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نوروز  اگر چه پایانی است بر یک سال تالش صادقانه شما، 
اّما سرآغازی است بر یکسال کوشش و خدمتی دیگر، سالی 
که ما را برآن می دارد تا با امید به فردائی بهتر تالش خود را 
دوچندان ساخته، سختی ها را از پیش رو برداشته و با توّکل 
بر ایزد منان نقش و سهم خود  را  در سازندگی  و شکوفائی  

ایران عزیزمان ایفا  نمائیم.
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز در مسیر 
ایامی  عزیز،  شهروندان  به  شایسته  رسانی  خدمت  مقدس 
پشت  مختلف  های  حوزه  در  کامیابی  و  موفقیت  از  سرشار 
و  همدلی  سایه  در  دستاوردها  این  همه  که  گذاشت  سر 
تالش تمامی همکاران گرامی حاصل گردیده است مسئولیت 

خطیری که این شرکت با کوشش شبانه روزي پرسنل خدوم همواره سعي کرده است در جهت خدمت رساني مطلوب 
به مشترکین عزیز گامهاي موثري را بردارد. بر این اساس این شرکت  در راستای  نیل به اهداف متعالی خود و با تاکید 
ویژه بر نگرش مسئوالنه و متعهدانه ، همت و تالش مضاعف کارکنان، توانسته اقدامات مهم و موثري را در جهت اجراي 

پروژه هاي احداث تاسیسات آب و فاضالب و بهره برداري از تاسیسات موجود در سطح استان به انجام برساند.
 همچنین با گرامیداشت روز جهانی آب )دوم فروردین ماه( فرصتی مناسب برای اندیشیدن به این موضوع حیاتی بیش 
از پیش در سال جدید و با تولد دوباره طبیعت، با مصرف بهینه آب بر طراوت و زیبایی این فصل بیفزاییم تا با در اختیار 

داشتن همیشگی آب، زندگی مناسب برای خود ، فرزندان و دیگر هموطنانمان به ارمغان آوریم.
اینجانب ضمن تقدیر  و تشکر از همراهی و  همدلی  همه همکاران گرامی  ، فرصت  را مغتنم دانسته، فرا رسیدن 
بهار طبیعت  و حلول سال نو را تبریک عرض نموده  و از درگاه حضرت دوست ایامی فرخنده،در طلیعه میالد بهاران 
بر لحـظه هایمان جـاري اسـت ، سـالي  امیـد مـوعـودي که سـایه حضورش  به  وشکـوفایي دوباره طبیعت و 

سرشـار از نیکـي وسربلندي براي شما وخانواده محترمتان آرزومندم.
علیرضا ایمانلو

رئیس هیئت دمریه و دمریعامل
رشکت آب وافضالب استان آرذبایجان رشقی 

ایپم نوروزی دمری عامل رشکت آب و افضالب استان آرذبایجان رشقی
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار با مدیران عامل صنعت 
آب و برق استان از وزیر نیرو بابت  ابتکار افتتاح پروژه های صنعت آب 

و برق در قالب پویش # الف ـ ب ـ ایران قدردانی کرد .
نماینده ولی فقیه در  حجت االسالم والمسلمین سید محمد آل هاشم 
استان و امام جمعه تبریز در دیدار با مدیران عامل صنعت آب و برق 
استان ضمن قدردانی از وزیر نیرو ، پویش # هرهفتهـ  الفـ   بـ  ایران 

را برای مردم دلگرم کننده و امید بخش توصیف کرد .
این  یافته در  انجام  اقدامات  با نگرش به  افزود: هر آدم منصفی  وی 
چندسال پس از انقالب اسالمی، گواهی می دهد که در حوزه خدمت 
رسانی از جمله آب ، برق خدمات وسیعی در اختیار مردم در اقصی نقاط 

کشور قرارگرفته است .
وی همچنین به برخی چالش های موجود در حوزه آب و برق اشاره 
کرده و از مدیران حاضر خواست پیش بینی های الزم را برای ایام اوج 
مصرف آب ، برق و گاز به عمل آورند تا مشکلی برای مردم در این ایام 
پیش نیاید. وی درعین حال از مردم خواست با مدیریت مصرف آب، 

برق و انرژی مسئوالن ذیربط را در انجام وظایف محوله یاری کنند .

در این جلسه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
ضمن تشکر بابت فراهم شدن دیدار با نماینده ولی فقیه و حضور در 
و  اخیر  تابستان  در  یافته  انجام  اقدامات  و  از عملکرد شرکت  جلسه، 
خدمات رسانی به همشهریان عزیز گزارشی را در چند فصل بیان نمود. 
زرینه  خط  مسیر  چاه های  ظرفیت  تمام  از  کرد:  تشریح  اینگونه  وی 
رود برای استفاده شهرهای موجود در مسیر فوق بکارگیری نموده و 
چاههای متروکه و بالاستفاده سنوات قبل ، به منظور هدایت بیشتر آب 

خط انتقال زرینه رود به سمت شهر تبریز در مدار قرار گرفت .
 همچنین آب تحویلی به صنایع در طول مسیر خط زرینه رود به منظور 
ذخیره آب جهت انتقال به کالنشهر تبریز پس از اخذ موافقت مقامات 

ارشد استان، مدیریت و کاهش داده شد .
وی افزود : نسبت به آگاهی سازی مشترکین توسط فضای مجازی و 

رسانه ملی در خصوص کاهش و مدیریت مصرف اقدام گردید. 
مهندس ایمانلو ضمن تاکید بر رسالت شرکت آب وفاضالب در تامین 
امر  در  وقفه  کوچکترین  از  جلوگیری  و  عزیز  همشهریان  شرب  آب 

خدمات رسانی، به مواردی از اقدامات انجام یافته اشاره نمود.

دیدار مدیران عامل صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی 
با نماینده ولی فقیه در استان

با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو و در هفته چهل و دوم پویش #هرهفته ـ الف ـ ب ـ ایران؛

39 طرح آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید
256 طرح آبرسانی روستایی در 9 استان در قالب هفته چهل و دوم پویش # الف 
ـ بـ  ایران همزمان با حضور وزیرنیرو بصورت سراسری از طریق ویدئو کنفرانس 

افتتاح و به بهره برداری رسید .
در این راستا  در استان آذربایجان شرقی 39 طرح آبرسانی روستایی با هزینه سرمایه 

گذاری از صندوق ملی به مبلغ 407 میلیارد ریال افتتاح گردید . 
دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت 
افتتاح طرح های به اتمام رسیده، گفت: خوشبختانه کارهای بزرگی در حوزه برق و 
آب در این استان به انجام رسیده است که با در نظر گرفتن تعداد 1490 روستای 
تحت پوشش آبفای استان، می توان به جرأت گفت که 89 درصد جمعیت روستایی 
زیر پوشش شرکت آب و فاضالب استان می باشد که امیدواریم با این جدیت و 
کوشش و از این قبیل اقدامات شاهد شکوفایی هر چه بهتر مناطق روستایی استان 

باشیم.
مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

گفت: در این طرح 4050 خانوار با جمعیت تحت پوشش 13667 نفر از نعمت آب 
شرب بهداشتی بهره مند خواهند شد. 

برای بهره برداری از این طرح ها حفر و تجهیز 8 حلقه چاه با آبدهی 70 لیتر در 
ثانیه، احداث مخزن زمینی به حجم 5100 متر مکعب، اجرای خط انتقال آب به 
طول 67/194 کیلومتر، اصالح شبکه آبرسانی به طول 52/726 کیلومتر، احداث 

تصفیه خانه آب با ظرفیت 28 لیتر برثانیه )در شبانه روز( انجام شده است.
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قطار پویش # الف ـ ب ـ ایران در ایستگاه هفته چهل و سوم
با بهره برداری از 35 طرح سازوکاری صنعت آب و برق 

 35 طرح سازوکاری صنعت آب و برق در هفته چهل و سوم  پویش 
صورت  به  نیرو  وزیر  کنفرانسی  ویدئو  حضور  با  ایران  ـ  ب  ـ  الف    #

سراسری رونمایی گردید .
همزمان با افتتاح طرح های سازو کاری وزارت نیرو 6 طرح مربوط به 
شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور با حضور وزیر نیرو 

به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور افتتاح گردید .
6 طرح افتتاح شده مربوط به تامین منابع مالی ، ارتقای سطح خدمات 
به مشترکان، شفافیت فرآیندها و توسعه دولت الکترونیک به اجرای نظام 
وفاضالب  آب  های  شرکت  سازی  یکپارچه  ها،  دارائی  منابع  مدیریت 

شهری و روستایی و طرح ملی آب امید بوده است .
مشتری  با  ارتباط  مدیریت  شده  رونمایی  طرح  طرح ها  این  میان  در 
می باشد   )customer relationship management CRM(
که می تواند به شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به 
مشتریان به کار رفته و به وسیله ترکیب تمامی دیدگاه های ارتباط با مشتری 

و تبدیل آن به یک تصویر کلی، ارتباط شرکت با مشتری را ارتقاء دهد .
مهندس ایمانلو با بیان اینکه صنعت آب و فاضالب در کشور ایران به 

آب  توزیع  حیاتی  وظیفه  خدماتی،  صنایع  ترین  بزرگ  از  یکی  عنوان 
برعهده  را  بهداشتی و جمع آوری و تصفیه فاضالب  آشامیدنی سالم و 
صنعت  مشترکان  به  نوین  شکل  به  خدمات  ارائه  امروزه  گفت:  دارد، 
آب و فاضالب و شناخت واقعی نیازهای ایشان، یکی از وظایف مهم 
و کلیدی در صنعت آب وفاضالب جهت ارائه خدمات مطلوب و به موقع 

به مشترکین است . 
و  موفق  فاضالبی  و  آب  های  شرکت  یقیناً  مسیر  این  در   : افزود  وی 
پیشرو در ارائه خدمات خواهند بود که بتوانند نسبت به شناسایی واقعی 
کلیه نیازهای مشترکین اقدام و با طراحی سیستم های مدیریتی مناسب، 
به حق  نیازهای  و  ها  خواسته  به  موثر  و  موقع  به  پاسخگویی  قابلیت 

مشترکین خود خدمات قابل ارائه ای فراهم نمایند .
وی ادامه داد : طرح ارتقای سطح خدمات به مشترکان در صنعت آب 
و فاضالب کشور نوید درک واقعی و مناسب نیازهای مشترکین بوده و 
امید آن می رود که سطح کیفی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی با طرح های این چنینی بتواند یکی از برترین شرکت های خدمات 

رسان در سطح کشور و استان همچون سال های گذشته باشد .

درآئین بهره برداری از پروژه های صنعت آب وبرق در قالب پویش 
#هرهفتهـ  الفـ  بـ  ایران  که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، به 
پاس ایفای نقش موثر شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با 
اهدای لوح سپاس و تندیس به مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

از وی و همکارانشان تجلیل وقدردانی گردید .
در آئین بهره برداری از پروژه های صنعت آب وبرق در قالب پویش 
# هرهفته ـ الف ـ ب ـ ایران که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
وزیر نیرو طی سخنانی ضمن برشمردن اقدامات مهم و شایسته انجام 
یافته وزارت نیرو و طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق، به تالش 
دشمنان در به زانو درآوردن کشور در شرایط تحریمی و اعمال تحریم 
های ظالمانه اشاره و بیان داشت : همتی که در این مجموعه نمایان و 
ابراز شد، مسئوالن کشور گروه های مرجع، معتمدان مردم و در رأس 
همه این ها، مقام معظم رهبری را هم به این نقطه رساند که می بایست 

این لشکر بزرگ، دلگرم تر به کار خود ادامه دهند .

در این نشست ضمن رونمایی از کتاب پویش # هرهفته ـ الف ـ ب ـ 
ایران با عنوان دلگرمی ها و همراهی ها از دست اندرکاران پویش # هر 

هفته ـ الف ـ ب ـ ایران تجلیل گردید .
در این راستا به پاس ایفای نقش موثر شرکت آب وفاضالب استان 
آذربایجان شرقی با اهدای لوح سپاس و تندیس، از مهندس ایمانلو 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان تجلیل و قدردانی گردید .

تجلیل وزیر نیرو از دست اندرکاران پویش # هرهفتهـ  الفـ  بـ   ایران
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در خصوص 
بحران آبی بوجود آمده در تابستان 99 گفت: در تابستان اخیرکه کمبود 
آب در کالنشهر تبریز محسوس بوده به مدت 37 روز با موازنه منفی 
و افت فشار مواجه بودیم که خوشبختانه با اقداماتی که انجام پذیرفت، 

مشکل کمبود آب شهر تبریز روز 7 مرداد به طور کامل رفع گردید .
در  استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل  ایمانلو  علیرضا  مهندس 
نشست خبری و درحضور اصحاب رسانه با بیان وضعیت کلی شرکت 
آب و فاضالب و اقدامات انجام یافته تشریح کرد: شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی به 65 شهر مختلف ارائه خدمات نموده و حدود 
1424 روستا را تحت پوشش دارد که از 65 شهر مذکور ، 14شهر حالت 
سر به سری داشته و از لحاظ تامین آب آسیب پذیر می باشند .به این 
معنی که اگر احیاناً در مسیر خدمات رسانی ، حوادث غیر مترقبه ای حادث 

گردد، احتمال قطعی آب در آن شهرها وجود دارد .
وی افزود : در تابستان اخیر، کمبود آب در کالنشهر تبریز محسوس 
بوده  و به مدت 37 روز با کمبود آب مواجه بودیم که خوشبختانه با 
اقداماتی از جمله حفر و تجهیز 12 حلقه چاه برای تامین 200 لیتر در 
ثانیه توسط شرکت آب وفاضالب استان و تامین 12 حلقه چاه به صورت 
استیجاری از شهرداری و منابع طبیعی و همچنین با تامین 300 لیتردر 
ثانیه از تحویلی به صنایع با دستور استاندار محترم ومسئولین استانی ، 

این مشکل در روز 7 مرداد به طور کامل حل گردید .
وی ادامه داد: کالنشهر تبریز با توجه به بافت شهری، جمعیتی بالغ بر 
1/6 میلیون نفر را در خود جای داده و دارای 722/514 فقره انشعابات 
آب شهری است و همچنین تعداد چاههای تامین آب در مدار، 98 حلقه 

و حجم مخازن در مدار آن 51/200 مترمکعب می باشد .
وی در خصوص نحوه خدمات رسانی به روستاهای تحت پوشش بیان 
کرد: در راستای یکپارچه سازی شرکت آب و فاضالب شهری وروستایی، 
تامین وتوزیع آب به روستائیان نیز از اولویت ویژه برخوردار گردید. بعد از 
امر یکپارچه سازی، تعداد روستاهایی که عالوه بر روستاهای قبلی تحت 
پوشش قرار گرفت 53 روستا با جمعیتی بالغ بر200 هزارنفر می باشد 
که از این تعداد روستاها 22 روستا از زرینه رود یا شبکه تبریز تامین آب 

می گردد. 
روستاهایی مانند الوارعلیا- الوار سفلی- اوغلی- سهالن- مایان سفلی 
-مایان علیا- دیزج- باغ معروف- )تازه کند- امند صوفیان(با توجه به 
مشکل کیفیت آب چاه ها،  از شبکه تبریز تامین می گردیدند که با افت 
فشار و بروز مشکل کمبود آب تبریز، روستاهای ذکر شده نیز با مشکل 

آبرسانی مواجه شدند.
بحران  با  مواجه  نحوه  درخصوص  همچنین  ایمانلو  علیرضا  مهندس 
تابستان اخیر و اقدامات انجام یافته تشریح نمود : متعاقب شیوع پاندومی 

کرونا و افزایش مصرف آب، نرخ رشد مصرف آب در نظر گرفته شده 
باالی 18 درصد  به  الی 6 درصد سالیانه  از متوسط 5  برای سال 99 
افزایش یافت و با در نظر گرفتن ایجاد موازنه منفی تامین آب کالنشهر 
تبریز از سال 95 و عدم اجرای اصالح 7 کیلومتر از خط آبرسانی سد 
نهند توسط شرکت آب منطقه ای به دلیل عدم تامین اعتبار که فرسوده 

می باشد، که باعث کاهش ظرفیت آبدهی خط مذکور گردیده است.
علی رغم تالش های همه جانبه ، شرکت با موازنه منفی در تولید روبه 
رو شد که این امر باعث قطعی های مقطعی در شبکه توزیع کالنشهر 
تبریز گردید. پیرو پیگیری ها و اقدامات انجام یافته مشکل قطعی آب از 
تاریخ 7 مرداد ماه 99 حل گردیدکه از جمله این اقدامات می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد .
* بکارگیری تمام ظرفیت چاههای مسیر خط زرینه رود برای استفاده 
شهرهای موجود در مسیر فوق و در مدار قرار گرفتن چاه های متروکه 
و بالاستفاده سنوات قبل، به منظور هدایت بیشتر آب خط انتقال زرینه 

رود، به سمت شهر تبریز
* مدیریت و کاهش آب تحویلی به صنایع در طول مسیر خط زرینه رود 
به منظور ذخیره آب جهت انتقال به کالنشهر تبریز پس از اخذ موافقت 

مقامات ارشد استان
در  ملی  رسانه  و  مجازی  فضای  توسط  مشترکین  سازی  آگاهی   *

خصوص کاهش و مدیریت مصرف
* امضا تفاهم نامه تحویل 4 حلقه چاه متروکه با شهرداری تبریز

* اخذ مجوز حفر 20 حلقه چاه که تاکنون 10 حلقه حفر گردیده و 6 
حلقه آن تجهیز گردیده است.

