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علیرغــماینکــهایــرانکشــورکمبارانــی
اســت،میــزانمصــرفآبدرایــران
ــیاســت. ــرازاســتانداردهایجهان فرات
ــابحــران ــهب رویکــرداساســیدرمقابل
ــا ــیاســتام ــهجوی مصــرفآبصرف
درایــرانکمتــربــهایــنموضــوعتوجه
شــدهاســت.منابــعآبزیرزمینــی
بزرگتریــنذخیــرهقابــلدســترس
آبشــیریندرکــرهزمیــنراتشــکیل
ــت ــهمحدودی ــهب ــاباتوج ــدام میدهن
آنهــاوافزایــشمیــزانمصــرفدیــری
نخواهــدگذشــتکــهجهــانبــابحران
کمبــودآبمواجــهخواهــدشــدوایــن
وضعیــتبــرایکشــورایــرانبــهدلیــل
ــانهشــداردهنده اقلیــمخشــکوبیاب
ــور ــهمنظ ــاسب ــناس ــتبرای ــراس ت
واراده بــهعــزم تحــرکبخشــیدن
ــتآب، ــرانمدیری ــلبح ــادرح ملته
ــالروز ــارسهرس ــن22م دومفروردی

ــت. ــیآباس جهان

آب70درصدســطحزمینراپوشــش
مــیدهــد،امــاتنهــایــکدرصــدآن
ــت. ــیاس ــلدسترس ــیقاب ــهراحت ب
صرفــهجویــیدرمصــرفآبمــی
ــایر ــروس ــلبش ــاینس ــهبق ــدب توان
جانــدارانکمــککنــد،بــاداشــتنآب
بــهعنــوانیــکمنبــعضــروریبــرای
ــهمصــرف زندگــیدرزمیــن،توجــهب
بهینــهآببســیارحائــزاهمیــتاســت.
حفاظــتازآبمــیتوانــدســادهباشــد
ــم. ــانشــروعکنی ــکارراازخودم واین

مــابایــدازراههــایمختلفــیمصــرف
از اســتفاده دهیــم، کاهــش را آب
ــد ــتمانن ــانظاف ــوی ــایلشستش وس
ماشــین یــا لباسشــویی ماشــین
ظرفشــوییکــممصــرفیکــیازایــن
ــتفادهاز ــیرود.اس ــمارم ــابش راهه
ــان ــانودرخت ــرایگیاه ــارانب آبب
یــاتولیــدآبخاکســتریوتصفیــه
ــارفاز ــایرمص ــرایس ــیآنب فیزیک
ــیدر ــهجوی ــمصرف ــایمه راهکاره

ــود. ــیش ــدادم ــرفآبقلم مص

ــدتوســعه ــیکــهآبدرفراین ازآنجای
فرهنگــی و اجتماعــی ، اقتصــادی
ــدیدارد ــدهوکلی ــشعم کشــور،نق
ــد ــعتجدی ــقمناب ــنآنازطری وتامی
ــرد.و ــیگی ــورتم ــیص ــرطبیع پذی
ایــنمنابــعآبــیکــهدریــکحوضــه
ــالیانه ــیس ــهآب ــیودرطــیچرخ آب
توانایــیبازیابــیداردوایــنمیــزانآب
ــای ــطحی،آبه ــایس ــا،آبه درابره
زیرزمینــیوحتــیدربــدنموجــودات
درحــالجابجایــیمــیباشــدوبشــر
ــرداریمناســبومدیریــت ــابهــرهب ب
درســتمــیتوانــدضمــنتوســعه
فرهنگــی و اجتماعــی ، اقتصــادی
ــک ــتیکم ــطزیس ــداریمحی ــهپای ب
ــرانبخــشآب ــنمدی ــد.بانبرای نمای
ــیاز ــر،بخش ــدهنگ ــیآین ــانگاه ب
آبهــایتجدیــدپذیــررابــرایمصــارف
ــره ــیبه ــاورزیوصنعت ــهری،کش ش
ــر ــدوبخــشدیگ ــینماین ــرداریم ب
ــت ــطزیس ــهممحی ــوانس ــهعن راب

ــهدریاچــه ــه،حقاب وبصــورترودخان
هــا،تاالبهــا،دریاهــاوهمچنیــن
ــا ــیره ــایزیرزمین ــفرهه ــادلس تع
مــیســازند.بنابراینبرداشــتازمنابــع
ــه ــدب آبهــایســطحیوزیرزمینــیبای
ــت ــطزیس ــهمحی ــدک ــیباش میزان
ــرونســازدو ــاچالــشروب طبیعــیراب
برداشــتازایــنمنابــعمــیبایســتبــا
چشــمانــدازبرنامــهریــزیبلنــدمــدت
وپایــدارصــورتبگیــردتــادرچرخــه
آبامــکانپایــداریایــنمنابــعتامین
گــردد.لــذاوظیفــههمــهمــااســتفاده
درســتوبهینــهازایــننعمــتالهــیو
مقــدسمــیباشــدویکــیازاقدامــات
مفیــددرایــنزمنیــهفرهنــگســازی
نحــوه در مــردم دادن مشــارکت و
ــردن ــنآگاهک ــتآبوهمچنی مدیری
ــت ــوراس ــیکش ــتآب ــانازوضعی آن
ــازی ــگس ــیفرهن ــایاصل ــهه .پای
را کشــورمان اجتماعــی تربیــت و
ــی ــادرتشــکیلم ــدروم ــوادهوپ خان
دهنــدوبــیشــکحرکــتهــاو
جریــانهــایاجتماعــیوفرهنگــیبــا
ــدگارو همراهــیومشــارکتاولیــامان

ــود. ــدب ــدارخواه پای

علیرضا ایمانلو                                                                                                         
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

سخن مدیر مسئولسخن مدیر مسئول
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بازدید  در  کشور  برنامه وبودجه  سازمان  رئیس 
اعالم  با  تبریز  فاضالب  تصفیه خانه  دوم  مدول  از 
به  نسبت  تیرماه   ۲۰ تا  دوم  مدول  بهره برداری  لزوم 
اختصاص ۴۰ میلیارد تومان تا یک هفته برای تکمیل 

داد.  خبر  طرح 
محمدباقــرنوبخــتعصــرچهارشــنبهدربازدیــدازمــدول
ــالم ــااع ــداثب ــالاح ــالبدرح ــهفاض دومتصفیهخان
لــزومبهرهبــرداریمــدولدومتــا20تیرمــاهنســبت
ــرای ــهب ــکهفت ــای ــانت ــاردتوم ــهاختصــاص40میلی ب

ــرداد. ــرحخب ــلط تکمی

ــای ــوعاحی ــروژهدرموض ــذاریپ ــوصاثرگ ویدرخص
ــات ــیازموضوع ــروژهیک ــنپ ــت:ای ــهگف ــهارومی دریاچ
مهــمواثرگــذاردراحیــایدریاچــهارومیــهاســتوازایــن
ــه بابــتکــهقــراراســتپســابخروجــیایــنتصفیهخان
ــه ــهارومی ــهدریاچ ــوبب ــتانداردهایمطل ــاساس ــراس ب

ــد. ــتمیباش ــزاهمی ــیارحائ ــد،بس ــلنمای منتق

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقی
اعــالمکــرد:تصفیهخانــهفاضــالبمــدولدومتبریــز
یکــیازبزرگتریــنپروژههــایایجــادزیرســاختتصفیــه
فاضــالبدرکشــورتلقــیشــدهوباتوجهبــهمجموعــه
ــای ــادرآبف ــکارانم ــههم ــریک ــوبومؤث ــاتخ اقدام
اســتاندرزمینــهتوســعهشــبکههایجمــعآوریوانتقــال
ــت ــوانگف ــدمیت ــامدادهان ــزانج ــهرتبری فاضــالبدرش
ایــنپــروژهتــاافــق1425قــادرخواهــدبــودشــبکههای
ــد ــهرادرح ــالوتصفی ــهریوانتق ــعآوریداخــلش جم

ــد. ــقنمای ــهششــممحق ــراســاسبرنام ــوبوب مطل

مهنــدسایمانلــومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان
درجلســهبازدیــدازاحــداثمــدولدومتصفیهخانــه
فاضــالبتبریــزضمــنخیرمقــدمگویــیوتشــکرو
ــور ــاونرئیسجمه ــتمع ــرنوبخ ــوردکت ــیازحض قدردان
ورئیــسســازمانبرنامهوبودجــهوهیئــتهمــراهدر
ــزگــزارشکوتاهــیازعملکــرد ــهفاضــالبتبری تصفیهخان
ــراو ــوهاج ــوصنح ــرکتدرخص ــنش ــایای وفعالیته
فاضــالبکالنشــهر تصفیهخانــه دوم مــدول احــداث

ــود. ــریحنم ــزراتش تبری

ــه: ــنموضــوعک ــاخاطرنشــانکردنای ــوب ــدسایمانل مهن
احــداثمــدولدومتصفیهخانــهبــزرگفاضــالبتبریــزاز
ســال95بــاقــراردادیبــهمبلــغ182میلیــاردتومــاندر
دوفــازمایــعولجــنآغــازشــدهاســتتأکیــدنمــودســویل
بخــشمایــعبیــشازنــوددرصــدپیشــرفتفیزیکــیدارد.

ویادامــهدادباتوجهبــهاهــدافمهــمطــرحاحــداث
ــه ــزک ــهرتبری ــالبکالنش ــهفاض ــدولدومتصفیهخان م
اســتفادهازپســابتولیــدیبهعنــوانتأمینکننــدهعمــده
آبموردنیــازدریاچــهارومیــهمیباشــدبــاتکمیــلو
بهرهبــرداریفــازدوبالغبــر75میلیــونمترمکعــبدر
ــال ــهانتق ــهارومی ــهدریاچ ــدهب ــابتصفیهش ــالپس س
ــرح ــنط ــشای ــتپوش ــتتح ــهدادجمعی ــدویادام یاب
ــز207000 ــهنی ــتتصفیهخان ــروظرفی ــوننف ــکمیلی ی

مترمکعــبدرشــبانهروزمیباشــد.

اختصاص 40 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب تبریز

پروژه های شرکت
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شماره 18
خرداد 1400

افتتــاح 28 طرح آبرســانی شــهری 
ــتان مراغه ــتایی در شهرس و روس

تعداد ۲8 طرح آبرسانی شهری و روستایی هم زمان 
به صورت ویدئوکنفرانس در شهرستان مراغه افتتاح 

شد..
ــتاندار ــیاس ــورعمران ــیام ــاونهماهنگ ــورمع ــاحض ب
آذربایجــانشــرقی،مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتان،نماینــدهمــردمشــریفشهرســتانمراغــهو
ومســئوالن اســالمی عجبشــیردرمجلــسشــورای
شهرســتانمراغــهازمجمــوع28طــرحآبرســانیشــهری
ــی ــورتویدئوکنفرانس ــروژه»بهص ــتپ ــتائی«هف وروس

افتتــاحوکلنگزنــیشــد.

مجمــوعاعتباراتــیکــهبــرایاجــراوتکمیــلایــنپروژههــا
هزینــهگردیــدهاســت4/231میلیــاردریــالمیباشــد.

مهنــدسایمانلــومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان
درمصاحبــهایبــاواحــدخبــرروابطعمومــیآبوفاضــالب
اســتانگفــت:خوشــبختانهامــروزشــاهدبهرهبــرداری
پروژههــایآبرســانیبودیــمکــهنزدیــک20میلیــاردتومــان
ــابحــثاحــداث ــنطرحه ــهای ــدهکــهازجمل ــهگردی هزین

ــد. ــازمیباش ــزن،زاللس مخ

ــالو ــوطانتق ــاهوخط ــرچ ــایحف ــتاهاطرحه ودرروس
احــداثمخــازنانجــامشــدهکــهنزدیــک14میلیــاردتومــان

هزینــهشــدهاســت.

ــرایســال1400شــرکتآبوفاضــالب ــادآورشــد،ب ویی
طرحهایــیبــااعتبــار27میلیــاردتومــاندردســتاجــرادارد

کــهانشــاءاهللبتوانیــمبــههــدفووعــدهخــودکــهآبرســانی
ــالآبو ــلخطــوطانتق ــهروســتاهایشهرســتانوتکمی ب

حفــرچــاهاســت،عمــلنمــودهباشــیم.

بــه فاضــالب بحــثشــروعطرحهــای داد: ادامــه وی
شــهرکهایجدیــدوروســتایعلویــانرودردســتکار
خواهیــمداشــتودرآینــدهشــاهداجــرایفــاز3تصفیهخانه

ــود. ــمب ــتانخواهی ــالبشهرس فاض

ــه ــهازجمل ــدنمــود:خوشــبختانهشهرســتانمراغ ویتأکی
ــارات ــداعتب ــهازصددرص ــیرودک ــمارم ــهش ــهرهاییب ش

ــت. ــودهاس ــلنم ــاعم ــرموافقتنامهه ــیبراب عمران

پروژه های شرکت



نشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی abfaazarbaijan.ir۳

شماره 18
خرداد 1400

معــاونهماهنگیامــورعمرانیاســتاندار
آذربایجــانشــرقیدرآییــنافتتــاحایــن
طرحهــاگفــت:ارائــهخدمــاتزیربنایــی
بــهجمعیــتروســتاییباتوجهبــهنقــش
ــددر ــتمول ــوانجمعی ــتاهابهعن روس
ــودهو ــتب ــزاهمی ــوارهحائ ــور،هم کش
یکــیازمهمتریــنرســالتهایشــرکت
ــیتأمیــن ــوانمتول آبوفاضــالببهعن
آبشــربشــهرهاوروســتاهانیــزبــوده
اســت.شــرکتآبوفاضــالباســتاندر
ــنآب ــیوتأمی ــتایمحرومیتزدای راس
روســتاییوشــهریخــوبعمــلکــرده
کــهنمــودآنرادرایــنطرحهــاشــاهد

هســتیم.

ــای ــرایطرحه ــااج ــزود:ب ــیاف رحمت
آبرســانیبــهروســتاهاشــاهدشــکوفایی
وافزایــشامیــدبــهزندگــیورفــاهحــال
ــادارد ــودوج ــمب ــزانخواهی ــنعزی ای
ازتالشهــایشــبانهروزیمســئولین

و اســتان فاضــالب و آب شــرکت
ــم. ــرنمایی ــهتقدی ــتانمراغ شهرس

نماینــدهمــردممراغــهوعجبشــیر
ــن ــالمیدرآیی ــورایاس ــسش درمجل
افتتــاحایــنطرحهــاگفــت:امــروزه
شــاهداقدامــاتمهــمواساســیدرحوزه
آبوفاضــالباســتانومراغــههســتیم
کــهمیتوانــددربهبــودکیفیــتزندگــی
ــهم ــهس ــتانمراغ ــزشهرس ــردمعزی م

بســزاییداشــتهباشــد.

