایجـان شـرقی نیـز بـه خبرنـگار ایرنا گفـت :تاکنـون  ۱۶۰میلیارد
ریـال بـرای مـدول دوم تصفیـه خانـه تبریز هزینه شـده اسـت که در
 ۲فـاز مایـع و لجـن انجـام می شـود.
پرویـز عباسـی اظهـار کرد :فاز مایـع مدول دوم تصفیـه خانه فاضالب
تبریز پیشـرفت سـاختمانی  ۹۰درصدی دارد و در بخش تجهیزاتی نیز
 ۴۰درصـد پیشـرفت داریـم که فـاز مایع بـه زودی آمـاده بهرهبرداری
مـی شـود و فاز لجن آن سـال آینده بـه بهرهبرداری میرسـد.
وی افـزود :ظرفیـت فـاز اول تصفیـه خانـه فاضلاب تبریـز نیـز کـه
اکنـون  ۶۰۰هـزار نفـر را زیـر پوشـش خـود دارد  ۳۰درصـد افزایـش
مییابـد و در مجمـوع  ۲فـاز  ۲میلیـون نفـر تحـت پوشـش قـرار
میگیـرد.
* تصفیـه در تصفیه خانـه تبریز به روش فسـفاته انجام
میشو د
مدیـر پـروژه مـدول دوم فاضلاب تبریـز نیـز بـه ایرنـا گفـت :ایـن
تصفیـه خانـه تنهـا تصفیه خانه در کشـور اسـت که به روش فسـفاته
تصفیـه در آن انجـام مـی شـود.
رادمهـر اظهـار کـرد :چهـار حوضچه در این تصفیه خانه سـاخته شـده
کـه در ایـن فرآیند ذرات ،قابل ته نشـین شـدن بوده و لجنها توسـط
لولـه هـا حذف و زالل شـده و به سـمت بخـش هوادهـی هدایت می
شود.
وی افـزود ۶۰ :هـزار مترمکعـب بتـن ریزی بـا اسـتفاده از  ۶هزار تن
آرماتـور بـرای سـاخت مـدول دوم تصفیه خانـه تبریز بکار رفته اسـت
و محوطـه سـازی و خیابـان سـازی تصفیـه خانـه نیـز بـه زودی اجرا
میشـود.
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نشــریه الکترونیکی داخلی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجا نشرقی

مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی :

مدول سوم تصفیه خانه فاضالب مراغه احداث می شود

مهندس ایمانلو در دیدار با فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت  :برای احداث
مدول سوم تصفیه خانه فاضالب شهری مراغه می توان از ظرفیت سرمایه
گذاری بخش خصوصی استفاده کرد.
وی افزود :با احداث این فاز از تصفیه خانه فاضالب ،عالوه بر حذف
مشکالت بر اثر جاری شدن سیالب حاصل از بارش های فصلی ،زمینه
برای بهره برداری مناسب از آب تصفیه شده و خروجی این واحد تصفیه
فراهم خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اضافه کرد :همچنین در راستای
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب روستایی ،اعتبار مورد نیاز برای احداث در
 ۳روستای این شهرستان از محل تسهیالت بانک توسعه اسالمی در حال
پیگیری است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تصریح کرد :با بهره برداری از این

بهره برداری از دو طرح آبرسانی در

طرح های آبرسانی روستایی  ۲۰هزار نفر از جمعیت روستایی استان از آب
شرب بهداشتی بهره مند می شوند.
وی اضافه کرد :در شهرستان مراغه نیز طرح های اصالح شبکه فاضالب
شهری و روستایی و نیز احداث زالل ساز در حال اجراست.
مهندس ایمانلو همچنین افزود :از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز
برای توسعه و رفع مشکالت مجتمع تصفیه آب شهید دهقان این شهرستان،
اعتبار الزم تخصیص می یابد.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز گفت :طرح احداث مدول
سوم تصفیهخانه و اصالح شبکه فاضالب شهری این شهرستان با تامین
اعتبار الزم اجرا میشود.
سید علی موسوی حسینی افزود :در این راستا رایزنی های الزم برای تامین
اعتبار احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضالب از محل اعتبارات ماده  ۲۳آبفا
توسط شرکت آب و فاضالب این شهرستان انجام شده است.
فرماندار شهرستان مراغه همچنین اظهار داشت که اعتبار مورد نیاز برای
تکمیل و اصالح  ۴۰کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب شهری این
شهرستان از محل اعتبارات آبفا در حال تامین است.
وی اضافه کرد :با تامین اعتبار مورد نیاز ،به زودی اجرای این طرح در جهت
رفع مشکالت موجود در زمینه فاضالب شهری آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است پس از پایان این جلسه ،مهندس ایمانلو و هیئت همراه از
تصفیه خانه مراغه بازدید کردند.

آغاز بهره برداری از طرح آبرسانی

شهرستان هریس با اعتباری بالغ بر  5میلیارد ریال

روستای «شانجان» شهرستان شبستر

به مناسبت هفته مبارک دولت ،از طرحهای آبرسانی به روستاهای
برازین و باروق شهرستان هریس بهره برداری شد.
در اولین روز هفته مبارک دولت دو طرح آبرسانی دربخش مرکزی
شهرستان هریس با حضور نماینده مردم هریس در مجلس شورای
اسالمی و با اعتباری بالغ بر  5میلیارد ریال شامل :پروژه آبرسانی به
روستای برازین با حفر چاه نیمه عمیق به عمق  37متر و تجهیز آن با
اعتبار یک میلیارد ریال و پروژه آبرسانی به روستای باروق با اجرای 3
کیلومتر خط انتقال 2 ،کیلومتر نیرورسانی ،حفر و تجهیز چاه با اعتبار
 4میلیارد ریال به بهره برداری رسید .

به مناسبت هفته مبارک دولت بهره برداری از طرح آبرسانی روستای
شانجان در شهرستان شبستر آغاز شد.
در پنجمین روز از هفته مبارک دولت طی مراسمی با حضور فرماندار،
بخشدار مرکزی ،اعضای شورای اسالمی و دهیاری روستای شانجان و
تعدادی از مسئولین شهرستانی ،بهره برداری از طرح آبرسانی روستای
شانجان آغاز شد.
طرح آبرسانی روستای شانجان شامل یک باب مخزن  500متر مکعبی،
ایستگاه پمپاز و خط انتقال بطول  1000متر با اعتباری بالغ بر  8میلیارد
ریال و با مشارکت اهالی روستای شانجان اجرا شده است .
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گزارشی از طرحهای آبرسانی بهرهبرداری شده در هفته مبارک دولت
آغاز بهره برداری از طرح آبرسانی روستای
«آمقان » شهرستان اسکو

به مناسبت هفته مبارک دولت بهره برداری از طرح آبرسانی روستای آمقان
در شهرستان اسکو آغاز شد.
در هفته مبارک دولت طی مراسمی با حضور فرماندار ،بخشدار مرکزی،
اعضای شورای اسالمی و دهیاری روستای آمقان و معاون بهرهبرداری
آب استان و تعدادی از مسئولین شهرستانی ،بهرهبرداری از طرح آبرسانی
روستای آمغان شهرستان اسکو آغاز شد.
برای اجرای طرح مذکور ،تعداد یک حلقه چاه به عمق  402متر با اعتباری
بالغ بر  4میلیارد ریال ،تجهیز چاه به عمق  370متر با آبدهی  25لیتر بر
ثانیه با هزینه ای بالغ بر  4میلیارد  860میلیون ریال ،نیرو رسانی به چاه
بطول  500متر با نصب ترانس با هزینهای بالغ بر  2میلیارد  800میلیون
ریال  ،اجرای خط انتقال بطول  2.72کیلومتر با هزینه  2میلیارد  264میلیون
ریال و احداث مخزن پمپاژ  50متر مکعبی و حصارکشی با هزینه  2میلیارد
 259میلون ریال هزینه شده است.