* احیای 5 حلقه چاه متروکه و غیرقابل استفاده )چاههای 1 خسروشاه  
79 هروی- 34 زرنق باغ معروف- جمشید یک(

)چاههای جمشید یک  برای 7 حلقه چاه  برق  نیرو رسانی و خرید   *
میرزامهدی اتوبوسرانی 6 پارک ائل گلی مادر 1 خاوران 2 خاوران(

برنامه  و  چاه جدید  حلقه  از 5  برداری  بهره  و  اندازی  راه  و  تجهیز   *
ریزی برای تجهیز 4 حلقه چاه دیگر تا 99/04/28و 3 حلقه چاه تا مورخ 

مصاحبه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با خبرنگاران رسانه های گروهی

  بقیهدرصفحهبعدی



99 17       اســفند ماه   نشــریه الکترونیکی داخلی  شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ســال پنجم      شــماره  6

99/05/05 جمعا 12 حلقه چاه
* مدیریت فشار شبکه توزیع برای کاهش مصرف آب

تبریز  * تشکیل جلسات هماهنگی مدیریت توزیع در ستاد شرکت و 
به تعداد 8 جلسه با شرکت مدیران و مسئولین بهره برداری مناطق و 

همکاران ذیربط در ستاد شرکت و تبریز
* پخش پیام های صرفه جویی در مصرف آب از رسانه های صدا و سیما 

فضای مجازی و روزنامه ها
* نصب بنرهای مدیریت مصرف در محلهای متعلق به شرکت و مناطق 

و واحدهای تابعه
* مصاحبه با صدا و سیما در خصوص رعایت مدیریت مصرف 

توزیع  درجهت  همکاران  روزی  شبانه  تالش  و  آب  توزیع  مدیریت   *
عادالنه آب )بدون قطعی طوالنی ( با توجه به  قطعی های برق و کاهش 

تحویل آب از زرینه رود.
* تهیه 7 دستگاه تانکر کم حجم و توزیع در مناطق مرتفع تبریز و پخش 

آب به روستاهای اطراف و مراکز حساس با تانکرهای شرکت 
* تشکیل اکیپ ویژه برای مدیریت شبکه آب مناطق مرتفع 

* برنامه ریزی و اجرای زمانبندی قطع آب مناطق مختلف به منظور 
توزیع عادالنه آب

* افزایش ظرفیت پمپاز ایستگاه پمپاژ آناخاتون با افزایش قدرت برق و 
تهیه و نصب تجهیزات الکترو پمپ جدید

* برنامه ریزی برای احداث دو باب  ایستگاه پمپاژ آب به محله امام 
زاده نیاوران

* اقدام برای اخذ مجوز لوله گذاری عرض اتوبان پاسداران به صورت 
پایپ جکینگ برای آبرسانی به قسمت مرتفع احمد آباد

* اقدام برای اصالح قسمتی از شبکه توزیع آب
* احداث خط آبرسانی چاههای جدید

* توسعه شبکه آب برای رفع کمبود فشار آب تعدادی از کوچه ها در 
مرکز شهر و مناطق مرتفع شهر

همچنین برای تامین فشار شبکه آب سطح شهر در نقاطی که با مشکل 
مواجه بودیم تمهیداتی اندیشیده شد که در برخی از آنها اجراشده و برخی 
دیگر در اسرع وقت به مرحله اجرا خواهد رسید که از آن جمله می توان 

موارد ذیر را نام برد:
* محالت علی سیاه پوش، بهار، قدس و کوچه باغ تبریز

1( برای رفع کمبود فشار محالت فوق پس از بررسی های کارشناسی 
و ارائه طرح توسط دفتر فنی و آب تبریز ، مقرر شد خط 250 از جلو 
مسجد گازران بطول 1200 متر اجرا و به خط 300 میلیمتر کوچه باغ 

اضافه شود.
انتهای خیابان علی سیاه پوش  2( اجرای خط 200 از میدان جهاد تا 

بطول 1000 متر

3( اجرای خط 200 از خیابان فلسطین و اتصال آن به خط 350 خیابان 
بهار

* برای رفع کمبود کوی شهید  مدنی و رضوانشهر: طراحی اجرای یک 
دستگاه پوستر پمپ در محوطه مخزن کشتارگاه و حل مشکل افت فشار 

منطقه
* برای رفع کمبود کوی احمد آباد : طراحی و اجرای یک دستگاه پوستر 
آباد و حل مشکل افت فشار  پمپ و نصب آن در پمپاژ قدیمی احمد 

منطقه
* برای رفع کمبود شهرک مرزداران و مصلی: طراحی و اجرای یک 

دستگاه پوستر پمپ و حل مشکل افت فشار منطقه
آزمایش(:  شهرک   ( انتظامی  نیروی  شهرک  آب  کمبود  رفع  برای   *
طراحی و نصب یک دستگاه پوستر پمپ و حل مشکل افت فشار نیروی 

انتظامی
* برای رفع کمبود فشار نقاط مرتفع آخر مالزینال- آخر سیالب، آخر 

یوسف آباد آخر احمد آباد:
* نصب شیر فلکه وسط خط و نصب فشارشکن در تمامی مناطق فوق 

به تعداد 12 دستگاه و تنظیم فشار شبکه 
2( اجرای عبور عرضی از لوله 500 کمربند پاسداران با سایز 300 بطول 

70 متر و اتصال آن به شبکه محالت فوق
* برای رفع کمبود فشار خیابان منجم : تنظیم فشار شبکه محله فوق از 

خیابان شمس تبریزی
* برای رفع کمبود آب محله قراملک: تنظیم فشار شبکه محله فوق از 

کوی صنعتی
* برای رفع افت فشار محله قله و گلکار : تغییر زون محالت فوق از زون 
جام جم به زون مخزن ولیعصر و رفع مشکالت افت فشار محالت فوق

اوغلی: حفر و تجهیز یک حلقه چاه  * برای رفع کمبود آب روستای 
عمیق و اتصال آن به شبکه روستای مذکور

* برای رفع کمبود فشار روستای کندرود: نصب یک عدد شیر هوا ، 
تنظیم فشار شبکه

* برنامه ریزی جهت اتصال خط 400 مسجد گازران به خط کوچه باغ 
و قره آغاج به طول 1500 متر

* برنامه ریزی جهت راه اندازی پمپاژ در محوطه مخزن se5 برای رفع 
مشکل افت فشار و کمبود شهرک فجر، امیدیه و ...

* برنامه ریزی جهت اجرای خط از چاه جدیداالحداث منطقه 6 و اتصال 
آن به خ بهار به طول 1500 متر

مهندس ایمانلو افزود :براي عبور از بحران، در حال حاضر تنها منبع آب 
قابل افزایش، برداشت آب از سفره هاي آب زیرزمیني دامنه سهند با 
حفرچاههاي عمیق مي باشد که هر سال با بهسازي تجهیزات چاه هاي 
موجود و حفر چاه به جاي چاه حداکثر در حد پنج درصد به ظرفیت موجود 

  ادامهازصفحهقبل

  بقیهدرصفحهبعدی
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اضافه نموده که آنهم براي افزایش رشد انشعابات آب کـــافي نبوده و 
هـر سال این وضعیت بحراني تر مي شود. 

وی همچنین تاکید کرد: زون بندي شبکه توزیع و خطوط انتقال بین 
مخازن )رینگ تبریز( تکمیل نشده وتوزیع آب در زمان هاي بحراني را 
بامشکل مواجه مي کند که نیاز است اعتبارات مناسب در حد ملی توسط 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به این منظور تخصیص یابد.
وی افزود : مخازن ذخیره آب اصلي شهرتبریز در زمان قطعي آب زرینه 
رود و استفاده از آب چاهها و سد نهند حداکثر براي 30 ساعت پاسخگو 
بوده و در صورت ادامه قطعي ، شهر دچار کمبود و قطعي آب مي گردد. 
توسط  که  مکعبی  متر   100000 مخزن  احداث  در  است  ضروری  لذا 

شرکت محترم آب منطقه ای احداث می گردد، تسریع به عمل آید.
برای مصارف شرب و  تولید  از  راستای حمایت  اینکه در  به  با عنایت 
پیشنهاد   ، است  گردیده  واگذار  انشعاب  صنایع  از  برخی  به  بهداشتی، 
می شود برای مصارف صنعتی باالی 5 لیتر در ثانیه و به منظور کاهش 
بار خط زرینه رود، مجوز حفر چاه به واحد های صنعتی مذکور بصورت 

موردی صادر گردد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان در خصوص اقداماتی که برای 
تابستان سال  در  تبریز  آب کالنشهر  توزیع  آوری شبکه  تاب  افزایش 

1400 به اجرا گذاشته خواهد شد اینگونه برشمرد:
* سرویس تمام فشار شکن ها

* نصب شیر فشارشکن در نقاط مورد نیاز
* نصب بوستر پمپ در نقاط کم فشار شبکه
* تعدیل فشار به منظور مدیریت فشار شبکه

* مرئی سازی شیر فلکه های مدفون
* مانور تمام شیرفلکه ها در سطح شهر به منظور آمادگی الزم برای 

مدیریت شبکه
* توسعه خطوط اصلی داخل شهر به منظور افزایش تاب آوری شبکه

* شناسایی و ساماندهی مشترکین پر مصرف
* مکاتبه با صنایعی که آب شرب در فرایند تولید آن مصرف گردیده و 

ارجاع صنایع فوق به شرکت آب منطقه ای استان
الزم به ذکر می باشد با عنایت به زمانبر بودن طرح آبرساني از رود ارس، 
به طور یقین اگر تمهیدات برای تامین آب شرب کالنشهر تبریز بعمل 
نیاید کمبود وقطعي آب در فصول گرم سال هاي بعد محتمل مي باشد. 

  ادامهازصفحهقبل

اقدامات شرکت برای رفع مشکل کمبود فشار آب نقاط مرتفع  محالت
 احمد آباد، مال زینال و یوسف آباد  تبریز

اقداماتـی در راسـتای رفـع مشـکل کمبودفشـار و قطعـی آب در 
تابسـتان وتامیـن آب شـرب در نقـاط مرتفـع از جملـه محـالت 

احمدآبـاد، مالزینـال و انتهـای یوسـف آبـاد انجـام پذیرفـت.
در راسـتای رفـع مشـکل کمبود فشـار و قطعـی آب در تابسـتان و 
همچنیـن بـا توجه بـه اختـالف ارتفاع موجود در سـطح کالنشـهر 
تبریـز و بروزمشـکل در تأمیـن آب شـرب بخصـوص نقـاط مرتفع 
از جملـه محـالت احمـد آبـاد، مالزینـال و انتهـای یوسـف آبـاد و 
برطـرف کـردن مشـکل مطرح شـده، عملیـات گذر عرضـی اتوبان 

پاسـداران انجـام پذیرفت.
طـی ایـن عملیات انتقـال آب از لولـه 500 به لولـه 300 در اتوبان 
پاسـدان بـه منظـور انتقال آب از سـمت شـمالی اتوبـان به صورت 
عرضـی وبـه صـورت دوخـط رفـت وبرگشـت بـه طـول 96 متـر 

صـورت گرفت .

الزم بـه ذکـر اسـت ایـن عملیـات بـا همـکاری عوامـل محتـرم 
وهمـت  ورانندگـی  راهنمائـی  و  تبریـز  کالنشـهر  شـهرداری 
همـکاران تالشـگر شـرکت آب وفاضـالب اسـتان و امـور آب و 

اتمـام رسـید.  بـه  تبریـز   2 فاضـالب منطقـه 
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نشست خبری مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی و قائم مقام شرکت و معاونین بهره برداری آب و فاضالب و 

مدیر آب تبریز با خبرگزاری های استانی برگزار گردید . 
در این نشست خبری علیرضا ایمانلو ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور اصحاب 
رسانه در این جلسه و بابت عدم حضور همه اصحاب رسانه به جهت رعایت 

پروتکل های بهداشتی  پوزش خواست .
مهندس علیرضا ایمانلو با بیان اینکه با توجه به پراکندگی جمعیتی در شهرها 
وروستاهای استان و با عنایت به یکپارچگی شرکت های آب وفاضالب شهری 
و روستایی در بحث تامین آب به حدود 4 میلیون نفر ارائه خدمات می گردد 
که از این تعداد، نزدیک به 3 میلیون نفر در شهرها و نزدیک به 850 هزار نفر 

در روستاها ساکن می باشند .
وی بیان داشت: با توجه به اینکه تامین آب محدود به یک منطقه می باشد 
و به آن اقلیم مربوط می باشد و همانند ارگان های دیگر همچون برق و گاز 
نیست که در صورت کمبود یا مشکل از جاهای دیگر تامین گردد و اینکه 
از هر آبی نمی شود استفاده کرد. با کم شدن بارش ها و نزوالت آسمانی و 
افزایش بی رویه مصرف و بحث مهاجرت به شهرها با کاهش کیفیت آب روبرو 

می شویم .
وی افزود: در رابطه با تامین آب، خوشبختانه در کل استان با توجه به برنامه 
ریزی هایی که انجام می گیرد و بعد از سپری کردن سال آبی از مهرماه به بعد 
هر شهر را ریز به ریز مورد بررسی قرار می دهیم تا هرشهر برنامه ای مدون 
برای بخش های تولید و توزیع و مدیریت مصرف و ... برطبق شرایط و پتانسیل 

های آن منطقه تهیه و مصوب می گردد .
وی بیان دادشت: در سال قبل بدلیل بیماری کرونا و مصرف بیش از حد و 
استاندارد های تعریف شده مشکالتی برای شرکت و برخی از همشهریان 
محترم ایجاد گردید که با برنامه ریزی های بعمل آمده و همکاری و همیاری 
شهروندان محترم با حداقل ممکن مشکالت فصل مذکور نیز سپری شد . در 
چرخه بهداشت یکی از موارد کلیدی آب هست که متاسفانه اغلب مورد غفلت 

قرار می گردید و بهداشت بدون وجود آب، معنی خود را از دست می دهد.
وی یادآور شد: هرساله بطور متوسط حدود 4 درصد افزایش انشعاب و تولید 
آب پیش بینی می گردد که این امر به خاطر شیوع بیماری کرونا با افزایش 
حدود 40 درصد مواجه شد که طبیعتاً باعث بهم خوردن موازنه تولید و مصرف 

گردید .
وی در ادامه بیان کرد : از سال 94 برطبق برآوردهای بعمل آمده احتمال کمبود 
آب و نیاز به افزایش ظرفیت تولید آب پیش بینی می گردید. باید توجه داشته 

باشیم که استاندارد مصرف در کشور 150 لیتر برثانیه می باشد که در تبریز 
در سال گذشته به باالی 210 لیتر یعنی حدود شصت لیتر افزایش مصرف 

داشتیم . 
وی اظهار داشت : توجه به افزایش ظرفیت تولید و از طرفی مدیریت مصرف 
و اجتناب از مصارف غیر ضروری ، بایستی در اولویت تصمیمات مسئولین و 
فرهنگ و رفتارهای اجتماعی همشهریان عزیز بوده و در این زمینه نیز همانند 

سایر زمینه ها »اولین« باشیم .

75 درصد آب شرب استان از طریق شرکت آب منطقه ای و 25 
درصد آب از طریق چاه های استان تامین می گردد.

علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان با بیان اینکه 75 درصد 
آب شرب استان از طریق شرکت آب منطقه ای و 25 درصد آب از طریق چاه 
های استان تأمین می گردد با بروز مشکل کمبود آب ، بحث انتقال آب ارس 
به تبریز مطرح گردید که باید سیستم های رسانه ای به گونه ای عمل نمایند 
مطالبات مردمی از جمله انتقال آب ارس به تبریز اجرایی گردد و الزم است از 
استاندار محترم و نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسالمی نهایت تشکر را 
داشته باشم که نسبت به پیگیری این موضوع بطور جدی همکاری نموده  و با 
جلساتی که انجام پذیرفته خوشبختانه انتظار داریم حداقل در بازه 2 یا 3 سال 

آینده آب ارس به شهر تبریز برسد . 
با بروز بحران در تابستان اخیر حدود 400 الی 500 لیتربا کمبود آب مواجه 
بودیم که با توجه به اختالف ارتفاع موجود در سطح شهر تبریز در تأمین آب 
شرب بخصوص نقاط مرتفع با مشکل مواجه بودیم که خوشبختانه با دستور 
استاندار محترم و اقداماتی که آب منطقه ای و تالش های طاقت فرسایی که 
همکاران شرکت آب و فاضالب انجام دادند، موضوع، به نحو مناسبی مدیریت 

و حل گردید. 
در برنامه کوتاه مدت تصمیم بر این است که 30 حلقه چاه حفر گردد که از این 
تعداد 15 حلقه حفر گردیده و برای مابقی سعی بر این می باشد که تا خرداد ماه 

سال آینده، حفربه بهره برداری برسد . 
وی ادامه داد: تعهد ما بر این است که 300 لیتر برثانیه به آب تولیدی بیفزائیم 
و اقداماتی هم شرکت آب منطقه ای انجام می دهند که از خط نهند 300 لیتر 
برثانیه افزایش خواهند داد که نزدیک به 600 لیتر برثانیه بار تولیدی آب تبریز 

را افزایش دهیم تا در سال آینده شهر تبریز، با مشکل مواجه نشویم .
یکپارچه سازی  خوشبختانه  کرد:  بیان  روستاها  با  رابطه  در  ایمانلو  آقای 
از  باعث گردید در یکسری  شرکت های آب و فاضالب شهری وروستایی 
هزینه ها صرفه جویی گردد و همچنین با توجه به پتانسیلی که در روستاها 

می باشد، بتوانیم کارهای شاخص و خدمات شایانی انجام دهیم .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بیان داشت: در بحث فاضالب درکالنشهر 
در حال  اکنون  و هم  گرفته  انجام  فاضالب  تبریز حدود 86 درصد شبکه 
بهره برداری می باشد که این رقم در سطح کشور جزو اولین ها بوده و جادارد 
از همکاری و همیاری کلیه مقامات استانی و کشوری منجمله اعضای محترم 
شوراهای اسالمی شهرها و شهرداری ها قدردانی نمایم که این هماهنگی ها 
منجر به افزایش سی درصدی تحت پوشش شبکه فاضالب که در کشور 

بی نظیر هست، باشیم .    

برگزاری نشست خبری مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان با اصحاب رسانه
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شـرکت  معـاون  مشـترک  نشسـت 
کشـور،  فاضـالب  و  آب  مهندسـی 
وفاضـالب  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
نماینـده  و  آذربایجـان شـرقی  اسـتان 
شـورای  مجلـس  در  بنـاب  مـردم  
رونـد  بررسـی  خصـوص  در  اسـالمی 
فاضـالب   و  آب  هـای  طـرح  اجـرای 
ویدئـو  بصـورت  بنـاب  شهرسـتان  
کنفرانـس به ریاسـت مهنـدس پاکروح 
معاونـت مهندسـی و توسـعه  شـرکت 
مهندسـی آب وفاضالب کشـور برگزار 

شـد .
ایـن جلسـه بـا حضـور مهنـدس پـاک 
روح معاونت مهندسـی و توسعه شرکت 
مهندسـی آب و فاضالب کشـور، حجه 
االسـالم باقـری نماینـده مـردم بنـاب 
در مجلـس شـورای اسـالمی، مهندس 
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  ایمانلـو 
فاضـالب اسـتان و فرمانـدار و رئیـس 
ویدئـو  بصـورت  بنـاب  شـورای شـهر 
کنفرانـس برگـزار و در خصـوص روند 
فاضـالب  و   آب  طرحهـای  اجـرای 
شهرسـتان بنـاب  تبـادل نظـر گردیـد .

در ایـن جلسـه حجـه االسـالم باقـری 
نماینـده مردم بناب در مجلس شـورای 
اسـالمی  ضمـن تشـکر و قدردانـی از 
مهنـدس پاکـروح  و مهنـدس ایمانلـو 
در خصـوص تشـکیل این جلسـه گفت 
:  ایـن جلسـه فرصـت مغتنمـی اسـت 
که به بررسـی مسـائل شـهر بنـاب در 

خصـوص آب و فاضـالب بپردازیـم. 
وی افـزود: امیدواریم نسـبت به اجرای 
و  بنـاب  ولیعصـر  شـهرک  فاضـالب 
روسـتاهای  فاضـالب  شـبکه  اجـرای 
اطـراف بنـاب شـاهد تصمیمـات جدی 

باشـیم .
در ادامـه ایـن جلسـه، مهنـدس ایمانلو 
وفاضـالب  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان ضمن تشـکر از معاون شـرکت 
مهندسـی آبفای کشـور و نماینده مردم 
بنـاب در مجلـس شـورای اسـالمی و 
حاضریـن در جلسـه در خصـوص طرح 
هـای آب و  فاضالب شهرسـتان بناب،  
اطالعاتـی در خصـوص رونـد اجـرای 
طـرح هـای در دسـت اجـرا و اعتبارات 

الزم در ایـن خصـوص ارائـه نمـود.
وی افـزود : فاضـالب شـهرک ولیعصر 
بـا اعتبـار 6 میلیـارد تومـان و بطـول 
6 کیلومتـر لولـه گـذاری گردیـده و 2 
گردیـده  اجـرا  پمپـاژ  ایسـتگاه  واحـد 
مـدول  مطالعـات  .همچنیـن  اسـت 
بنـاب  فاضـالب  خانـه  تصفیـه  دوم 
بـرای تصفیـه فاضـالب قسـمت های 
باقـی مانـده شـهر بنـاب و روسـتاهای 
باشـد  اقـدام  مـی  اطـراف در دسـت 
شـاهد  پـروژه،  ایـن  اجـرای  بـا  کـه 
افزایـش ظرفیـت چرخـه تصفیـه و باز 
بنـاب  شهرسـتان  فاضـالب   چرخانـی 

خواهیم بود.
در ایـن جلسـه مهندس پاکـروح ضمن 
قدردانـی از مهنـدس ایمانلـو ، با  تاکید 
بـر رونـد اجرای هـر چه سـریعتر طرح 
هـای در دسـت اقدام، نسـبت به تامین 
اعتبـار از محـل اعتبارات مسـکن مهر 
بـرای تکمیـل طـرح فاضالب مسـکن 

مهر بنـاب قول مسـاعد داد. 
مقـرر گردیـد خـط  پایـان جلسـه،  در 
انتقـال فاضـالب روسـتای چلقائـی که 
اخیـراً کلنـگ زنـی گردیـده بـود اجـرا 
فاضـالب  شـبکه  و  گـردد  تکمیـل  و 
آذر  آخـر  تـا  بنـاب  ولیعصـر  شـهرک 
مـاه امسـال بـا تامیـن اعتبـارات الزم 
بـه  نسـبت  و  رسـیده  بهربـرداری  بـه 
تسـریع مطالعـات مـدول دوم تصفیـه 
خانـه فاضـالب بنـاب اقداماتـی انجام 
اجـرای  خصـوص  در  گردد.همچنیـن 
دسـت  در  و  مطالعاتـی   پروژه هـای 
اجـراء بـا حمایـت و مسـاعدت نماینده 
سـازمان  از  بنـاب  شهرسـتان  مـردم 
برنامـه و بودجـه ردیـف اجرایـی اخـذ 

گـردد . 