ایمانلــو مهنــدس داد: ادامــه وی
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
اســتانوهمچنیــنمهنــدسســلیمانی
مدیرعامــلآبفــایشهرســتانمراغــه
کارجهــادیونمونــهایدرحــوزهآب
ــردم ــربم ــنآبش ــالبوتأمی وفاض
شــریفشهرســتانمراغــهانجــامدادنــد
ــم ــت.امیدواری ــراس ــتهتقدی ــهشایس ک
ــندســتاقدامــاتدر شــاهداجــرایای

ــیم. ــزباش ــرنی ــایدیگ ارگانه

مهنــدسســلیمانیمدیرعامــلشــرکت
آبوفاضــالبمراغــهبــاارائــهگزارشــی
از آبفــادرشــهرمراغــه اقدامــات از
ــدس ــژهمهن ــهوی ــانب ــورمیهمان حض

ــد. ــکرکردن ــوتش ایمانل

ازجملـه طرح هایـی کـه در این 
مراسـم به صـورت آنالیـن و مجـازی 
افتتـاح و کلنگ زنـی گردیـد شـامل:

1-»آغـازعملیـاتبهرهبـرداریازشـبکه
انشـعابات نصـب و فاضـالب جمـعآوری
فاضـالبسـاکنینمحتـرمشـهرکزیبـا
شـهرطولشـبکهفاضـالب6/8کیلومتربا

اعتبـار35میلیـاردریـال

و انتقـال پـروژه از بهرهبـرداری آغـاز -2
بـرق ژنراتـور دیـزل سـاختمان احـداث
کلیـه راهانـدازی ظرفیـت بـا اضطـراری
الکتروپمپهـایایسـتگاهپمپـاژولیعصـر
یـکبـاقـدرت810کیلـوواتآمپـروبـا

اعتبـار5میلیـاردریـال

تأمیـن پـروژه از بهرهبـرداری آغـاز -3
آبشـربروسـتایاسفسـتانجبـاتجهیـز
یـکحلقـهچـاه،احـداثمخزنذخیـرهو

نیرورسـانیبـااعتبـار9میلیـاردریـال

4-آغـازبهرهبـرداریازپـروژهتأمیـنآب
شـربروسـتایقشـالقبـااجـرایاحداث
شـبکهداخلیوخـطانتقالبهطـول3/8
کیلومتـرواحـداثمخـزنذخیـرهونیـرو

رسـانیبـااعتبـار4/6میلیـاردریال

5-آغـازبهرهبـرداریوتأمیـنآبشـرب
روسـتایآشـانبـااجـرایخـطانتقـالبه
طـول1/8کیلومتـروتجهیـزیـکحلقـه

چـاهبـااعتبـار6میلیـاردریال

شـبکه احـداث و کلنگزنـی آئیـن -6
جمـعآوریفاضالببـهروسـتایعلویانبا

اعتبـار100میلیـاردریـال

7-آئیـنکلنگزنـیازپروژههایآبرسـانی
بـهشـهرکهایامامحسـن)ع(وشـهرک
الهیه؛طولاجرایشـبکه18کیلومتروبا

اعتبـار70میلیاردریال»میباشـد.

درپایــانایــنمراســمازتالشهــاوزحمات
ــرکتآب ــلش ــومدیرعام ــدسایمانل مهن
وفاضــالباســتان،مهنــدسســلیمانی
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالبمراغــهو
ــو ــهرخداج ــورآبوفاضــالبش ــرام مدی
بــااهــدایلــوحتقدیــرقدردانــیبــهعمــل

آمــد.

پروژه های شرکت
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شماره 18
خرداد 1400

شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاونت  پاکروح  مهندس 
تصفیه  دوم  مدول  پروژه  از  کشور  آبفای  مهندسی 
خانه فاضالب و سایر پروژه های  آبرسانی  کالنشهر 

کرد. بازدید  تبریز  
ــرکت ــعهش ــیوتوس ــتمهندس ــروحمعاون ــدسپاک مهن
مهندســیآبفــایکشــوردرجریــانبازدیــدیکــهاز
پــروژهفــاز2تصفیــهخانــهفاضــالبکالنشهرتبریزداشــت
درخصــوصرونــداجــرایپــروژهگفــت:تصفیهخانــه
بزرگتریــن از یکــی تبریــز دوم مــدول فاضــالب
ــهفاضــالبدرکشــور ــایایجــادزیرســاختتصفی پروژهه
ــوبو ــاتخ ــهاقدام ــهمجموع ــهب ــاتوج ــدهوب ــیش تلق

ــه ــتاندرزمین ــایاس ــادرآبف ــکارانم ــههم ــریک مؤث
توســعهشــبکههایجمــعآوریوانتقــالفاضــالبدرشــهر
تبریــزانجــامدادهانــدمــیتــوانگفــتایــنپــروژهتــاافــق
ــل ــعآوریداخ ــبکههایجم ــودش ــدب ــادرخواه 1425ق
شــهریوانتقــالوتصفیــهرادرحــدمطلــوبوبــراســاس

ــد. ــقنمای ــهششــممحق برنام

ویدرخصــوصاثرگــذاریپــروژهدرموضــوعاحیــای
ــات ــروژهیکــیازموضوع ــنپ ــهگفــت:ای دریاچــهارومی
مهــمواثــرگــذاردراحیــایدریاچــهارومیــهاســتوازاین
ــه ــنتصفیهخان ــراراســتپســابخروجــیای ــهق ــتک باب
ــه ــهدریاچــهارومی ــوبب ــراســاساســتانداردهــایمطل ب

ــزاهمیــتمــیباشــد. ــد،بســیارحائ منتقــلنمای

ــه ــتان،مجموع ــهداد:شــرکتآبوفاضــالباس ویادام
اقدامــاتمؤثــریرادرزمینــهطراحــیوکارهایمهندســی
تجهیــزاتمختلــفدر ودرزمینــهعمرانــیونهایتــاً
ــگانجــامداده ــکالوپایپین ــکال،مکانی ــایالکتری بخشه
اســتوبرنامهریزیهــانشــانمیدهــدکــهانشــاءاهلل
ــه ــهراب ــعازتصفیهخان ــازمای ــانتیرمــاهف ــاپای بتوانیــمت
ــده ــاًکارمشــکلوپیچی ــاطبیعت ــرداریبرســانیمام بهرهب

ــود. ــدب ایخواه

بازدید معاونت مهندسی و توسعه رشکت مهندسی آبفای کشور از پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تربیز

بازدید معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور

پروژه های شرکت
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ــاراتالزم ــصاعتب ــوصتخصی ــروحدرخص ــدسپاک مهن
بــرایتکمیــلوادامــهاجــرایپــروژهگفــت:منابــعمالــی
ــل ــهازمح ــیک ــعتخصیص ــرمناب ــالوهب ــروژهع ــنپ ای
پیوســتقانــونبودجــهســنواتیتأمیــنمیشــود،ازمحــل
ــن ــمتأمی ــهایه ــوازنمنطق ــاوت ــتاداحی ــاراتس اعتب
شــدهاســت.نهایتــابــرایاینکــهایــنپــروژهتکمیــلشــود
درفــازاضطــراریبیــشاز120میلیــاردتومــنودرفــاز
ــاریو ــان،نیازاعتب ــاردتوم ــه400میلی ــبب ــیقری نهای

ــیخواهــدداشــت. مال

ــهامــروز ــاب ویادامــهدادخوشــبختانهاقدامــاتخوبــیت
انجــامشــدهاســت،علیرغــمتمــاممحدودیــتمنابــعمالــی
ــص ــعوتخصی ــنمناب ــاظتأمی ــهلح ــهب ــکالتیک ومش
ــاس ــراس ــروزب ــت،ام ــودهاس ــروژهب ــنپ ــهیای بودج
جمــعبنــدیکــهدرجلســهداشــتیم،پیشــرفت:پیشــرفت
ــداجــرای ــمدررون ــیه مناســبیاســت،اگرچــهتاخیرات
ــه ــیک ــاستصمیمات ــراس ــاًب ــوددارد،طبیعت ــروژهوج پ
اتخــاذگردیــدهــمازلحــاظپیگیــریاجــرایپــروژه،وهــم
ازلحــاظتأمیــنمنابــعمالــی،ایــنامیــدراداریــمکــهبــر
اســاسبرنامــهزمانبنــدیکــهتعهــدگردیــدهایــنپــروژه

ــهاتمــامبرســانیم. راب

مهنــدسایمانلــومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان
درایــنبازدیــدبــاخاطــرنشــانکــردنایــنموضــوعکــه
ــز ــزرگفاضــالبتبری ــهب ــدولدومتصفیهخان :احــداثم
ــاقــراردادیبــهمبلــغ182میلیــاردتومــان ازســال95ب
ــدنمــود ــازشــدهاســتتاکی ــعولجــنآغ ــازمای دردوف
ســویلبخــشمایــعبیــشازنــوددرصــدپیشــرفتفیزیکی
stepدارد.وفرآینــدتصفیــهفاضــالبمــدولدومازنــوع
ــای ــوعفرآینده ــدازن ــوعفراین ــنن ــهای ــودهک feedب
ــا ــودهوب ــفرب ــذفازتوفس ــتح ــاقابلی ــالب ــنفع لج
ــعفاضــالبدر ــودنسیســتمتوزی ــهایب ــهمرحل توجــهب
ــن ــرفتهترینوکارآمدتری ــیازپیش ــی،یک ــدبیولوژیک واح

ــد. ــهریمیباش ــهفاضــالبش ــهروزتصفی ــایب فراینده

ــهقابلیــتتکمیــلوافتتــاح ــااشــارهب ــوب مهنــدسایمانل
ــارات ــلاعتب ــدهوازمح ــایانجامش ــعوهزینهه ــازمای ف
طــرحونحــوهاجــرایپــروژهبراســاسبرنامــهزمانبنــدی
ــدول ــعم ــهبخــشمای ــدک ــدوارینمودن ــرازامی ــدهاب ش
دومتصفیهخانــهفاضــالبکالنشــهرتبریــزدرآخرتیرمــاه

ســالجــاریافتتــاحگــردد.

ــهاهــدافمهــمطــرحاحــداث ــاتوجــهب ویادامــهداد:ب
ــه ــزک ــهرتبری ــالبکالنش ــهفاض ــدولدومتصفیهخان م
اســتفادهازپســابتولیــدیبهعنــوانتأمینکننــدهعمــده
ــلو ــاتکمی ــدب ــهمیباش ــهارومی ــازدریاچ ــوردنی آبم
بهرهبــرداریفــازدوبالغبــر75میلیــونمترمکعــبدر
ــد. ــالیاب ــهانتق ــهدریاچــهارومی ســالپســابتصفیهشــدهب

پروژه های شرکت
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ــل ــازمدیرعام ــدسجانب ــورمهن ــاحض ــهب ــهایک درجلس
ــدس ــه،مهن ــسجلس ــوانرئی ــوربهعن ــایکش ــرکتآبف ش
پاکــروحمعــاونمهندســیوتوســعهآبفــایکشــور،مهنــدس
ــه ــرداری،ب ــربهرهب ــارتب ــریونظ ــتراهب ــفیمعاون کش
همــراهتعــدادیازمدیــرانشــرکتمهندســیآبفــایکشــور،
ــومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان مهنــدسایمانل
آذربایجــانشــرقیبــههمــراهمعاونیــنومهنــدسغفــارزاده
مدیرعامــلشــرکتآبمنطقــهایاســتانکــهبهصــورت
ویدئوکنفرانــسوبــهمیزبانــیشــرکتآبوفاضــالباســتان
برگــزارودرخصــوصوضعیــتآبکالنشــهرتبریــز،بحــثو

ــد. تبــادلنظــرگردی

درابتــدایایــنجلســهمهنــدسجانبــازمدیرعامــلشــرکت
مهندســیآبوفاضــالبکشــوردرخصــوصشــرایطخــاصو
بحــرانآبــیکشــورمطالبــیرابیــاننمــودهوگفــت:امســال
ــه ــزازجمل ــموکالنشــهرتبری ــشروداری ــالســختیپی س
ــیدارد، ــشآب ــیوتن ــهپتانســیلکمآب ــهرهاییاســتک ش
بنابرایــنمــابایــدتمهیداتــیرادرنظــربگیریــمواقداماتــیرا

انجــامدهیــمتــاپیــکمصــرفرابگذرانیــم.

ــرازتالشهــایبیوقفــهشــرکتآبوفاضــالب ــاتقدی ویب
اســتانگفــت،دراســتانآذربایجــانشــرقیشــاهدتــالشو
زحمــاتعزیــزاندرراســتایرفــعکمبــودآبوگــذرازتنــش
آبــیســالجــاریهســتیمکــهجــاداردازهمــهتالشــگران

تشــکروخداقــوتگفــت.

ــش ــانکردنکاه ــاخاطرنش ــهب ــازدرادام ــدسجانب مهن
ســطحبارندگــیدرکلکشــوروافزایــشدمــایهــوانســبت

بــهســالهایگذشــتهتأکیــدکــردکــهیــکســریتمهیــدات
واقداماتــیدرنظــرگرفتــهوسیســتمبحــرانآبوفاضــالب
کشــورفعالیــتگســتردهداشــتهباشــدتــابحــرانکمآبــیدر
ســطحاســتاننداشــتهباشــیموبتوانیــمایــنپیکمصــرفرو

بــدونهیــچمشــکلیپشــتســربگذاریــم.

ویتأکیــدکــردکــههمــکارانشــرکتآبوفاضــالبنســبت
بــهمناطــقمحروموحواشــیشــهریوروســتایینــگاهویژهای
ــدورت ــیوک ــثنارضایت ــردهباع ــاخداینک ــندت ــتهباش داش

خاطــرمــردمشــریفنگــردد.

دراینجلسـهمهندسایمانلومدیرعاملشـرکتآبفایاسـتان
ضمـنتشـکروقدردانـیازحضورمهنـدسجانبـازمدیرعامل
شـرکتآبفایکشوروحاضریندرجلسـه،گزارشیازوضعیت
طرحهـاوپروژههـایانجامگرفتـهودردسـتاقـدامراارائـهو
همچنیـناقدامـاتاضطـراریانجامگرفتـهبهمنظـورمقابلـهبا

تنـشآبیپیـشروارائـهنمود.

ــهتعــدادشــهرهایتحــتتأثیــرتنــشآبــی ــااشــارهب ویب
ــدادکل64شــهراســتان،5 ــانتع ــتازمی ســال1400گف
شــهرو243روســتادروضعیــتقرمــز،15شــهرو83روســتا
دروضعیــتنارنجــیو6شــهرو105روســتادروضعیــتزرد

قــراردارنــد.

ویافــزودبــاتوجــهبــهاینکــهمتوســطتولیــدآببــا
ــتان9 ــیوســطحیکلاس ــعزیرزمین ــندومنب درنظرگرفت
ــباســت،در ــم8.5مترمکع ــزانمصــرفه ــبومی مترمکع

ــتیم. ــههس ــالیمواج ــاخشکس ــتانب ــورواس ــطحکش س

ویدئوکنفرانس شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

گزارش وضعیت
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مهنــدسایمانلــوخاطرنشــانکــردبــرایجلوگیــریاز
ــلفشــار ــهروتعدی ــدیکلش ــتآب،بحــثزونبن هدررف
ــه ــایپوســیدهمطــرحاســتک ــضلولهه ــنتعوی وهمچنی
بــاتالشهــایمتخصصــانعزیــزدرشــرکتآبوفاضــالب،

ــد. ــاممیباش ــریوانج ــالپیگی ــبکهدرح ــالحش اص

ــتآبدرکلکشــور ــتانداردمتوســطهدررف ــزوداس ویاف
24درصــداســتکــهنســبتبــهآمــارکشــوروضعیــتمــا
ــرلفشــار، ــازاســتدربحــثکنت ــینی خــوبمیباشــدول
ــبکهوپیگیــریوحــذفانشــعاباتغیرمجــاز اصــالحش
ــم.در ــامدهی ــتانج ــیاریازایندس ــعوبس ــایجام کاره
ــک ــتاهاینزدی ــتایی،روس ــایروس ــعآبه ــوصوض خص
تبریــزبــهشــبکهآبشــربکالنشــهرتبریــزمتصــلبــودهو
ــنآب، ــروزمشــکلدرجهــتتأمی ــریازب بهخاطــرجلوگی
30حلقــهچــاهجدیــدحفــاریشــدهاســتکــه20مــورد
درشــهرتبریــزو10مــوردهــمدرروســتاهاومســیرزرینــه
ــبکه ــاریش ــهی ــرفب ــکمص ــانپی ــدودرزم رودمیباش

ــعآبخواهــدآمــد. توزی

ویخاطرنشــانکــردبــاتوجــهبــهاینکــهکیفیــتآبشــرب
ازخطــوطقرمــزشــرکتمهندســیووزارتنیــرومیباشــد
ــهآبشــربی ــنباشــندک ــامطمئ ــزم ــردمعزی ــنم بنابرای
بــااســتانداردوکیفیتــیبــاالدراختیــارآنــانقــرارخواهــد
گرفــت.وییکــیازراههــایاصلــیحــلمشــکلقطعــیآب
تبریــزراانتقــالآبارسدانســتکــهبــاکمــکنماینــدگان
محتــرممجلــسدرشــورایاســالمی،میتوانــدبــرای
ــکل ــتازمش ــرایبرونرف ــیب ــایخوب ــدتراهگش بلندم

ــد. ــزباش ــهرتبری ــیدرکالنش کمآب

مهنــدسایمانلــوافــزودشــرکتآبوفاضــالببرایاســتفاده
ــده، ــهش ــابتصفی ــاازپس ــاوویاله ــگاه،کارخانهه پاالیش
اقداماتــیانجامگرفتــهوقراردادهــایالزممنعقــدشــدهو
بخــشزیــادیازآنعملیاتــیشــدهاســت.ویاضافــهکــرد
مــابــاهمــکاریآبمنطقــهایاســتاندرطــولشــبانهروزی
ــط ــالخ ــروژهاتص ــریعترپ ــهس ــرچ ــتیمه ــالشهس درت
نهنــدبــهشــبکهآبتبریــزبــهبهرهبــرداریبرســدوهمچنین
بــهامیــدخــداوبــاتــالششــبانهروزیهمــکاران،بزرگتریــن
ــاخت ــالس ــالبدرح ــهفاض ــدولدومتصفیهخان ــروژهم پ
ــه ــبانهروزک ــبدرش ــت207000مترمکع ــاظرفی کشــور،ب
ــا ــردب ــدک ــهخواه ــرراتصفی ــوننف ــکمیلی ــالبی فاض
تخصیــصاعتبــاراتالزمتــا15تیرمــاهبــهبهرهبــرداری
میرســدوانشــاءاهللبــاتکمیــلایــنپــروژهبهصــورت
ــمپســابرا ــربتوانی ــودواگ ــدب ــذارخواه غیرمســتقیماثرگ
ــیکــه ــلآب ــزرگتولیــدیبرســانیموازِقَب ــهواحدهــایب ب
ــن ــماســتفادهای ــهآنهــاتخصیــصدادهمیشــودمیتوانی ب

ــم. ــشدهی ــربراکاه ــاازآبش واحده

پیــام مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــالب اســتان بــه 
مناســبت روز ملــی منابــع انســانی

مدیرعامــلشــرکتآبفاضــالبآذربایجــانشــرقیدر
پیامــیروزملــیمنابــعانســانیرابــهکلیــههمــکاران
تالشــگرشــرکتآبوفاضــالباســتانتبریــکگفــت.