آغاز بهره برداری از طرح آبرسانی روستای
«هوای» شهرستان هوراند

به مناسبت هفته مبارک دولت ،بهرهبرداری از طرح آبرسانی روستای
هوای در شهرستان هوراند آغاز شد.
در هفته مبارک دولت طی مراسمی با حضور دکتر رحمتی معاون
عمرانی استاندار ،امام جمعه ،مدیر کل امور روستاها ،فرماندار ،بخشدار
مرکزی ،قائم مقام مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان و اعضای
شورای اسالمی و دهیاری و جمعی از اهالی روستا هوای بهرهبرداری از
طرح آبرسانی این روستا آغاز شد.
طرح آبرسانی روستای هوای شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه به عمق
 25متر  ،یک باب مخزن  200متر مکعبی ،حصار کشی بطول  200متر
و خط انتقال بطول  6280متر بوده است که با اعتباری بالغ بر  2میلیارد
و  195میلیون تومان اجرا شده است .

آغاز بهره برداری از طرح های آبرسانی روستاهای
«کرد کندی» و «خیرآباد» در شهرستان بستان آباد

به مناسبت هفته مبارک دولت ،بهره برداری از طرح های آبرسانی روستای کردکندی و
خیرآباد در شهرستان بستان آباد آغاز شد.
همزمان با هفته مبارک دولت طی مراسمی با حضور امام جمعه ،نماینده مردم بستانآباد
در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،بخشدار مرکزی ،اعضای شورای اسالمی و دهیاری
روستاهای کردکندی و خیرآباد و تعدادی از مسئولین شهرستانی از طرح آبرسانی روستای
کرد کندی و خیرآباد آغاز شد.
الزم برای اجرای طرح آبرسانی روستای کردکندی احداث تعداد یک باب مخزن سنگی
 170متر مکعبی ،تجهیز چاه و ایستگاه پمپاژ با اعتباری بالغ بر 250میلیون تومان که
چندین چاه توسط خط انتقال به یکدیگر متصل شده است .همچنین بهرهبرداری از طرح آبرسانی به منطقه خیرآباد در بستان آباد با لوله اسکرین 400
میلی متری آکاردیونی مشبک بطول  120متر از عمق  8متری بستر رودخانه و حفر و تجهیز چاه به عمق  14متر و خط انتقال  6اینچی آغاز گردید.
شایان ذکر است طرح مذکور با اعتباری بالغ بر  700میلیون تومان اجرا شده است.
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گزارشی از طرحهای آبرسانی بهرهبرداری شده در هفته مبارک دولت
به مناسبت هفته مبارک دولت انجام گرفت :

به مناسبت هفته مبارک دولت انجام گرفت :

آغاز بهره برداری از طرح آبرسانی روستای

آغاز بهره برداری از طرح آبرسانی روستای

به مناسبت هفته مبارک دولت ،بهرهبرداری از طرح آبرسانی روستای
«آغداش» در شهرستان تبریز آغاز شد.
در هفته مبارک دولت طی مراسمی با حضور معاون فرماندار تبریز،
بخشدار مرکزی اعضای شورای اسالمی و دهیاری و جمعی از اهالی
روستای آغداش  ،بهره برداری از طرح آبرسانی روستای آغداش آغاز شد.
برای اجرای طرح مذکور تعداد یک حلقه چاه به عمق  60متر  ،حصارکشی
 100متر و اجرای  2500متر خط انتقال و احداث مخزن  100متر مکعبی
با اعتباری بالغ بر  420میلیون تومان هزینه شده است.
شایان ذکر است روستای آغداش دارای  49خانوار و تعداد  149نفر
جمعیت می باشد.

به مناسبت هفته مبارک دولت بهرهبرداری از طرح آبرسانی روستای
«آغاج اوغلی» در شهرستان تبریز آغاز شد.
همزمان با در هفته مبارک دولت ،طی مراسمی با حضور معاون
فرماندار تبریز ،بخشدار مرکزی ،اعضای شورای اسالمی و دهیاری
روستای آغاج اوغلی و اهالی روستا ،بهره برداری از طرح آبرسانی
روستای آغاج اوغلی آغاز شد.
الزم به ذکر است برای اجرای طرح مذکور تعداد یک حلقه چاه به
عمق  90متر  ،حصارکشی  100متر و اجرای  1200متر خط انتقال
و نیرو رسانی  400متر با اعتباری بالغ بر  450میلیون تومان هزینه
شده است .

«آغداش» شهرستان تبریز

«آغاج اوغلی» شهرستان تبریز

بهرهبرداری از طرح آبرسانی به سه روستای

«نصیرآباد علیا و سفلی و گویجه قومالق» هشترود
به مناسبت هفته مبارک دولت طرح آبرسانی به روستاهای نصیر آباد
علیا و سفلی و گویجه قومالق شهرستان هشترود به بهره برداری رسید.
همزمان با هفته مبارک دولت ،طرح آبرسانی به روستاهای نصیرآباد علیا
وسفلی و طرح آبرسانی به روستای گویجه قومالق با حضور نماینده
مردم هشترود در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و معاون عمرانی
فرمانداری و بخشدار مرکزی هشترود و تعدادی از مسئولین شهرستانی
به بهره برداری رسید .
طرح آبرسانی به روستای نصیرآباد علیا وسفلی با اعتبار  425میلیون
تومان شامل 1300متر خط انتقال ،حفرچاه عمیق و تجهیز چاه و نیرورسانی و حصارکشی چاه شماره  1و  2انجام گردیده است .
همچنین طرح آبرسانی به روستای گویجه قومالق با اعتبار  220میلیون تومان با مشارکت اهالی به طول  3کیلومتر خط انتقال و  1/5کیلومتر
شبکه توزیع آب و مخزن پلی اتیلن  20متر مکعبی به اتمام رسیده است.

نشــریه الکترونیکی داخلی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی
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روستای «آوین» در شهرستان میانه

مدیر جدید امور آب و فاضالب بناب
معرفی گردید

به مناسبت هفته مبارک دولت ،طرح آبرسانی به روستای «آوین»
شهرستان میانه به بهرهبرداری رسید.
در ایام مبارک هفته دولت با حضور معاون عمرانی فرماندار شهرستان
میانه ،بخشدار آقکند ،اعضای شورای اداری بخش و تعدادی از
مسئولین شهرستانی ،طرح آبرسانی به روستای آوین با احداث مخزن
ذخیره  400متر مکعب ،لولهگذاری خط انتقال بطول  300متر  ،تجهیز
یک حلقه چاه ،الیروبی و کول گذاری بطول  70متر  ،باز سازی
لولههای اصلی شبکه توزیع بطول  885متر با اعتباری بالغ بر  5میلیارد
و  340میلیون تومان به بهرهبرداری رسید .

طی مراسمی با حضور مهندس عباسپور قائم مقام شرکت ،مراسم تودیع
و معارفه مدیران سابق و جدید امور آب و فاضالب بناب با حضور فرماندار
شهرستان بناب برگزار گردید.
در این مراسم مهندس اسماعیلی مدیر سابق امور آب و فاضالب شهرستان
بناب گزارشی از وضعیت پروژه های در دست اقدام و شبکه های آب و فاضالب
بناب را ارائه نمود.
در ادامه ،مهندس عباسپور قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان ضمن تشکر
و قدردانی از زحمات مهندس اسماعیلی در طول تصدی مدیریت آب و فاضالب
بناب  ،مهندس مهدی اخی جهانی را به عنوان مدیر جدید آبفای منطقه بناب
معرفی نموده و خواستار همکاری تمامی پرسنل منطقه با مدیریت جدید شد.
در پایان این جلسه ،مهندس مهدی اخی جهانی به تشریح برنامه های پیشنهادی
خویش برای امور آب و فاضالب بناب پرداخت.