  بررسی روند اجرای طرح های آب و  فاضالب شهرستان بناب
 با حضور معاون مهندسی و توسعه  شرکت مهندسی آبفای کشور
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طی جلسه ای با حضور اکیپ اعزامی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
بهره برداری   معاون  و  استان  و فاضالب  کشور، مدیرعامل شرکت آب 
شرکت آب منطقه ای، علل قطعی اخیر آب شرب در سطح کالنشهر تبریز 

بررسی و اقدامات الزم انجام شد.
در پی سیالبی شدن آب شرب در تصفیه خانه آب میاندوآب و خط زرینه رود 
و کاهش دبی ورودی و قطعی به وجود آمده در سطح کالنشهر شهر 
تبریز جلسه ای با حضور اکیپ اعزامی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، )مهندس گرکانی، خانم دکتر تهرانی و آقای دکتر شهرکی( برگزار 

و نسبت به بررسی موضوع تبادل نظر گردید.
در این جلسه مهندس ایمانلو  مدیرعامل آب و فاضالب استان، با تشریح 
اقدامات انجام یافته در خصوص وضعیت توزیع آب در کالنشهر تبریز 
وجهت جلوگیری از ایجاد بحران و مشکالت مطروحه گفت: در خصوص 
اقداماتی صورت  این دست،  از  با بحران های پیش آمده  نحوه مواجه 

گرفته که می توان به موارد ذیل  اشاره کرد:
* بکارگیری تمام ظرفیت چاه های مسیر خط زرینه رود برای استفاده 
شهرهای موجود در مسیر فوق و در مدار قرار گرفتن چاه های متروکه و 
بالاستفاده سنوات قبل، به منظور هدایت بیشتر آب خط انتقال زرینه رود 

به سمت شهر تبریز
* مدیریت و کاهش آب تحویلی به صنایع در طول مسیر خط زرینه رود 
به منظور ذخیره آب جهت انتقال به کالنشهر تبریز پس از اخذ موافقت 

مقامات ارشد استان
* آگاهی سازی مشترکین توسط فضای مجازی و رسانه ملی در خصوص 

کاهش و مدیریت مصرف
* امضا تفاهم نامه تحویل 4 حلقه چاه متروکه با شهرداری تبریز

* اخذ مجوز حفر 20 حلقه چاه که تاکنون 10 حلقه حفر گردیده و 6 حلقه 
آن تجهیز گردیده است.

* احیای 5 حلقه چاه متروکه و غیرقابل استفاده )چاه های 1 خسروشاه،  
79 هروی ـ 34 زرنق، باغ معروف و جمشید یک(

* نیرو رسانی و خرید برق برای 7 حلقه چاه )چاههای جمشید یک- 
میرزامهدیـ  اتوبوسرانی 6 پارک- ائل گلی مادر- 1 خاوران- 2 خاوران(

برنامه  و  چاه جدید  حلقه  از 5  برداری  بهره  و  اندازی  راه  و  تجهیز   *

ریزی برای تجهیز 4 حلقه چاه دیگر تا 99/04/28و 3 حلقه چاه تا مورخ 
99/05/05 جمعا 12 حلقه چاه

* مدیریت فشار شبکه توزیع برای کاهش مصرف آب
تبریز  * تشکیل جلسات هماهنگی مدیریت توزیع در ستاد شرکت و 
به تعداد 8 جلسه با شرکت مدیران و مسئولین بهره برداری مناطق و 

همکاران ذیربط در ستاد شرکت و تبریز
* پخش پیام های صرفه جویی در مصرف آب از رسانه های صدا و سیما 

فضای مجازی و روزنامه ها
* نصب بنرهای مدیریت مصرف در محلهای متعلق به شرکت و مناطق 

و واحدهای تابعه
* مصاحبه با رسانه های صدا و سیما در خصوص رعایت مدیریت مصرف 
توزیع  درجهت  همکاران  روزی  شبانه  تالش  و  آب  توزیع  مدیریت   *
عادالنه آب )بدون قطعی طوالنی ( با توجه به  قطعی های برق و کاهش 

تحویل آب از زرینه رود.
* تهیه 7 دستگاه تانکر کم حجم و توزیع در مناطق مرتفع تبریز و پخش 

آب به روستاهای اطراف و مراکز حساس با تانکرهای شرکت 
* تشکیل اکیپ ویژه برای مدیریت شبکه آب مناطق مرتفع 

* برنامه ریزی و اجرای زمانبندی قطع آب مناطق مختلف به منظور 
توزیع عادالنه آب

* افزایش ظرفیت پمپاز ایستگاه پمپاژ آناخاتون با افزایش قدرت برق و 
تهیه و نصب تجهیزات الکترو پمپ جدید

* برنامه ریزی برای احداث دو باب  ایستگاه پمپاژ آب به مناطق محله 
امام زاده نیاوران

* اقدام برای اخذ مجوز لوله گذاری عرض اتوبان پاسداران به صورت 
پایپ جکینگ برای آبرسانی به قسمت مرتفع احمد آباد

* اقدام برای اصالح قسمتی از شبکه توزیع آب
* احداث خط آبرسانی چاههای جدید

* توسعه شبکه آب برای رفع کمبود فشار آب تعدادی از کوچه ها در 
مرکز شهر و مناطق مرتفع شهر

همچنین برای تامین فشار شبکه آب سطح شهر در نقاطی که با مشکل 
مواجه بودیم تمهیداتی اندیشیده شد که در برخی از آنها اجراشده و برخی 
دیگر در اسرع وقت به مرحله اجرا خواهد رسید که از آن جمله می توان 

موارد ذیر را نام برد  :
* محالت علی سیاه پوش- بهار قدس کوچه باغ

4( برای رفع کمبود فشار محالت فوق پس از بررسی های کارشناسی و 
ارائه طرح توسط دفتر فنی و آب تبریز ، مقرر شد خط 250 از جلو مسجد 

گازران بطول 1200 متر اجرا و به خط 300 کوچه باغ اضافه شود.
انتهای خیابان علی سیاه پوش  تا  از میدان جهاد  5( اجرای خط 200 

پیگیری وضعیت قطعی های اخیر در آب و فاضالب استان

با حضور اکیپ اعزامی شرکت مهندسی آبفای کشور

  بقیهدرصفحهبعدی
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بطول 1000 متر
6( اجرای خط 200 از خیابان فلسطین و اتصال آن به خط 350 خیابان 

بهار
* برای رفع کمبود کوی شهید  مدنی و رضوانشهر طراحی اجرای یک 
دستگاه پوستر پمپ در محوطه مخزن کشتارگاه و حل مشکل افت فشار 

منطقه
* برای رفع کمبود کوی احمد آباد : طراحی و اجرای یک دستگاه پوستر 
آباد و حل مشکل افت فشار  پمپ و نصب آن در پمپاژ قدیمی احمد 

منطقه
* برای رفع کمبود شهرک مرزداران و مصلی : طراحی و اجرای یک 

دستگاه پوستر پمپ و حل مشکل افت فشار منطقه
آزمایش(:  شهرک   ( انتظامی  نیروی  شهرک  آب  کمبود  رفع  برای   *
طراحی و نصب یک دستگاه پوستر پمپ و حل مشکل افت فشار نیروی 

انتظامی
* برای رفع کمبود فشار نقاط مرتفع آخر مالزینال- آخر سیالب ، آخر 

یوسف آباد آخر احمد آباد:
3( نصب شیر فلکه وسط خط و نصب فشارشکن در تمامی مناطق فوق 

به تعداد 12 دستگاه و تنظیم فشار شبکه 
4( اجرای عبور عرضی از لوله 500 کمربند پاسداران با سایز 300 بطول 

70 متر و اتصال آن به شبکه محالت فوق

* برای رفع کمبود فشار خیابان منجم : تنظیم فشار شبکه محله فوق از 
خیابان شمس تبریزی

* برای رفع کمبود آب محله قرا ملک : تنظیم فشار شبکه محله فوق 
از کوی صنعتی

* برای رفع افت فشار محله قله و گلکار : تغییر زون محالت فوق از زون 
جام جم به زون مخزن ولیعصر و رفع مشکالت افت فشار محالت فوق

* برای رفع کمبود آب روستای اوغلی : حفر و تجهیز یک حلقه چاه 
عمیق و اتصال آن به شبکه روستای مذکور

* برای رفع کمبود فشار روستای کندرود : نصب یک عدد شیر هوا ، 
تنظیم فشار شبکه

* برنامه ریزی جهت اتصال خط 400 مسجد گازران به خط کوچه باغ و 
قره آغاج به طول 1500 متر

* برنامه ریزی جهت راه اندازی پمپاژ در محوطه مخزن se5 برای رفع 
مشکل افت فشار و کمبود شهرک فجر، امیدیه و ...

* برنامه ریزی جهت اجرای خط از چاه جدیداالحداث منطقه 6 و اتصال 
آن به خ بهار به طول 1500 متر

و همچنین مهندس گرکانی و هیئت همراه با در نظر گرفتن اقدامات 
شرکت آب وفاضالب استان برای جلوگیری از بوجود آمدن قطعی و افت 

فشار آب ، راهکارهای الزم و پیشنهاداتی را ارائه نمودند.
الزم به ذکر است اکیپ اعزامی شرکت مهندسی، از محل تصفیه خانه آب 

میاندوآب و همچنین خط زرینه رود بازدید نمود.

  ادامهازصفحهقبل

51 پروژه شهری و روستایی 
در دهه فجر افتتاح گردید

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی از برنامه افتتاح 51 
پروژه روستایی و شهری دردهه فجر خبر داد .

مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با طرح 
این موضوع گفت: در سال جاری در 5 نقاط شهری و 46 نقاط روستایی 

استان پروژه هایی با اعتبار 67 میلیارد تومان افتتاح شد. 
افتتاح  فجر  دهه  ایام  در  پروژه   7  ، روستایی  پروژه   46 از  افزود:  وی 
هشترود،  آفرین،  خدا  کلیبر،  شهرهای  شامل  که  پروژه   39 و  گردیده 
مراغه، ملکان، ورزقان، هریس، سراب و اهر می باشد، در جریان اسفند 
افتتاح  سراسری  به صورت  ایران  ـ  ب  ـ  الف   # پویش  قالب  در  ماه 

گردید .   
وی افزود: این پروژه ها با اعتباراتی از منابع عمومی )در قالب پروژه 

های ملی و استانی( و همچنین از منابع داخلی هزینه گردیده است . 
مهندس ایمانلو با اشاره به اجرای برخی از پروژه های استانی با همکاری 
سازمان های دیگر، اینگونه تشریح کرد : با سازمان بسیج سازندگی و 
به  اقدام  استانی  های  پروژه  از  برخی  اجرای  برای  عشایر  امور  اداره 
امضای تفاهم نامه هایی گردید که شامل 30 طرح در روستاهای استان 
با همکاری سازمان بسیج سازندگی و 25 طرح با مشارکت اداره امور 

عشایر در مناطق قشالقی در حال اجرا می باشد. 
وی افزود: 5 طرح روستایی نیز با کمک خیرین استانی در حال حاضر 

مراحل اجرایی خود را طی می کنند.
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در مراسم افتتاح اداره آب و فاضالب بخش آبش احمد از مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تقدیر گردید.

مردم  نماینده  استان،  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  حضور  با 
شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند و فرماندار کلیبر و جمعی از 
اداره آب و فاضالب شهر  مسئولین و مقامات منطقه  طی مراسمی 

آبش احمد افتتاح گردید .
در این مراسم مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  
ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت های نماینده مردم شهرستان کلیبر 
انجام  اقدامات  و  پروژه ها  خصوص  در  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
ایراد  را  مطالبی  هوراند  و  خداآفرین   ، کلیبر  شهرستان  سه  در  یافته 

نمود.
 73 و  شهری  جمعیت   100 بودن  پوشش  تحت  به  اشاره  با  وی 
درصدی جمعیت روستایی  شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند 
رسانی  خدمات  و  کیفیت  بهبود  راستای  در  یافته  انجام  اقدامات  و 
اعتبارات  جذب  با  که  نمودند  امیدواری  ابراز  شهرستان ها،  این  در 

عمرانی، بتوانند  پروژه های باقی مانده را به اتمام برسانند.
آذربایجان  استان  وفاضالب  آب  شرکت  توجه  و  همت   : افزود  وی 
باشد  می  عزیز  هموطنان  به  دریغ  بی  و  شایسته  خدمت   ، شرقی 
و  مخزن  احداث  با  احمد  آبش  شهر  به  رسانی  آب  در خصوص  که 
شبکه  اصالح  و  حفرچاه  با  همچنین  و  آن  برداری  بهره  و  تکمیل 
اداره  افتتاح  که  برطرف خوا هد شد  این عزیزان  آبرسانی مشکالت 
آب وفاضالب آبش احمد از جمله این اقدامات در جهت بهبود خدمت 

رسانی به مردم عزیز بخش آبش احمد می باشد.
وی ادامه داد : در پروژه های مربوط به شهرهای کلیبر، آبش احمد 
و هوراند )سه مجتمع آبرسانی آزادگان، ارس و شهید لشکری( 200 
میلیارد ریال هزینه خواهد شد. که در جهت تکمیل مجتمع آبرسانی 
هایی  قدم  و  گردیده  هزینه هایی  داخلی  اعتبارات  از  لشکری  شهید 
به  نیز  منابع دولتی  از  لزوم آن می رود که  برداشته شده است ولی 
از نماینده محترم مردم  یابد.که  اعتباراتی تخصیص  این سه مجتمع 
این  تخصیص  در  می گردد  درخواست  اسالمی  شورای  مجلس  در 

اعتبارات مساعدت های الزم انجام دهند.
بهره  مدار  به  آوردن  با  و  پروژه  سه  این  تکمیل  با  داد:  ادامه  وی 
برداری، امیدواریم بتوانیم هم بار مجتمع شهید لشگری را کم کرده 
تکمیل  واقع  در  برسانیم.  اتمام  به  را  ارس  و  آزادگان  مجتمع  و هم 
این پروژه ها و تضمین کیفیت آبرسانی و خدمت به هموطنان عزیز 
استان  قلبی و وجودی همه کارکنان شرکت آب وفاضالب  خواست 

می باشد.  

های  پروژه  خصوص  در  استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
به  انتقال  اجرای خط  تکمیل  به  آبرسانی شهری،  در بخش  عمرانی 
بتنی 500  قطر 355 میلیمتر و به طول 6 کیلومتر و احداث مخزن 

متر مکعبی و حفر و تجهیز چاه در شهرستان کلیبر  اشاره نمود .
وی ادامه داد : در ادامه انجام طرح های شرکت آب وفاضالب می 
تجهیز  کیلومتر(،   1/5( آب  توزیع  توسعه شبکه  و  اصالح  به   توان  
یک حلقه چاه نیرو رسانی و اجرای 3 کیلومتر خط انتقال، چاه 160 
پلی اتیلن هوراند و احداث ساختمان سوله تصفیه خانه، احداث مخزن 
به  نیرورسانی  و  آبرسانی  انتقال  خط  اجرای  مکعبی،  متر   500 بتنی 

تاسیسات آبرسانی  اشاره کرد.
آنها  جمله  از  که  روستایی  عمرانی  های  پروژه  انجام  همچنین  وی 
آشامیدنی  آب  تامین  لشکری،  شهید  مجتمع  خانه  تصفیه  بازسازی 
روستاهای ایل یوردی، خانکندی، روستای لوله درق، روستای شاملو 
کلیبر و تامین آب آشامیدنی روستاهای کورن قتانلو، گنبدان و لغالن، 
 ، گون  روستاهای  آشامیدنی  آب  تامین  و  هوراند  پشتاب  بریجان، 
ازبک و صومعه خداآفرین  بوجاق،  ایری  ، شرفه،  آوارسین  و  دینه ور 
را نمونه ای از اقدامات برجسته قلمداد کرده و به ثمر نشستن آن را 

مایه مسرت دانست.
و  هوارند  کلیبر،  شهرستان های  نماینده  حاتمی  آقای  جلسه  این  در 
خداآفرین با اشاره به مصادف بودن ایام دهه مبارک فجر و برشمردن 
یافته در شرکت  انجام  اقدامات  انقالب اسالمی،  از  این دهه  نعمات 
نظام  شکوفایی  و  رسانی  خدمت  از  بارزی  نمونه  را  فاضالب  و  آب 

مقدس جمهوری اسالمی ایران برشمرد.
اداره  افتتاح  استان در مورد  از مدیرعامل شرکت آب وفاضالب  وی 
آب و فاضالب بخش آبش احمد که می تواند در جهت رفع مشکالت 

مردم این بخش باشد  تقدیر و تشکر نمود.
شهرستان های  مردم  نماینده  از سوی  تقدیری  لوح  جلسه،  پایان  در 
کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسالمی به پاس زحمات 

و اقدامات شرکت آب و فاضالب اهدا گردید . 