ــانی ــعانس ــیمناب ــبتروزمل ــهمناس ــوب ــدسایمانل مهن
ــهکلیــههمــکاران ــیوفرخنــدهراب ــنروزمل درپیامــیای

ــت. ــکگف ــتانتبری ــالباس ــرکتآبوفاض ش

متنپیامتبریکبهشرحذیلمیباشد:

ــازمان ــکس ــوالتی ــهتح ــمههم ــانیسرچش ــعانس مناب
ومؤثرتریــنعامــلدرکیفیــتارائــهخدمــاتاســتو
ســازمانهابــرایبرخــورداریازعملکــردمناســبودســتیابی
ــانی ــرمایهانس ــدس ــودنیازمن ــتراتژیکخ ــدافاس ــهاه ب

ــتند. ــدهس توانمن

ــاه ــاداتدرم ــاتوعب ــیطاع ــنآرزویقبول ــبضم اینجان
مبــارکرمضــان،روزملــیمنابــعانســانیرابــهکلیــه
همــکارانپرتــالششــرکتتبریــکوتهنیــتعــرضنمــوده
ــه ــوکلب ــخوت ــزمراس ــف،ع ــتمضاع ــاهم ــدوارمب وامی
خداونــدمتعــالدرســالیکــهازســویمقــاممعظــمرهبــری
ســال»تولیــد،پشــتیبانیهاومانعزداییهــا«نامگــذاری
ــه ــدب ــتهوکارآم ــانیشایس ــاهدخدمترس ــتش شدهاس

ــتانآذربایجــانشــرقیباشــیم. ــردمشــریفاس م

گزارش وضعیت
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تبریز  کالنشهر  شریف  مردم  نماینده  منادی  دکتر 
در مجلس شورای اسالمی  در بازدید از تصفیه خانه 
میلیون  یک  فاضالب  تصفیه  به  اشاره  با  دوم  مدول 
بسیار  امر  را  پروژه  این  اجرای  تبریز  ازکالنشهر  نفر 

. دانست  مبارکی 
دکتـرمنـادینماینـدهمـردمشـریفکالنشـهرتبریـزدر
مجلـسشـورایاسـالمیدربازدیـدازتصفیهخانـهمـدول
دومبااشـارهبـهتصفیهفاضالبیکمیلیوننفرازکالنشـهر
تبریـز،اجـرایایـنپـروژهراامربسـیارمبارکیبرایشـهر

تبریزدانسـت.

ویافـزود:همزمـانبـااجرایپروژهمـدولدومتصفیهخانه
فاضـالبتبریـز،شـرکتآبمنطقـهاینیزبهاجـرایطرح
پرداختهکهدراینراسـتابهپیشـرفت90درصدیرسـیده
وبـاافتتـاحایـنپـروژهدراواخـرتیرمـاهسـالجـاریکل
فاضالبکالنشـهرتبریـزبهمیزان122میلیـونمترمکعب

تصفیهشـدهووارددریاچـهارومیهمیشـود.

ویادامـهدادبـهبرکـتزحماتاینعزیزاندرشـرکتآب
وفاضـالباسـتانشـاهدافزایـشسـطحبهداشـتیوامیـد
بـهزندگـیدرایـنکالنشـهرخواهیـمبـودوعفونتهـاو

بیماریهـاقطعـاکاهـشمییابـد.

ویدرادامهبااشـارهبهانجامپروژهمدولسـومتصفیهخانه
فاضـالبشـهرارومیـهابـرازامیـدوارینمودنـدکـهبـا75
میلیـونمترمکعبـیکـهازایـنطریـقوارددریاچـهارومیه
میشـودتمامـیتالشهـایصورتگرفتـهازطریـقمجلس
محترمشـورایاسـالمی،هیئـتدولتوپیگیریهایسـتاد

احیـایدریاچـهارومیهبهسـرانجامبرسـد.

وشـاهدآنخواهیـمبـودکـهدرآنواحـد200میلیـون
مترمکعـبآببـهدریاچـهارومیـهواردخواهـدشـد.دکتـر
منـادیهمچنیـندرخصـوصطـرحانتقـالآبارسبـه
کالنشـهرتبریـزگفـتایـنطرحبـهمراحلخوبیرسـیده
کـهبهفضـلالهیدرآینـدهاینهچنـداندورشـاهدانتقال
آبارسبـرایآبشـربهمشـهریانعزیـزوبخشـیهـم

بـرایکشـاورزیخواهیـمبود.

تخصیصیافتـه و باقیمانـده اعتبـارات خصـوص در وی
مـدولدومتصفیهخانـهفاضـالبگفـتبـاصحبتهاییکه
بـاجنـابآقایدکتـرنوبخترئیـسمحترمسـازمانبرنامه
وبودجـهانجـامشـد،ایشـانقـولمسـاعدنسـبتبهفراهم
نمـودناعتبـاراتباقیمانـدهدرقالـبطـرحهـایاولویـت
داردادنـدتـاانشـاءاهللشـاهدافتتـاحاینپـروژهدراواخر

تیرمـاهسـالجاریباشـیم.

مهنـدسایمانلومدیرعاملشـرکتآبوفاضالباسـتاندر
ایـنبازدیـدگفـت:احـداثمـدولدومتصفیهخانـهبزرگ

بازدید دکتر منادی نماینده شهر تبریز از مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب تبریز 

پروژه های شرکت



نشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی abfaazarbaijan.ir۹

شماره 18
خرداد 1400

فاضـالبتبریزازسـال95بـاقراردادبهمبلـغ182میلیارد
تومـاندردوفـازمایـعولجـنآغـازشـدکهسـویلبخش

مایـعبـابیشاز90درصـدپیشـرفتفیزیکیدارد.

ویادامـهداد:جمعیـتتحـتپوشـشایـنطـرحیـک
میلیـوننفـروظرفیـتتصفیـهخانـهنیـز207000متـر

مکعـبدرشـبانهروزخواهـدبـود.

مهنـدسایمانلـوبـااشـارهبـههزینـههـاومحـلاعتبارات
طـرحونحـوهاجـرایپـروژهبراسـاسبرنامـهزمـانبنـدی
شـدهخبـرازافتتـاحبخـشمایـعمـدولدومتصفیـهخانه

فاضـالبکالنشـهرتبریـزدرتیرمـاهسـالجاریداد.

مهنـدسایمانلـومدیـرعاملشـرکتآبوفاضالباسـتان
درحیـنبازدیـد،درخصـوصطـرحتصفیـهخانـهفاضالب
تبریـزگفـت:یکـیازاهدافمهمطـرحاحداثمـدولدوم
تصفیهخانـهفاضـالبکالنشـهرتبریـز،اسـتفادهازپسـاب
تولیـدیبهعنـوانتامینکننـدهعمـدهآبموردنیـازاحیای

دریاچـهارومیهمیباشـد.

ویافـزود:بـااجـرایایـنطـرحبالـغبـر75میلیـونمتر
مکعـبدرسـالپسـابتصفیـهشـدهبـهدریاچـهارومیـه

مییابـد. انتقـال

ویادامـهداد:ایـنپروژهیکیازمهمتریـنوهمچنینیکی
ازبزرگتریـنپـروژههـایزیسـتمحیطیشـمالغربکشـور
واسـتانآذربایجـانشـرقیوهمچنیـنیکـیازبزرگتریـن

تصفیـهخانـهدرحـالاحداثکشـورمیباشـد

پروژه های شرکت

مجموعه تصفیه خانه فاضالب تبریز : 

مدول اول و مدول دوم در حال احداث 

عکس ماهواره ای تاریخ 13 دی ماه 1399
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مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
آذربایجـان شـرقی بـا شـرکت در 
برنامـه گفتگـوی ویـژه خبـری که 
از شـبکه سـهند  بـه طـور زنـده 
پخـش شـد بـه تشـریح اقدامـات 
صورت گرفتـه آبفـا در حـوزه آب و 

فاضـالب اسـتان پرداخـت. 

ویدرخصــوصوضعیــتکلــیآب
شــرباســتانازنظــرتولیــدومصــرف
ــهاینکــهدر ــاتوجــهب شــربگفــت:ب
ســطحکشــورواســتانبــاخشکســالی
مواجــههســتیمبحــثکاهــشســطح
در کــه دارد وجــود نیــز بارندگــی
ســطحکشــورایــنکاهــش50درصــد
ــد ــتان23درص ــطحاس ــودهودرس ب
تخمیــنزدهمیشــود.حتــیبــاتغییــر
نــوعبارندگــینیــزمواجــهبودیــمکــه
ســطحبــارشبــرفبــهشــدتکاهــش
ــش ــاافزای ــنب ــتوهمچنی ــهاس یافت
ــالهای ــهس ــرارتنســبتب ــهح درج
ــاً ــهطبیعت ــمک ــروبودی ــتهروب گذش
ــد ــارخواه ــهب ــرفراب ــشمص افزای

داشــت.

تدابیــر بــا افــزودخوشــبختانه وی
ــا ــرچاهه ــیوحف ــوبوکارشناس خ
ــده ــعیگردی ــوسس ــیمعک ومهندس

ــد. ــلبرس ــهحداق ــیب ــنکمآب ای

میــزان افــزود: ایمانلــو مهنــدس
تولیــدآبکلاســتان9مترمکعــب
ومیــزانمصــرفهــم8.5مترمکعــب

ــر ــاالی230لیت ــردب ــرف ــتوه اس
میکنــد مصــرف آب شــبانهروز در
کــهدرپیــکمصــرفنزدیــکبــه
وضــع رویهمرفتــه میرســد 250
تولیــدآبدراســتانخــوباســت
ــا ــقب ــدمطاب ــمبای ــرفه ــیمص ول
ــده ــهش ــرگرفت ــتانداردهایدرنظ اس

ــد. باش

ویادامــهداد:مــردمعزیــزبــارعایــت
ــتاندارد ــتواس ــرفدرس ــویمص الگ
صرفهجویــی درصــد 10 -15 بــا و
درایــنراهبــهتنــشآبــیکمــک
ــاازایــنمرحلــههــم خواهنــدکــردت

بهخوبــیوخوشــیعبــورکنیــم.

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
ــدر ــرقیدرخصــوصه ــانش آذربایج
ــتآبدرســطحاســتانگفــت:در رف
ــرو ــتآبروب ــدررف ــاه ــوزهب دوح
درصــد 11.5  جملــه از هســتیم
ــا ــبکهولولهه ــیش ــیدگیوخراب پوس
ومــورددوم18.5درصــدانشــعابات
غیرمجــازدرســطحاســتاناســتوبــا
ــط ــتانداردمتوس ــهاس ــهاینک ــارهب اش
هدررفــتآبدرکلکشــور24درصــد
ــور ــارکش ــهآم ــبتب ــهنس ــتک اس
وضعیــتمــاخــوبمیباشــدولــی
ــار، ــرلفش ــثکنت ــتدربح ــازاس نی
اصــالحشــبکهوپیگیــریوحــذف
انشــعاباتغیرمجــازکارهــایجامــعو
بســیاریازایندســتانجــامدهیــم.

ــرای ــرد:ب ــدک ــوتأکی ــدسایمانل مهن
بحــث آب هدررفــت از جلوگیــری
زونبنــدیکلشــهروتعدیــلفشــارو
ــضلولههــایپوســیده ــنتعوی همچنی
مطــرحمیباشــدکــهبــابررســیو
در عزیــز متخصصــان تالشهــای
شــرکتآبوفاضــالب،اصــالحشــبکه
درحــالپیگیــریوانجــاممیباشــد.

ویدرمـوردعـدمتـوازنوانتقـالآب
دربعضـینقـاطشـهردرزمـانقطعـی
افـزود:بـاتوجـهبـهکوهسـتانیبـودن
کالنشـهر هندسـی سـاختار منطقـه،
تبریـزطـوریطراحـیشـدهکـهدارای
اختالفسـطحزیادیاسـتوشبکهآب
تبریـزنیـزبرایناسـاسطراحیشـدهو
انتقـالآبازپاییندسـتبـهارتفاعباال
طـولکشـیدهواینباعثافتفشـاردر

برخـیمناطـقخواهـدبود.

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
خصــوص در شــرقی آذربایجــان
ــت: ــزگف ــایروســتایینی وضــعآبه
ــهشــبکه ــزب ــکتبری روســتاهاینزدی
آبشــربکالنشــهرتبریــزمتصــل
بــودهوبخاطــرجلوگیــریازبــروز
مشــکلدرجهــتتأمیــنآب،30
حلقــهچــاهجدیــدحفــاریشــده
ــز ــهرتبری ــورددرش ــه20م ــتک اس
و10مــوردهــمدرروســتاهاومســیر
زرینــهزودمیباشــدودرزمــانپیــک
ــعآب ــبکهتوزی ــاریش ــهی ــرفب مص

ــد. ــدآم خواه

مدیرعامل شرکت آبفای آذربایجان شرقی در برنامه »گفتگوی ویژه خبری« 

مصاحبه
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مهنــدسایمانلــوافــزود:شــرکتآبو
فاضــالباســتاندرجهــتتأمیــنآب
شــربســالموبهداشــتیبــههموطنان
خدماترســانی، کیفیــت بهبــود و
آزمایشــگاهی مرکــز 6 بــر عــالوه
ــک ــتانها،ی ــطحشهرس ــزدرس مجه
آزمایشــگاهمرجــعبــاتمــامامکاناتدر
مرکــزاســتانمشــغولپایــشوحفــظ
ــدهاز ــتحصالش ــایاس ــتآبه کیفی
1218منبــعبهصــورتشــبانهروزی
میباشــد.آزمایشــگاهمرجــعتبریــز
آزمایشــگاههای بهتریــن جــزء
ــن شــمالغــربکشــوراســتودرای
آزمایشــگاهروزی3هــزارنمونــهازکل
ــش ــعآوریوآزمای ــتانجم ســطحاس
ــاازنظــرکیفیــتمشــکلی میشــودت

ــد. ــشنیای پی

برابــر کــرد: خاطرنشــان وی
مــورد شــاخصهای و اســتانداردها
ــودهو ــدآبنم ــهتولی ــدامب ــولاق قب
ــتآبشــرب ــهکیفی ــهک ــانگون هم
ــزشــرکتمهندســیو ازخطــوطقرم
ــردم ــنم ــرومیباشــدبنابرای وزارتنی

عزیــزمــامطمئــنباشــندکــهآب
ــاال ــیب ــتانداردوکیفیت ــااس ــربیب ش
ــت. ــدگرف ــرارخواه ــانق ــارآن دراختی

فاضــالب و آب مدیرعامــلشــرکت
ــالب ــارهفاض ــرقیدرب ــانش آذربایج
اســتاننیــزگفــت:11تصفیهخانــه
درکلاســتانوجــودداردودر14
شــهراســتاننیــزشــبکهفاضــالب
اجــراوانشــعابهاواگــذارشــدهاســت
کــهنزدیــک110میلیــونمترمکعــب

پســابتصفیــهمیشــود.