بازدید شبانه و سرزده مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
از مرکز ارتباطات مردمی  122و تله متری شرکت

مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت دربازدید شبانه و سرزده از مرکز ارتباطات
مردمی  122و تله متری شرکت آب وفاضالب استان در جریان روند انجام کار
و نحوه پاسخگویی به سئواالت و پیگیری درخواستهای مردمی قرار گرفت .
مدیر عامل شرکت در این بازدید در جمع کارکنان واحد  122گفت :مردم
ولی نعمتان ما هستند و استفاده از آب شرب و بهره مندی از آن ،حق مسلم
همشهریان عزیز می باشد .
وی ضمن تاکیدات الزم به کارکنان واحد  122نسبت به رعایت ادب و احترام
حین پاسخگویی به مشترکین عزیز  ،بیان داشتند که آمادگی و هوشیاری الزم
را نسبت به انعکاس گزارشات مردمی و قطعی آب در نقاط مختلف شهر جهت

بهبود و رفع مشکالت همشهریان عزیز داشته باشند .
مهندس ایمانلو افزود :این مرکز بصورت  24ساعته و بیوقفه در حال
پاسخگویی به تماسهای مشترکین و انجام هماهنگی های الزم جهت رفع
اتفاقات پیش آمده می باشد .
در این بازدید مهندس خانی معاون بهره برداری آب شرکت نیز گزارشی از
وضعیت آبرسانی کالنشهر تبریز را تشریح نمود.
شایان ذکر است که مهندس ایمانلو به همراه مسئولین شرکت از دفتر ثبت
تصادفات و پاسخگویی منطقه  2تبریز نیز بازدید به عمل آورده و ضمن
قدردانی از کارکنان ،رهنمودهای الزم را به همکاران بیان داشت .
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مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در نشست خبری
با خبرنگاران رسانههای گروهی مطرح کرد:

بهرهبرداری و کلنگ زنی از  25پروژه آب و فاضالب شهری و روستایی
با اعتباری بیش از185میلیارد ریال در هفته مبارک دولت

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضلاب
اسـتان بـا بیـان اینکـه بـرای طـرح های
قابـل افتتـاح فاضلاب  80میلیـارد ریـال
هزینـه شـده اسـت ،اظهـار داشـت :بـرای
طـرح هـای اجرا شـده بـرای آبرسـانی به
 ۱۹روسـتا  105میلیـارد ریال هزینه شـده
ا ست .
مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامل شـرکت آب
و فاضلاب اسـتان ضمـن گرامیداشـت
یـاد و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـردر
تشـریح فعالیتهـا و پروژههـای قابـل
افتتاحـی و کلنـگ زنـی در هفتـه مبـارک
دولـت امسـال گفـت :در هفتـه دولـت از
چندیـن پـروژه آبرسـانی و فاضلاب در
شـهرهای مختلـف اسـتان بهره بـرداری
و یـا کلنگزنـی گردیـد .
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضلاب
اسـتان در نشسـت خبـری بـا خبرنـگاران
رسـانههای گروهـی بمناسـبت هفتـه
مبـارک دولـت گفـت :شـرکت آب و
فاضلاب اسـتان با جمعیت تحت پوشـش
شـهری حدود  ۳میلیون نفر و در روسـتاها
 ۸۵۰هـزار نفـر اسـت کـه در کل نزدیـک
بـه  ۴میلیـون نفـر ارائـه خدمـات میدهد.
وی در ادامـه بـه کیفیـت آب شـرب
اسـتان اشـاره کـرد و گفـت :بزرگتریـن

آزمایشـگاه آب شـمالغرب کشـورکه روزانه
 ۳۵۰۰نمونـه بـرداری انجـام مـی دهـد،
درکالنشـهر تبریـز اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب
آذربایجانشـرقی بـا اعلام اینکـه ۸۶
درصـد جمعیـت کالنشـهر تبریـز تحـت
پوشـش خدمـات فاضلاب قـرار دارنـد و
رتبـه دوم را در بین کالنشـهرهای کشـور
دارد ،گفت :در  ۱۴شـهر اسـتان نیز شـبکه
فاضلاب وجـود دارد و پنـج تصفیـه خانه
فاضلاب اسـکو ،خسروشـهر وفاز  ۴شـهر
جدیـد سـهند و مدول دوم کالنشـهر تبریز
در دسـت اجـرا اسـت.
وی بیـان کـرد :در حـال حاضـر مـدول
اول تصفیهخانـه بـزرگ فاضلاب تبریـز
در مـدار بهـره بـرداری بوده و مـدول دوم
آن بـرای جمعیتـی بالـغ بـر یـک میلیـون
نفـر بـا جدیـت در حـال احـداث بـوده و با
بهـره بـرداری از آن ،بـاالی  ۱۰۰میلیون
مترمکعـب فاضلاب تصفیـه شـده بـه
طبیعـت بـر میگـردد.
وی در خصـوص بهـره بـرداری و کلنـگ
زنـی از طرحهـای فاضلاب در هفتـه
مبـارک دولـت افـزود  :احـداث شـبکه
جمـع آوری فاضلاب منطقـه قراملـک
بـا اعتبـاری بالـغ بـر  10میلیـارد ریـال،

احـداث شـبکه فاضلاب منطقـه شـهرک
ارم بـا اعتبـاری بالغ بـر  30میلیـارد ریال،
احـداث شـبکه فاضلاب خیابـان 42
متـری انقلاب با اعتبـار 35میلیـارد ریال،
احـداث شـبکه فاضلاب خیابـان طالقانی
بـا اعتبـار  7میلیـارد ریـال  ،احـداث خـط
اصلـی فاضالب خیابـان  42متری انقالب
بـا اعتبـاری بالـغ بـر  15میلیـارد ریـال و
کلنـگ زنی شـبکه فاضلاب تبریـز (زون
 )98 Dبـا اعتبـاری بالـغ بـر  98میلیـارد
ریـال از جملـه پـروژه هایـی اسـت که در
هفتـه مبارک دولت امسـال کلنـگ زنی و
یا بـه بهـره بـرداری رسـیدند.
مهنـدس ایمانلـو بـا اعالم اینکـه همزمان
بـا هفتـه دولـت از چندیـن طرح آبرسـانی
در شـهرها و روسـتاهای مختلـف اسـتان
بهرهبـرداری شـد ،افـزود :بـا تلاش
پرسـنل زحمتکش شـرکت آب و فاضالب
آذربایجـان شـرقی در هفته مبـارک دولت
در  19روسـتای اسـتان طرحهای آبرسانی
از جملـه در روسـتاهای ایـری ،چلـه خانـه
علیـا ،سـیدلر سـفلی  ،کلیـان ،سـرخه ریز،
سـوین ،سـاری قیـه  ،چاپـان  ،بصیرآبـاد،
انبـاق جـواد ،انبـاق علیـا ،انباق سـرخای،
سـامبران ،دمیرچـی ،محمـود آبـاد هوای،
آغـداش و آغـاج اوقلـی به منظـور افزایش
ذخیـره آب بـا اعتبـار بالغ بـر  105میلیارد
ریـال بهـره برداری شـد.
در ادامـه ،مهنـدس خانـی معـاون
بهرهبـرداری و توسـعه آب اسـتان
آذربایجانشـرقی بـا بیـان اینکـه آب
تولیـدی  ۱۴شـهر اسـتان در حالـت
سربهسـری قـرار دارد ،گفـت :تبریـز
در تیرمـاه تـراز منفـی داشـت کـه بـا
تدابیـر انجـام شـده هماکنـون در نقطـه
     بقیه در صفحه بعدی   

نشــریه الکترونیکی داخلی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی
   ادامه از صفحه قبلی

سربهسـری قـرار گرفتـه اسـت.
مهنـدس خانـی با بیـان اینکه شـرکت آب
و فاضلاب آذربایجـان شـرقی بـرای ۶۵
شـهر و  ۱۴۰۰روسـتا خدمـات میدهـد،
افـزود :شـرکت آب و فاضلاب اسـتان
در راسـتای طـرح ملـی مسـکن مهـر
پروندههـای آب و فاضلاب را در 38
شـهر اسـتان بـا تعـداد  85پروژه شـروع و
در سـه سـال اول زمـان اجـرای مسـاکن
مهـر حـدود  90درصد تاسیسـات زیربنایی
و نصـب انشـعابات را بـه اتمـام رسـانده و
مابقـی عملیـات بعلـت مسـائل حقوقـی
متولیـان مسـکن مهـر ،زمانبـر بوده اسـت