در مراسم افتتاح اداره آب و فاضالب شهر آبش احمد صورت گرفت:

تقدیر نماینده مردم کلیبر، هوراند و خدآفرین در مجلس شورای اسالمی 

از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
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احداث شبکه جمع آوری فاضالب محله قراملک با هدف ارتقای سطح 
بهداشت عمومی و جلوگیری از آبهای زیر زمینی

شـبکه جمـع آوری فاضـالب قراملـک بـا هـدف ارتقـای سـطح 
زیرزمینـی،  آبهـای  آلودگـی  از  جلوگیـری   ، عمومـی  بهداشـت 
احـداث و اسـتفاده از پسـاب تولیـدی جهـت مصارف بهداشـتی و 
تغذیـه آبخـوان هـا و هدایـت آن بـه سـمت دریاچـه ارومیـه اجرا 

گـردد. می 
مهنـدس پرویـز عباسـی معـاون بهـره بـرداری وتوسـعه فاضالب 
اسـتان در خصـوص اجـرای شـبکه فاضـالب منطقـه قراملـک 
غـرب  در  قرارگیـری  بـا  قراملـک  محلـه  کـرد:  بیـان  اینگونـه 
کالنشـهر تبریـز بـا جمعیتـی معـادل سـی و پنـج هـزار نفـر در 
جـوار ناحیـه صنعتـی واقـع گردیـده اسـت کـه براسـاس طراحی 
مهندسـین مشـاور، حـدود 30 کیلومتـر لولـه گـذاری بـه منظـور 
و  فاضـالب  بهداشـتی  آوری  جمـع  شـبکه  تاسیسـات  احـداث 

خطـوط اصلـی در آن محلـه اجـرا خواهـد شـد .
وی ادامـه داد : شـیب عمومـی منطقـه بـه گونـه ای بـوده کـه 
محلـه قراملـک را بـه دوبخش تقسـیم مـی کند بطوریکه بخشـی 
از آن بـه خـط انتقـال فاضالب کالنشـهر تبریز و بخـش دیگر به 
خـط اصلـی فاضـالب که از شـهرک اندیشـه ، منطقـه آخماقیه و 
پـل تراکتورسـازی سرچشـمه گرفتـه و ناحیـه صنعتـی را پوشـش 
مـی دهد، سـوار می باشـد کـه بیش از پنجـاه درصد شـبکه جمع 

آوری داخلـی در منطقـه قراملـک اجـرا گردیده اسـت.
وی افـزود: ایـن منطقـه باتوجـه بـه موقعیـت قرارگیـری تصفیـه 
منطقـه  اراضـی  محـدوده  در  تبریـز  کالنشـهر  فاضـالب  خانـه 
قراملـک و شـبکه جمـع آوری فاضالب در این منطقـه، از اهمیت 
خاصـی بـرای شـرکت آب وفاضـالب اسـتان برخوردارمـی باشـد .

وی بـه  طـول خطـوط شـبکه فاضـالب  انجـام گرفتـه اشـاره  و 
بیـان نمـود کـه شـرکت آب وفاضـالب اسـتان تـا قبـل از سـال 
93 حـدود 15 کیلومتـر از خطـوط فاضـالب طراحـی شـده را بـه 
منظـور برخـورداری سـه هـزار خانـوار از نعمت بهداشـتی شـبکه 

جمـع آوری فاضـالب بـه ارزش حـدود 12 میلیـارد تومـان بـه 
انجـام رسـانده بـود که از سـال 94 با عملیاتی شـدن طـرح احیاء 
دریاچـه ارومیـه، عملیـات اجرائـی آن بـا برنامـه ریـزی خـاص 
شـروع گردیـد. بطـوری که شـبکه جمـع آوری فاضـالب قراملک 
بـا هـدف ارتقای سـطح بهداشـت عمومـی، جلوگیـری از آلودگی 
آبهـای زیرزمینـی، احـداث و اسـتفاده از پسـاب تولیـدی جهـت 
مصـارف بهداشـتی و تغذیـه آبخـوان هـا و هدایـت آن به سـمت 

دریاچـه ارومیـه، اجـرا  می گـردد.

مهنـدس عباسـی ادامـه داد: در چهار سـال اخیر حـدود 2 کیلومتر 
از کلکتـور اصلـی فاضـالب کـه در سـمت جنـوب غـرب تبریـز 
طراحـی شـده اسـت، بـا اعتبـاری بالـغ بـر 7 میلیـارد تومـان و 
خـط اصلـی فاضـالب منطقـه قراملک بـه قطرهـای 600 و 400 
میلیمتـر بطـول 2/5 کیلومتـر در مسـیر خیابـان هـای وحـدت و 
ادامـه خیابـان بـه سـمت اتوبـان غـرب و همچنیـن جـاده صنعت 
تـا انتهـای خیابـان، همـراه بـا اعتبـاری بالغ بـر 4 میلیـارد تومان 
بـه همـراه فرعی هـای مربوطـه در داخـل قراملـک بـه طـول 4 
کیلومتـر بـا اعتبـاری بالـغ بـر3 میلیـارد تومـان بـه اجرا گذاشـته 

است. شـده 
وی ادامـه اجـرای کلکتور اصلـی 1200 میلیمتر را بـه تملک یک 
کیلومتـر اراضـی بـا عـرض 10 متـر منوط دانسـته وخاطر نشـان 
نمـود: بـا  لولـه گـذاری مسـیر فـوق الذکـر و همچنین حـدود10 
کیلومتـر لولـه گـذاری در خیابـان شـهید همـراه و فرعـی هـای 
مربوطـه و همچنیـن ادامـه جـاده صنعـت تـا پـل تراکتور سـازی 
بـه منظـور رفع آلودگـی های فاضالب جـاری در کانال ایلی سـو 
و پاکسـازی کلیـه نهرهـای جـاری در اراضـی کشـاورزی منطقـه 
و بـه منظـور تضمیـن بهداشـتی کیفیـت محصـوالت کشـاورزی، 
محلـه قراملـک را بـه یکـی از مناطق برخـوردار از شـاخص های 

بهداشـتی برتـر تبدیـل خواهیـم کرد.
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به مناسبت دهه مبارک فجر از سه طرح آبرسانی به روستاهای هوراند بهره برداری گردید 

سالگرد  دومین  و  چهل  گرامیداشت  و  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
پیروزی انقالب اسالمی طی مراسمی با حضور مدیر دفتر بهره برداری 
استان، فرماندار و امام جمعه هوراند و مسئولین محلی و خانواده های معظم  
شهداء، پروژه های عمرانی و آبرسانی در سه روستای بریحان، گزرلیک و 

یئدی بوالغ شهرستان هوراند به بهره برداری رسید.
اجرای شبکه توزیع ، بازسازی خط انتقال ، بهسازی چشمه و تکمیل اتاق 
فرمان و نصب شیرآالت روستای بریحان با اعتباری بالغ بر1/5 میلیارد 
ریال و اجرای شبکه توزیع ، خط انتقال، بهسازی چشمه، احداث مخزن 30 
مترمکعبی روستای گزرلیک با اعتباری بالغ بر 900 میلیون ریال و احداث 
مخزن ، اجرای شبکه توزیع و خط انتقال روستای یئدی بوالغ با اعتبار800 

میلیون ریال از جمله طرح هایی بود که به بهره برداری رسید .
در این مراسم مهندس جلیل زاده مدیر دفتر بهره برداری آب و فاضالب 
استان به تشریح اقدامات انجام یافته در این روستاها پرداخت و خاطر نشان 
نمود که در روستای گزرلیک عالوه بر اعتبارات استانی، مبلغ 30 میلیون 

تومان از طریق جذب مساعدت های مردمی سرمایه گذاری گردیده است .
امام جمعه هوراند نیز ضمن تبریک به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و 
برشمردن آثار و برکات انقالب شکوهمند اسالمی و با تقدیر از عملکرد 
شرکت آب وفاضالب بخصوص مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان، از اجرای طرح های روستایی در این شهرستان ابراز 

خرسندی نمود.

افتتاح آب شرب روستای ویق شهرستان هوراند

با دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی  همزمان 
انقالب اسالمی طی مراسمی با حضور قائم مقام شرکت آب وفاضالب استان، 
معاون استاندار، امام جمعه، فرماندار و بخشدار شهرستان هوراند و جمعی از 
اهالی منطقه، پروژه آب شرب روستای ویق شهرستان هوراند افتتاح و مورد 

بهره برداری رسید .
مهندس عباسپور قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان در این مراسم به 
تشریح اقدامات شرکت آب و فاضالب در این شهرستان و از جمله روستای ویق 
اشاره نموده و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر72 میلیارد ریال هزینه،  اجرا 
گردیده است که با افتتاح آن، تعداد 19 خانوار با جمعیتی بالغ بر 51 نفر از آب 

شرب بهداشتی و سالم بهره مند می گردند .
وی افزود : این پروژه با احداث یک باب مخزن 30 متر مکعبی و حصارکشی 
به طول 100 متر و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ و 1500 متر شبکه توزیع، 

اجرا گردیده است .
وی یادآور شد: شهرستان هوراند46 روستا با جمعتی بالغ بر 10 هزار نفر را تحت 
پوشش قرار می دهد و شاخص بهره مندی این شهرستان در زمینه آب شرب 

سالم و بهداشتی 86 درصد می باشد 

افتتاح پروژه اجرای عملیات احداث شبکه 
جمع آوری فاضالب کوی نشاط و تربیت 

مرند  در دهه مبارک فجر

به مناسبت ایام دهه فجر، پروژه اجرای عملیات احداث شبکه جمع آوری 
فاضالب در کوی نشاط و تربیت با حضور مهندس گرشاسپی فرماندار 
شهرستان مرند، مهندس حائری مدیرآبفای این شهرستان و مسئولین 

اداری و استانی افتتاح گردید .
مناسبت  به  تبریک  ضمن  مراسم  این  در  مرند  شهرستان  مدیرآبفای 
فرارسیدن ایام دهه فجر و خیر مقدم به حضور فرماندارشهرستان مرند به 

تشریح اقدامات انجام یافته در این پروژه پرداخت . 
وی گفت : این پروژه بطول 8 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر40 میلیارد 
ریال در مدت یکسال باهدف استفاده مجدد از آب، جلوگیری از آلودگی 
آب های زیرزمینی، افزایش سطح سالمت جامعه و بهبود محیط زیست 

و ارتقای سطح سالمت هموطنان عزیز به بهره برداری رسیده است .
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به مناسبت دهه مبارک فجر کلنگ طرح فاضالب شهر ایلخچی به زمین زده شد

همزمان با دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی طی مراسمی که با حضور معاون بهره برداری و توسعه 
فاضالب استان، فرماندار شهرستان اسکو و مسئولین محلی و خانواده های 
معظم  شهداء برگزار گردید، کلنگ پروژه طرح فاضالب شهر ایلخچی به 

زمین زده شد .
مهندس عباسی معاون بهره برداری و توسعه فاضالب استان در آئین کلنگ 

زنی طرح فاضالب گفت: شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بمنظور 
بهبود آثار زیست محیطی منطقه و ارتقاء بهداشت عمومی اقدام به اجرای 

این پروژه نموده است.
مهندس عباسی در ادامه، به مشخصات طرح ایجاد فاضالب شهر ایلخچی 
اشاره کرد و افزود: طرح فاضالب شهر ایلخچی که  جزو پروژه های مهم 
زیرساختی شهر می باشد،شامل 60 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب  و 

3/5 کیلومتر طول خط انتقال می باشد . 
وی افزود : فرایند تصفیه فاضالب  به صورت SBR هیبریدی  بوده و 
هزینه اجرای شبکه جمع آوری فاضالب حدود  1000 میلیارد ریال می باشد.

 آقای بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو نیز در این مراسم ضمن 
گرامیداشت دهه مبارک فجر و برشمردن برکات نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، از اقدامات شرکت آب و فاضالب استان، مخصوصاًمدیرعامل 
شرکت که در راستای بهبود کیفیت و خدمات رسانی به هموطنان عزیز 

می باشد، قدردانی نمود و این دست از اقدامات را مایه مسرت دانست . 

هدف  شرقی  آذربایجان  استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
امام رضا در خیابان  احداث شبکه فاضالب کوی  اجرای عملیات  از 
طالقانی را افزایش سطح  سالمت و بهبود محیط زیست و ارتقاء سطح 

زندگی اهالی دانست.
همراه  به  استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل  ایمانلو  مهندس 
فرمانده بسیج سازندگی سپاه عاشورا از عملیات احداث شبکه فاضالب 

کوی امام رضا در خیابان طالقانی تبریز بازدید نمود. 
این طرح که با همکاری سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا انجام 
می گیرد، قرار است در مدت 6 ماه با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال 

و بطول 3300 متر لوله گذاری، انجام گیرد .
مهندس ایمانلو در حاشیه بازدید از محل عملیات عنوان نمود که با 
کوچه های  و  ستاری  و شهید  دشتی  خیابان های  این طرح،  اجرای 
فرعی تحت پوشش قرار گرفته و اهالی این مناطق از شبکه فاضالب 

سراسری بهره مند خواهند شد .
فاضالب،  اجرای طرح های  از  اینکه هدف  به  توجه  با   : افزود  وی 
استفاده مجدد از آب ، جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی ، افزایش 
با اجرای این  سطح سالمت جامعه و بهبود محیط زیست می باشد، 
دست از عملیات، امیدواریم  بتوانیم از لحاظ بهره مندی هموطنان عزیز 
از شبکه فاضالب در سطح استان چه در حوزه شهری و چه در حوزه 

روستایی به باالترین میزان عملکرد برسیم. 

وی یادآورشد: در راستای گسترش و تسریع اجرای پروژه فاضالب، 
برنامه هایی در سال جاری و در سال های آتی در دست اجرا می باشد 
که با تخصیص اعتبارات الزم به مرحله اجرا درخواهد آمد و امیدواریم 
بتوانیم در جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی قدم گذاشته و مطالبات 

به حق هموطنان عزیز را پاسخگو باشیم .
در  نیز  عاشورا  سپاه  سازندگی  بسیج  فرمانده  اسکندری  سرهنگ 
مناطق کم  در  بسیج سازندگی  برشمردن خدمات  بازدید ضمن  این 
برخوردار، گفت که این طرح یکی از طرح های جهادی بسیج سازندگی 
است که با توجه به فصل سرد سال در عرض 6 ماه به طول حدود 3 

کیلومتر اجرا شده است . 
وی همچنین از حمایت های همه جانبه مدیریت عامل شرکت آب 
وفاضالب و توجه ویژه این شرکت به مناطق کم برخوردار تشکر کرد.

بازدید مدیرعامل شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی 

از روند اجرای عملیات احداث شبکه فاضالب خیابان طالقانی تبریز
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تامین پایدار آب شرب روستای »کورن« در شهرستان هوراند

پروژه های اجرایی شرکت آب و فاضالب استان در روستای »کورن« 
شهرستان هوراند با حضور فرمانده سپاه عاشورا، امام جمعه و فرماندار 

شهرستان هوراند و مسئوالن این شرکت به بهره برداری رسید.
این پروژه ها که با مشارکت سپاه پاسداران به اتمام رسیده است، با حضور 
سردار خرم فرمانده سپاه عاشورا، امام جمعه، فرماندار شهرستان هوراند و 

مسئوالن عالی شرکت آب و فاضالب استان به بهره برداری رسید.
با افتتاح این پروژه در روستای »کورن« تعداد 135 خانوار با جمعیت 403 

نفر از آب شرب پایدار بهره مند گردیدند .
این پروژه با اعتباری بالغ بر 720 میلیون تومان از صندوق توسعه ملی و 
93 میلیون تومان اعتبار مشارکتی سپاه پاسداران به انجام رسیده است .

 از جمله اقدامات انجام گرفته در این روستا: حفر چاه عمیق به عمق 
150 متر با صخره سنگی ، تجهیزچاه و نصب کانکس 3*5 ، اجرای خط 
انتقال به طول 1300 متر با لوله 90 میلیمتری با فشار کاری 20،16،10 
اتمسفر و همچنین نیرو رسانی با ظرفیت ترانس به مقدار 25 کیلوولت 

باشد.
با در نظر گرفتن تعداد 80 روستا با جمعیت 15365 نفر در شهرستان 
هوراند نزدیک به 89/3 درصد جمعیت این شهرستان از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتی بهره مند گردیدند. 

خدمتی که هر لحظه دوام دارد

برف  میان  در  هشترود  فاضالب  و  آب  عملیاتی  نیروهای 
از توقف  وبوران و سرمای طاقت فرسا به جهت جلوگیری 
به  را  واال وظیفه خود  و همت  پیاده  پای  با  رسانی  خدمت 

انجام رساندند.
در پی بارش برف سنگین در شهرستان هشترود و مسدود 
روستای  در  آلمالو  مجتمع  موتورخانه  به  ارتباطی  راه  شدن 
خالی از سکنه اشمق، جهت جلوگیری از توقف خدمات رسانی 
آب  نیروهای   ، فرمان  ساعت  تنظیم  و  عزیز  هموطنان  به 
وفاضالب شهرستان هشترود با پای پیاده در میان برف های 

کوهستانی به محل ماموریت اعزام و انجام وظیفه نمودند. 
الزم به ذکر می باشد ساعت فرمان در واقع نوعی تایمر است 
الکتریکی بصورت منظم  برای قطع و وصل تجهیزات  که 

وتکراری مورد استفاده قرار می گیرد.

خدمتی که هرلحظه دوام دارد
کارکنان شرکت آب و فاضالب شهرستان 
را دغدغه  آذرشهر، سوز سرمای زمستان 
خویش ساخته و سکوت سرما را با تالش 
و جدیت خود به محک کشیده و به مبارزه 
در  سرپناهی  و  منزل  هیچ  تا  اند  طلبیده 
شب های سرد زمستانی بدون این نعمت 

و مایه پربرکت الهی نباشد. 
ناپذیر  آری همت واال و تالش خستگی 

این عزیزان ستودنی است .
به محض وصول خبر ترکیدگی خط لوله 

400 آزبست ، توسط مرکز حوادث واتفاقات شهرستان آذرشهر ، کارکنان خدوم و 
زحمت کش آبفای آذرشهر به محل حادثه اعزام گردیده و نسبت به تعمیر شبانه 
اقدام  زمین  پمپاژ در عمق 1/80 متری  ایستگاه  به  رود  زرینه  انتقال  لوله  خط 

نمودند .
الزم به ذکر است تعمییر خط لوله انتقال به مدت 6 ساعت بطول انجامیده و این 

عملیات بدون حتی یک دقیقه قطعی آب به اتمام رسید.
فعالیت های شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در فرآیند بی وقفه 
تامین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی و جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی 
فاضالب در سطح شهرهای استان ، مسئولیت خطیری است که این شرکت با 
در جهت خدمت  است  کرده  پرسنل خدوم همواره سعی  روزی  کوشش شبانه 
رسانی مطلوب به مشترکین عزیز گام های موثری را بردارد و هرگز از انجام این 
امر خطیر و وظیفه ذاتی خود کوتاهی نکرده و دربه ثمرنشاندن جلوه ی زیبای 

خدمت، پیشگام بوده است.
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مهنـدس ایمانلـو بـا بیـان ایـن مطلب گفـت : با اجـرای این پـروژه ها 
12861 نفـر از جمعیـت روسـتایی اسـتان تحت پوشـش سـامانه های 

جمـع آوری و تصفیـه فاضـالب قرار مـی گیرند . 
این روسـتاها شـامل صومعه، تازه کند قشـالق، قشـالق، خوشـه مهر، 

سـفیده خوان و نهند می باشـد.
وی افـزود : ایـن پـروژه هـا شـامل 48 کیلومتـر لولـه گذاری و شـش 
واحـد تصفیـه خانـه فاضـالب جمعاً بـه ظرفیـت 1460 متـر مکعب در 

شـبانه روز می باشـد.
وی تاکیـد نمـود: تاکنـون بیـش از 70 درصـد شـبکه جمـع آوری و 
خطـوط انتقـال فاضـالب روسـتاهای مذکـور اجـرا شـده و پیشـرفت 
فیزیکـی تصفیـه خانـه هـا نیـز از 10 درصـد تـا 70 درصد می باشـد و 

تاکنـون مبلـغ 98 میلیـارد ریـال هزینه شـده و بـرای تکمیـل آنها نیاز 
بـه 246 میلیـارد ریـال اعتبـار دیگـر می باشـد.

برگزاری مانور مدیریت بحران آب شرب در شهرستان هشترود
و  پیشگیری  با حضور ستاد  با بحران آب شرب  مقابله  مانور مدیریت و 
فرماندهی عملیات با موضوع آلودگی عمدی مخزن آب شرب روستای 

عمودیزج برگزار گردید . 
با توجه به اینکه هر لحظه امکان وقوع حوادث غیر مترقبه وجود دارد لذا 
همه کارکنان شرکت آب و فاضالب بایستی 24 ساعته آمادگی الزم را با 

هرگونه حوادث احتمالی داشته باشند. 
هدف از برگزاری این مانور مقابله با تهدید ها و سنجش میزان آمادگی 
اعضاء ستاد مدیریت بحران در مواقع بروز حوادث و بحران در کمترین 
زمان ممکن، در راستای کاهش خسارات و صدمات ناشی از اتفاقات در 

شهرستان بوده است . 