ایمانلــوادامــهداد:درتبریــزبــاالی
هشــتادوشــشدرصــدشــبکهفاضالب
اجــراشــدهکــهجــزءاســتانهای

ــتیم. ــوزههس ــنح ــرودرای پیش

ــز ــیتبری ــهاصل ــزود:تصفیهخان ویاف
کارکــرده بــه شــروع 80 ســال از
تصفیهخانــه دوم فــاز و اســت
فاضــالبتبریــزکــهجــزءبزرگتریــن
ســاخت حــال در تصفیهخانههــای
کشــوراســتوفاضــالبیــکمیلیــون

ــرد. ــدک ــهخواه ــرراتصفی نف

فاضــالب و آب مدیرعامــلشــرکت
ــازدوم ــایف ــرقیمزای ــانش آذربایج
آن پســاب انتقــال را تصفیهخانــه
ــن ــیوهمچنی ــارفصنعت ــرایمص ب
دریاچــهارومیــهدانســتوگفــت:ایــن
امــردراحیــایدریاچــهســهمبســزایی

ــت. ــدداش خواه

ــاختاری ــاتس ــهاقدام ــانب ویدرپای
ــردو ــدک ــربتأکی ــنآبش درتأمی
ــیحــلمشــکل ــایاصل یکــیازراهه
ــالآبارس ــزراانتق ــیآبتبری قطع
ــدگان ــکنماین ــاکم ــهب ــتک دانس
ــرممجلــسدرشــورایاســالمی، محت
بــرای خوبــی راهگشــای میتوانــد
در کمآبــی مشــکل از برونرفــت

ــد. ــزباش ــهرتبری کالنش

مصاحبه
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بازدید فرماندار تبریز از پروژۀ مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز

دکتر مهدوی فرماندار کالنشهر تبریز در رأس هیئتی 
از  استان  فاضالب  و  با حضور مدیرعامل شرکت آب 
فاضالب  تصفیه خانه  دوم  مدول  پروژه  احداث  روند 

بازدید کرد. تبریز 
مهنـدسایمانلـومدیرعامـلشـرکتآبوفاضـالباسـتان
درجلسـهبازدیـدازاحـداثمـدولدومتصفیهخانهفاضالب
تبریـزضمـنخیرمقـدمگوییوتشـکروقدردانـیازحضور
فرمانـداروهیئـتهمـراهدرتصفیهخانـهفاضـالبتبریـز
ایـنشـرکت فعالیتهـای ازعملکـردو گـزارشکوتاهـی
درخصـوصنحـوهاجـراواحـداثمـدولدومتصفیهخانـه

فاضـالبکالنشـهرتبریـزراتشـریحنمود.

و آب شـرکت مدیرعامـل ایمانلـو مهنـدس
فاضـالباسـتاندرایـنبازدیـدگفـت:احداث
مـدولدومتصفیهخانـهبـزرگفاضـالبتبریـز
ازسـال95باقـراردادیبهمبلـغ182میلیارد
تومـاندردوفـازمایـعولجـنآغـازشـدکـه
درصـد نـود از بیـش و مایـع بخـش سـویل
پیشـرفتفیزیکیدارد.درحالحاضرپروژهدر
فراینـدتصفیـهفاضالبمـدولدومتصفیهخانه
بـافرایندهـایحـذفمـوادآلـی،ازتوفسـفر
سیسـتم بـودن مرحلـهای باتوجهبـه و بـوده
توزیـعفاضـالبدرواحـدبیولوژیکـی،یکـیاز
پیشـرفتهترینوکارآمدتریـنفرایندهایبهروز

تصفیـهفاضـالبشـهریمیباشـد.ویادامـهدادجمعیـت
ظرفیـت و نفـر میلیـون یـک طـرح ایـن پوشـش تحـت
تصفیهخانـهنیـز207000مترمکعـبدرشـبانهروزمیباشـد.

پـروژه اجـرای رونـد از کـه بازدیـدی در تبریـز فرمانـدار
داشـتنداظهـارنمودنـدایـنپـروژهبزرگتریـنتصفیهخانه
فاضـالبکشـورمیباشـدکـهامـروزهدرسـطحشـهرتبریز
درحـالاحـداثمیباشـد.خـداراشـاکرهسـتیمکـهروند
اجـرایپـروژهبهسـرعتدرحـالانجـامبـودهوبـاتأمیـن
اعتبـاریکـهمدنظـربودهوباتزریقشـصتمیلیـاردتومان
انشـاءاهللشـاهدافتتـاحوبهرهبـرداریایـنپروژهتـاپایان

تیرمـاهخواهیـمبود.

پروژه های شرکت
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ویادامهدادخوشـبختانهدرسـطحشـهرتبریـز87درصد
مناطـقازشـبکهفاضـالببهرهمندگردیدهاندکـهباتکمیل
ایـنپـروژهبهصـورتغیرمسـتقیماثرگذارخواهدبـودواگر

بتوانیـمپسـابرابـهواحدهـایبـزرگتولیدیبرسـانیماز
ِقَبـلآبـیکـهبـهآنهـاتخصیـصدادهمیشـودمیتوانیـم

اسـتفادهایـنواحدهاازآبشـربراکاهـشدهیم.

کاهـش و اخیـر بارشهـای درخصـوص تبریـز فرمانـدار
سـاماندهی اعـالم اسـاس بـر امسـال گفـت: بارندگـی
هواشناسـیبـاکاهـشپنجـاهدرصـدینـزوالتآسـمانی
مواجـههسـتیمکهدراینجـاازمردمعزیزوفهیمکالنشـهر
و آب مصـرف الگـوی رعایـت بـا کـه میخواهیـم تبریـز
صرفهجویـیکاریکنیـمکـهایـنکمبـودآبوبـارشرا

امسـالپشـتسـربگذاریـم.

پروژه های شرکت



abfaazarbaijan.irنشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی۱۴

شماره 18
خرداد 1400

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  جلسه ای 
استان با مدیران شهرستانهای تابعه در طی دو روز با 

برگزار گردید. بهداشتی  پروتکلهای  رعایت 
جلســهایباحضــورمدیرعاملشــرکتآبوفاضالباســتان
ــزیو ــیوبرنامهری ــرانمال ــنومدی ــامومعاونی وقائممق
ــایبهداشــتی ــتپروتکله ــارعای بودجــهدرطــیدوروزب

درســالنکنفرانــسشــرکتبرگــزارگردیــد.

درابتــدایایــنجلســهمهنــدسایمانلــومدیرعامــلشــرکت
ــووآرزوی ــالن ــکس ــنتبری ــتانضم ــالباس آبوفاض
موفقیــتبــرایهمــکاران،ابــرازامیــدوارینمودنــدشــرکت
آبوفاضــالببتوانــدرســالتحقیقــیخــودکــهخدمــات
ــهانجــامرســاندهو ــیاســتب ــاکیفیــتعال اســتانداردوب
ــد ــدونوکارآم ــقوم ــزیدقی ــابرنامهری ــتاب ــنراس درای
ومطابــقبــااســتانداردهایتعریــفشــدهبــههــدفواقعــی
خــودبرســدودرجهــتارتقــاینظــاممدیریــتطرحهــاو
پروژههــابهمنظــورانجــاممناســبومطابــقزمــانوهزینــه
پروژههــاوایجــادســاختاراقتصــادمهندســیدرپروژههــاو
اتمــامطرحهــاینیمهتمــامجدیــتکامــلداشــتهباشــند.
ــال ــوبس ــهمص ــتبودج ــهرعای ــبتب ــننس ویهمچنی
ــال ــابازاعم ــاریواجتن ــایج ــشهزینهه 1400وکاه

ــد. ــدنمودن ــروریتأکی ــایغیرض هزینهه

وییــادآورشــدکــهبحــثنگهــداریازتأسیســاتازاهمیت
ویــژهایبرخــورداربــودهاســتکــهباتجربــهحجــموتنــوع
ــتآب ــرداریدرصنع ــوردبهرهب ــزاتم ــاتوتجهی تأسیس
ــح ــداریصحی ــهنگه ــتب ــهدرس ــدمتوج ــالبوع وفاض
ــش ــنافزای ــات،ضم ــنتأسیس ــدهازای ــزیش وبرنامهری
روزافــزونتعمیــراتاضطــراریواختــاللدرسیســتم
آبرســانیودفــعفاضــالبمنجــربــهبــروزنارضایتــی

ــرات ــداریوتعمی ــاینگه ــشهزینهه ــترکینوافزای مش
خواهــدشــد؛لــذابایــدمدیــراناســتانیبــهایــنامــرمهــم

ــتهباشــند. ــژهداش ــاموی ــیاهتم وحیات

ــن ــشای ــدفکاه ــاه ــقب ــزیدقی ــابرنامهری ــزود:ب ویاف
تعمیــراتوهزینههــایمربــوطبــهآن،خواهــدتوانســتبــا
ــدی ــیدورهای،زمانبن ــایبازرس ــریازتکنیکه بهرهگی
ــای ــایربازدیده ــدونوس ــایم ــهبرنامهه ــرویسها،ارائ س
پیشــگیرانهدرکاهــشتعمیــراتاضطــراریوبــدونبرنامــه

نقــشبســزاییداشــتهباشــند.

ــا ــینمــودندرآمده ــرواقع ــهب ــاتوصی ــوب ــدسایمانل مهن
ــاتسررســید ــنوصــولمطالب ــا،همچنی ــالهزینهه درقب
ــایی ــتشناس ــشمشــترکینجه ــهپای ــته،نســبتب گذش
انشــعاباتتغییــرکاربــریشــدهوخدمــاتبهینــهودرســت
بــهمشــترکینونصــبانشــعاباتفاضــالبدرظرفیتهــای

خالــیتأکیــدنمودنــد.

ویازمدیــرانشهرســتانهایتابعــهخواســتکــهبــا
ــش ــتازتن ــتبرونرف ــیجه ــقواصول ــزیدقی برنامهری
ناشــیازکمبــودآبدرپیــکمصــرفســالاقدامــات
شــاخصوعملــیبرداشــتهتــاشــاهدقطعــیوکمبــودآب

ــیم. ــتاننباش ــطحاس درس

جلسه هماهنگی با مدیران شهرستان های تابعه

گزارش وضعیت

آب = زندگی
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شماره 18
خرداد 1400

بررسی عملکرد و مشکالت امور آب و فاضالب شهرستان میانه

در جلسه ای با حضور مسئوالن شرکت آب و فاضالب 
فاضالب  و  آب  امور  مشکالت  و  عملکرد  استان 

گردید. بررسی  میانه  شهرستان 
درجلسـهایکـهبـاحضـورمسـئولینشـرکتآبوفاضالب
اسـتاندرمحـلادارهآبفـایمیانـهبرگـزارشـد،عملکـردو

مشـکالتایـنامـورمـوردبررسـیوتبـادلنظـرگردیـد.

ایـنجلسـهبهمنظوربررسـیوضعیتمنابعآبشهرسـتان،
شناسـایی جـاری، سـال تابسـتان آبـی تنـش مدیریـت
کمبودهـایمنابـعآبـیدرحوزههـایمختلـف،برنامهریزی
کاهـش باتوجهبـه روسـتائیان شـرب آب تأمیـن بـرای

چشـمگیربارندگیهـادرایـنشهرسـتانبرگـزارشـد.

مهنـدسعباسـپورقائممقـامشـرکتبـابیـاناینکهامسـال
بـاکاهـش50درصـدینـزوالتآسـمانی،درصـورترعایت
نکـردنالگوهـایصحیـحمصـرفآببـامشـکلتأمیـنآب
شـربروبروخواهیمبود،ازمسـئوالنشـرکتآبوفاضالب
میانهخواسـتتاجدیتالزمدراینخصوصداشـتهونسـبت

بـهتنشاحتمالـیآب،آمادگیالزمراداشـتهباشـند.

ویافـزود:همـکاریوهماهنگـیهمـهدسـتگاههایمتولی
جهـتجلوگیـریازوقـوعتنـشآبـیدرفصـلتابسـتان
پیـشرووکاهـشمشـکالتمـردمدرایـنزمینـهبسـیار

حائـزاهمیـتومـوردانتظـاراسـت.

مهندسعباسـپوربااشـارهبهاسـتفادهازظرفیتوپتانسیل
خیریـنبهمنظـورتأمیـنچاههـا،نسـبتبـهبررسـیمیزان

تولیـدوهدررفـتآبروسـتاهاتأکیدنمود.

درایـنجلسـهتأمیـنآبشـربشـهرمیانـهوروسـتاهای
تابعـهدرپیـکمصرففصلگرمـابررسـیوپیشبینیهای

الزمدرخصـوصمسـائلگـذرازتنشهـایآبـیاحتمالـی
پیـشروماننـداسـتفادهازچاههـایآبفـوالدودرمـدار

قـراردادن6حلقـهچـاهخـارجازمـدارانجـامپذیرفت.

مهنـدسخانـیمعـاونبهرهبـرداریوتوسـعهآباسـتاندر
اینجلسـهبااشـارهبهلـزومآمادگیکلیهواحدهـایامورآب
وفاضـالبجهـتجلوگیـریازکمبودآبدرفصلتابسـتان،
نسـبتبهخریـدواجارهچاههـاوتأمینژنراتورهـایالزمدر

زمـانقطعبـرقاحتمالیتأکیـدنمود.

انجـاممکاتبـاتالزمبـهفرمانـداریشهرسـتاندر از وی
خصـوصتأمیـنودراختیـارقـراردادنچاههـایمجتمـع
فـوالدمیانـه،درخواسـتبرایتأمیـنژنراتورهایمـوردنیاز
بهمنظـورتأمیـنبـرقدرمواقـعخاموشـیوهماهنگیالزم
بـاادارهتوزیـعبرقوفرمانـداریشهرسـتانبهمنظورتأمین
بـرقمـوردنیـازچاههـاوتأسیسـاتدرزمـانپیـکمصرف
واجـارهتانکرهـایبخـشخصوصـیبهمنظـورتأمیـنآب
روسـتایی،اقدامـاتالزمجهـتاحیـاءچاهموجوددربسـتر
رودخانـهواقـعدرمسـیرروسـتایاسـالمآبادراهآهـنرااز
راهکارهـایبرونرفـتتنـشاحتمالیشـمردوانجـامآنرا

الزموضـروریدانسـت.

مهنـدسابراهیمزادهمعاوندرآمدوامورمشـترکیناسـتان
درایـنجلسـه:باتأکیدبـربرنامهریزیجهـتاقداماتالزم
مربـوطبـهشناسـاییوقطـعانشـعاباتغیرمجـازدرشـهر
وروسـتاهایتحـتپوشـش،شناسـاییوبرنامهریـزیبرای
برخـوردقانونـیبـاصاحبـانانشـعاباتغیرمجـازراضروری
دانسـت.ویبـاتأکیـدبـرارائـهبرنامـهوصـولمطالبـاتتا
پایـانسـال1400،اسـتفادهازظرفیتنیروهـایموجودو

پایـشمصـارفزیـرپنـجمترمکعبراالزمدانسـت.