ســال پنجم

کـه در نهایـت ،تـا پایـان سـال  1398بـا
واگـذاری  99درصـد انشـعابات آب و
فاضلاب مسـاکن مهـر کـه حـدود 101
هـزار واحـد مسـکونی در قالـب تعاونـی و
انبـوه سـازان و خـود مالکیتـی بـود بطـور
کامـل بـه اتمـام رسـیده و هـم اکنـون به
بهرهبـرداری میرسـند.
معـاون بهـره بـرداری فاضلاب اسـتان
آذربایجـان شـرقی نیـز در ایـن نشسـت
گفت :فاضالب شـهری بیـش از  ۲میلیون
نفـر را زیر پوشـش دارد و امسـال نیز ۱۱۷
کیلومتـر از شـبکه جمـع آوری فاضلاب
شـهری در اسـتان تکمیـل مـی شـود و تا
پایـان سـال ،تعـداد  5000فقـره انشـعاب
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فاضلاب جدیـد واگـذار خواهد شـد.
مهنـدس عباسـی بـا اعلام اینکـه بخش
مایـع مـدول دوم تصفیـه خانـه فاضلاب
تبریـز تـا چنـد مـاه آتی بـه بهره بـرداری
میرسـد ،گفـت :اعتبـار مـورد نیـاز بـرای
تکمیـل ایـن بخـش حـدود  700میلیـارد
ریـال و بـرای تکمیـل کل تصفیـه خانـه
فاضلاب بیـش از  2000میلیـارد ریـال
مـورد نیـاز می باشـد.
وی اضافـه کـرد ۱۱ :کیلومتـر شـبکه
فاضلاب محالت تبریـز شـامل قراملک،
طالقانـی ،ارم و  ۴۲متـری نیـز و در هفتـه
مبـارک دولـت بهـره بـرداری از آنهـا آغاز
گردید.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسالمی در دیدار با مدیر عامل آب و فاضالب استان :

عملکرد شرکت آب و فاضالب در سال «جهش تولید» در نوع خود بی نظیر و جهادی است

دکتر علیزاده نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسالمی
در دیدار با مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت  ،قائم مقام و مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب مراغه عملکرد شرکت آب و فاضالب را در سال
«جهش تولید» در نوع خود بی نظیر و جهادی خواند.
در ابتدای این دیدارصمیمی ،مهندس ایمانلو ضمن تبریک انتخاب دکتر
علیزاده بعنوان نماینده منتخب مردم مراغه و عجب شیر در مجلس
شورای اسالمی با ارائه گزارش کوتاهی از روند اجرای پروژه های در
دست اقدام شرکت آب و فاضالب مراغه ،خواستار تسریع جذب منابع
مالی در خصوص روند اجرای احداث فاز سوم مدول تصفیه خانه فاضالب
مراغه  ،احداث مخزن زالل ساز پنج هزار متر مکعبی تصفیه خانه آب
مراغه به منظور افزایش ظرفیت آب شرب شهرستان و همچنین اجرای
عملیات توسعه و احداث شبکههای آب و فاضالب در سطح شهرستان و
روستاهای تابعه شهرستان با استفاده از اخذ اعتبارات صندوق توسعه ملی
در اجرای طرحهای آبرسانی به روستا و افزایش ظرفیت مجتمع های
آبرسانی به منظور پیشگیری از تنش آبی ساکنین برخی از روستاهای
مراغه گردید.
مهندس ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی همچنین گفت :شهرستان ویژه مراغه با دارا
بودن پناسیل باال و دومین شهر استان از نظر وسعت و جمعیت و داشتن
مردمانی با فرهنگ و پیشینه تاریخی ،بعنوان پایلوت کشوری در ارائه
خدمات در بخش صنعت آب و فاضالب انتخاب شده که این امر ،در
سایه وحدت تمامی مسئولین شهرستان بدست آمده است .
در ادامه ،مهندس عباسپور قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آبرسانی به روستاهای شهرستان
ویژه مراغه گفت :با توجه به اینکه آبرسانی برخی از روستاهای تابعه

شهرستان ویژه مراغه از مجتمع های آبرسانی تغذیه می شود و در هنگام
بارشهای شدید باران و جاری شدن سیالب ،روند تصفیه آب در این
مجتمعها را با مشکل روبرو میسازد ،خواستار تداوم اخذ اعتبارات عمرانی
و ملی توسط نماینده مردم مراغه و عجب شیر شدند.
وی همچنین خواستار پیگیری موافقت نامه ارتقای کیفی مستقیم برای
شهرستان ویژه مراغه و اجرای مدیریت مصرف آب و بازسازی و توسعه
آبرسانی در روستاهای مراغه شد .
سپس دکتر علیزاده نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای
اسالمی طی سخنانی ضمن قدردانی از حضور مهندس ایمانلو و مهندس
عباسپور ،از اقدامات مهندس سلیمانی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
مراغه و کارکنان خدوم این شرکت در سال «جهش تولید» تقدیر نموده
و با بیان اینکه رسالت ذاتی شرکت های آب و فاضالب تامین آب شرب
سالم و دفع بهداشتی فاضالب می باشد ،آنرا بسیار مهم و حساس دانست
که با وجود مدیران تالشگر و متعهد و پیگیر در استان و به خصوص در
شهرستان ویژه مراغه ،شاهد تداوم آن باشیم.
دکتر علیزاده در ادامه این دیدار خواستار اجرای شبکه آبرسانی به
شهرکهای الهیه و امام حسن(ع) ،تکمیل مخزن سوم تصفیه خانه آب و
تامین آب شرب به روستاهای مراغه شد.
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نشــریه الکترونیکی داخلی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجا نشرقی

پاسخگویی مدیر عامل به درخواست های مردم
ازطریق سامانه «سامد» در استانداری

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی پیش از ظهر شـنبه  10آبان،
در ادامـه برنامـه پاسـخگویی مدیـران اسـتانی بـه مطالبات مردمـی و جهت تعامل بیشـتر
و آسـان مـردم ودولـت بـا حضـور در مرکـز سـامانه الکترونیکـی ارتبـاط با مـردم و دولت
(سـامد) در محـل اسـتانداری آذربایجـان شـرقی بصـورت مسـتقیم از طریق سـامانه 111
سـامد بـه درخواسـت هـای مردمی پاسـخ گفت.
با حضور نماینده مردم بناب در مجلس شـورای اسالمی  ،فرماندار و مسئوالن شرکت آب وفاضالب استان

کلنگ خط انتقال فاضالب روستای «چلقائی» بناب به زمین زده شد

پـروژه خـط انتقـال فاضالب روسـتای«چلقائی» شهرسـتان بناب با حضـور نماینده
مـردم بنـاب در مجلـس شـورای اسلامی ،فرمانـدار ،بخشـدار بناب و معـاون بهره
بـرداری و توسـعه فاضلاب شـرکت آب و فاضالب اسـتان کلنگ زنی شـد.
بـا اجـرای این پـروژه ،فاضالب روسـتای چلقائی به شـبکه فاضالب مـدرن متصل
شـده و بـه تصفیـه خانه شهرسـتان بناب منتقل خواهد شـد .
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن طـرح بـه طـول  5کیلومتر و بـا اعتبـار اولیـه  33میلیارد
ریـال اجـرا خواهـد شـدکه تعـداد  1600خانـوار و جمعیـت  5500نفـر را تحـت
پوشـش خواهـد گرفـت .
مدیر آبفای شهرستان هشترود :