تقدیر از عملکرد شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی در زمینه »عفاف و حجاب«

در بازدیدی که از طرف معاونت سیاسی استانداری آذربایجان شرقی در زمینه عفاف و حجاب انجام پذیرفت، 
از عملکرد شرکت آب و فاضالب استان تقدیر گردید.

در بازدید انجام یافته ازسوی معاونت سیاسی استانداری آذربایجان شرقی و بررسی عملکرد و اقدامات انجام 
یافته در زمینه »عفاف و حجاب« و فرهنگ سازی این مقوله ارزشمند از عملکرد شرکت آب و فاضالب استان 

تقدیر گردیده و رضایت کامل از عملکرد شرکت را ابراز نمودند.
الزم به ذکر است در این مقوله با توجه به تاکیدات مکرر دین مبین اسالم ، در راستای حفظ شعائر اسالمی و 
لزوم رعایت شئونات اخالقی و دینی در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خصوصًا رعایت عفت و حیاء و 
حدود شرعی حجاب، باهدف ایجاد هماهنگی و ضابطه مندی بیشتر، دستورالعمل های کمیته عفاف و حجاب 

در شرکت آب و فاضالب استان به اجرا گذاشته شده است.

مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان عنوان کرد :

طرح فاضالب شش روستای آذربایجان شرقی با استفاده از وام 
»بانک توسعه اسالمی« اجرا می شود
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نشست خبری قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
مهندس عباسپور قائم مقام شرکت آب وفاضالب استان ، ضمن 
عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و تشکر بابت تشکیل این 
نشست خبری در خصوص پایش آبی بیان نمود:در سطح استان 
تعداد  2727 روستا وجود دارد که از این تعداد 1434 روستا تحت 
پوشش بوده و در کنار این موارد 1293 روستا تحت پوشش مستقیم 
نمی باشند اما از خدمات شرکت آب و فاضالب بهره مند هستند 
. بحث پایش آبی، کلرسنجی و کلر زنی آب این روستاها توسط 
شرکت آب و فاضالب با مشارکت مرکز بهداشت استان و شورای 
توسط  روستاها  این  نیاز  مورد  وسائل  و  گیرد  می  انجام  روستاها 

شرکت آب و فاضالب استان تامین می گردد . 
وی ادامه داد: از حیث منابع آبی در اختیار مناطق روستایی،  1117 
منبع چاه و چشمه و آبهای سطحی در اختیار ما می باشد که به 
کل آبهای استان شناسنامه تهیه گردیده است و طی بررسی این 
شناسنامه ها به این مرحله رسیده است که به جرأت می توان گفت 
راه عالج و برنامه های آتی خوبی در امر پایش کیفی آب می توان 
تعریف کرد که برای همه آنها مشخصات شیمیایی در قالب سامانه 

لیمز و سپتا وجود دارد.
تعریف  آبها  مکانی  های  موقعیت  »سپتا«  سامانه  در  افزود:  وی 
گردیده و در سامانه »لینز« بحث های کیفی آب تعریف شده است 
و این درواقع یک اقدام ارزشمند می باشد که به بحث کیفیت و 

پایش دست یافته ایم .
تعداد چشمه های در اختیار ما تعداد  442 و قنات 52 رشته می باشد 
که در روستاها مورد استفاده می گردد. در مورد آب های سطحی و 
تصفیه خانه ها دو مورد مجتمع که شامل  مجتمع شهید لشکری 

آبش احمد و مجتمع شهید دهقان می باشد.
 وی در خصوص مجتمع شهید لشکری توضیح داد: در محدوده 44 
کیلومترمربعی مجتمع شهید لشکری آبش احمد به هیچ عنوان آب 
شیرین وجود ندارد بنابراین در وقت و زمان خود این مطالعات توسط 
جهادکشاورزی شروع گردید و توسط آب و فاضالب روستایی وقت 
ادامه یافت که در قالب یک مجتمعی که 96 روستا را تحت پوشش 
قرار می دهد تاسیس و به بهره برداری رسید وتمامی این مناطق از 

یک نقطه تامین می گردند.
مهندس عباسپور افزود: این مجتمع حدود 135 لیتر در ثانیه آب را 
تصفیه نموده و گفته می شود تمامی 44 کیلومترمربع  محدوده را 
تحت پوشش قرار می دهد و تمامی مراحل و ملزومات تصفیه آب 
در این بخش ها رعایت شده است ودر تصفیه خانه شهید لشگری 
با آزمایشگاه مجهزی که ایجاد شده است ، با تالش همکاران ما 

بصورت شبانه روزی پایش آب به نحو احسن انجام می گیرد .

عباسپور در خصوص حجم آب استحصالی بیان داشت: در سطح 
استان 2/4 مترمکعب در ثانیه یعنی بالغ بر 83 میلیون مترمکعب 
در سال، آب استحصالی برای روستاها انجام می گیرد و همچنین 
56 میلیون مترمکعب آب تحویلی وارد شده از کنتورها در مناطق 
روستایی بوده که دقیقا 33 درصد میزان پرت آب در روستا ها را 

شامل می شود.
  RO وی با بیان اینکه  در سطح استان 29 دستگاه اسمس ریورز یا
یک  استان  درسطح  نمود:   اشاره  نکته  این  به  است  شده  نصب 
مرکز پایش وجود دارد که درشمالغرب کشور جزو آزمایشگاههای 
آبهای  این مرکز که کل  بر  رفرنس محسوب می شود و عالوه 
استان و منابع ما را پایش و کنترل می کند، 6 باب آزمایشگاه در 
شهرستان ها دایرگردیده است. وی ابراز امیدواری نمود که با وجود 
به  را  کیفی خود  کنترل  بتوانیم  پایش،  مرکز  و  آزمایشگاه ها  این 

تضمین کیفیت سوق دهیم .
مهندس عباسپور تاکید نمود: در سطح استان، روستایی که از شبکه 
آبرسانی بهره مند نباشند وجود ندارد ولی این را باید در نظر گرفت 
که در تعدادی از روستاها بحث تغییرات کیفی و شیمایی حتما اتفاق 
می افتد که این مجتمع های روستایی پاسخگوی این موارد می باشند. 
وی افزود: 16 مورد مجتمع آبرسانی در سطح استان در حال اجرا و 
تکمیل شدن است که با نهایی شدن این پروژه ها تقریباً 46000 
نفر جمعیت روستایی را تحت پوشش شرکت آب وفاضالب قرار 

خواهند داد. 
خانه  تصفیه   3 استان  سطح  در  که  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
فاضالب فعال روستاها وجود دارد که شامل تصفیه خانه جانانلو 
در حاشیه رود ارس، تصفیه خانه کندوان و تصفیه خانه واقع در 
روستای لیقوان می باشدکه بتوانند تمامی فاضالب خروجی از این 

مناطق را تصفیه و به چرخه طبیعت بازگردانند .
وی تاکید نمود: اولویت شرکت آب و فاضالب برای تصفیه فاضالب 
آبریز  باشد که در محدوده حوزه های  به روستاهایی می  مربوط 
سدها بوده اند تا به واسطه ی اجرای این طرح ها ، فاضالب این 

بخش از روستاها بعد از تصفیه وارد حوزه های آبریز سدها شوند.
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مهنـدس خانـی معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب شـرکت گفت : 
سـاالنه  335 میلیـون مترمکعب، حجم آب تولیدی می باشـد که در 

سـطح اسـتان در هرثانیـه10 مترمکعب آب تولید می شـود.
 مهنـدس خانـی در جمـع خبرنـگاران گفـت: بـا توجه بـه پراکندگی 
جمعیتـی در شـهرها و روسـتاهای اسـتان و با عنایت بـه یکپارچگی 
شـرکت های آب وفاضالب شـهری و روسـتایی در بحث تامین آب 
بـه حـدود 4 میلیـون نفـر ارائـه خدمات مـی گردد کـه از ایـن تعداد،  
نزدیـک بـه 3 میلیـون نفـر در شـهرها و حـدود بـه یـک میلیـون و 
هشـتاد هزارنفر در روسـتاها سـاکن می باشـند .در این راستا جمعیت 
شـهری به صورت صدرصدی تحت پوشـش شـرکت آب وفاضالب 
بـوده و از یـک میلیـون و هشـتاد هزار نفـر جمعیت روسـتایی حدود 
800000 هزار نفر در قالب 1430 روسـتا تحت پوشـش شـرکت آب 

وفاضـالب می باشـند . 
وی بـا بیـان این مطلب که  حدود 280000 نفر از جمعیت روسـتایی 
تحت پوشـش مسـتقیم شـرکت آب وفاضـالب نمی باشـند اینگونه 
تشـریح کـرد : بـا وجـود ایـن کـه روسـتاهایی کـه تحـت پوشـش 
نمی باشـند ، شـبکه آبرسـانی به مناطق رسـیده و از تامین آب شرب 
بهره منـد بوده انـد و بـا همیـاری دهیاری ها و به شـکل هیئت امنایی 
و  بـه صـورت خـود محـور اداره می گردنـد و رغبتـی بـرای تحـت 
پوشـش قرار گرفتن نشـان نمی دهنـد که از نظر جمعیتـی 20 درصد 

کل روسـتا های اسـتان  می باشـند.
وی با اشـاره به بهره مندی شـهر ها و روسـتاهای اسـتان در مجموع 
از 1104 حلقـه چـاه تاکیـد نمودند کـه از این تعـداد 352 حلقه برای 

شـهرها و تعداد 751 حلقه برای روسـتاها می باشـد .
وی ادامه داد : در سـطح اسـتان از484 دهنه چشمه استفاده می گردد 
که از این تعداد 470 دهنه برای روسـتاهای اسـتان و 14 دهنه برای 
شـهرهای کـم جمعیت و کوچـک بکار گرفته می شـود. همچنین 70 
رشـته قنـات جهـت شـرب در سـطح اسـتان وجـود دارد کـه از این 
تعداد 50 رشـته برای روسـتا ها و 20 رشـته برای شـهرهای اسـتان 

می باشـد که از آنها اسـتفاده می شـود.
وی در خصـوص طـرح هـای قابـل افتتـاح گفـت: در جریـان سـال 
جـاری بـرای 125 شـهر و روسـتا طـرح هایـی بـرای افتتـاح وجـود 
داردکـه  عـالوه بـر ایـن تعـداد ذکرشـده، در 30 روسـتا بـا سـازمان 
بسـیج سـازندگی تفاهـم نامـه هایی منعقـد و همچنیـن 25 طرح در 
مناطـق قشـالقی بـه صورت مشـارکتی بـا اداره کل امور عشـایر در 
حـال اجـرا بـوده وطرح هایی در  5 روسـتا نیز از طریـق خیرین عزیز 

و ارجمنـد در حـال اجـرا می باشـد .
وی افـزود : در مجمـوع بـاالی 100 مـورد از ایـن پـروژه هـا بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر125 میلیـارد تومـان عـالوه بـر اعتبارات سـازمان 
بسـیج سـازندگی و اداره کل امـور عشـایر و خیریـن، در حـال اجـرا 

می باشـد کـه  فقـط از منابـع عمومـی در قالـب پروژهـای ملـی و 
اسـتانی پیـش بینـی گردیده و بـرای تکمیـل عملیات آبرسـانی این 
شـهرها و روسـتا هـا عالوه برمبالغـی که از منابـع عمومی اختصاص 
مـی یابـد، از منابع داخلی شـرکت آب و فاضالب کمک گرفته شـده 
و هزینـه خواهـد شـد کـه ایـن کمـک هـا در سـال 99  حـدود 70 

میلیـارد تومـان می باشـد . 
وی ادامـه داد: 9 مجتمـع آبرسـانی در حـال اجرامـی باشـد کـه  بـا 
همـان مبالـغ اعتباری که در نظر گرفته شـده اسـت اجرا خواهد شـد 
و جمعـاً 388 روسـتا را تحـت پوشـش قـرار خواهد داد که یک سـوم 
آن یعنی حدود 100 روسـتا  در برنامه های امسـال می باشـند و 39 
روسـتا تـا یک مـاه دیگر یعنی تـا اواخر بهمـن افتتاح خواهـد گردید 

و مابقـی روسـتاها در سـال  1400 بـه اتمام می رسـد . 
مهنـدس خانـی در خصـوص پروژه هـای ملی نیز گفـت : پروژه ها و 
طـرح هایـی در سـطح اسـتان می باشـند که جـزو پروژه هـای ملی 
محسـوب مـی گردنـد کـه از جملـه آنهـا شـامل )مجتمـع آبرسـانی 
سـتارخان در ورزقـان ، مجتمـع آبرسـانی آلمالـو در هشـترود ، یـخ 
فـروزان )اهـر( ، سـراجوی غربی مراغه ، قوری چـای مراغه ، مناطق 
زلزلـه زده اهـر، هریـس و ورزقـان ، قـوری چای عجبشـیر، سـایین 
سـراب ، مجتمـع آبرسـانی سردارشـهید سـلیمانی ارس کـه در ایـن 
سـال بـه نـام این سـردار بـزرگ و واالمقـام مزیـن گردید، می باشـد.

وی بـا برشـمردن 30 پـروژه ای کـه بـا مشـارکت سـازمان بسـیج 
سـازندگی بـه انجام می رسـد از جمله در روسـتاهای شهرسـتان های 
خداآفریـن، هورانـد، بسـتان آباد و مرنـد بیـان داشـت کـه تمامـی 
طرح های فعلی برای تکمیل آبرسـانی شـهرها و روسـتاهای اسـتان 

می باشـد.
مهنـدس خانـی گفـت: امسـال در 5 نقطـه شـهری افتتـاح خواهیم 
داشـت و 39 مـورد افتتـاح در روسـتاها در هفته های آخـر بهمن و یا 
هفتـه اول اسـفندماه افتتـاح خواهنـد شـد که ایـن طرح هـا در قالب 

پویـش #الف_ب_ایـران بـه صورت سراسـری خواهنـد بود .  
مهنـدس خانـی در خصـوص سـرانه مصرفـی آب در سـطح اسـتان 
اینگونـه بیـان نمـود کـه درحـال حاضـر 335 میلیـون مترمکعـب 

نشست خبری معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

  بقیهدرصفحهبعدی
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سـاالنه آب تولیدی می باشـد که در سـطح 
اسـتان در هرثانیـه10 مترمکعـب آب تولید 
مـی شـود کـه در سـطح شـهر تبریـز ایـن 
ارقـام بـه 5/5 مترمکعـب در هـر ثانیـه می 
رسـد و پرت آب در نقاط شـهری 18 درصد 
و در مناطق روسـتایی 32 درصد می باشـد 
کـه تبریـز بـا 16 درصد  یکی از شـهرهای 

مطلوب کشـوربوده اسـت .
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چنـد 
داخلـی  شـبکه  و  لولـه  خطـوط  درصـد 
داد:  پاسـخ  اینگونـه  باشـد،  مـی  فرسـوده 
حـدود 30 درصـد خطوط شـبکه در سـطح 
اسـتان نیـاز بـه اصـالح دارد کـه ایـن بـه 
معنـی فرسـودگی کامل نیسـت ولـی بهتر 
شـبکه  کیفیـت  بهبـود  بـرای  می باشـد 

گـردد. اصـالح  آبرسـانی خطـوط 
وی افزود آب سـطح کالنشـهر تبریز از سه 
منبـع تامیـن می گـردد کـه دومـورد آن از 
طریـق سـد های )سـد نهند و سـد شـهید 
کاظمـی آذربایجـان غربی( و منبـع دیگراز 
چـاه های دامنه سـهند می باشـد که حدوداً 
75 درصد آب شـرب از طریق سـد ها بوده 
و 25 درصـد از طریـق چاهها می باشـد که 
نزدیـک 60 درصد از مسـیرخاص زرینه رود 
بـا 7 مرحلـه پمپـاژ حـدود 180 کیلومتر به 
شـهر تبریز آبرسـانی م  گـردد و در این بین 
بـا در نظـر گرفتـن مسـیر طوالنـی انتقـال 
آب از زرینـه رود و اتفاقاتـی کـه در مسـیر 
رخ مـی دهد از جملـه ترکیدگی و یا قطعی 

بـرق ایـن مـوارد طبیعـی بـوده و بایـد این 
اتفاقـات را در نظر داشـته باشـیم .

وی تاکیـد نمـود : در خصـوص تامیـن آب 
تبریـز 105 حلقـه چاه کـه تعداد آنهـا قابل 
چاههـا  تامیـن  سـهم  و  نیسـت  افزایـش 
نظـر  در  باشـد  مشـخص و محـدود مـی 
تنهـا مـوردی کـه  گرفتـه شـده اسـت و 
مـی تـوان بـرای طوالنـی مدت بـه عنوان 
منبـع چهـارم در نظـر داشـت ، انتقـال آب 
رودخانـه ارس مـی باشـد . و باتوجـه بـه 
اینکـه ایـن پروژه ، پـروژه زمانبر می باشـد 
و در صـورت عـدم محقـق شـدن انتقـال 
آب ارس بـه تبریـز بـا مشـکل تامیـن آب 
مواجـه خواهیـم بـود ،بایسـتی همـه ما در 
مصـرف آب نهایـت دقت را داشـته باشـیم 
عزیـز  همشـهریان  را  مـواردی  بایـد  و 
رعایـت فرماینـد تـا تامیـن آب تبریزکفاف 
نیـاز شـهروندان نمـوده و با مشـکل مواجه 

. یم نشو
وی ادامـه داد : مـا هر سـال درشـهر تبریز 
حـدودا« 6 درصـد افزایـش مصـرف داریم 
کـه متاسـفانه هرسـال بـه تبـع افزایـش 
مصـرف ، افزایـش تولیـد اتفـاق نمـی افتد 
کـه ایـن امـر موجب کمبـود آب در سـطح 
تبریـز مـی گـردد و در تابسـتان گذشـته با 
مطـرح شـدن رعایـت مسـائل بهداشـتی 
ناشـی از کرونا باعث شـد که کمبـود تولید 
بجـای 6 درصـد بـه 18 درصـد افزایـش 

. بد یا
وی تصریـح کـرد: شـرکت آب و فاضالب   

اسـتان در زمینه جلوگیـری از ایجاد بحران 
و  بازسـازی  بـه  اقـدام  آتـی  تابسـتان  در 
اصالح خطوط شـبکه آبرسـانی نموده است 
کـه شـرکت آب منطقـه ای نیـز پروژه های 
کوتـاه مـدت و بلند مدتـی را جهت افزایش 
تولیـد آب تبریـز در حـال اجرا دارنـد که از 
جملـه آنهـا بازسـازی خـط انتقـال نهند به 
منظـور افزایـش دبی بـا اعتبـار 30 میلیارد 
پمپـاژ  ایسـتگاه های  بازسـازی   ، تومـان 
مسـیرزرینه رود در حـد 30 میلیـارد تومـان 
اعتبـار و همچنیـن انتقـال آب رودارس نیز 
جـزو برنامـه هـای دراز مـدت تلقـی مـی 
انتقـال  خـط  تکمیـل  همچنیـن  و  گـردد 
دوم زرینـه رود، یـک پـروژه میـان مـدت 
بـوده کـه بـه عنـوان خـط پشـتیبان برای 
جلوگیـری از اتفاقات و حـوادث غیر مترقبه 

در حـال اجـرا می باشـد
وی افـزود : پـروژه خط پشـتیبان زرینه رود 
بـاالی 70 درصـد پیشـرفت کلی داشـته و 
یکـی از مهـم تریـن قسـمت آن تکمیـل 
رینـگ جنوبی تبریـز بطـول 26 کیلومتر از 
اندیشـه تـا باسـمنج بـا یـک باب ایسـتگاه 
پمپـاژ و دو بـاب مخـزن کـه باگنجایـش 
عنـوان  بـه  مترمکعـب   100000 حجـم 
کشـور  شـمالغرب  مخـزن  تریـن  بـزرگ 
در حـال اجـرا مـی باشـد اینهـا خبـر های 
خوشـی هسـتند کـه بـرای تامیـن مطمئن 
آب تبریـز در آینـده کمـک خواهـد کـرد و 
بـاالی 90 درصـد مخـازن شـهر تبریـز را 

تغذیـه خواهـد نمـود . 