گزارش وضعیت
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شماره 18
خرداد 1400

در جلسه ای با حضور مسئوالن شرکت آب و فاضالب 
فاضالب  و  آب  امور  مشکالت  و  عملکرد  استان 

گردید. بررسی  مرند  شهرستان 
ــرکتآبو ــئوالنش ــورمس ــاحض ــهب ــهایک درجلس
فاضــالباســتاندرمحــلادارهآبفــایشهرســتان
مرنــدبرگــزارشــد،عملکــردومشــکالتامــورآبو
فاضــالبشهرســتانمرنــدبررســیوتبــادلنظــر

ــد. گردی

عباســپور، مهنــدس جلســه ابتــدای در
ــرسیاســت ــدب ــاتأکی ــرکتب ــامش قائممق
ــرکتآبو ــلش ــدمدیرعام ــیوتأکی کل
فاضــالباســتانمبنیبــرحــلموضوعــات
ومشــکالتشــهرهایاســتانوبهخصــوص

راهحلهــای بیــان بــه مرنــد شهرســتان
ــت. ــنهادیپرداخ پیش

مهنــدسعباســپوربــااشــارهبــهمعضــلحفاریهــای
ــار ــاتاظه ــریازایندســتاقدام ــزومجلوگی غیرمجــازول
داشــت:بایســتیجهــتجلوگیــریازحفاریهــایغیرمجــاز
چــاهآببــاهماهنگــینیــرویانتظامــیومســئوالنقضایی

ــرگــردد. ــامتخلفــانبرخــوردوچاههــایغیرمجــازپ ب

ویادامــهداد:باتوجهبــهتغییــراتاقلیمــیوتغییــرالگــوی
ــی ــایزیرزمین ــودآبه ــاکمب ــیدرســطحکشــورب بارندگ
مواجــهخواهیــمبــود،لــذابــرایجلوگیــریازایــنبحــران
قــدماولایجــادفرهنــگصحیــحومنطقــیمصــرفآبو
ارتقــایآنازطریــقتدویــنمصــرفبهینــهآبمیباشــد؛
لــذالــزومآنمــیرودکــهمصــرفبهینــهآببایــد

فرهنگســازیشــودتــادرتابســتانوگرمــایشــدیدهــوا
ــنمنطقــهازاســتاننباشــیم. شــاهدکمبــودآبدرای

ــرقیدر ــانش ــالبآذربایج ــرکتآبوفاض ــامش قائممق
ــام ــتانتم ــایاس ــهآبف ــرد:مجموع ــانک ــانخاطرنش پای
انــرژیونیــرویخــودراجهــتحــلمشــکالتآبدر
شهرســتانبــهکارخواهــدبســتتــابتوانیــمبــهنحــو
ــدارائــه ــهمــردمعزیــزشهرســتانمرن شایســتهب

خدمــتنماییــم.

و بهرهبــرداری معــاون خانــی مهنــدس
توســعهآباســتاندرایــنجلســهضمــن
ممتــازدانســتنموقعیــتشهرســتانمرنــد
ــد ــدنمودن ــالبتأکی ــوزهآبوفاض درح
ــد ــویبای ــیلهایق ــودپتانس ــاوج ــهب ک
درجهــترســیدنبــهجایــگاهواقعــیخــود
ــاهمــتوتــالش ــرداردوایــنامــرب قــدمب
مضاعــفوحرکتــیجهــادیبــهســمتخدمــات
ــزمیســرمیباشــد. ــههمشــهریانعزی بهینــهودرســتب

ــدبهخصــوص ــتانمرن ــتشهرس ــهوضعی ــارهب ــااش ویب
روســتاهای مشــکالت وضعیــت و آبرســانی مســئله
ــال ــیدرح ــایخوب ــاریکاره ــالج ــت:درس ــهگف تابع
ــکالت ــا،مش ــنپروژهه ــرایای ــااج ــهب ــدک ــرامیباش اج
ــدو ــدش ــرفخواه ــدودیبرط ــاح ــزت ــتائیانعزی روس
ــتاندر ــنشهرس ــتانای ــلتابس ــهدرفص ــهاینک باتوجهب
ــابرنامهریزیهــایالزماز وضعیــتکمآبــیقــرارمیگیــرد،ب

ــرد. ــمک ــورخواهی ــزعب ــکالتنی ــنمش ای

بررسی عملکرد و مشکالت امور آب و فاضالب شهرستان مرند

گزارش وضعیت
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شماره 18
خرداد 1400

و  آب  حوزه  در  سراب  شهرستان  مشکالت  و  مسائل 
فاضالب با حضور نماینده مردم شریف شهرستان سراب 
در مجلس شورای اسالمی در دفتر مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان بررسی و تبادل نظر گردید.
داودینمایندهمردمشـریفشهرستانسـرابدرمجلسشورای
اسـالمیبـاحضـوردردفترمهنـدسعلیرضاایمانلـومدیرعامل
شـرکتبـاتعـدادیازمدیـرانومعاونیـنآبوفاضالباسـتان
دیـدارودربـارهمسـائلمربـوطبهاینشهرسـتانگفتگـوکرد.

درایـنجلسـهکـهجهـتبررسـیوضـعآبشـربوفاضالب
روسـتاهایشهرسـتانسـراببرگـزارگردیـد،مهنـدسایمانلو
بـهتشـریحکامـلآخریـنوضعیـتموجـودمنابعتأمیـنآب،
زیرسـاختها،برنامههـاوپروژههـایکوتاهمـدتوبلندمـدتو

مشـکالتوتنگناهـایمربوطـهپرداخت.

ویبااشـارهبهاهمیتوضرورتاجرایطرحشـبکهفاضالبدر
اسـتانودفعبهداشـتیفاضالبهایخانگیگفت:امـروزهایجاد
شـبکهفاضالبیکـیازضروریترینتأسیسـاتموردنیازجوامع
بشـریجهترعایتبهداشتعمومیمحسـوبمیگردد.دراین
راسـتا65درصدازجمعیتشـهریاسـتانازپوشـشتأسیسات
جمـعآوریودفـعفاضـالببرخـوردارمیباشـدکـهامیدواریمبا

تـالشهمکارانبتوانیمایـنرقمرابه100درصدبرسـانیم.

مدیرعامـلشـرکتآبوفاضـالباسـتانادامـهداد:مشـکالت
فاضالبمجتمعچهارصددسـتگاه،منطقههللقوبا،حلمشـکل
آبشـربروسـتایسـهزابدرحـالبررسـیاسـتوباکمک
نمایندهومسـئوالنشهرسـتانواسـتاندرآینـدهنزدیکحل

خواهدشـد.

ویهمچنیـنبـابیـاناینکـهارتقـایکیفـیوکمیآبشـرب
روسـتاهایشهرستانمخصوصاًمحدودهقلعهچوق،رازلیق،رجل
آبـادوزنجیلآبـادازضروریـاتودغدغههـایشـرکتمیباشـد،
ابـرازامیـدوارینمودنـدکـهایـنامـربانهایـتوسـواسوتالش
مضاعـفبـهانجامرسـیدهوشـاهدارتقایکیفیـتخدماتدهی

درایـنعرصهباشـیم.

مهندسایمانلواضافهکرد:چگونگیکنتـرلوکاهشهدررفتو
تلفاتآبدرشبکههایآبرسانی،هموارهدرصنعتآبوفاضالب
موردتوجـهخـاصقـرارگرفتـهاسـتوایـنامـرلـزومطراحیو
راهبریصحیحشـبکههایآبرسـانیشـهریراضروریسـاخته
اسـت.دراینراسـتانگهـداریوتعمیراتکارآمـدفنیاقتصادی
تأسیسـاتشـبکههایآبرسـانیرامیتـوانموردتوجـهقـرارداد؛
چراکـهبـااسـتفادهازبهرهبرداریصحیحوپیادهسـازیمناسـب
نظـامنگهـداریوتعمیـراتدرتأسیسـاتشـبکههایآبرسـانی،
عـالوهبـرافزایشعمرمفیدتأسیسـاتوکاهشهزینههایکلی
عملیـاتآبرسـانی،میتوانبادسـتیابیبـهراندمانموردنیـازدر
تجهیـزات،درارتقایکیفیتآبرسـانینیزگامیمؤثربرداشـتهو
مقادیرهدررفترابهینهنمود؛لذابایدبخشـیازاعتباراتتوسـعه

وبازسـازیبهنگهداریازتأسیسـاتآبرسـانیلحاظنمود.

درادامـهایـننشسـتیوسـفداودینماینـدهمردمشهرسـتان
سـرابدرمجلسشـورایاسـالمی،باتقدیروتشـکرازاقدامات
شـاخصومهمانجامیافتهازسـویشـرکتآبوفاضالباستان
گفـت:بهصـورتجـدیازطریـقظرفیـتکمیسـیونانـرژیو
وزارتخانـهمربوطـهمسـائلمرتبطباتأمیـناعتبـاراتموردنیاز
جهتتسـریعدرتکمیـلوبهرهبرداریپروژههاوتوسـعهوارتقاء
زیرسـاختهایمرتبـطباتأمیـنوتوزیـعآبشـرب،فاضالبو

نگهـداریفاضـالبراپیگیـریخواهندنمود.

دیدار نماینده مردم شریف شهرستان سراب با مدیرعامل شرکت آبفا

گزارش وضعیت
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شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
به منظور بررسی وضعیت آب شرب شهرستان ورزقان 
و روستاهای تابعه با فرماندار این شهرستان دیدار و 

گفتگو کرد.
ــرب ــتآبش ــیوضعی ــوربررس ــوبهمنظ ــدسایمانل مهن
شهرســتانورزقــانوروســتاهایتابعــهبــامحمدباقــر
ــرد. ــوک ــداروگفتگ ــاندی ــتانورزق ــدارشهرس ــیفرمان خان

ویدرجلســهبررســیمســائلوپروژههــایآبوفاضــالب
ورزقــانگزارشــیازوضعیــتآبشهرســتان،نحــوهتأمیــن
وتوزیــعآبشــرب،طرحهــاوپروژههــایآبرســانیدر
ــی ــنمال ــعتأمی ــایمناب ــزمحدودیته ــراونی ــالاج ح
بــرایتکمیــلواجــرایطرحهــاراارائــهوخواســتار
بهموقــع تخصیــص زمینــه در همــکاری و مســاعدت

ــدند. ــاراتش اعتب

ویپــروژهبــزرگآبرســانیبــه65روســتایشهرســتانرا
ــن ــااجــرایای ــزود:ب ــیدانســتواف ــموحیات بســیارمه
ــیاریاز ــربدربس ــودآبش ــودوکمب ــکلنب ــرحمش ط

ــد. ــدش ــعخواه ــهرف ــرایهمیش ــتانب ــقشهرس مناط

مهنــدسایمانلــواجــرایشــبکه،خــطانتقــالوتصفیهخانه
فاضــالبشــهرورزقــانرایــکضــرورتدانســتوتأکیــد
کــرد:بــاعنایــتبــهاینکــهمطالعــاتایــنطــرحبــهاتمــام
ــن ــاجلــبمشــارکتمعــدنمــسســونگونای رســیده،ب

پــروژهزیرســاختیدرشهرســتاناجرایــیخواهــدشــد.

ــودآب ــعمشــکلکمب ــرایرف ــت:ب ــانگف ــدارورزق فرمان
ــزرگ ــتاهایب ــژهروس ــتانبهوی ــتاهایشهرس ــربروس ش

منطقــهمیبایســتتــاتکمیــلپــروژهآبرســانی65روســتا
ــود. ــیش ــاذواجرای ــدتاتخ ــایکوتاهم راهکاره

ــال ــیازاختصــاصمبلــغ100میلیــاردری محمدباقــرخان
بــرایپــروژهبــزرگآبرســانی65روســتاازمحــلتخفیــف
حقــوقدولتــیمعــدنمــسســونگونموضــوعتبصــره5
مــاده14قانــونمعــادنخبــردادوتصریــحکــرد:اعتبــار
ــرای ــودهوب تخصیصیافتــه،ازمحــلتخفیــفســال97ب
ــریع ــرایتس ــلب ــنمح ــزازهمی ــالهای98و99نی س
ــد ــصخواه ــارالزمتخصی ــوراعتب ــروژهمذک ــلپ درتکمی

یافــت.

ــر ــکنمه ــالبمس ــهفاض ــصتصفیهخان ــلنواق ویتکمی
ــگری ــتایگردش ــاتفاضــالبروس ــاممطالع ــان،انج ورزق
گلآخــور،اجــرایشــبکهآبشــربدرروســتاهایفاقــد
شــبکهواحــداثســاختماناداریآبوفاضــالبورزقــان

رانیــزخواســتارشــد.

دیدار مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی با فرماندار شهرستان ورزقان

گزارش وضعیت
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بازدید مدیرعامل از تصفیه خانه آب شرب نظرکهریزی

پروژه های شرکت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به 
تصفیه   ۲ فاز  از  هشترود  فرماندار شهرستان  همراه 

خانه آب شرب نظرکهریزی بازدید کرد. 
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل ایمانلــو مهنــدس
ــدار ــههمــراهمهنــدسامینیــانفرمان آذربایجــانشــرقیب
شهرســتانهشــترودازفــاز2تصفیــهخانــهآبنظــر

ــرد. ــدک ــزیبازدی کهری

ــرقیدر ــانش ــالبآذربایج ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
ایــنبازدیــدگفــت:ایــنشــرکتدر63شــهرویــکهــزار
ــه ــتارائ ــرجمعی ــوننف ــارمیلی ــرایچه ــتاب و500روس

خدمــاتمیکنــد.

ــهآبشــربدر ــهخان ــدازتصفی ــودربازدی ــاایمانل علیرض
حــالاحــداثشــهرنظرکهریــزیهشــترودگفــت:مصــرف
آبدراســتانبــهطــورچشــمگیریافزایــشیافتــهاســت،
ــروریو ــارفغیرض ــدازمص ــردمبای ــاسم ــناس ــرهمی ب

ــد. ــودداریکنن ــیخ خانهتکان

ضروریتریــن از یکــی را فاضــالب شــبکه ایجــاد وی
تأسیســاتموردنیــازجوامــعبشــریجهــترعایتبهداشــت
عمومــیعنــوانکــردوگفــت:درایــنراســتا67/9درصــداز
جمعیــتشــهریاســتانو78/5درصــدشــهروندانتبریزی
ازپوشــشتأسیســاتجمــعآوریودفــعفاضــالببرخــوردار
میباشــندکــهامیدواریــمتــاپایــاندولــتیازدهــمحــدود
120کیلومتــرشــبکهجدیــدفاضــالبدرمــداربهرهبــرداری

قــرارگیــرد.

ــارف ــرایمص ــدهب ــهش ــایتوصی ــوالگوه ــدسایمانل مهن
ــردرشــبانهروز ــررا150لیت ــرنف ــرایه ســرانهخانگــیب
عنــوانکــردوگفــت:متأســفانهدراســتانســرانهمصرفــی

ــد. ــرمیباش ــی220لیت 200ال

ــهآب ــهخان ــروژهتصفی ــیپ ــداجرای ــریحرون ــاتش ویب
نظرکهریــزیگفــت:ایــنپــروژهشــاملاحــداثآبگیــر،خط
ــن200 ــهپلیاتیل ــالول ــرب ــول12کیلومت ــهط ــالب انتق
میلیمتــری،نیــرورســانیبــامبلــغ10میلیــاردتومــانکــه
ــل ــاتکمی ــاپیشــرفت90درصــدب ازســال91شــروعوب
ــتدر ــایدول ــیازپروژهه ــوانیک ــیبهعن ــاتاجرای عملی
ــرار ــرداریق ــوردبهرهب ــاحوم ــالافتت ــاهامس ــرتیرم آخ

میگیــرد.

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتانازتولیــد2
برابــریآبشــربشــهرنظرکهریــزیخبــردادوگفــت:بــا
ــهر ــنش ــرفدرای ــویمص ــتالگ ــازیمیبایس فرهنگس

ــتشــود. ــزرعای نی

ویبــهکاهــشبارندگــیونــزوالتآســمانیامســالاشــاره
کــردوبــررعایــتهرچــهبیشــترمصــرفآبطبــقالگوهای
ــت: ــردوگف ــدک ــورتأکی ــایکش ــیآبف ــرکتمهندس ش
ــبآبدرســطح ــرمترمکع ــامشــدهه ــغتم متوســطمبل
اســتانحــدود2هــزارتومــاناســتوایــندرحالــیاســت
کــهمتوســطفــروشآبطبــقتعرفههــایمصــوبخانگــی
ــدار ــانفرمان ــدسامینی ــت.مهن ــاناس ــدود800توم ح
ــرب ــهآبش ــهخان ــدازتصفی ــانبازدی ــتروددرجری هش
نظرکهریــزیگفــت:12میلیــاردتومــانبــرایتکمیــلطرح

مجتمــعآبرســانیآلمالــومصــوبشــدهاســت.