مشکل قطعی آب شهرستان هشترود برطرف شد

باقـرزاده مدیرآبفـای هشـترود در خصـوص قطعـی آب شهرسـتان
هشـترود گفـت :علـت قطعـی آب ،ترکیدگـی و خـارج شـدن واشـر
اتصـاالت لولههـای سـیمانی بـوده و دلیـل زمان بـر بودن رفع مشـکل
بوجـود آمـده ،عمـق زیاد لولـه ،صعوبـت کاری و عدم تطبیـق لوله های
قدیمـی بـا لولههـای جدیـد فوالدی بـود که از صبـح حادثـه چندین بار
تعمیـر لولـه انجـام شـد ،امـا بدلیـل فرسـودگی و فشـار زیـاد آب دوباره
نشـتی آب پیـدا کرد.
وی افـزود :چنـد اکیـپ از اسـتان جهـت تعمیـر لولـه در شهرسـتان
هشـترود حضـور یافتنـد و تعـداد  10تانکـر آب نیـز جهـت توزیـع آب
شـرب به مردم عزیز شـهر هشـترود اعـزام گردیدند و در نقـاط مختلف
شـهر اقـدام بـه پخـش و تامیـن آب کردنـد .
باقـرزاده تصریـح کـرد :خوشـبختانه بـا همت وتالش همـکاران شـرکت آب و فاضالب ،تعمیـر لوله با جایگزینی یک شـاخه لولـه فوالدی 300
بـه اتمـام رسـید و بعـد از تسـت نهایـی ،آب شـرب بـه خط شـهری وصل گردیـد و آب در تمام نقاط شـهر بـه جریـان افتـاد  .وی همچنین از
شـهروندان عزیـر بدلیـل صبوری در زمـان قطعی آب سپاسـگزاری کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت در پـی قطعی آب شـرب شـهر هشـترود با دسـتور مدیرعامل شـرکت آب وفاضالب اسـتان  ،ظرفیـت فنـی و عملیاتی کلیه
واحدهـای مجـاور شهرسـتان بـرای حـل مشـکل ،در اختیـار آن اداره قرار گرفـت و خانی معاون بهره برداری و توسـعه آب اسـتان نیـز با حضور
در محـل حادثـه ،رأسـ ًا عملیات تعمیـر خط را زیر نظر داشـت.
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نشست مشترک شرکتهای آب منطقه ای وآب وفاضالب استان آذربایجان شرقی
پیرامون افزایش تامین آب شرب شهروندان تبریزی

نشست مشترک مدیران عامل شرکتهای آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی و شرکت آب منطقه ای در خصوص بررسی عملکرد
اقدامات برای افزایش تامین آب شرب با حضور مهندس ایمانلو مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان و مهندس غفارزاده مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید .
در ابتدای این نشست ،کارشناسان مجموعه اقدامات انجام یافته در
خصوص افزایش تامین آب شرب با کمک و همکاری صاحبان صنایع
و کارخانه ها را تشریح کردند که مجموعه اقدامات انجام شده منجر به
افزایش تامین آب شرب گردیده است.
در ادامه این جلسه ،مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات انجام یافته ،بر تداوم تالش
شبانه روزی همکاران برای انجام هرچه بهتر خدمات رسانی و پایداری

شبکه را تاکید نمود .
در پایان جلسه مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای و آب و
فاضالب استان و همچنین اعضای جلسه ،از واحد  24ساعته ارتباطات
مردمی  122بازدید به عمل آوردند.

با هدف فرهنگسازی مدیریت مصرف بهینه آب صورت گرفت:

تعدادی از مشترکین کممصرف شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
مورد تقدیر قرار گرفتند

تنوعبخشی به فعالیتها و اقدامات فرهنگی و آموزشی در راستای
مدیریت مصرف آب نقش مهمی در این زمینه دارد و از تلفات آب
در تمامی بخشهای مصرف جلوگیری میکند.
همزمان با فصل گرم تابستان و شیوع بیماری کرونا و به تبع آن
افزایش میزان مصرف آب توسط مشترکین و بمنظور ترغیب و
تشویق شهروندان به صرفهجویی در مصرف آب ،معاون مشترکین
و درآمد شرکت به همراه اکیپ بخش خبر صدا و سیمای مرکز
آذربایجان شرقی بصورت نمادین با حضور در منزل تعدادی از
مشترکین کممصرف ،از ایشان تجلیل بعمل آورد.
مهندس ابراهیم زاده معاون مشترکین و درآمد شرکت بابیان این
مطلب که استفاده از ابزارهای انگیزشی و تشویقی در سالهای
اخیر در برنامههای کاری این شرکت قرار گرفته ،تصریح کرد:
توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی عالوه بر
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی که در بین اقشار مختلف مردم
انجام میشود در راستای تنوعبخشی به این اقدامات با بهکارگیری
مکانیزمهای ترغیبی و تشویقی ،مشترکین کممصرف شناسایی و
تقدیر می شوند.
وی در ادامه ،ضمن تقدیر و تشکر از خانوادههای کممصرف و هم
استانیهای عزیز و مشترکین گرامی که با مدیریت بهینه مصرف
آب ،این شرکت را همواره یاری می کنند ،تشکر و قدردانی نمود.

در ادامه این دیدار ،مشترک منتخب در مصاحبه با خبرنگار صدا
و سیما با تاکید بر مدیریت مصرف اظهار داشت :رعایت الگوی
مصرف و مدیریت مصرف آب مساوی با احترام به حقوق دیگران
است و ما با این کار ،ضمن خشنودی پروردگار موجب بهرهمندی
همگان از آب شرب میشویم.
وی خطاب به سایر خانوادههای کم مصرف افزود :شما با مدیریت
مصرف یک فریضه الهی را به جا می آورید.به ویژه در شرایط
کنونی که با ادامه روند خشکسالی و کاهش منابع تامین آب با
بحران کمبود آب مواجه هستیم و ضروری است همه مدیریت
مصرف را اعمال کنیم تا این بحران را به ویژه در فصل گرم
تابستان به خوبی پشت سر بگذاریم.
در پایان مراسم به رسم قدردانی لوح تقدیر و هدیه ای به این
خانوادههای عزیز اهداء گردید.
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عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب هشترود بزودی آغاز می شود

مدیـر عامـل آب و فاضلاب آذربایجـان شـرقی از شـروع مجـدد
عملیـات احـداث تصفیه خانه فاضالب هشـترود خبـر داد و گفت:
گـره ایـن طرح بـا مشـارکت صندوق توسـعه ملـی باز خواهد شـد.
در نشسـت مشـترک نماینـده مـردم هشـترود و چاراویمـاق
در مجلـس شـورای اسلامی  ،مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامـل
شـرکت آب و فاضلاب اسـتان و فرمانـدار و تعدادی از مسـئولین
شهرسـتانی  ،مسـائل مربـوط به آب و فاضالب هشـترود بررسـی
و تصمیمـات الزم اتخـاذ گردیـد.
مهنـدس ایمانلـو در نشسـت بررسـی مشـکالت آب و فاضلاب
هشـترود گفـت  :بـا هزینه چهـار میلیـارد تومان تصفیـه خانه آب
شـهر نظرکهریـزی هـم تـا پایـان امسـال به اتمـام خواهد رسـید
و مـردم ایـن شـهر ،آب شـرب سـالم و بهداشـتی و اسـتاندارد را
در خانههـای خـود مصـرف خواهنـد کـرد .وی همچنیـن دسـتور
داد تـا آب شـرب مصرفـی روسـتای علـی آبـاد از شـهر هشـترود
تزریق شـود .
مهنـدس ایمانلـو در خصـوص ارتقـاء سیسـتم تصفیـه خانـه آب
هشـترود نیـز گفـت  :اقدامـات اولیـه در خصـوص ارتقاء سیسـتم