ادامهازصفحهقبلی   

پایش کیفی آب 1434روستای تحت پوشش شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی 
توسط آزمایشگاه مرجع استان

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
روستاهای  پایش کیفی آب  آذربایجان شرقی گفت: 
تحت پوشش استان توسط آزمایشگاه مرجع استان 

انجام می گردد .
»علیرضا ایمانلو« درنشست خبری با اصحاب رسانه و 
جمعی از مدیران شرکت آب وفاضالب در خصوص 
شرکت  پوشش  تحت  روستاهای  آب  کیفی  پایش 
اقدامات  و  مرجع  آزمایشگاه  توسط  وفاضالب  آب 
انجام یافته اینگونه بیان کرد: شرکت آب وفاضالب 
استان در جهت تامین آب شرب سالم و بهداشتی به 

هموطنان و بهبود کیفیت خدمات رسانی ، پروژه مدل 
سازی کیفی منابع آب زیرزمینی در شهرستان های 
تبریز ، هریس ، بستان آباد، سراب، هشترود، میانه و 

چاراویماق را به اجرا گذاشته است .
وی با اشاره به افزایش نمونه برداری میکروبی از شبکه 
توزیع، از برنامه ریزی جهت نمونه برداری میکروبی 
و همچنین نمونه برداری فیزیکی و شیمیایی از منابع 

تامین در بازه زمانی 2 بار در سال خبرداد. 
این مقام مسئول ادامه داد: درجهت پایش کیفی آب، 
پروژه بررسی اثرات سموم شیمیایی مصرفی در باغات 

و اراضی کشاورزی شهرستان ملکان برکیفیت منابع 
شده  گذاشته  اجرا  به  روستاها  شرب  آب  زیرزمینی 

است.
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ارتقاء کیفی آب شرب روستاهای تحت پوشش با یکپارچه سازی 
شرکت های آب وفاضالب شهری و روستایی

بایکپارچـه سـازی شـرکت های آب وفاضالب شـهری و روسـتایی 
اسـتان آذربایجـان شـرقی و افتتـاح چندیـن طرح، درجهـت کنترل 

کیفیـت آب شـرب روسـتا هـا اقدامات موثـری انجـام پذیرفت.
مهنـدس علیرضـا ایمانلو مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
بیـان کـرد: با یکپارچه سـازی شـرکت های آب و فاضالب شـهری 
و روسـتایی اسـتان آذربایجان شـرقی، این شـرکت اخیراً با افزایش 
نمونـه بـرداری هـای میکروبی از شـبکه توزیـع روسـتایی و افتتاح 
چندیـن طـرح و اقدامـات انجـام یافتـه در جهـت کنتـرل کیفیـت 
آب شـرب روسـتاهای ورگهـان اهـر، ارثی مرند،سـعادتلو هشـترود 
و بایقـوت ملـکان از جملـه آب شـیرین کن،حـذف آرسـنیک،نصب 
کلـرزن هـای الکترولیزنمـک طعـام در تامیـن آب بـا کیفیـت و 

مطلـوب بـرای هموطنـان عزیزتـالش مـی کند .

وی افزود: به منظور تامین آب شـرب 340 هزار مشـترک روسـتایی 
در 1434 روسـتای تحت پوشـش که 80 درصد از جمعیت روسـتایی 
را شـامل مـی گـردد ، از منابـع در اختیـار )بـه تعـداد 1218 منبع( از 
جملـه چشـمه،قنات،رودخانه، چاه و ... سـاالنه به مقـدار 83 میلیون 

مترمکعـب آب اسـتحصال می گردد.
وی تاکیدکرد : از این مقدار 56 میلیون مترمکعب توسـط مشـترکین 
بـرای مصارف شـرب و بهداشـت اسـتفاده شـده و حـدود 33 درصد 
جـزء هـدر رفـت و پـرت محسـوب شـده کـه بایسـتی با اعتبـارات 
ویـژه، بـرای کاهـش این هدر رفـت اهتمام جدی داشـته باشـیم. 

مهنـدس ایمانلـو افـزود: بـرای تامیـن و سـالم سـازی ایـن حجـم 
آب روسـتائی،776 چـاه در مـدار بـوده و443 چشـمه و 52 قنـات و 
برداشـت از چنـد رودخانـه با امکانات ویژه ، درحال سـرویس دهی و 
ارائه خدمات می باشـد که بعد از ایجاد شـرایط سـالم سـازی توجه 
ویـژه بـه پایـش سـالمت هـم لحـاظ می گـردد کـه در این راسـتا 
عـالوه بـر 6 مرکـز آزمایشـگاهی مجهـز در سـطح شهرسـتان ها، 
یـک آزمایشـگاه مرجـع بـا تمـام امکانات در مرکز اسـتان مشـغول 
پایـش و حفـظ کیفیـت آب های اسـتحصال شـده از 1218 منبع به 

صـورت شـبانه روزی می باشـد. 
با یکپارچه سازی شرکت های آب وفاضالب سعی براین می باشد تا 
 بتوانیم شرایطی را مهیا کنیم که از تامین کیفیت آب به تضمین کیفیت 

رهنمون گردیم .  

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه برای تصفیه خانه فاضالب مراغه بر اساس آخرین 
)ISO 45001:2018 و ISO 14001:2015 ، ISO 9001:2015( ویرایش استاندارد های

طی ممیزی نهایی که از طرف شرکت آرین توف پاسارگاد انجام پذیرفت 
استانداردهای  گواهینامه  اخذ  به  موفق  مراغه  فاضالب  خانه  تصفیه   ،
پس  مختلف  بخش های  در  جدید  ویرایش  یکپارچه  مدیریت  سیستم 
سیستم  سه  برای  الزامات  رعایت  به واسطه  الزم،  شایستگی  احراز  از 
 مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی 
شغلی   بهداشت  و  ایمنی  مدیریت  سیستم  و   ISO  14001:2015

ISO 45001:2018 برای یک دوره یک ساله شد.
پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه  IMS در تصفیه خانه فاضالب 

مراغه در راستای اجرای تعهدات، خط مشی و چشم انداز سازمانی می باشد 
و بهبود ارائه خدمات به عنوان اصل اول مشتری مداری، حفاظت از محیط 
زیست به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمانی و صیانت از نیروی انسانی به 
عنوان سرمایه اصلی سازمان، از جمله اهداف مدنظر این طرح بوده است. 

الزامات  اجرای  و   )IMS( یکپارچه  مدیریت  سیستم  استقرار  طرفی،  از 
استاندارد، گامی در جهت بهینه سازی فرآیندهای کاری، پیشگیری از موارد 
عدم انطباق و اصالح احتمالی آنها، افزایش ایمنی و در نهایت رضایت 

مشتری می باشد. 
بر اساس اعالم تیم ممیزی در جلسه اختتامیه، مستند سازی و برآورده 
نمودن مطلوب الزامات سیستم مدیریت یکپارچه جزء نکات قوت سیستم 
بوده که چارچوب و بستر الزم برای نهادینه سازی الزامات استاندارد فراهم 

شده است.
نهایت تصفیه خانه  انجام شده و در  تاریخ  99/11/18  این ممیزی در 
فاضالب مراغه موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه برای یک 

دوره یک ساله شد.
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برگزاری موفق زون نوآوری و فناوری های آب هشتمین نمایشگاه 
RINOTEX2020 و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

در هفت دوره گذشته برگزاری نمایشگاه وجشنواره نوآوری و فناوری های 
ربع رشیدی که با هدف  ایجاد فضای تعاملی مناسب بین عرضه کنندگان 
فناوری، مصرف کنندگان و سازمانهای حامی با مسئولیت مدیریت ویژه 
علم و فناوری ربع رشیدی در استان بصورت حضوری برگزار شده و بر 
اساس آمار و اطالعات موجود از روند روبه رشد بسیار خوبی به لحاظ 
کمی و کیفی برخوردار بوده است، هشتمین دوره این نمایشگاه نیز  در 
20 زون تخصصی و بدلیل شرایط حاکم بر جامعه بصورت مجازی برگزار 
گردید. با عنایت به واگذاری مسئولیت زون نوآوری و فناوری های این 
نمایشگاه به شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بر اساس 

ابالغیه استاندار محترم ، اقدامات مهم وشایانی از جمله :
در  آب  فناوریهای  و  نوآوری  زون  برگزاری  ویژه  کارگروه  تشکیل   -1

شرکت با حضور مدیران ارشد و مدیران اجرایی
2- هماهنگی با شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت های 
آب و فاضالب سراسر کشور جهت ثبت نام طرحهای مرتبط با حوزه آب 
3- هماهنگی با مراکز علمی و دستگاههای اجرایی مرتبط با زون آب 

جهت ثبت نام طرحهای مرتبط با حوزه آب 
4- تماس با فناوران سالهای قبل جهت هماهنگی و ثبت نام طرحهای 
مرتبط با حوزه آب انجام یافته است که  ماحاصل فعالیتهای انجام شده 
ثبت 163 طرح )114 طرح استانی ، 46 طرح خارج از استان و 3 طرح 
خارج از کشور( که عملکرد بسیار موفقی در بین زون های نمایشگاه 
داشته است. شایان ذکر است این نمایشگاه با حضور جمعی از مسئولین 

استانی توسط استاندار محترم در تاریخ 22 آذر افتتاح شد.

سیستم  گواهینامه  اخذ  به  موفق  تبریز  فاضالب  خانه  تصفیه 
های  استاندارد  ویرایش  آخرین  اساس  بر  یکپارچه   مدیریت 
 )ISO 45001:2018 و ISO ،14001:2015 ISO 9001:2015(

گردید.
تصفیه  پاسارگاد  توف  آرین  شرکت  طرف  از  نهایی  ممیزی  طی 
استانداردهای  گواهینامه  اخذ  به  موفق  تبریز  فاضالب  خانه 
مختلف  بخش های  در  جدید  ویرایش  یکپارچه  مدیریت  سیستم 

پس از احراز شایستگی الزم، به واسطه رعایت الزامات برای سه 
مدیریت  سیستم   ،  ISO  9001:2015 کیفیت  مدیریت  سیستم 
زیست محیطی ISO  14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی 
و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 برای یک دوره یک ساله 
شد.پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه  IMS در تصفیه خانه 
چشم  و  مشی  خط  تعهدات،  اجرای  راستای  در  تبریز  فاضالب 
انداز سازمانی می باشد و بهبود ارائه خدمات به عنوان اصل اول 
مسئولیت  عنوان  به  زیست  محیط  از  حفاظت  مداری،  مشتری 
عنوان سرمایه  به  انسانی  نیروی  از  و صیانت  سازمانی  اجتماعی 

اصلی سازمان، از جمله اهداف مدنظر این طرح بوده است. 
و   )IMS( یکپارچه  مدیریت  استقرار سیستم  است  ذکر  به  الزم 
اجرای الزامات استاندارد، گامی در جهت بهینه سازی فرآیندهای 
آنها،  احتمالی  اصالح  و  انطباق  عدم  موارد  از  پیشگیری  کاری، 

افزایش ایمنی و در نهایت رضایت مشتری می باشد. 

اخذ گواهینامه »سیستم مدیریت یکپارچه« برای تصفیه خانه فاضالب تبریز
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غبار روبی گلزاری شهدای 8 سال دفاع مقدس بمناسبت دهه مبارک فجر
و  آب  شرکت  پرسنل  از  جمعی  و  ایثارگران  امور  در  مدیرعامل  مشاور 
فاضالب استان آذربایجان شرقی باحضور در گلزار شهداء تبریز به مقام 

واالی شهدای گرانقدر ادای احترام نمودند.
طی مراسمی که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی 
آحاد مردم و مسئولین  با حضور  و 8 سال دفاع مقدس در گلزار شهدا 
استانی و مقامات کشوری ولشکری برگزار و غبار روبی گردید ، ازطرف 
شرکت آب و فاضالب استان، نیز مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران و 
تعدادی ازپرسنل در این مراسم شرکت و با نثار گل و فاتحه به مقام شامخ 

شهدای انقالب اسالمی  ادای احترام نمودند.

اخذ گواهینامه های »مدل مدیریت سبز« و »جامعه سبز اروپا« و »بنیاد جهانی انرژی« 
توسط شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی
شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام به استمرار مدل مدیریت سبز و شرکت در پروسه جایزه 
جهانی انرژی و اخذ گواهینامه های صادره از طرف انجمن مدیریت سبز، جامعه جهانی اروپا و بنیاد جهانی 

انرژی برای تصفیه خانه فاضالب تبریز در سال 1399 نمود .
این شرکت در راستای تعهدات اجتماعی و زیست محیطی و اعتالی فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام به 
استمرار مدل مدیریت سبز و شرکت در پروسه جایزه جهانی انرژی در باالترین سطح خود برای تصفیه خانه 

فاضالب تبریز بر اساس منطق ارزیابی EAST در سال1399 نمود.
این شرکت با تالش پرسنل خدوم و متخصص و آموزشهای ارائه شده از طرف »انجمن مدیریت سبز« نسبت 
به تأمین الزامات مدل مدیریت سبز در دو بعد تواناسازها و نتایج و الزامات منطق ارزیابی EAST در چهار 
مورخ99/12/02  ارزیابی  در  و  اقدام   )Environment-Accounting-Social-Technology(محور
موفق به اخذ گواهینامه تقدیر سبزسطح1و گواهینامه بنیاد جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا برای تصفیه خانه 

فاضالب تبریزگردید.
الزم به توضیح می باشدپروسه ارزیابی جهانی انرژی بصورت ساالنه و تحت نظارت سازمان ملل و توسط بنیاد جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا 

برگزار می گردد.

برگزاری جلسه اداری شرکت آب وفاضالب استان در منطقه 2 تبریز
جلسه اداری شرکت آب وفاضالب استان با محوریت برنامه ریزی برای 
مقابله با بحران کم آبی و توزیع عادالنه آب در سال آینده با حضور 
امور  مدیرعامل شرکت و معاونین بهره برداری وتوسعه آب و معاون 

مشترکین در منطقه 2 )سرخاب( تبریز برگزار گردید . 
مهندس ایمانلو در این جلسه با اشاره  بر نزدیک بودن پایان سال و نیز 
در نظر گرفتن پیک مصرف و توجه به لزوم توزیع عادالنه آب در بین 
همه شهروندان ، به شناسایی شیرآالت اصلی در شبکه توزیع تا پایان 

سال 99 تاکید نمود.
رفع  راستای  اخیردر  یافته  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  همچنین  وی 
به  توجه  با  همچنین  و  تابستان  در  آب  قطعی  و  کمبودفشار  مشکل 
اختالف ارتفاع موجود در سطح کالنشهر تبریز و بروزمشکل در تأمین 

آب شرب بخصوص نقاط مرتفع، از جمله محالت احمد آباد، مالزینال 
و انتهای یوسف آباد ابراز امیدواری نمود که با انجام این قبیل اقدامات، 

در تابستان سال آینده با مشکل جدی مواجه نشویم . 



99 17       اســفند ماه   نشــریه الکترونیکی داخلی  شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ســال پنجم      شــماره  24

سازی  بهینه  جهت  در  مصنوعی  هوش  به  مجهز  متری  تله  دستگاه 
مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت انرژی در استخراج و تولید آب 
شرب، توسط همکار شرکت آب و فاضالب مراغه اختراع و به ثبت بین 

المللی رسید. 
مهندس رضا محمدی جهان کارمند شرکت آب و فاضالب مراغه موفق 
به اختراع و ثبت بین المللی » دستگاه تله متری مجهز به هوش مصنوعی 

برای اولین بار در کشور شد.
این دستگاه  جهت بهینه سازی مصرف انرژی اعم از آب و برق و نیز 
جلوگیری از هدر رفت انرژی در استخراج و تولید آب شرب با به کارگیری 

هوش مصنوعی به اجرا درآمده است.
تله متری مجهز به هوش مصنوعی جهت روشن و خاموش  دستگاه 
کردن الکتروپمپ با در نظر گرفتن الگوریتم مصرف آب مخزن توانایی 
یادگیری مدیریت عملکرد الکتروپمپ را داشته و در هنگام ایجاد هرگونه 
نقص فنی در ارسال اطالعات توسط دستگاه مخزن به جهت مدیریت 

الکتروپمپ می باشد .
مهمترین پارامتر مدنظر جهت اختراع این سیستم بهینه مصرف کردن 
انرژی )آب و برق( در سامانه های محلی استخراج و تولید آب شرب 

می باشد .
الزم بذکر می باشد اختراع فوق دارای طبقه بندی و کد بین المللی می باشد 

و در اداره ثبت اختراعات  مرکز مالکیت معنوی ثبت گردیده است .

ثبت بین المللی دستگاه تله متری مجهز به هوش مصنوعی 
توسط همکار شرکت آب وفاضالب مراغه  )مهندس رضا محمدی جهان( 

فراگیری  جشنواره  یازدهمین  برگزاری  فعالین  از  مراسمی  طی 
»نخستین واژه آب« در سال 1398 تجلیل گردید .

طی مراسمی با حضور مهندس خانی معاون بهره برداری و توسعه 
پرورش  و  آموزش  ابتدائی  آموزش  معاون  فرد  قهرمانی  دکتر  آب، 
استان، مهدی پورآقاجان مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
و خانم دکتر مجتهدی رئیس خانه محیط زیست ، از فعالین یازدهمین 
دوره جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در سال 1398 تجلیل به 

عمل آمد .
عمومی  روابط  دفتر  مدیر  آقاجان  پور  مهدی  جلسه،  این  ابتدای  در 
در  حاضرین  از  قدردانی  و  تشکر  همگانی شرکت ضمن  آموزش  و 
جلسه، به تشریح عملکرد سال قبل روابط عمومی و اقداماتی که با 
فعالین محیط زیست در راستای فرهنگ سازی و آگاهی  مشارکت 
فرهنگ صرفه  و  آب  بهینه  حوزه مصرف  در  آموزان  دانش  بخشی 

جویی انجام یافته، پرداخت.
فرگیری  جشنواره  یازدهمین  باشکوه  برگزاری  تشریح  ضمن  وی 
کل  اداره  مشارکت  و  همکاری  از   ،98 سال  در  آب  واژه  نخستین 

آموزش و پرورش تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه این جلسه، دکتر قهرمانی فرد معاون آموزش ابتدائی آموزش 
و پرورش استان به بیان نحوه مشارکت مدارس منتخب آموزش و 
و  پرداخته  آب  واژه  نخستین  جشنواره  دوره  یازدهمین  در  پرورش 
بدلیل  مجازی  به صورت  درسی  های  برگزاری کالس  به  اشاره  با 
امیدواری نمود که همکاری های  ابراز  پاندمی ویروس کرونا،  شیوع 
نامه های دوطرف، بصورت موفق و شایسته  تفاهم  فی مابین طبق 

اجرا گردد.
در پایان جلسه، لوح سپاسی به فعالین برگزاری یازدهمین جشنواره 

نخستین واژه آب اعطاء گردید.