ویافــزود:1میلیــاردو160میلیــونتومــانبــرای6پــروژه
تأمیــنآبآشــامیدنیروســتاهایپــاراالر،المشــان،ذوالبین،
پوســتیندوز،مجتمــعآبرســانیســهندوتوســعهبازســازی

شــبکهتأسیســاتآبرســانیهشــترودمصــوبشــدهاســت.

وییــادآورشــد:مبلــغ5میلیــاردتومــانهــمبــرایارتقــای
ــر ــتروددرنظ ــهرهش ــربش ــهآبش ــهخان ــیتصفی کیف
گرفتــهشــدهوعملیــاتاجرایــیآنظــرفمــدتیــکمــاه

آینــدهشــروعخواهــدشــد.
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عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضالب شهر هریس 
با حضور مسئوالن شهری و استانی آغاز و تا ۲ سال آینده 

به بهره برداری می رسد. 

فاضالب  تصفیه خانه  احداث  پروژه  کلنگ زنی  مراسم 
شهرستان  شریف  مردم  نماینده  حضور  با  هریس  شهر 
امام جمعه شهرستان  هریس در مجلس شورای اسالمی، 

گردید.  برگزار  استانی  مسئولین  و 

قائممقــامشــرکتآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقیدر
آییــنکلنگزنــیایــنطــرحبــابیــاناینکــهدرحــالحاضر
نیمــیازمــردمشــهرهریــسازشــبکهفاضــالببرخــوردار
هســتند،گفــت:ایــنتصفیهخانــهبــاظرفیــت2هــزارو90
ــت ــودهوجمعی ــداثب ــالاح ــهدرح ــردقیق ــبب مترمکع

برخــوردارازایــنطــرح10هــزارو515نفــراســت.

مهنــدسعباسپــورافــزود:باتوجهبــهکاهــشســطح
آبهــایزیرزمینــیولــزومتأمیــنآبشــربپایدارشــهرها
وروســتاهایتابعــه،مجــوزاحــداثســد»هــرزهورز«هریس

ــن ــهدرکمتری ــدازمطالع ــمبع ــعیداری ــدهوس ــذش اخ
زمــانممکــننســبتبــهشــروععملیــاتاحــداثایــنســد
ــنو ــرایتأمی ــهب ــیمنطق ــایآب ــنپروژهه ــهازمهمتری ک
پایــداریآبشــرببهداشــتیبیــشاز12روســتامیباشــد،

اقــدامشــود.

نماینــدهمــردماهــروهریــسدرمجلــسشــورایاســالمی
ــهفاضــالب ــنمراســمگفــت:احــداثتصفیهخان هــمدرای
ــودهودرگام ــهرب ــیش ــهاهال ــایدیرین ــسازآرزوه هری
نخســت14میلیــاردتومــانازاعتبــارآنتأمیــنشــدهاســت.

ــم100 ــی«ه ــد»نهرعل ــوردس ــزود:درم ــرمزادهاف مح
بــرایمطالعــهوتوســعهآن اعتبــار میلیــونتومــان
تخصیصیافتــهومراحــلتوســعهایــنســددرحــال
ــد ــنس ــعهای ــاهدتوس ــهزودیش ــهب ــودهک ــهب مطالع
ــت ــاورزیوزراع ــنآبکش ــهتأمی ــکب ــتایکم درراس

کشــاورزانمنطقــهخواهیــمبــود.

شهرســتانهریــسبــا50هــزارنفــرجمعیــتدر70
ــت. ــعاس ــزواق ــرقتبری ــمالش ــریش کیلومت

شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقی بــا اســتقرار و اجــرای برنامــه مدیریــت پســماند عــادی در ســه 
ــه اخــذ گواهینامــه مدیریــت پســماند از ســازمان  محــور تفکیــک، کاهــش و بازیافــت پســماندها، موفــق ب

مدیریــت پســماند شــهرداری تبریــز گردیــد. 

ــون ــاده38قان ــد)ز(م ــیبن ــهاجرای ــتنادآییننام ــهاس ب
ــیو ــادی،اجتماع ــعهاقتص ــمتوس ــالهشش ــهپنجس برنام
فرهنگــیجمهــوریاســالمیایرانوبراســاسبنــد3-2-2
دســتورالعملوراهنمــایاجــرایآییننامــهنظــاممدیریــت
ســبز،شــرکتآبوفاضــالباســتانآذربایجــانشــرقیبــا
اســتقرارواجــرایبرنامــهمدیریــتپســماندعــادیدرســه
ــه ــقب محــورتفکیــک،کاهــشوبازیافــتپســماندهاموف
ــت ــازمانمدیری ــماندازس ــتپس ــهمدیری ــذگواهینام اخ

پســماندشــهرداریتبریــزگردیــد.

پروژه های شرکت
پروژۀ احداث تصفیه خانه فاضالب شهر هریس، آغاز شدپروژۀ احداث تصفیه خانه فاضالب شهر هریس، آغاز شد

اخذ گواهینامه مدیریت و تفکیک پسمانداخذ گواهینامه مدیریت و تفکیک پسماند
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افتتاح اداره آب وفاضالب شهر جدید خوشـه مـهر 

اداره آب و فاضــالب شــهر جدیــد خوشــه مهــر بــا 
حضــور مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
و مســئولین اســتانی و شهرســتان بنــاب بــه 

بهره بــرداری رســید.

ــاحضــور ادارهآبوفاضــالبشــهرجدیــدخوشــهمهــرب
مهنــدسایمانلــومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان
ــورای ــسش ــابدرمجل ــتانبن ــردمشهرس ــدهم ونماین

اســالمیومســئولینشــهریافتتــاحگردیــد.

مهنــدسایمانلــودرایــنمراســمبــاابــرازخرســندیازبــه
ثمــرنشســتنایــنامــردرشــهرجدیــدخوشــهمهــرگفت:
امیــدآنمیباشــدکــهبــاتکیــهبــهنیــرویالیــزالالهــی،
ودرایــتکامــلبتوانیــمدرتحقــقاهــدافواالیشــرکتو
خدمــتبــهمــردمشــریفشهرســتانبنــابموفــقبــودهو

وظیفــهخــودرابــهنحــواحســنبــهانجــامبرســانیم.

ــت ــان1397هیئ ــه13آب ــتدرجلس ــراس ــهذک الزمب
دولــت،بــهپیشــنهادوزارتکشــوروبــهاســتنادمــاده13

قانــونتعاریــفوضوابــطتقســیماتکشــوریمصــبســال
ــز ــرمرک ــهمه ــتایخوش ــلروس ــاتبدی 1362شمســیب
ــتان ــزیشهرس ــشمرک ــرقی(بخ ــویش ــتان)بناج دهس
بنــابدراســتانآذربایجــانشــرقیبهعنــوانشــهرخوشــه
مهــرموافقــتکــردکــهبــاافتتــاحایــنادارهشــهرجدیــد
خوشــهمهــر،ینگــیکنــدودیــزجپراونــهبــاتعــداد7350

نفــرجمعیــتراتحــتپوشــشقــرارخواهــدگرفــت.

اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز

بــااهــدایلــوحسپاســیازســویمدیرعامــلشــرکتآب
وفاضــالباســتانآذربایجــانشــرقیازمدیرعامــلشــرکت

توزیــعبــرقتبریــزتقدیــرگردیــد.

بــاحضــورمهنــدسایمانلــومدیرعامــلشــرکتآب
وفاضــالباســتانبــههمــراهچنــدتــنازمعاونیــنشــرکت
دردفتــرمدیرعامــلشــرکتتوزیــعنیــرویبــرقتبریــزو
ــوحسپاســیازهمــکاریوهمراهــیشــرکت ــااهــدایل ب
توزیــعبــرقتبریــزبــاشــرکتآبوفاضــالباســتانتقدیــر

ــد. گردی

متنلوحسپاسبهشرحذیلمیباشد:
لوحسپاس

برادرارجمندجنابآقایمهندسعادلکاظمی
مدیرعاملمحترمشرکتتوزیعبرقتبریز

باسالمواحترام؛
فرصــتخدمــتبــهمــردمدرمواقــعبروزاضطــرار،درکنــار
ــهخدمــترســانی نگرانــیواســترسمردمــیکــهنیــازب
دارنــد،تدبیــر،مدیریــت،همراهــیوتــالشبــرایآبادانــی
وخدمــترســانیتوســطمدیــرانشایســتهایاســتکــه
موجــیازآرامــشوامیــدبــهآینــدهراایجــادمــیکننــد.

ــه ــیومجموع ــمندحضرتعال ــکاریارزش ــیوهم ازهمراه
ــالب ــرکتآبوفاض ــاش ــرکتب ــرمآنش ــکارانمحت هم
اســتانکــههمــوارهاولویــتخدمــترســانی،رضایتمنــدی
ــه ــودهوازهم ــانب ــردممدنظرت ــکالتم ــشمش وکاه
ــت ــتهنهای ــراهداش ــههم ــیراب ــتمردم ــررضای مهمت
تقدیــروتشــکرراداریــموازخداونــدبــزرگدرراهخدمــت
ــم. ــانآرزومندی ــارابرایت ــنه ــردمبهتری ــهم ــانیب رس

پروژه های شرکت



abfaazarbaijan.irنشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی۲۲

شماره 18
خرداد 1400

معرفی سرپرست جدید آبفای اهر

بــا حضــور مهنــدس عباســپور قائــم مقــام شــرکت و 
مهنــدس عظیــم پور معــاون منابــع انســانی و تحقیقات 
ــور طــی  شــرکت آب و فاضــالب اســتان علــی جعفرپ
حکمــی از ســوی مهنــدس ایمانلــو مدیرعامل شــرکت 
ــد  ــت جدی ــوان سرپرس ــتان به عن ــالب اس آب و فاض

آبفــای شهرســتان اهــر معرفــی گردیــد.

ــرکتاز ــامش ــپورقائممق ــدسعباس ــهمهن ــنجلس درای
زحمــاتمهنــدستقــیزادهدرمــدتسرپرســتیآبفــایاهر
تشــکرنمــودهوابــرازامیــدوارینمودنــدکــهانتخــابآقــای
ــروپیشــبرد ــایاه ــیدرآبف ــدنقطــهتحول ــوربتوان جعفرپ

اهــدافشــرکتآبوفاضــالباســتانباشــد.

ویبــابیــانرســالتبــزرگشــرکتآبوفاضــالباســتان
ــر ــایاه ــولدرآبف ــنتح ــهای ــدک ــدوارینمودن ــرازامی اب
موجــبافزایــشکیفیــتخدماترســانیورفــاهحــال

ــد. ــزباش ــهریانعزی همش

ــات ــانیوتحقیق ــعانس ــتمناب ــورمعاون ــدسعظیمپ مهن
ــنجلســه ــرازخرســندیازحضــوردرای شــرکتضمــناب
ــان ــورایش ــدتحض ــیزادهدرم ــدستق ــاتمهن ازاقدام
ــودن ــاننم ــاخاطرنش ــروب ــایاه ــتآبف ــمتمدیری درس
ــای ــریبرنامهه ــهپیگی ــورب ــدسجعفرپ ــتگیمهن شایس
شــرکتآبوفاضــالبدراینشهرســتانتوســطسرپرســت

ــد. ــدنمودن ــدتأکی جدی

انتصاب مدیران جدید آبفای شهرستان های مرند و ورزقان

با صــدور حکمــی از ســوی مهنــدس علیرضــا ایمانلو 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
ــتان های  ــای شهرس ــد آبف ــران جدی ــرقی مدی ش

ــدند. ــی ش ــان معرف ــد و ورزق مرن

ــات ــعانســانیوتحقیق ــاونمناب ــامومع ــاحضــورقائممق ب
ــبطــی ــایمحمــدســعیدادی شــرکتآبوفاضــالب،آق
ــت ــوانسرپرس ــرکتبهعن ــلش ــویمدیرعام ــیازس حکم
ــدمعرفــیواززحمــات امــورآبوفاضــالبشهرســتانمرن
آقــایحمیدرضــاحائــریکــهبــهافتخــاربازنشســتگینائــل

آمــدهتقدیــربــهعمــلآمــد.

همچنیــندرطــیمراســمیبــاحضــورقائممقــامومعــاون
منابــعانســانیوتحقیقــاتشــرکتآبوفاضــالبدردفتــر
مهنــدسخانــیفرمانــدارشهرســتانورزقــان،آقــایحامــد
ــالب ــدادارهآبوفاض ــتجدی ــوانسرپرس ــدیبهعن محم
ــانمعرفــیواززحمــاتهشتســالهعلــی شهرســتانورزق

جعفرپــورقدردانــیشــد.

معرفی مدیران
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سرپرست جدید آبفای بناب معرفی گردید

طــی حکمــی از ســوی مدیرعامــل شــرکت آب 
ــین  ــرقی، حس ــان ش ــتان آذربایج ــالب اس و فاض
ضیائــی بــه عنــوان سرپرســت جدیــد آبفــای بنــاب 

ــد . ــی گردی معرف

بــاحضــورمهنــدسعباســپورقائــممقــامومهنــدس
ــرکت ــاتش ــانیوتحقیق ــعانس ــاونمناب ــورمع ــمپ عظی
آبوفاضــالباســتاندردفتــرفرمانــدارشهرســتانبنــاب،
حســینضیائــیبــهعنــوانسرپرســتجدیــدآبفــایبنــاب

ــد. ــیگردی معرف

درایــنجلســهمهنــدسعبــاسپــوربــااشــارهبــهاقدامــات
ــی ــدساخ ــئولیتمهن ــهدردورانمس ــامیافت ــوبانج خ

ــد. جهانــی،اززحمــاتایشــانقدردانــینمودن

ــر ــتدره ــرمدیری ــئولیتخطی ــرشمس ــزودپذی ویاف
حــوزهای،بــهانگیــزهایژرفدربــهثمرنشــاندناهــداف
ــا ــدب ــهآنبای ــلب ــودهوعم ــدب ــرکتنیازمن ــهش عالی
وجــدانکاریواالهمــراهباشــد.امیدواریــممهنــدس
ضیائــیبتواننــدایــنامــررابــادرایــتوپشــتکارخویــش

ــاند. ــامبرس ــهانج ب

ــات ــیاززحم ــنقدردان ــزضم ــورنی ــمپ ــدسعظی مهن
مهنــدساخــیجهانــیابــرازامیــدوارینمودنــدکــه
مهنــدسضیائــیبتوانــددرپیشــبرداهــدافشــرکتموفــق
ــم ــزرافراه ــهریانعزی ــالهمش ــاهح ــبرف ــودهوموج ب

ــد. نماین

معارفه مدیرجدید امورآب و فاضالب سردرود

طــی حکمــی از ســوی رئیــس هیئت مدیــره و 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
شــرقی، مدیــر جدیــد امــور آب و فاضــالب ســردرود 

ــد.  ــی ش معرف

ــرکتآبو ــتانیش ــئوالناس ــورمس ــاحض ــمیب درمراس
فاضــالبآذربایجــانشــرقیوشــهرســردرودکــهدرمحــل
ادارهامــورآبوفاضــالبایــنشــهربرگــزارشــدمهنــدس
اســراریبهعنــوانمدیــرجدیــدامــورآبوفاضــالب
ــژاد ــوین ــدسرض ــاتمهن ــوبواززحم ــردرودمنص س

ــد. ــیش ــابقتشــکروقدران ــرس مدی

فاضــالب و آب شــرکت قائممقــام عباســپور مهنــدس
آذربایجــانشــرقیدرایــنمراســمگفــت:مدیــرپیشــیندر
جهــتارتقــاءجایــگاهایــنمجموعــهخدمــاتپربــاریارائــه
داشــتهاندکــهامیدواریــممدیــرجدیــدنیــزبــابهرهگیــری
ــند. ــاباش ــدهراهآنه ــابقادامهدهن ــرانس ــاتمدی ازتجربی

ویافــزود:بــهدلیــلکمبــودبــارشنســبتبــهســالآبــی
گذشــتهوشــرایطخــاصتأمیــنآبشــربومعضــل
کمآبیهــایپیــشرومســاعدتوهمــکاریمضاعــف
ــهآبشــربو ــهمصــرفبهین ــردمومســئولیندرزمین م
ــت. ــاتدانس ــدراازضروری ــیجدی ــعآب ــیمناب جایگزین

ــهمهنــدس ویضمــنتشــکروســپاساززحمــاتصادقان
رضــوینــژاد،بــرایمهنــدساســراری،نیــزتوفیــقروزافزون

خدمــتبــهمــردمراازخداونــدمتعــالمســئلتنمــود.