تصفیـه خانـه آب هشـترود انجـام شـده و در هـر حـال اجـرا اسـت .
مدیـر عامـل آبفـا اسـتان در ادامـه بر لـزوم صرفـه جویـی  ۱۰تا
 ۱۵درصـدی در مصـرف آب توسـط مشـترکین و رعایـت الگوی
مصـرف تاکیـد کـرد و از شـهروندان خواسـت توصیـه هـای
شـرکت آب و فاضلاب اسـتان را جـدی بگیرنـد تـا در خصـوص
آب مصرفـی دچـار مشـکل نشـویم .
وی در ادامـه گفـت :آب شـرب شـهر هشـترود که از سـد سـهند
تامیـن میشـود پـس از تکمیـل و آبگیری سـد کلقان از این سـد
تامیـن خواهد شـد.
در ایـن جلسـه دکتـر امینـی نماینده مـردم هشـترود و چاراویماق
در مجلـس شـورای اسلامی نیـز خواسـتار تکمیـل تصفیـه خانه
فاضالب و اجرای فاضالب مدرن شـهری شـد و گفت :متاسـفانه
جـاری شـدن فاضالبهای خانگی به رودخانه مشـکالت زیسـت
محیطـی را نیز به دنبـال دارد.
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس ضمن تشـکر از مدیـر عامل
شـرکت آب و فاضلاب اسـتان  ،بـا توجـه به درخواسـت ایشـان
در خصـوص پیگیـری اعتبـارات الزم بـرای اجـرای تصفیـه خانه
هشـترود آمادگـی خـود را در ایـن خصـوص اعلام کرد .
در ایـن نشسـت امینیـان فرمانـدار هشـترود هـم گفـت :آب
اسـتحصالی بـرای هر خانوار روسـتایی  ۶۰۰لیتر در روز اسـت که
خواسـتار ایجـاد کنتـور هـای حجمی توسـط شـوراها و دهیاران و
مدیریـت توزیـع آب هسـتیم تـا از هـدر رفـت آب جلوگیـری شـود .
وی افـزود  ۵۰ :میلیـارد تومـان بـرای احـداث و ادامـه سـاخت
تصفیـه خانـه فاضلاب هشـترود در نظـر گرفتـه شـده اسـت اما
فعلا اختصـاص نیافتـه و بایـد از کانالهـای مختلـف مشـکل
تامیـن اعتبـار تصفیهخانـه حـل شـود.

امضاء تفاهم نامه همکاری در زمینه اصالح و توسعه شبکه آبرسانی بین شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی و لشکر 31عاشورا

در راستای اصالح و توسعه شبکه آبرسانی پادگان لشگر  31عاشورا و بهرهمندی از ظرفیتها و
توانمندیهای دو طرف ،تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و
لشکر  31عاشورای سپاه امضاء شد.
در جریان امضاء این سند همکاری که در محل سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی برگزار شد ،مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تاکید نمود
که این شرکت آمادگی کامل برای همکاری های همه جانبه بویژه اصالح و توسعه شبکه آبرسانی
پادگان لشکر  31عاشورا را دارد.
در ادامه سرهنگ گل محمدی معاون هماهنگی سپاه عاشورا ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه عوامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در خصوص رفع
کمبود و مدیریت بحران در فصل پیک مصرف آب  ،بر آمادگی کامل سپاه جهت همکاری های همه جانبه اشاره نمود.
در پایان تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت آب و فاضالب استان و لشگر  31عاشورا امضا شده و مبادله گردید.
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دیدارنماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی با مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

در دیدار دکتر راستی نماینده مردم شریف شبستر در مجلس شورای
اسالمی و مدیر عامل آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ،مسائل و
مشکالت مربوط به منطقه شبستر و شهر های تابعه در خصوص آب
مورد بررسی قرار گرفت .
در این دیدار مهندس ایمانلومدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی طی گزارشی در خصوص مشکالت تامین آب شبستر
گفت  :شهر شبستر با حدود  45000فقره مشترک آب شهری و 25000
فقره مشترک آب روستایی و با تحت پوشش قرار دادن  11شهر و 55
روستا در سطح استان در حال حاضر به لحاظ تامین آب پایدار از نظر
کمی و کیفی در شهرها در وضعیت سربه سر بوده ولی در برخی از
روستاها با کمبود و افت فشار آب مواجه هستیم و در فصل پیک مصرف
تابستان امسال در برخی از روزها به لحاظ تولید و مصرف در موازنه منفی
قرار گرفتیم.
وی اضافه کرد  :علیرغم اقدامات و سیاست های این شرکت جهت تامین
آب اضطراری در کوتاه مدت در شهر شبستر و شهرها و روستاهای تابعه،

ضروری بنظر می رسد طرح درازمدت آبرسانی بمنظور تامین آب پایدار
در منطقه از رودخانه ارس برای تامین آب شرب و کشاورزی با شتاب
بیشتری توسط شرکت آب منطقه ای استان پیگیری گردد.
در این جلسه دکتر راستی نماینده مردم شبستر در مجلس شورای
اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب استان ،طرح ها و پیشنهادهای شرکت آبفای استان در خصوص
تامین آب شرب منطقه شبستر را ضروری و مهم ارزیابی نمود.

تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم امور آب و فاضالب کالنشهر تبریز

مدیر جدید امور آب و فاضالب کالنشهر تبریز معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه مدیران قبلی و جدید امور آب و فاضالب کالنشهر
تبریز با حضور دکتر مهدوی فرماندار شهرستان تبریز ،مهندس ایمانلو
مدیرعامل شرکت و معاون بهرهبرداری و توسعه آب در دفتر فرمانداری
تبریز برگزار شد.
در این مراسم مهندس ایمانلو ضمن تشکر و قدردانی از فرماندار تبریز،
گزارشی از نحوه تامین آب کالنشهر تبریز در فصل تابستان و در زمان
پیک مصرف آب ارائه نموده و در ادامه ،از مدیر قبلی امور آب و فاضالب
تبریز قدردانی نمود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اظهار داشت :با توجه به رسالت
خطیر شرکت آب و فاضالب استان در خدمت رسانی خالصانه به مردم،

امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیتها و توان کارکنان با انگیزه در خدمت به
اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی استفاده نمائیم .
در ادامه ،دکتر مهدوی فرماندار شهرستان تبریز نیز ضمن تشکر از
مهندس ایمانلو مدیر عامل و مجموعه عوامل شرکت آب و فاضالب
استان بمنظور مدیریت ،کنترل و مهار تنش آبی در فصل تابستان و پیک
مصرف در استان علی الخصوص در کالنشهر تبریز از مهندس وکیلی
مدیر قبلی امور آب و فاضالب تبریز قدردانی و برای مهندس ابراهیمی
مدیر جدید آب و فاضالب تبریز آرزوی موفقیت نمود.
در پایان حکم انتصاب مهندس ابراهیمی به عنوان مدیر جدید امور آب و
فاضالب کالنشهر تبریز اعطاء شد.
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گزارشی از فعالیت های معاونت مهندسی و توسعه فاضالب شرکت

* گزارش عملکرد دفتر سیستمهای کنترل و انرژی معاونت
بهرهبرداری و توسعه فاضالب

دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضالب طی بازدیدهایی که
از تاسیسات تصفیهخانههای فاضالب استان داشتند ،نسبت به
بررسی سامانههای الکتریکی و کنترلی تصفیهخانهها اقدام
و گزارشات مفصلی در این خصوص ارائه دادند .این دفتر
به همراه شرکت مشاور فرازآب در امر طراحی مدول دوم
تصفیه خانه فاضالب تبریز ،در امر طراحی بخش الکتریکال و
نظرات اصالحی در سایر بخشهای مرتبط ،در کنار دفتر فنی
فاضالب فعال و همراه بوده است.
در کنار ارائه گزارشات ،دستورالعملهای اصالحی و بهبود
راندمان در این تاسیسات نیز صادر گردید .همچنین بانک
اطالعاتی نیز در این خصوص تشکیل شده است .خالصهای
از اطالعات حاصله به شرح زیر میباشد:

* بانک خازنی (جهت کاهش توان راکتیو مصرفی و کاهش
هزینه انرژی)

گروه سیستمهای منترل و انرژی فاضالب با بازبینی تاسیسات
و تابلوهای برق و مدارفرمان و بانک های خازنی در نقاط
مختلف استان نسبت به بازبینی و نوسازی خازنها و رگوالتورها
و تجهیزات مرتبط اقدام نموده است .براین اساس این گروه
با مذاکره و با یک شرکت بومی تولید خازن اقدامات الزم در
خصوص تهیه میکروخازنهای استاندارد و باکیفیت مناسب را
آغاز نموده است.
در طول این بازدیدها مشخص گردید که بانک خازنی تاسیسات
تصفیهخانه شهرهای عجبشیر ،بستانآباد و سراب نیاز به
محاسبه مجدد و تعویض سیلندرهای خارج از مدار دارد .همچنین
بانک خازنی دو تابلوی ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر بناب و یک
مورد در عجبشیر نیاز به بازبینی و اصالح دارد ،خرابی خازن
موجب میشود جریمه توان راکتیو در قبوض شهرهای بناب و
عجبشیر مستمر و همه ماهه درج شود)