تجلیل از فعالین برگزاری یازدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه »آب«
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سرپرست جدید آبفای خداآفرین معرفی گردید
با حضور مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
در دفتـر فرماندار شهرسـتان خداآفرین ، آقای بدل زاده به عنوان سرپرسـت 

جدید آبفای خداآفریـن معرفی گردید .
درایـن جلسـه مهنـدس علیرضـا ایمانلو ضمـن تقدیـر و تشـکر از فرماندار 
شهرسـتان خداآفرین به تشـریح اقدامـات انجام یافته در این منطقـه پرداخت.

وی افزود : با در نظر گرفتن تعداد 2065 نفر جمعیت تحت پوشـش شـبکه 
آبرسـانی در شـهر و تعداد 30023 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی 
در روسـتاها ، مـی تـوان گفـت 100 درصـد جمعیـت شـهری و 75درصـد 

جمعیت روسـتایی، تحت پوشـش شبکه آبرسـانی می باشند . 
وی ادامـه داد : در زمینـه آبرسـانی در بخش شـهری برنامه هایی در دسـت 
اقـدام می باشـند که از جمله احداث سـاختمان سـوله تصفیه خانـه، احداث 
مخـزن بتنـی 500 متر مکعبی ، حفر و تجهیز دو حلقـه چاه عمیق و اجرای 
خـط انتقال آبرسـانی می تـوان نام برد کـه در صورت به اتمام رسـاندن این 
طرح ها، شـاهد رفاه و آسـایش هرچه بهتر شـهروندان خدا آفرین در زمینه 

آب شرب بهداشـتی خواهیم بود . 
وی بـا اشـاره به تعداد 21 حلقـه چاه در مدار بهره بـرداری ، ظرفیت تولیدی 

آب شـهر را 3/5 میلیون متر مکعب در سـال بیان کرد .
مهنـدس ایمانلو افـزود: پروژه های عمرانی در بخش روسـتایی در حال اجرا 
مـی باشـد که می تواند نویـد بخش رفاه و بهره مندی روسـتائیان عزیز این 
ناحیه و خطه از اسـتان عزیزمان باشـد که از جمله آنها آبرسـانی به مجتمع 
ارس ، آبرسـانی به روسـتای جابجا شـده ی گرشـان ، تامین آب آشـامیدنی 
روسـتای گـون ، دینـه ور شـرفه ، ایـری بوجـاق، ازبـک، صومعه و توسـعه 
 و بازسـازی شـبکه تاسیسـات آبرسـانی شهرسـتان خداآفریـن را می تـوان 

نام برد.  

در  حضور  با  استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل  ایمانلو  مهندس 
استانداری  در  )سامد(   ودولت  مردم  ارتباط  الکترونیکی  سامانه  محل 
آذربایجان شرقی پاسخگوی سئواالت برخی از شهروندان در حوزه آب 

و فاضالب بود.
ارتباطات مردمی در بستر سامد  در راستای اجرای نظام نامه مدیریت 
و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی، 
در  حضور  با  استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل  ایمانلو  مهندس 
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم ودولت )سامد( پاسخگوی سئواالت برخی 

از شهروندان در حوزه آب و فاضالب بود. 
مهندس ایمانلو با تاکید بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی 
به درخواست ها و مشکالت هموطنان،این امر را ایجاد فرصتی یکسان 
برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران 

دستگاه های اجرایی شهروندان استانی از طریق شماره تلفن 111 سامانه 
سامد دانست. 

وی ابراز امیدواری نمود که اینگونه ارتباطات، بستری مناسب برای آگاهی 
از مشکالت مردم عزیز استان و همچنین برای پیشبرد بهتر اهداف عالیه 

شرکت آب وفاضالب در سطح استانی باشد .

حضور مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان در سامانه الکترونیکی سامد

   سرپرست جدید امور آبفای منطقه 6 تبریز معرفی گردید 
طـی حکمـی از سـوی مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان ، آقـای داود صفـاری به عنوان 

سرپرسـت جدیـد امـور آب وفاضالب منطقـه 6 تبریز معرفـی گردید .
و  اسـتان  آب  توسـعه  و  مهندسـی  معـاون  خانـی  مهنـدس   حضـور  بـا  مراسـمی  طـی 
پروتکل هـای  رعایـت  بـا  و  تبریـز  شهرسـتان  فاضـالب  و  آب  امـور  سرپرسـت  ابراهیمـی 
بهداشـتی، آقـای داود صفـاری  بـا حکمـی از سـوی مهنـدس علیرضـا ایمانلـو مدیرعامـل 
 شـرکت آب و فاضـالب اسـتان، بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد امـور آبفـای منطقـه 6 تبریـز 

معرفی گردید . 
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بودجه سال 1400 شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی 
به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسید

بررسی عملکرد بودجه شش ماهه اول سال 99 مناطق تبریز
عملکـرد بودجـه شـش ماهـه اول سـال 99 مناطق توسـط دفتـر برنامه 
بـا حضـور معاونیـن و مدیـران سـتادی و  ریـزی و بودجـه شـرکت 

کارشناسـان دفتـر بودجـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت .
عملکردشـش ماهـه اول سـال 99 مناطـق تبریز و مقایسـه آن با بودجه 
سـال 1399 در قالب فرمت های ارائه شـده توسـط دفتر برنامه ریزی و 
بودجه شـرکت با حضـور معاونین و مدیران سـتادی و کارشناسـان دفتر 
برنامـه ریـزی و بودجه بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی مورد بررسـی 

قـرار گرفت . 
توسـعه  و  ریـزی  برنامـه  معـاون  الفقیـه  مهنـدس  جلسـه  ایـن  در 
سـرمایه گذاری، ضمـن تبییـن اهـداف شـرکت بـه مدیـران حاضـر در 
جلسـه، نسـبت به ضرورت خدمات رسـانی به شـهروندان و برنامه ریزی 
بـرای تامیـن آب تبریـز در پیـک مصرف سـال 1400 را که مـورد تاکید 

مهنـدس علیرضـا ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت مـی باشـد، بیـان نمود. 
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن جلسـه ، هـدف گـذاری هـای مناطـق 
تبریـز بـرای سـال 1400 اعـم از : تامیـن آب ، میـزان اصالح و توسـعه 
شـبکه های آب و فاضـالب ، تعـداد انشـعابات واگذاری برای سـال پیش 

رو مـورد بررسـی قـرار گرفت .  

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  سهام  صاحبان  عمومی  مجمع  جلسه 
آذربایجان شرقی با حضور مهندس خشائی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور و مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب 

وفاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار گردید .
در این جلسه کلیات بودجه سال 1400 و صورتهای مالی سال 1399 شرکت 

آب وفاضالب به تصویب اعضاء جلسه رسید .
در این جلسه با عنایت به شیوع بیماری کرونا و جهت رعایت پروتکل های 
بهداشتی به صورت ویدئوکنفرانس به ریاست مهندس خشائی معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و با حضور 
مهندس ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
و اعضای هیئت مدیره و صاحبان سهام شرکت به صورت دو نوبتی برگزار 

گردید. 
این  مدیره  هیأت  فعالیت  و  عملکرد  از  ایمانلو  مهندس  جلسه  ابتدای  در 
شرکت در خصوص برنامه های پیش بینی شده برای یکسال مالی، اعم از 

درآمدها، اعتبارات دولتی، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها جهت 
تحقق سیاستها و نیل به اهداف شرکت آب وفاضالب استان و همچنین در 
خصوص کلیات بودجه سال 1400 گزارشی ارائه نمود و بعداز بحث و بررسی 
کارشناسی و ارائه نقطه نظرات کارشناسان شرکت مهندسی آب وفاضالب 
کشور ، صورتهای مالی سال 1398 آب وفاضالب شهری و روستایی استان و 
بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی 

مورد تصویب صاحبان سهام قرار گرفت .

سـیزدهمین دوره مسـابقات قرآنـی ویژه کارکنان و همسـران کارکنـان وزارت نیرواز طـرف امور فرهنگی 
و دینـی وزارت نیـرو برگـزار و نتایـج مرحله کشـوری آن اعالم گردید .

سـیزدهمین دوره مسـابقات قرآنـی ویـژه کارکنـان و همسـران کارکنـان وزارت نیـرو کـه از طـرف امـور 
فرهنگـی و دینـی وزارت نیـرو در آبان مـاه 99برگزار گردیده بود ، نتایج مرحله کشـوری آن اعالم و آقای 
.رحیـم ابراهیمـی از همـکاران این شـرکت توانسـت مقام دوم کشـوری را در رشـته مفاهیم کسـب نماید. 

اعالم نتایج سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه 

کارکنان و همسران کارکنان وزارت نیرو
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اعطای لوح سپاس از سوی استاندار آذربایجان شرقی به مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب استان به پاس حضور فعال در نمایشگاه رینوتکس

لوح سپاسـی از سـوی اسـتاندار آذربایجان شـرقی به پاس حضور فعال شـرکت آب وفاضالب اسـتان در نمایشگاه 
رینوتکس به مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اعطاء گردید .

دکتر محمد رضا پور محمدی اسـتاندار آذربایجان شـرقی به مناسـبت برگزاری موفقیت آمیز هشـتمین نمایشگاه 
نـوآوری و فنـاوری ربـع رشـیدی Rinotex2020  و بـه پـاس قدردانـی از حضـور فعال شـرکت آب وفاضالب 
اسـتان در نمایشـگاه رینوتکـس بـه عنوان مسـئول زون تخصصی »نـوآوری و فنـاوری آب«، لوح تقدیـری را به 

مهنـدس علیرضـا ایمانلـو مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اعطاء کرد. 
شـایان ذکر اسـت این نمایشـگاه با حضور جمعی از مسـئولین استانی توسـط استاندار محترم اسـتان در تاریخ 22 

آذر افتتـاح وباهـدف تجـاری سـازی فناوری ها ، جهش تولیـد و تحقق اقتصاد دانش بنیـان به صورت مجازی برگـزار گردید .

دیدار اعضای شورای شهر بستان آباد با مدیرعامل شرکت آب وفاضالب
 استان آذربایجان شرقی 

مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان با اشـاره به پتانسـیل واالی 
منطقـه بسـتان آباد، خواسـتار اسـتفاده از تمـام ظرفیت هـای موجود در 

ایـن شهرسـتان گردید.
 در دیدار اعضای شـورای شـهر بسـتان آباد مهنـدس ایمانلو ضمن خیر 
مقـدم جهـت حضور در این جلسـه با اشـاره بـه اقدامات انجـام یافته در 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان ، از جمله شهرسـتان بسـتان آبـاد ، ابراز 
امیـدواری کـرد کـه در زمان هـای آتـی شـاهد پیشـرفت هرچه بیشـتر 

اقدامات در آن شـهر باشـند.
وی بـا اشـاره بـه قیمت نهایـی آب اسـتحصالی و قیمت تمام شـده آب 
مصرفـی بـه دسـت مشـترکین خاطـر نشـان کـرد بـا توجـه بـه فرایند 
سـخت تامیـن چرخـه آب و هزینه بربـودن ، این امر باعـث کمبود منابع 

نقـدی و موجب فرسـودگی شـبکه می گـردد .
مهنـدس ایمانلـو ضمن تشـکر  از تصویب تبصره 3 و ماده 7 در شـورای 
اسـالمی، بـا اشـاره بـه پتانسـیل بـاالی منطقه بسـتان آبـاد، خواسـتار 

اسـتفاده از تمـام ظرفیـت های موجـود در شهرسـتان گردید. 
وی ضمـن برشـمردن آثـار مثبـت یکپارچـه سـازی شـرکت هـای آب 
وفاضـالب شـهری و روسـتایی بـه شـکوفایی هرچـه بهتر شهرسـتان 
بسـتان آبـاد ابـراز امیـدواری نمـوده بـه وجـود موانـع موجـود در رونـد 
اقدامـات انجام یافته نیزاشـاره نمود که از آن جمله، پسـتی و بلندی های 

شـهر در حـوزه آبرسـانی می باشـد.
در ایـن جلسـه رئیـس شـورای اسـالمی شـهر بسـتان آبـاد نیـز ضمن 

تشـکر از مدیرعامل آبفای اسـتان جهت همکاری فی مابین به مشـکل 
22 سـاله فاضـالب کوچـه گلها اشـاره نمـود که به همت شـرکت آب و 

فاضـالب بسـتان آبـاد در حال انجام شـدن می باشـد.
مهندس ممی زاده شـهردار شـهر بسـتان آباد نیز با تشـکر از مدیرعامل 
شـرکت آب وفاضـالب و کارکنـان ایـن مجموعـه با اشـاره به مشـکل 
فرسـودگی شـبکه هـای آب و فاضـالب در شهرسـتان ، بـرای اصـالح 
شـبکه آب وفاضالب شهرسـتان اعالم آمادگی نمود تا نهایت همکاری 

را داشـته باشند .
 درپایـان جلسـه، لـوح تقدیـری از سـوی ممـی زاده شـهردار و رئیـس 
شـورای اسـالمی شهرسـتان بسـتان آباد بـه پـاس قدردانـی از اقدامات 
انجـام یافتـه در زمینـه توسـعه ی شـبکه آب و فاضـالب شـهر بسـتان 
 آبـاد بـه علیرضـا ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان

 اعطاء گردید. 

همکاران محترم؛
 بیایید روزانه با نیم ســاعت پیاده روی ســریع، 

خو د را در برابر خطرات ســکته قلبــی مصون نگهداریم.
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اعطای لوح سپاس از سوی نماینده مردم هشترود 
و چاراویماق در مجلس شورای اسالمی به مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب استان
دکتـر سـیدحمزه حسـینی نماینـده مـردم شـریف شهرسـتان هـای هشـترود و 
چاراویمـاق در مجلس شـورای اسـالمی به پاس قدردانی از تـالش های خالصانه 
و اقدامـات انجـام یافته در امر الیروبی رودخانه هشـترود و آغاز عملیات آبرسـانی 
بـه روسـتاهای علی آباد علیا و سـفلی  لوح سپاسـی به علیرضـا ایمانلو مدیرعامل 

شـرکت آب وفاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی اعطـاء نمود .

اعطای لوح تقدیر از سوی شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر بستان آباد 
 به مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی

لوح تقدیری از سوی شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر بستان آباد به مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اعطاء گردید. 
مهندس ممی زاده شـهردار و رئیس شـورای اسـالمی شهرسـتان بسـتان آباد به پاس قدردانی از اقدامات انجام یافته در زمینه توسـعه ی شـبکه آب 

و فاضـالب شـهر بسـتان آباد لـوح تقدیری به علیرضا ایمانلـو مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اعطاء نمود . 

اعطای لوح سپاس از سوی رئیس 
شورای اسالمی استان آذربایجان شرقی

دکترغالمحسـین مسـعودی ریحـان رئیـس شـورای اسـالمی 
اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه پـاس اقدامـات انجـام یافتـه و 
تالشـهای بـی وقفه مهندس ایمانلـو و مجموعه تحت مدیریت 
ایشـان در جهـت رسـیدگی به مشـکالت آب شـرب هموطنان 

عزیـز در شهرسـتان هشـترود لـوح سپاسـی را اعطـاء نمود .

متبرک نمودن مجتمع آبرسانی ارس به نام »سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی«
در سـالگرد شـهادت سردارسـلیمانی طی مراسـمی با حضور قائم مقام 
شـرکت و معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب و مشـاور مدیرعامل در 
امور ایثارگران و فرماندهان سـپاه مجتمع آبرسـانی ارس به نام سـردار 

شـهید قاسم سـلیمانی مزین گردید.
در ایـن مراسـم مهنـدس عباسـپور قائم مقـام شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان ضمـن تقدیـر و تشـکر از تمامی عزیـزان حاضر در مراسـم در 
خصـوص لـزوم ایجـاد مجمتـع آبرسـانی در حاشـیه رود ارس مواردی 

را بیان داشـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه رود ارس یـک رودخانـه مـرزی بـوده 
و کنتـرل کمـی و کیفیـت آن تحـت کنتـرل ما نبـوده طبیعتـاً دغدغه 
اصلـی کارشناسـان و مسـئولین شـرکت آب و فاضـالب نسـبت بـه 
مطلوبیـت عرضه آب اسـتحصالی و ضرورت این امر که برای شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان ارائـه آبی کـه از نظر کمی و کیفـی قابل قبول 
بـوده باشـد و در باالتریـن حد اسـتاندارد ارائه خدمات داده شـود، مهم 

می باشـد .
وی در ادامه افزود: در راسـتای این امر شـرکت آب وفاضالب، نسـبت 
بـه شناسـایی چاههایـی کـه متاثـر از رودارس نباشـد ، اقـدام بـه حفر 

چاههـای متعـدد و ایجاد مجتمع آبرسـانی بـرای این منظـور نمود.
وی ادامـه داد: دراجـرای ایـن طـرح، ارزشـمند تـر آن بـود کـه ایـن 
مجتمـع آبرسـانی به نام سـردار سـلیمانی نـام گذاری گـردد که ارزش 
و واالی ایـن بزرگـوار کـه خدمـات شـایان و بزرگـی را بـرای ملـت 

عزیزمـان بـه انجـام رسـانده انـد بـه چشـم بیاید .
مهنـدس خانـی معـاون بهره برداری و توسـعه آب اسـتان نیـز در این 

مراسـم بـا برشـمردن اثربخشـی اینگونه پـروژه ها بر کیفیـت و نحوه 
خدمـات رسـانی بـه همشـهریان عزیـز، نسـبت بـه پیشـرفت و رونق 

هرچـه بیشـتر ایـن مناطق بـا اینگونـه اقدامات ابـراز امیـدواری کرد.
وی در خصـوص نـام گـذاری ایـن مجتمـع آبرسـانی بـه نـام سـردار 
شـهید قاسـم سـلیمانی گفـت: تمامـی حـرکات و اعمـال مـا زمانـی 
ازرشـمند اسـت کـه در راه و اهـداف تعریـف شـده شـهدا باشـد و چه 
زیباتـر آنکـه به نام زیبای سـردار دل ها شـهید قاسـم سـلیمانی مزین 
شـود. امیدواریـم بـا اینگونه اقدامـات، بتوانیـم آنگونه که شایسـته نام 
ایـن شـهدا مـی باشـد در جهـت پیشـبرد اهـداف عالیه نظـام مقدس 

جمهـوری اسـالمی ایـران عمـل نمائیم.
بـا  سـلیمانی  سردارشـهید  آبرسـانی  مجتمـع  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
اعتبـار230 میلیـارد ریـال وبامنبـع تامیـن آب از دو چاه عمیـق با دبی 
50 لیتـر برثانیـه  ، تعداد 25 روسـتای شهرسـتان خداآفریـن را با تعداد 
جمعیـت بالـغ بـر 6942 نفر در قالـب 2077 خانوار تحت پوشـش قرار 

خواهـد داد . 
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تجلیل از خانواده معظم شهداء به مناسبت چهل ودومین سالگرد انقالب اسالمی

با حضور جمعی از مسئولین شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی 
طی مراسمی از فرزندان شاهد وخانواده معظم شهداء تجلیل شد.