معرفی مدیران
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مسئولیت پذیری زیسـت محیطی در صنعت آب و فاضالب

شــرکت آب و فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی در 
ــردی خــود، رویکــرد ســبز را  راســتای اهــداف راهب
بــه طــور هدفمنــد و نظام منــد در دســتور کار کلیــه 
اقدامــات اجرائــی و عملیاتــی خــود قــرارداده اســت.

ــاختهایالزم ــرزیرس ــالهایاخی ــو:درس ــدسایمانل مهن
بــراینهادینهســازیتوســعهپایدار،بــرمبنایتوانمندســازی
ــرکت ــیدرش ــاسیســتمهایمدیریت ــانیوارتق ــعانس مناب
طراحــی،اجــراومــوردممیــزیوارزیابــینهادهــایداخلــی
وبینالمللــیهمچــونبنیــادجهانــیانــرژیوجامعــه
مدیریــتســبزاروپــاقرارگرفتــنوبــاکســبامتیــازاتبرتر،
منجــربــهاتخــاذرویکردهــاینوینــیدرتعییــنپروژههــای

بهبــودشــدهاســت.

در آذربایجــانشــرقی اســتان فاضــالب و شــرکتآب
راســتایبنــد)ز(مــاده38برنامــهششــمتوســعهاقتصــادی
واجتماعــیکشــور،اســتقرارنظــاممدیریــتســبزدرســتاد
ومناطــقتابعــهرادردســتورکارخــودقراردادهاســتوبــه
همیــنمنظــور257ســنجهدرحوزههــای:تجهیــزاتاداری،
ــل ــد،حملونق ــتپســماند،خری ــذ،مدیری ــرژی،کاغ آب،ان
ــاًلنظاممنــد ــیکام ــهصورت وآمــوزشوفرهنگســازیراب
وهدفمنــدبــرایســالجــاریوســالآینــدهتحــتکنتــرل
درمــیآورد،لــذاشــرکتتصمیــمبــرآنداردتــا4پــروژه
ــیودر ــطوحعال ــبزرادرس ــردس ــوزهرویک ــیدرح اصل

شــرکتنهادینــهنمایــد.

ــهند  ــهر س ــالب ش ــد اداره آب و فاض ــر جدی مدی
ــد. ــوب ش منص

و  رئیــس هیئت مدیــره  از ســوی  طــی حکمــی 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقی، 
مدیــر جدیــد امــور آب و فاضــالب ســهند معرفــی شــد. 

مراســمتودیــعومعارفــهمدیــرجدیــدادارهآبوفاضــالب
ــش ــیمن ــدسرض ــورمهن ــاحض ــهندب ــدس ــهرجدی ش
معــاون خانــی مهنــدس اســکو، شهرســتان فرمانــدار
بهرهبــرداریوتوســعهآبومهنــدسعظیمپــورمعــاون
منابــعانســانیشــرکتآبوفاضــالبدرمحــلفرمانــداری

ــد. ــزارش ــکوبرگ اس

ــگاه ــهجای ــارهب ــااش ــمب ــنمراس ــیدرای ــدسخان مهن
ــت ــشکیفی ــزومافزای ــرل ــهندب ــدس ــهرجدی ــژهش وی
خدماترســانیوتــالشهرچــهبیشــترتأکیــدنمودنــد.

ــیدردوره ــدسهمت ــاتمهن ــیاززحم ــنقدردان ویضم
ــدس ــهمهن ــدک ــدوارینمودن ــرازامی ــان،اب ــتایش مدیری
ــاو ــدافشــرکتکوش ــتپیشــبرداه ــژاددرجه رضــوین
ــند. ــقباش ــرموف ــرخطی ــنام ــامای ــودهودرانج ــدب توانمن

معرفی مدیران
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ــرکت  ــل ش ــور مدیرعام ــا حض ــمی ب ــی مراس ط
ــل در  ــاور مدیرعام ــتان و مش ــالب اس آب و فاض
ــر در  ــاز حاض ــان جانب ــران از کارکن ــور ایثارگ ام
ــد.  ــل آم ــه عم ــل ب ــدس تجلی ــات بیت المق عملی

ــاحضــور طــیمراســمیدردفتــرمدیرعامــلشــرکتب
ــر ــردفت ــرانومدی ــورایثارگ ــلدرام ــاورمدیرعام مش
حراســتوامــورمحرمانــهاز2نفــرازکارکنــانجانبــاز
ــل ــهعم ــلب ــدستجلی ــاتبیتالمق ــردرعملی حاض

ــد. آم

ــرکت ــلش ــومدیرعام ــدسایمانل ــممهن ــنمراس درای
آبفاضــالببــااشــارهبــهحماســهآزادســازیخرمشــهر
گفــت:حماســهشــگرفآزادســازیخرمشــهر،پیــروزی
ــی ــحآفرین ــافت ــهب ــدآوردک ــرانراپدی ــروقامتانای س
خــودنهایــتایثــار،اوجمظلومیــتومنتهــایتــوکلرا

رقــمزدنــد.

ــت، ــهرنیس ــکش ــای ــرایم ــهرب ــزود؛خرمش ویاف
بلکــهتاریــخگویــایپایــداریایثــاروجاودانگــیانقــالب
اســت.ویادامــهداد؛دفــاعهشتســالهملــتایــراندر
ــر ــیب ــتکبارجهان ــماس ــعلههایخش ــهش ــیک دوران
ــج ــکگن ــادی ــرانافت ــردمای ــایم ــالبنوپ ــنانق خرم
ــت ــردادروزمقاوم ــارمخ ــهچه ــیرودک ــمارم ــهش ب
ــای ــیازگنجینهه ــزیک ــولنی ــردمدزف ــداریم وپای

ــتند. ــزرگدانس ب

درپایــانبــهدونفــرازجانبــازانمعــززکــهدرعملیــات
بیتالمقــدسحضــورداشــتندازطــرفمدیرعامــل
شــرکتآبوفاضــالباســتانلــوحتقدیــریاهــدا

ــد. گردی

تقدیر از کارکنان جانباز حاضر در عملیات بیت المقدس

اجتماعی
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تجلیل از کارگران نمونه شرکت آب و فاضالب

در ایــن مراســم کــه بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان بــه همــراه معاونیــن شــرکت 
بــه مناســبت روز جهانــی کار و کارگــر و بــه جهــت 
ــا  ــده ب ــود آم ــه وج ــی ب ــاص کرونای ــرایط خ ش
ــد ،  ــزار گردی ــی برگ ــذاری اجتماع ــت فاصله گ رعای
ــه حاضــر تجلیــل شــد. از تعــدادی از همــکاران نمون

مهنــدسایمانلــومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان
ــا ــیکاروکارگــرب ــهمناســبتروزجهان ضمــنتبریــکب
اشــارهبــهسختکوشــیوتــالشکارکنــانشــرکتگفــت:
کارگــرانجهادگــرانعرصــهتولیــدکشــورهســتندوهفتــه
کاروکارگــرفرصتــیبــراییــادآوریارزشوجایــگاهایــن

عزیــزاناســت.

ــت ــیموفقی ــلاصل ــرانراعام ــادیکارگ ــالشجه ویت
ــن ــهازای ــتهمهجانب ــرحمای ــتوب ــرکتدانس ــنش ای

ــود. ــدنم ــرتأکی قش

مهنــدسایمانلــوافــزود:رســیدگیبــهوضعیــتمعیشــتی
ــهنیســتبلکــه ــهاضاف ــایهزین ــهمعن ــاهکارگــرانب ورف
باعــثارتقــاءانگیــزهآنهــامیشــودواثــروبازتــاب
ــه ــجحاصل ــاونتای ــتقیمدرعملکرده ــورمس ــهط آنراب
خواهیــمدیــد؛بنابرایــنازهمــهمعاونیــنومدیــرانمحترم
ــعمشــکالت ــهرف ــالنســبتب ــولس خواهشــمندمدرط

ــند. ــتهباش ــامالزمداش ــتواهتم ــزانجدی ــنعزی ای

ــا ــلشــرکتآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقیب مدیرعام
اشــارهبــهبیانــاتامــامخمینــی)ره(کــهفرمودنــدچــرخ
ــراندر ــایکارگ ــتتوان ــادس ــریب ــعبش ــمجوام عظی

حرکــتوچرخــشاســت.حیــاتیــکملــت،مرهــونکار
وکارگــراســت.گفــت:بــاعملکــرددرســتوهرچــهبهتــر
ــو ــکالگ ــوانی ــتهبهعن ــالهایگذش ــلس ــممث میتوانی

ــهدرکشــورباشــیم. ونمون

ــی ــازندگیوبالندگ ــرخس ــهداد:چ ــوادام ــدسایمانل مهن
ــروی ــواننی ــرانبهعن ــایکارگ ــادســتهایتوان ــورب کش
کارخــالق،محقــقمیشــودونقــشکارگــربهعنــوان
ــه ــرفتجامع ــدوپیش ــقتولی ــردرتحق ــرکوراهب مح
ــزان نقــشکلیــدیدارد؛بنابرایــنبایــدقــدردانایــنعزی
وتالشــگرانبــودودرهمــهحــالبایــدارزشخدمــتبــه
ــت ــردمخدم ــهم ــدرب ــهق ــههرچ ــمچراک ــردمرابدانی م

ــردد. ــانبرمیگ ــهخودم ــمب کنی

ویدرپایــانبــااشــارهبــهکمآبیهــایپیــشرودرآینــده
خاطرنشــانکــرد:افزایــشتنــشآبــیدرفصــلتابســتان
ــی ــالآب ــایس ــلکاهــشبارندگیه ــهدلی ســال1400ب
جــاریبســیارمحتمــلبــودهولــذابایــدهمــهتــوانخــود
رادرجهــتمدیریــتوجلوگیــریازقطعــیآبانجــامداد.

ویخاطرنشــانکــرد.بــاکمــکتکتــکهمــکارانو
درســت، هدفگذاریهــای و دقیــق برنامهریزیهــای
نقــاطضعــفشناســاییوبــهایــنمشــکالتپیــروز

ــد. ــمش خواهی

ــلشــرکتاز ــومدیرعام ــدسایمانل ــانمراســممهن درپای
ــداء ــااه ــتانب ــاغلدراس ــهش ــکاراننمون ــدادیازهم تع

ــد. ــهعمــلآوردن ــرتجلیــلب ــوحتقدی ــزول جوای

اجتماعی
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اجرای تفاهم نامه بنیاد علوی و شرکت آبفا

و  چاراویمـاق  محرومیـت شهرسـتان  رفـع  در جهـت 
همچنین بهره بـرداری از ظرفیت های مشـترک در جهت 
رفـع مشـکالت تأمین آب شـرب سـالم در شهرسـتان 
چاراویمـاق تفاهم نامه ای که مابین شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان آذربایجـان شـرقی و بنیاد علوی منعقـد گردیده 

بـود نهایـی و اجرایـی گردید.

درراســتایاهــدافورســالتمشــترکشــرکتآبوفاضــالب
اســتانوبنیــادعلــوی)نهــادآبادانیوپیشــرفتچاراویمــاق(که
درجهــترفــعمحرومیــتشهرســتانچاراویمــاقوهمچنیــن
بهرهبــرداریازظرفیتهــایمشــترکدرجهــترفــعمشــکالت
تأمیــنآبشــربســالمدرشهرســتانچاراویمــاقتفاهمنامهای
فیمابیــنشــرکتآبوفاضــالباســتانآذربایجــانشــرقیو
ــامشــارکتپنجاهدرصــد ــخ99/05/25ب ــویدرتاری ــادعل بنی
هــریــکازطرفیــندرموضــوعاجــرایطرحهــامنعقــد
ــور ــدهام ــاحضــورنماین ــخ99/11/28ب ــود،درتاری ــدهب گردی
آبوفاضــالبچاراویمــاقونماینــدهبنیــادعلــوینســبتبــه
تحویــلپمــپوالکتروموتــوربهتعــداد25عــددبــهارزشریالی
بــامبلــغ3/983/063/524اقــدامواقــالممذکــوربــهانبــارامــور
ــراســت ــهذک ــد.الزمب ــلگردی ــاجمنتق آبوفاضــالبقرهآغ
ایــناقــالمجهــترزروپمــپروســتاهایتحــتپوشــشانجــام

گردیــدهاســت.

ــنواره  ــومین جش ــه س ــم اختتامی ــزاری مراس برگ
ــور( ــانه )ن ــرو و رس نی

ــرو و  ــنواره نی ــومین جش ــه س ــم اختتامی مراس
رســانه )نــور( بــا حضــور ویدئوکنفرانســی وزیــر 
ــرکت های آب  ــی ش ــران روابط عموم ــرو، مدی نی
ــد. ــزار ش ــرق برگ ــه ای و ب ــالب، آب منطق و فاض

ایــندورهازجشــنوارهبــاشــعارمحــوری»رســانهوارزشآب
وانــرژی«بــرایخبرنــگارانوفعــاالنعرصــهرســانهتوســط
ــار ــرایــناســاس،آث وزارتنیــروبرنامهریــزیواجــراشــد.ب
ارســالشــدهدررشــتههایتیتــر،گــزارش،مصاحبــه،طــرح،
اینفوگرافــی،طنــزوکاریکاتــور،ســرمقالهویادداشــت،مقالــه،
عکــسوگرافیــکوصفحهآرایــیوموشــنگرافی،ویدئــو
)ویدئــوژورنــال،اســالیدشــو(ومــوردداوریقــرارگرفتنــد.

درایــنمراســمازحامــدعاطفــیفــربهعنــواننفــرســومدر
محــورمصاحبــهوشایســتهتقدیــردرمحــورخبــر،محمــد
مصاحبههــای محــور در نفــرســوم بهعنــوان فاریابــی
ــواننفــر ــیوتصویــریوساســاننیکرفتــاربهعن صوت
ــس ــروتندی ــوحتقدی ــدایل ــااه ــرب ــورخب ــومدرمح س
ــزاری ــزادازخبرگ ــانپاک ــدوپیم ــیش ــنوارهقدردان جش
ایرنــا،ربــابتیمــوریازخبرگــزاریایســناومهیــنانتظــار
ــدهو ــگارانبرگزی ــوانخبرن ــتانیبهعن ــیمایاس ازصداوس
ــد. ــرارگرفتن ــیق ــوردقدردان ــتانم ــالدربخــشآباس فع

اجتماعی
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اهدای 2000 بسته ماسک رایگان در نماز عید سعید فطر

مدیـر دفتر روابط عمومی شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
از اهدای ۲۰۰۰ بسـته ماسـک رایگان توسـط ایـن اداره 
در نمـاز عید سـعید فطر در میـان نمازگـزاران خبر داد.

ــالم ــااع ــیب ــرروابطعموم ــردفت ــانمدی ــدسپورآقاج مهن
ایــنمطلــباظهــارداشــت:جایگاهــیدرســطحشــهرتبریــز
بــههمیــنمنظــورترتیــبیافتــهبــودکهبــههمتهمــکاران
ــعار ــاش ــکب ــتهماس ــداد2000بس ــهتع ــیب روابطعموم
مدیریــتمصــرفآببهخاطــررعایــتپروتکلهایبهداشــتی
وبــرایتســهیلودسترســیفــوریشــهروندانبــهماســکدر
بیــننمازگــزارانعیــدســعیدفطــرتوزیــعشــد.توزیــعایــن
ماســکهابیــنمــردمبیشــترجنبــهفرهنگســازیداشــتهو
ــزومرعایــتمســائل ــهل بهواقــعنوعــیامربهمعــروفوامــرب
بهداشــتیجهــتمقابلــهبــاایــنویــروسمنحــوسوآگاهــی
ســازیعمومــیدرجهــترعایــتالگــویمصــرفآبو

ــرای ــیب ــعزیرزمین ــودآبومناب ــرورتوج ــرض ــدب تأکی
پیشــرفتوآبادانــیهــرجامعــهبــودهاســت.