* ترانسفورماتورها (همه ترانسهای موجود از نوع روغنی
و  20کیلوولت به  400ولت است)
تمامی ترانسهای تصفیه خانه ها توسط شرکت توزیع برق یا
شرکت برق منطقهای ،اورهال و سرویس ساالنه میشوند .با این
حال برنامهای جهت سرویس مستمر و خارج از  PMشرکت
توزیع برق آماده و در حال بازبینی کارشناسی از سوی این گروه و
آماده شدن برای اجراست.
* اقدام جهت کاهش قدرت قراردادی تصفیه خانهها (دیماند)
با توجه به اینکه در بسیاری از تاسیسات منصوبه استان ،در طی
زمان ،با کاهش مصرف تجهیزات مصرف کننده انرژی از طریق
اتخاذ روشهای مختلف ،از قبیل افزایش راندمان ،بهبود عملکرد
سیستمها ،استفاده از تجهیزات و متدهای کاهنده مصرف و
همچنین توجه به این امر که برای افق بلند مدت پیش بینیهایی
جهت افزایش میزان مصرف انرژی الکتریکی منظور شده بود
که یا محقق نشده و یا برنامه تحقق این طرح ها در کوتاه مدت
متصور نیست ،این گروه اقدام به ممیزی و محاسبه مصارف انرژی
الکتریکی و مقایسه آن با دیماند خریداری شده از شرکت برق
نمود .بر این اساس ،حدود  2360کیلووات از دیماند خریداری
شده امکان کاهش دارد که در صورت تصویب ،نسبت به اجرای
این طرح به صورت آزمایشی در طول  18ماه اقدام الزمه صورت
خواهد پذیرفت.
* سرویس دیزل ژنراتورهای موجود
یکی از برنامههای اصلی و اولویتهای این گروه سرویس و
نگهداری از تجهیزات و آمادگی در مقابله با بحرانهای احتمالی
ناشی از قطع جریان الکتریکی میباشد .در راستای اجرای این
طرح نگهداری و سرویس دیزل ژنراتورهای منصوبه در تاسیسات
تصفیهخانههای فاضالب استان و تهیه بانک اطالعاتی در این
خصوص از اهم برنامهها و وظایف این دفتر می باشد .برهمین
اساس دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضالب نسبت به بازبینی
و ارائه برنامههای تعمیر و نگهداری و لیست نواقص این تجهیزات
مهم در مناطق مختلف استان اقدام نموده است.
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گزارشی از فعالیت های معاونت مهندسی و توسعه فاضالب شرکت

* پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز
جمیعت پیش بینی شده تبریز برای افق : 1425
ظرفیت تصفیه خانه مورد نیاز:
ظرفیت مدول اول تصفیه خانه:
ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه :

 2،350،000نفر
 3مدول با ظرفیت کل  175میلیون مترمکعب در سال
جمعیت  612000نفر و دبی  47میلیون متر مکعب در سال
جمعیت  965000نفر و دبی  75میلیون متر مکعب در سال

* پروژه مدول دوم تصفیه خانه
* پیشرفت فیزیکی:
بخش سیویل  44درصد و بخش تجهیزات  51درصد و بخش طراحی و بهره برداری  5درصد از کل قرارداد می باشد.
پیشرفت فیزیکی سیویل بخش مایع  91 :درصد
تامین و نصب تجهیزات بخش مایع  44 :درصد
 49درصد
پیشرفت فیزیکی کل پروژه :
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نشــریه الکترونیکی داخلی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجا نشرقی

گزارشی از فعالیت های معاونت مهندسی و توسعه فاضالب شرکت
بـا بـزرگ شـدن شـهرها و افزايش جمعيـت آنها از يك سـو و گسـترش صنايع
و كارخانـه هـا از سـوي ديگـر مسـأله آلودگي محيط زيسـت روز بـه روز اهميت
بيشـتري پيـدا مي كند .با گسـترش زندگي ماشـيني و به علت کـم توجهی افراد
بـه منافـع همگان  ،هـر روز انواع زيـادي از آلودگي ،محيط زيسـت آدميـان را نا
سـالم تـر و زندگـي آنهـا در معرض خطـري جدي قـرار مي دهد.
وجـود فاضلاب هـا يكـي از عوامـل آلودگـي محيط زيسـت مي باشـد که عدم
مدیریت مناسـب آنها میتواند مشـکالت زیادی به همراه داشـته باشـد .مدیریت
فاضلاب شـامل جمـع آوری  ،انتقال  ،تصفیه و دفع یا اسـتفاده مجدد از پسـاب
تولیـدی اسـت .مهمتریـن دالیـل لـزوم جمـع آوری و تصفیه فاضلاب عبارتند
از حفـظ بهداشـت و سلامت عمـوم  ،حفـظ ظاهر محیـط و مالحظـات زیبایی
شـناختی  ،جلوگیـری از ایجـاد بوهـای نامطبـوع  ،جلوگیـری از آلودگـی آبهای
سـطحی و زیرزمینی  ،مالحظات اقتصادی و اسـتفاده مجدد از پسـاب به عنوان

یـک منبـع جایگزیـن آبهـای متداول مـی باشـد .بنابراين بايسـتي آنهـا را جمع
آوري و به بیرون از شـهرها منتقل و پس از تصفیه  ،پسـاب حاصله را به گردش
در طبيعـت برگرداند.
در همیـن راسـتا شـرکت آب و فاضلاب اسـتان آذربایجان شـرقی جهـت ارائه
خدمات به شـهروندان عزیز طرح ایجاد تاسیسـات فاضالب در  19شـهر اسـتان
از سـال  76تاکنـون و از اعتبـارات طرحهـای تملـک دارائـی هـای سـرمایه ای
اسـتانی و منابـع داخلی در دسـت اجـرا دارد و بـا توجه به حجم طرحهـا و میزان
اعتبـارات تخصیصـی سـاالنه و علی رغـم تنگناهـا و موانع و مشـکالت متعدد؛
عملکرد مناسـبی در طی سـالیان گذشـته داشـته بطوری که در برخی از طرحها
علاوه بـر احجـام اولیـه تعریـف شـده در موافقـت نامه طـرح شـبکه فاضالب
مناطـق توسـعه یافتـه شـهرها را نیز به منظـور ارائه خدمـات جمـع آوری و دفع
فاضلاب اجـرا نمـوده و عملکرد بیـش از صد در صدی داشـته اسـت.

عملکرد طرحهای فاضالب استان
ردیف

شهر

کل شبکه اجرا شده تا کنون ()km

شبکه اجرا شده در  8ماه سال )km( 99

1

تبریز

1796.8

25.5

2

اهر

220.9

3.2

3

سراب

113.9

2.9

4

هریس

28.8

2.2

5

بستان آباد

70.1

0

6

میانه

212

1.9

7

هشترود

37.2

2.8

8

بناب

218

6.1

9

ملکان

49.7

0

10

مراغه

322.2

7.9

11

عجبشیر

110.6

2.5

12

آذرشهر

39.4

1.3

13

جلفا

53.7

1.3

14

مرند

257.1

8.4

15

اسکو و خسروشهر

20.3

2

16

سردرود

12.9

0

17

صوفیان

2.3

9.

18

هادیشهر

8.

0

19

خمارلو

8.