به مناسبت چهل و دومین سالگرد انقالب اسالمی، مراسم تکریم از 
خانواده معظم شهداء با حضور مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان، 
ایثارگران  امور  در  مدیرعامل  مشاور  شرکت،  معاونین  و  مقام  قائم 
های  پروتکل  کامل  رعایت  با  شاهد  فرزندان  و  کارکنان  از  وجمعی 

بهداشتی در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.
ایثار و شهادت و  به فرهنگ  اشاره  با  این مراسم  ایمانلو در  مهندس 
جایگاه مقدس و واالی شهیدان در پیشگاه خداوند متعال و یادآوری 
مقدس  دفاع  سال   8 طول  در  عزیزان  این  های  رشادت  و  خدمات 
شهیدان  این  خون  داشت  گرامی  و  جانفشانی ها  پاسداشت  به  نسبت 

تاکید نمود.
وی اذعان داشت: با از خودگذشتگی و ایثار این عزیزان هست که ما 
در این لحظه و زمان حاضر ، شاهد کشوری با ثبات و آرام و پیشگام 

در همه عرصه های بین المللی هستیم.
وی با تاکید بر انجام اقداماتی در افزایش فرهنگ سازمانی و نهادینه 

نمودن جدیت و پشتکار در انجام امور محوله در جهت پیشبرد اهداف 
شرکت آب وفاضالب و کشور عزیز ایران اسالمی ، در اصالح فرایند 
سازمانی اقدامات رو به جلو را خواستار شد و این امر را نمونه بارز در 

زنده نگه داشتن مجاهدت های شهدا و ایثارگران دانست.  
ایثارگران  امور  در  مدیرعامل  مشاور  عباسپور  مهندس  جلسه  این  در 
گزارشی از عملکرد امور ایثارگران و اقدامات انجام یافته در سال 99 

ارائه نمود. 
آب  شرکت  ایثارگر  و  شاهد  فرزندان  از  مراسم  برگزاری  پایان  در 

وفاضالب استان با اهداء لوح سپاس  قدردانی شد .

تقدیر از بانوان همکار به مناسبت روز والدت صدیقه کبری، 
حضرت فاطمه زهرا )س(و روز مادر

به مناسبت سالروز  والدت بانوی دوعالم صدیقه کبری حضرت فاطمه 
زهرا )س( و گرامیداشت روز زن از بانوان همکار تقدیر به عمل آمد .

به مناسبت والدت بانوی دوعالم صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا )س( 
و گرامیداشت روز زن، مراسمی با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدلیل 
شرایط خاص کرونایی با تعداد محدودی از بانوان همکار به نمایندگی از 
همه بانوان شاغل در شرکت و با حضور مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 

استان و قائم مقام و معاونین شرکت در سالن کنفرانس برگزار گردید .
در این مراسم مهندس ایمانلو ضمن تبریک والدت باسعادت حضرت 
فاطمه زهرا )س(، با اشاره به نقش واالی زن در جامعه بشری و قداست 
و ارزش وجودی ایشان در جامعه وبنیان خانواده و همچنین تربیت نسل 

آینده کشور، بر لزوم بزرگداشت جایگاه آنان تاکید نمود. 
وی همچنین با اشاره به دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی و تاثیر آن در ارتقاء جایگاه زنان در بعد از انقالب اسالمی اینگونه 
بیان داشت : انقالب اسالمی هویت اصلی زنان را به جامعه آشکار ساخت 
و شاخصه اصلی زنان که انسان سازی و جامعه پروری است را به آنان 

بازگرداند. 
وی ادامه داد : امروز با گذشت چهل و دو سال پر برکت از پیروزی انقالب 
اسالمی شاهد آن می باشیم که زنان همپای مردان در جامعه حرفی برای 

گفتن داشته و در سرنوشت ایران اسالمی نقش بسزا و وافری دارند .
وی تاکید نمود که شرکت آب و فاضالب استان مدیون زحمات همه 
بانوان همکار می باشد و باید به نحو شایسته ای از این عزیزان قدردانی 

نمود .
در پایان جلسه لوح سپاسی به نمایندگی از همه بانوان همکار به مشاور 

مدیرعامل در امور زنان اعطاء گردید .

29
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قدردانی فرماندار شهرستان اسکو از مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان آذربایجان شرقی با اهدای لوح سپاس

بـا حضـور  اسـکو  فرمانـدار شهرسـتان  منـش  مهنـدس رضـی 
در دفتـر مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان آذربایجـان 
شـرقی، از اقدامـات ایـن شـرکت در شهرسـتان اسـکو قدردانـی 

کـرد .
مهنـدس رضـی منـش فرمانـدار شهرسـتان اسـکو بـه همـراه 
شـهردار اسـکو با حضـور در محل شـرکت آب وفاضالب اسـتان 
بـا مهنـدس علیرضـا ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب 

کرد.  دیـدار 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب  در ایـن دیـدار ضمـن ابـراز 

خرسـندی از بـه نتیجـه رسـیدن پـروژه هـای شهرسـتان اسـکو 
و اقدامـات انجـام یافتـه بیـان داشـت :پـس از یکپارچـه سـازی 
شـرکت هـای آب و فاضـالب شـهری و روسـتایی در اسـتان، با 
برنامـه هایـی کـه در شـرکت آب و فاضـالب یکپارچـه تدویـن 
شـده انتظار می رود در جهت تامین آب شـرب و رفع مشـکالت 
اسـتان و همچنیـن شهرسـتان اسـکو گام هـای موثری برداشـته 

 . د شو
فرمانـدار شهرسـتان اسـکو با قدردانـی از اقدامات شـرکت آب و 
فاضـالب، بـر لـزوم ضـرورت توجـه به تامین آب شـرب سـالم و 
بهداشـتی د ر شـهر و روسـتاهای تحـت پوشـش ایـن شهرسـتان 
تاکیـد کـرد و طـی مراسـمی بـا رعایت پروتـکل های بهداشـتی 
ضمـن اعطـای لوح سـپاس از اقدامـات و پروژه های انجام شـده 
علی الخصوص تسـهیل روند نوسازی و بازسـازی شبکه آبرسانی 
و اجـرای شـبکه جمـع آوری و دفـع بهداشـتی فاضالب اسـکو و 
 احداث تصفیه خانه شـهر اسـکو و فاز 4 شـهر جدید سهند تجلیل 

به عمل آورد.

مراسـم تقدیـر از آقـای خـادم حسـینی  یکـی از خیریـن نیکوکار 
بـا  خیریـه روسـتایی کوثـر در سـالن کنفرانـس طـی مراسـمی 

برگـزار گردیـد. بهداشـتی  پروتکل هـای  تمامـی  رعایـت 
در ایـن مراسـم مهنـدس ایمانلو مدیرعامل شـرکت آب وفاضالب 
اسـتان ضمن تشـکر و تقدیـر از اقدامات خیر و خداپسـندانه آقای 
خادم حسـینی ؛ و اشـاره به نقـش و جایگاه انسـانهای فرهیخته و 
خیـر در ارتقـای کیفیت معیشـت و رفـاه روسـتائیان گرانقدر گفت: 
بـا حضـور ارزشـمند خیریـن در کنـار مسـئوالن اسـتانی ارتقـای 
سـطح کیفـی و رفـاه جامعه و اقشـار آسـیب پذیر بهتر شـده واین 
عمـل خداپسـندانه و بسـیار مقـدس و گرانبهاء رضایـت خداوندی 

و خیـر دنیـا و آخـرت را بـه همراه خواهد داشـت . 
وی خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم بـا تـداوم کمـک خیریـن عزیز، 
همچـون آقـای خـادم حسـینی در سـطح اسـتان و کشـور شـاهد 
حـس همیـاری و کمـک مومنانـه همـه عزیـزان در ایـن عرصـه 

. شیم با
از جملـه اقدامـات شایسـته و ارزنـده خیریـه روسـتایی کوثـر می 
تـوان بـه آبرسـانی و لوله کشـی به بیـش از 618 روسـتا به طول 

1276 کیلومتـر اهـداء 27 مخـزن آب دوجـداره پلـی اتیلن به 27 
روسـتا بـا حجـم 180 مترمکعـب ، 4 دسـتگاه پمـپ آب و اجرای 
پـروژه پمپـاژ آب دو مرحلـه ای به زمیـن کشـاورزی در ارتفاعات 
روسـتای گل آخـور از توابـع ورزقـان تا ارتفـاع 90 متر بـا احداث 

3 اسـتخر بـا لولـه هـای مخصوص اشـاره نمود.
آذربایجـان  اسـتاندار  از سـوی  لـوح سپاسـی  مراسـم،  پایـان  در 
آب  مدیرعامـل شـرکت  و همچنیـن  پورمحمـدی  دکتـر  شـرقی 
وفاضـالب اسـتان بـه ایـن خیـر عزیـز )آقـای خـادم حسـینی ( 

اعطـاء گردیـد.

تقدیر از خیرنیکوکاراستان در شرکت آب وفاضالب استان

مراسم تجلیل وتکریم آقای خادم حسینی ازخیرین نیکوکار
 در شرکت آب و فاضالب استان  برگزار شد

30



99 17       اســفند ماه    نشــریه الکترونیکی داخلی  شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ســال پنجم      شــماره 

تقدیر از عملکرد شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در نماز جمعه شهرستان چاراویماق

در نمـاز جمعـه شهرسـتان چاراویمـاق از شـرکت آب وفاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی با 
اعطـای لـوح سپاسـی تقدیـر گردید.

در مراسـم پرشـکوه و دشـمن شـکن نمـاز جمعـه در شهرسـتان چاراویماق، به پـاس اقدامات 
انجام یافته در راسـتای خدمت رسـانی به مردم شـریف چاراویماق و آبرسـانی به روسـتاهای 

ایـن شهرسـتان، طـی مراسـمی از آب و فاضالب اسـتان تقدیر گردید.
در ایـن مراسـم لـوح تقدیـری از طـرف امـام جمعـه بـه نمایندگـی از مدیرعامـل شـرکت به 

آقـای حسـنی مدیرآبفـای چاراویمـاق اعطاء شـد.

گـروه کوهنـوردی شـرکت آب وفاضـالب اسـتان آذربایجان 
شـرقی بمناسـبت ایـام ا... دهـه فجر موفـق به صعـود به قله 

گردیدند. میشـو 
گـروه کوهنـوردی شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی 

بـا عنایـت به شـیوع ویـروس کرونـا و بـرای حفظ سـالمتی 
همنـوردان کـه مـدت حـدود یکسـال برنامـه هـای صعـود 
خـود را متوقـف نمـوده بودنـد ، بمناسـبت ایـام ا... دهه فجر 
و گرامیداشـت یـاد و خاطـره فجرآفرینـان بـا رعایـت کلیـه 
قلـه  بـه  بـه صعـود  موفـق   ، بهداشـتی  هـای  دسـتورالعمل 

2855 متـری میشـو گردیـد .
الزم بـه ذکـر اسـت قلـه میشـو )میشـو داغـی( در جنـوب 
شهرسـتان مرنـد و روسـتای مشـهور پیـام و در کنـار پیسـت 

اسـکی آن قـرار گرفتـه اسـت. 
قلـه ای کـه یکـی از زیباتریـن و پـر جاذبـه تریـن قلـه های 
آذربایجـان بـه حسـاب مـی آیـد و ایـن روزهـا بـا برفگیـر 

شـدن، چهـره متفاوتـی پیـدا کـرده اسـت.

صعود به قله میشو بمناسبت ایام ا... دهه فجر

طـی مراسـمی بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی و بـا حضـور 
مهنـدس ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان، قائـم 
مقـام و معاونیـن ومسـئول امـور فرهنگـی شـرکت از آقـای ابراهیم 
رحیمـی کـه در مسـابقات سـیزدهمین دوره جشـنواره قرآنـی ویـژه 
کارکنـان وزارت نیـرو حائـز کسـب مقـام دوم شـدند، تجلیـل گردیـد .

در ایـن مراسـم مهنـدس ایمانلـو ضمـن تبریـک و آرزوی موفقیـت 
فرهنگـی  امـور  از عملکـرد  تشـکر  و  رحیمـی،  ابراهیـم  آقـای  بـه 
شـرکت، ابـراز امیـدواری نمـود کـه شـاهد فعالیـت هرچـه بیشـتر 
و  آب  شـرکت  کارکنـان  سـوی  از  قرآنـی  عرصه هـای  در  بهتـر  و 

فاضـالب اسـتان در سـالهای آینـده باشـیم . 

تجلیل از آقای ابراهیم رحیمی قاری ممتاز شرکت آب وفاضالب استان
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رویکـرد سیسـتمی، روشـی نوپـا و البّتـه اصولـی اسـت کـه می توانـد بـا 
مطالعـه ی دقیـق و منطقـِی وضعّیِت موجود، شـناخت کامل تری از شـرایط 
حاضـر یـک سـازمان بـه عنوان یـک سیسـتم، ارائه نمـوده و با شناسـایی 
مشـکل یـا مشـکالتی کـه سـازمان با آن دسـت و پنجـه نرم می کنـد، آن 
سـازمان را مـورد واکاوی قـرار داده و در نهایـت، راه حلّ هـای منطقـی و 

عملـی در راسـتای حـّل مشـکل یـا مشـکالت مزبـور ارائـه می نماید.
آن چنان کـه پروفسـور اِدوارد ِدمینـگ در چرخـه ی معـروف بهبـود بیـان 
می دارنـد، ارائـه ی راه حـّل و حـّل مشـکل، مرحلـه ی نهایـی یـا سـرمنزل 
مقصـود نیسـت. هر سیسـتم، پـس از بهبـود، نیـاز بـه ارزیابـی و بازنگرِی 
مسـتمّر دارد تـا بتوانـد پا بر جا بمانـد. پذیرش تغییرات در یک سیسـتم، به 
ایـن مفهوم اسـت که »سیسـتم کامـل« وجود نـدارد؛ بلکه تکامـل، امری 

مسـتمّر و نسـبی است.
هـر سیسـتم می توانـد کامل تـر شـود ولـی هیچـگاه سیسـتم کامل تـر از 
همـه ی سیسـتم ها وجـود نداشـته و نخواهدداشـت. اعتقـاد بـه مفهـوم 
بازنگـری یـا ارزیابـی، نکتـه ای اسـت کـه در این کتـاب بارها بـر آن تأکید 

شده اسـت.
بـدون تردیـد، غلبه بر هر مشـکلی در گرو شـناخت آن اسـت؛ هـر چه این 
شـناخت کامل تـر باشـد، می توانـد در حـل بهتـر و سـریع تر آن مـا را یاری 
نمایـد. کتـاب حاضـر می توانـد منبع مناسـبی برای شـناخت سیسـتم های 
فـراروی مـا و روش هـای تحلیـل آنهـا باشـد. در ایـن کتاب سـعی بـر این 
شـده اسـت که ضمن آشـنایی جامع بـا مفاهیم نگرش سیسـتمی، خواننده 
بتوانـد بـه تجزیـه و تحلیـل انـواع سیسـتم های بـکار رفتـه در محیط خود 
بپـردازد. بـا بـه کارگیـری اصـول عنـوان شـده در ایـن کتـاب، مدیـران و 
همـکاران عزیـز می تواننـد بـا دیـد علمـی و سیسـتماتیک بـر مشـکالت 

موجـود فایـق آیند. 
در جهانـی کـه روز بـه روز سـرعت پیشـرفت علـم و فـن آوری بـه شـّدت 
در حـال افزایـش اسـت و تغییـرات بـه وجـود آمـده بـر پیچیدگـی موجود 
می افزایـد، الزمـه ی عـرض انـدام در جهانـی ایـن چنین پیچیده و سرشـار 
از حـّس رقابـت، بهره گیـری از الگوهـای نویـن مدیرّیتـی اسـت کـه تفّکر 
خـاّلق و نگـرش تغییرپذیـر را تعمیـم داده و با به کارگیـری توانمندی های 
ذهنـی، در پـی ایجـاد شـیوه ی تفّکری نو باشـند. در چنین شـرایطی، دیگر 
نمی تـوان بـه روشـهای سـّنتی و روّیه های پوسـیده و کهن دل بسـت. هر 
پدیـده ای را کـه در نظر آوریم، به یقین، در ذات آن شـمایی از یک سیسـتم 
جـاری اسـت. در واقـع ایـن موضوع، پایـه ی رویکرد و نگرش سیسـتمی را 

می دهد. تشـکیل 
کتـاب »فنـون تجزیـه، تحلیـل و طراحـی سیسـتم ها«، گامـی کوچک در 
ایـن راهبرد اسـت کـه راه کارهایـی جهت ایجاد تغییر روشـها و شـیوه های 
گذشـته پدیـد آورد. در تدویـن کتـاب سـعی بر این شـده تا انتقـال مفاهیم 
بـه صـورت سـاده و کاربـردی بیـان شـود و سـعی بـر ایـن بوده اسـت که 
مفاهیـم مربوطـه را در نهایـت سـادگی بـه مخاطـب رسـانده و از انتشـار 

مطالـب غیرمرتبـط و حاشـیه ای در آن پرهیز شـود. همچنین، سـعی بر آن 
شـده تـا مطالـب و عناویـن جدیدی که از سـوی محققـان و اندیشـمندان 
ایـن علم، به تازگی انتشـار یافتـه را در میان مطالب اصلی آراسـته و از درج 

مطالـب نامتعـارف و غیرضروری جلوگیری شـود. 
ایـن کتـاب در پنج فصل به همراه دو پیوسـت تالیف گردیده اسـت. در این 
فصـول سـعی بـر این بوده اسـت کـه مطالب بصورت پیوسـته و مسـتمر و 

در راسـتای هـدف تالیف کتاب بصـورت مرتبط به هم آورده شـود.
در فصـل اول کتـاب، به معرفی اجمالی نگرش و تفکر سیسـتمی و اهمیت 
آن در شـیوه ی نگرش مدیران به مسـائل سـازمانی و کیفیت زندگی کاری 

پرداخته شـده است.
فصـل دوم ایـن کتـاب، بـه مبانـی سیسـتم اختصـاص یافتـه اسـت. در 
ایـن فصـل، پـس از پرداختـن بـه تعریف سیسـتم و اجـزاء آن، بـه مباحثی 
همچـون انـواع سیسـتم ها، طبقـه بنـدی سیسـتم ها، رفتـار سیسـتم ها و 

مهندسـی سیسـتم ها اشـاره شـده اسـت.
فصـل سـوم مربـوط بـه تجزیـه تحلیـل و طّراحـی سیسـتم اسـت. پس از 
تعریـف و توصیـف تعاریـف مربـوط بـه این بخش، بـه چرخـه ی تکاملی و 

متدولـوژی تجزیـه، تحلیـل و طّراحی سیسـتم پرداخته شـده اسـت.
در فصـل چهارم، فنـون تجزیه و تحلیل و طّراحی سیسـتم ها مورد واکاوی 
قـرار گرفتـه و ابزارهایـی که توسـط آنها میتوان سیسـتم ها را مـورد تجزیه 

و تحلیل قرار داد، آورده شـده اسـت.
فصـل پنجـم بـه عنوان فصـل پایانی کتاب تخصیص داده شـده اسـت. در 
ایـن فصـل بـه که بـه اصـول و مفاهیـم سـازمانی اشـاره دارد، به بررسـی 
نقـش سیسـتم هـا در سـاختار سـازمانی و سـیر تکامـل عوامـل سـاختار 

سـازمان آورده شـده است.
ایـن کتـاب همچنیـن، دارای دو پیوسـت »شـبیه سـازی سیسـتم ها« و 

می باشـد.  فاضـالب«  و  آب  در شـرکت های  »نگـرش  سیسـتمی 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی توانسـته اسـت با حمایت 
از چـاپ کتـب علمـی و تخّصصـی، گام هـای اساسـی در پیشـبرد اهـداف 
متعالـی شـرکت بـردارد. امید اسـت این کتـاب راه گشـای پوینـدگان علم 

و دانش باشـد.

شرحی بر کتاب »فنون تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها« 
نویسنده: رضا کارزار جدی وند