0

شـرکت آب و فاضلاب اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا داشـتن 14
شـهر و سـه روسـتای تحـت پوشـش بـرای جمعیـت بیـش از 2
میلیـون نفـر خدمـات جمـع آوری و دفـع فاضلاب را ارائـه مـی
نمایـد ایـن خدمـات از طریـق  11واحـد تصفیـه خانـه فاضلاب در
شـهرها و  3واحـد تصفیـه خانـه فاضلاب در روسـتاها ارائه میشـود.
مجمـوع ظرفیـت تصفیـه خانـه هـای مذکـور  289هزار متـر مکعب

در شـبانه روز و بـه عبارتـی  105میلیـون مترمکعـب در سـال
میباشـد.
عملیـات جمـع آوری و انتقـال فاضلاب تعـداد  891هـزار مشـترک
فاضلاب شـهری و روسـتائی از طریـق  3856کیلومتـر شـبکه و
خـط انتقـال فاضلاب و تعـداد  16واحـد ایسـتگاه پمپـاژ بـه تصفیه
خانههـای فاضلاب منتقـل میشـود.
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اهدای لوح و جوایز به نفرات برتر سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان

طـی مراسـمی بارعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی و با حضـور مدیرعامـل  ،معاونین و مسـئول امور فرهنگی شـرکت از نفـرات برتر که
در مرحلـه اسـتانی سـیزدهمین دوره جشـنواره مسـابقات قرآنـی ویژه کارکنـان وزارت نیرو حائز کسـب مقـام گردیده بودند بـا اهداء لوح
و جوایـز تجلیـل گردید .
شـایان ذکـر اسـت آقایـان عبداله حسـن زاده در رشـته حفظ ،جمشـید حسـن زاده در رشـته قرائت  ،رحیـم ابراهیمی در رشـته مفاهیم و
خانـم سـمیه فـرزام نیـا در رشـته زبـان آموزی مقـام اول اسـتانی و خانم فضـه رضائی در رشـته تحقیق مقـام دوم اسـتانی و آقای داود
حـق وردیان در رشـته مفاهیم مقام سـوم اسـتانی را کسـب کـرده بودند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین شرکت آبفای آذربایجان شرقی
و ستاد اقامه نماز استان

طی جلسهای با حضور معاون منابع انسانی و تحقیقات و مسئول امور
فرهنگی شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی و آقای اسداهلل ضیائی
مدیر کل ستاد اقامه نماز استان تفاهم نامه همکاری مشترک مابین این
دو اداره کل به امضاء رسید.
در این جلسه آقای ضیائی مدیرکل ستاد اقامه نماز استان ضمن تشریح
اهمیت و لزوم برپایی فریضه دینی نماز ،با ابراز امیدواری از با شکوهتر از
همیشه برپاکردن نماز ،آن را مایه خیر و برکت برای شرکت آب و فاضالب
استان داشت.

توسـط امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی احراز گردید:

کسب رتبه «شایسته تقدیر ویژه» در بین شرکتهای آب و فاضالب سراسر کشور

معـاون منابع انسـانی و پشـتیبانی شـرکت مهندسـی آب و فاضالب کشـور از مدیـر عامل و مسـئول فرهنگی
شـرکت آب و فاضلاب اسـتان آذربایجان شـرقی تشـکر و قدردانی کرد.
طـی ارزیابـی بعمـل آمـده توسـط شـرکت مهندسـی آب و فاضلاب کشـور ،شـرکت آب و فاضلاب اسـتان
آذربایجـان شـرقی توانسـت رتبـه «شایسـته تقدیـر ویـژه (ممتـاز) در سـال  »1398در بین کلیه شـرکتهای
آب و فاضلاب سراسـر کشـور را کسـب نماید.
مهنـدس گیاهـی معـاون منابـع انسـانی و پشـتیبانی و مهاجـری مسـئول امـور فرهنگـی و دینـی شـرکت
مهندسـی آب و فاضلاب کشـور بـا ارسـال نامـه ای ضمن تقدیـر از مهنـدس ایمانلو مدیر عامل شـرکت آب
و فاضلاب اسـتان ،از صمـد شـکری مسـئول فرهنگـی و دینی و همچنین اعضای شـورای فرهنگی شـرکت
در راسـتای کسـب رتبه «شایسـته تقدیر ویژه (ممتاز) در سـال  »1398در بین شـرکت های آب و فاضالب
سراسـر کشـور ،تشـکر و قدردانی کرد.
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تجلیل از آزادگان شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي

طي مراسـمي به مناسـبت سـالروز بازگشـت آزادگان به میهن اسالمی،
از آزادگان سـرافراز شـركت آب و فاضلاب آذربايجـان شـرقي تجليل
به عمـل آمد.

ايـن مراسـم كـه با حضـور مدیر عامـل و معاونیـن ،مسـئول ایثارگران
و همچنیـن آزادگان همـكار در دفتـر مدیر عامل شـرکت برگزار شـد از
آزادگان سـرافراز شـركت تجليـل و قدردانـي بـه عمل آمد.
در ايـن مراسـم مهنـدس ایمانلـو مدير عامـل شـركت از ايثارگريهاي
اين عزيزان در طول  8سـال جنگ تحميلي و مدت اسارتشـان تشـكر
و قدردانـي نمود.
در ادامـه مراسـم تعـدادي از همـكاران آزاده شـركت ،خاطـرات دوران
اسارتشـان را بازگـو نمودند.
در پايـان مراسـم از آزادگان شـركت بـا اهـداي لـوح تقديـر و هدايايي
تجليـل بـه عمـل آمد .

اهدای هدایای فرهنگی «جشن تکلیف» به فرزندان
همکاران شرکت آب وفاضالب استان

امسـال بـا شـیوع بیماری کرونـا و ایجاد وضعیت و شـرایط خـاص کرونایی ،هدایای تشـویقی
فرزنـدان همـکاران بـدون برگزاری جشـن تکلیف اهـدا گردید .
همـه سـاله که در راسـتای ترویج فرهنگ نماز مراسـم جشـن تکلیف برای فرزنـدان همکاران
شـرکت توسـط امـور فرهنگـی برگـزار می گردیـد ،با توجه به شـیوع ویـروس کرونـا و حاکم
شـدن شـرایط خـاص ،امسـال ایـن مراسـم برگـزار نشـده و امـور فرهنگـی و دینی شـرکت
بسـتههای فرهنگـی را بـه رسـم یادبـود و تشـویق ادای فریضـه نماز آمـاده و تـدارک دید که
توسـط رابطیـن فرهنگـی بـه فرزندان به سـن تکلیف رسـیده همـکاران ارسـال گردید.

برگزاری مسابقات نقاشی برای فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضالب استان
به مناسبت هفته حجاب و عفاف

بمناسـبت هفتـه حجاب و عفاف ،امور فرهنگی شـرکت ،مسـابقه
نقاشـی بـرای فرزندان همکاران در سـطح اسـتان برگزار نمود.
در این مسـابقه  134شـرکت کننده از فرزندان همکاران شـرکت
آب و فاضلاب آذربایجـان شـرقی با یکدیگـر در زمینه حجاب و
عفـاف در مقاطـع مختلف به رقابـت پرداختند .
الزم بـه توضیـح اسـت از بیـن شـرکت کننـدگان  14نقاشـی
بعنـوان نقاشـی برتـر انتخـاب و برابـر قرعـه کشـی بـه  3نفر از
آنـان جوایـز ویـژه ای اهـداء شـد و همچنیـن به تمامی شـرکت
کننـدگان در ایـن مسـابقه جوایزی به رسـم یادبود اهـداء گردید.

تسلیت و همدردی

در گذشت جانگداز همکار «نشریه پیک آبفا»

اندوه و ضایعه غمبار درگذشت همکار عزیزمان ؛

مرحوم آقای جواد بشارتی
واژگانی اسـت کـه در اذهـان نمیگنجد؛ بدینوسـیله فـوت ناگهانی این همکار تالشـگر

که سـالیان سـال در کسـوت مسـئول بخش خبـر روابط عمومـی شـرکت آب و فاضالب
آذربایجـان شـرقی و نشـریه «پیـک آبفـا»ی شـرکت ،صادقانه خدمـت کردهانـد را به

خانـواده محتـرم آن فقیـد سـعید و کلیه همـکاران تسـلیت عرض نمـوده و بـرای آن
درگذشـته ،رحمت بیکـران الهـی را آرزو داریم.

امید که روح آن مرحوم ،آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