ایــنمقــاممســئولیــادآورشــد:ازآنجاکــهمــردمبــرایانجــام
کارهــایضــروریوپیشــبردامــورروزانــهزندگــیوکاریخود
ــزوماســتفادهازماســک ــودهول ــاطب ــمدرارتب پیوســتهباه
ــذاایــنعمــلخیــرموجــبآمــوزشو ضــروریمیباشــد؛ل
عمــلبــهپروتکلهــایبهداشــتیوفرهنــگدرســتمصــرف

کــردنرادربیــنمــردمافزایــشخواهــدداد.

مهنــدسپورآقاجــانتأکیــدکــرد:بســیاریازشــهروندانایــن
آگاهــیرادارنــدکــهبایــدازماســکاســتفادهوپروتکلهــای
ــهعلــتمشــغلههاییکــه بهداشــتیرارعایــتکننــد،امــاب
ــیرا ــهاجتماع ــتفاصل ــکورعای ــتفادهازماس ــد،اس دارن
فرامــوشمیکننــد.مــاماســکرابهصــورترایــگاندرمیــان
ــر ــاشــعاریکــهب ــموب ــعنمودی ــدرتوزی نمازگــزارانگرانق
رویبســتههایاهدایــیدرجگردیــده،درواقــعاقدامــیبــوده
تــاســهمیدرافزایــشفرهنــگاســتفادهازماســکدرفضــای
عمومــیداشــتهودررونــدپیشــگیریبیمــاریکرونــاوذخیره
آببهعنــواننعمــتحیاتــیومقــدسبــرایآینــدگانکمــک

شــایانیبنماییــم.

ویخاطرنشــانکــرد:درراســتایهمیــناصــلبــامشــارکت
ــز)بخــش ــهمحیطزیســتدربیمارســتانکــودکانتبری خان
ســرطانی(وچندیــننوبــتدرامــورخیریههــایتبریــزحضور

یافتــهوبســتههایماســکرایــگانتوزیــعگردیــد.

اجتماعی
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طرح سنجش سواد آبی شهروندان در آذربایجان شرقی

طـرح سـنجش سـواد آبـی شـهروندان با مشـارکت 
فعالیـن  خانـه  اسـتان،  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
اداره کل  و  اسـتان  پایـدار  توسـعه  و  محیط زیسـت 
در  تبریـز  شـهر  سـطح  در  محیط زیسـت  حفاظـت 

اسـتان آذربایجـان شـرقی آغـاز شـد. 

مهنــدسپورآقاجــانمدیــردفتــرروابطعمومــیوآمــوزش
همگانــیبــااعــالمآغــازاجــرایطــرحســنجشســوادآبــی
شــهروندانگفــت:یکــیازهدفهــایایــنطــرحســنجش
ــوط ســطحاطالعــاتشــهرونداندرخصــوصمســائلمرب
بــهآبدربخشهــایمختلــفمنابــع،نحــوهتأمیــن
فراینــدانتقــالومصــرفبهینــهوفاضــالبجهــتاجــرای

ــد. ــیمیباش ــایآموزش ــردربرنامهه مؤث

ــتارهباران، ــیس ــاریتفریح ــعتج ــرد:مجتم ــارک ویاظه
پیادهگــذرتربیــتوهمچنیــنمحلــهخلیلآبــادمکانهــای
ــده ــدودرآین ــرحمیباش ــنط ــرایای ــدهب پیشبینیش
ــنطــرحبهصــورتمســتمرادامــهخواهــدداشــت. ــزای نی

مهنــدسپورآقاجــانتصریــحکــردجمعیــتخیریــه
قلبهــایســبزمدیریــتوکارکنــانمجموعــهســتارهباران
وهمچنیــندفتــرتســهیلگریخدمــاتخلیلآبــاددر

ــتند.الزم ــکاریداش ــارکتوهم ــرحمش ــنط ــرایای اج
ــرای ــرکتراب ــنجشش ــنس ــجای ــتنتای ــراس ــهذک ب
ــاری ــیی ــایآموزش ــرطرحه ــرایمؤث ــزیواج برنامهری

ــرد. ــدک خواه

اجتماعی
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بیانیۀ اعالم آمادگی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری

بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضـرت امـام خمینـی )ره(: ))این 
وظیفه ای  الهـی،  اسـت  وظیفـه ای 
اسـت  وظیفـه ای  ملـی،  اسـت 
انسـانی، وظیفـه ای اسـت کـه مـا 
بایـد به آن عمـل بکنیـم. همه مان 
بایـد در انتخابـات شـرکت بکنیم((.

امـروزمـادرآسـتانهتصمیمـیبـزرگ
داریـم.سـالها قـرار بـرایکشـورمان
ارزشهـای احقـاق بـرای مبـارزه
مردمسـاالریدینـیونشـوجمهوریـت
بعـدازتحمـلسـالهاحکومـتفردی
وخودکامـه،امـروزبیشـترازهـرزمان
حافـظ بهعنـوان مـا رأی بـه دیگـری
حـق دارد. احتیـاج جمهوریـت اصـل
انقـالب بـزرگ میـراث بهعنـوان رأی
اسـالمیامروزدردسـتانماسـت،پس
بایـدقویتـرازهـرزمـاندرحفظاین
مـا سرنوشـت باشـیم. کوشـا میـراث
بهعنـوانیـکملـتچنـاندرهمتنیده
اسـتکههـرتصمیمجمعیمـا،نهتنها

بـرایچهارسـالبلکـهبرایسـالهای
متمـادیزندگـیتکتـکمـاراتحـت
تأثیرقـرارخواهدداد.ازاینرواسـتفاده
ازایـنحـقمدنیبـرایبازتـابصدای
مطالبـاتجمعـییـکملـتاهمیتـی

دارد. مضاعـف

فاضـالب و آب کارکنـانشـرکت لـذا
آذربایجـانشـرقیدوشـادوش اسـتان
هـموبـاحضـورگسـتردهومشـارکت
نشـاط، امیـد، اصلـح، فـرد تعییـن در
همدلـی،اتحـادوانسـجامملـیرابـه

نحـوکمسـابقهایبهنمایـشبگذاریمو
بـاحضـورگسـتردهمـردموتمامـی

خادمـانملـتدرانتخابـاتروزجمعه،
و نظـام مـردم، ناگسسـتنی پیونـد
بینالمللیمـان و منطقـهای دوسـتان
بـه و کـرده محکـم بیشازپیـش را
نمایـشبگذاریمودشـمنانکشـورمان

ناامیـدکنیـم.# و مأیـوس را

رئیس  ایمانلو،  علیرضـا 
مدیرعامل و  هیئت مدیـره 

اجتماعی



نشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی abfaazarbaijan.ir۳۱

شماره 18
خرداد 1400 مقاله

معرفی واحد ارتباطات مردمی 122 

و مـردم حضـوری مراجعـات جایگزیـن 122 سـامانه
مشـترکینشـدهاسـتکهامـکانبرقـراریارتباطآسـانو
شـبانهروزیوباعـثصرفهجویـیدروقـت،هزینـهوکاهش
ترددهـایدرونشـهریشـدهوهمچنیـنتحقـقمنشـور

رامیسـرمیسـازد. حقـوقشـهروندی

یکـی بهعنـوان ایـران درکشـور فاضـالب و صنعـتآب
توزیـع حیاتـی وظیفـه خدماتـی صنایـع بزرگتریـن از
آبآشـامیدنیسـالموبهداشـتیوجمـعآوریوتصفیـه
فاضـالبرابرعهـدهدارد.امـروزارائهخدماتبهشـکلنوین
بـهمشـترکانصنعـتآبوفاضـالببـرشـناختواقعـی
نیازهـایایشـانیکـیازوظایـفمهـموکلیـدیدرصنعت
آبوفاضـالبجهـتارائـهخدمـاتمطلـوبوبهموقـعبـه

مشـترکیناسـت.

مسـتمر ارتبـاط نیازمنـد مشـترکین، بـه خدمـات ارائـه
دوسـویهوهمسـنگاسـتوایـنارتبـاطدرشـرکتهای
آبوفاضـالببـاهـدفکسـبرضایـتمشـتریانازطریق
دریافـتنظـراتوپاسـخگوییبـهسـؤاالتوابهامـاتآنـان
ازطـرفشـرکتوتأمیـنمالـیشـرکتازطریـقپرداخت
سـوی از هزینههـا سـایر و صورتحسـابها بهموقـع
بهصـورت کارکـرد ایـن در و میشـود انجـام مشـترکین
24سـاعتهدردسـترسمشـتریانبـودهتـادرصـورتنیاز
آنـانبتـوانپاسـخگوبـود.درنتیجـهسـامانهارتبـاط122
درهـرلحظـهازشـبانهروزآمـادهپاسـخگوییبهشـهروندان
آذربایجـانشـرقیودریافـتپیامهـاوگزارشهـایمردمی
اسـتودرجهـتتسـریعدرانجاممطالبـاتمختلفمتنوع
وتسـریعدررسـیدگیبـهحـوادثآمـادهپاسـخگوییبـه

. میباشـد مشـترکین

تمامـیسـازمانهاییکـهبهنوعـیوظیفـهخدماترسـانی
بـهشـهروندانراعهـدهدارهسـتندبـرایبرقـراریارتبـاط
بـامشـترکانخـودبـهراههـایگوناگـونارتباطیمتوسـل
شـدهتـاضمنانتقالمعنـیومفهومموردنظـربازخوردهای
مشـترکانرادریافتکنندودرراهپیشـبرداهدافسازمانی
بـکاربرنـدودرایـنمیـانسـامانهارتبـاطمردمـی122با
بهرهگیـریازفناوریهـاینویـنارتباطیوتـوانوتخصص
کارشناسـانمجـربنقـشبسـیارمهمـیدرجلـبرضایت

مشـترکایفـامینمایـد.

امـروزهباتوجهبهشـیوعپاندمـیویروسکرونـاوبرایحفظ
سـالمتیازهمشـهریانعزیزبایدازسامانههایفعالشرکت
جهـتبرقـراریارتبـاطواسـتفادهازامکاناتشـرکتآبو
فاضـالببهـرهگرفـتلذا،بـههمهشـهروندانعزیـزتوصیه
میگـردددرصـورتمشـاهدههرگونـهایـرادونارسـائیدر
زمینـهخدماترسـانیازقبیـلقبـوض،حـوادث،آلودگـی
آب،نشـتیازاتصـاالتکنتـور،ترکیدگـیداخـلخیابـان
و...بـاسـامانه122تمـاسحاصـلنمـودهونقطهنظـراتو
مشـکالتخـودرامطـرحنماینـدتـادرسـریعترینزمـان

ممکـنبـهرفـعمشـکلواصالحمـورداقـدامگردد.
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خالصه ای از مقاله ای علمی پژوهشی با موضوع 
نقش ارکان سازمانی در ایجاد ترومای سازمانی

استان  فاضالب  و  آب  شرکت   : موردی  مطالعه 
آذربایجان شرقی 

پژوهش گران: رضا کارزار جدی وند، مرتضی ایراندوست؛

یکــیازپدیــدههایــیکــهدرهــزارهســوم،ســازمانهابــاآن
درگیــرهســتند،وباعــثتهدیــدنیــرویانســانیشــاغلدر
ســازمانهاگردیــدهوآثــارمخــربازخــودبرجــایمیگــذارد
ضربــاتروحــیکارکنــانیــاترومــایســازمانیاســت.ایــن
ــاس ــکیاقتب ــهازپزش ــتک ــیاس ــثنوین ــدهازمباح پدی

شــدهوواردحــوزهرفتارســازمانیگردیــدهاســت.

ــی ــاتروح ــرضرب ــارتبهت ــهعب ــاب ــازمانیی ــایس تروم
ســازمانیبیانگــرتجربــهجمعــیکارکنــانیــکســازماناز
ــکســازماناســت. ــهی ــاتواردشــدهب ــاوضرب شــوکه
ــد ــاچن ــکی ــردمناســبی ــدمکارک ــلع ــهدلی ــوالب معم
رکــنازارکانســازماننظیــرافــراد،اهــداف،ســاختار،
فنــاورییــامحیــطبوجــودمــیآیــد.بــراثــرایــنپدیــده،
ســاختارهایدفاعــییــکســازمانشکســتهشــدهوموجــب
مــیشــودکــهســازمانبــهصــورتموقــتیــادائــمدچــار

ــردد. ــریگ ــرانناپذی ــایجب ــدیوآســیبه ناامی

ــراتو ــاتغیی ــراهب ــاهم ــهآســیبه ــدناینگون بوجــودآم
تحوالتــیکــهدرحــوزهفناورانــه،ســبببــهچالــشکشــیده
شــدنتمامــینهادهــا،ســاختارهاوکارکردهــایاداره
عمومــیجامعــهمــیشــود.درچنیــنشــرایطبــرایاینکــه
ســازمانهابــرایاینکــهبتواننــدبــهحیــاتخــودادامــهدهند
بــهابــداعســاختارهایجدیــدوطراحــیراهبردهــاینویــن

نیــازخواهنــدداشــت.

ــه ــوریب ــکمح ــهوت ــکجانب ــرشی ــاننگ ــرزم دیگ
ــوانســرمایهی ــاواژهی»انســان«بعن ــهب ــیک موضوعات
انســانیهــرســازمان،دیگــرســپریشــدهاســتوبایــدبرای
بررســیمســائلومشــکالتمطــرحدرمباحــثانســانیاز
مــدلهــایچنــدجانبــهوچنــدمتغیــرهبهــرهجســت.

بـاعنایـتبـهموضـوعفـوق،درکارتحقیقـیصـورتگرفته،
سـعیبـراینشـدهاسـتکهبصـورتهمـهجانبهمسـألهی
آسـیبشناسـیروحـیوروانـیکارکنـاندرشـرکتآبو
فاضـالبشـهریاسـتانآذربایجـانشـرقی،مـوردواکاویو

پژوهـشقـرارگیرد.

نتایــجبدســتآمــده،نویــدبخــشایــناســتکــهنیــازبــه
ــدبصــورت ــازمانی،بای ــیس آســیبشناســیروحــیوروان
ــادرنظــرگرفتــنتمامــیابعــادســازمانی ــهوب همــهجانب
ــا ــادســتآویــزنمــودنیــکی انجــامگیــرد.نمــیتــوانب
ــشکشــید. ــهچال ــکســازمانراب ــدســازمانی،ی ــدبُع چن
ــادســازمانی،مشــخصمیشــودکــه ــابررســیتمامــیابع ب
ــواردی ــهم ــازمانیازچ ــایس ــودرتروم ــازماندرم ــکس ی
مــیلنگــد.واینکــهتمامــیابعــادمــوردبررســی)نیــروی
ــوع ــط(دروق ــاوریومحی ــداف،فن ــاختار،اه ــانی،س انس
آســیبهــایروحــیوروانــیدرســازمانمــیتواننــدنقــش

ــیداشــتهباشــند. آفرین

نقش ارکان سازمانی در ایجاد ترومای سازمانی
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تجربـه تصفیـه آب سـد علویان مراغـه پس از سـیل بهار 
1396

پژوهش گـران: محمـد رضا فخـری، محمـود ناعم 
ونـد،  ناهیـد مثمـر، الناز زهتـاب لطفی

کلمـات کلیـدی: حـذف آهـن و منگنـز، تصفیـه آب، 
بحـران، اکسیداسـیون 

احداثتصفیهخانهمراغهدرسـال1374توسـطشـرکتشـیمبار
وبـامشـاورهشـرکتمهابقـدسآغـازوبعدازگذشـتحدود3

سـالدرسـال1376بهبهرهبرداریرسـید.

ظرفیتاسـميطراحیاینتصفیهخانه860لیتربرثانیهاسـت
کـهحداکثـراز600لیتـربـرثانیـهآنبـهصـورتعملیاتیبهره
بـرداریمیشـود.آبخامورودیاینتصفیهخانهازمخزنسـد
علویـانتأمیـنوتوسـطخـطلولهفـوالدیبهطـول1100متر
بـهصـورتثقلیبهتصفیـهخانهمنتقـلمیشـود.آبخروجي
تصفیـهخانهنیزتوسـطخطلولهازنوعآزبسـتبهطـول1000
متـربـهصـورتثقلیبـهمخـزنآبتصفیهشـدهولـیعصردر
جنـوبتصفیـهخانهمنتقـلوازآنجابهشـبکهآبرسـانیانتقال

مـییابد.

فیزیکـي، نـوع از تصفیـه فرآینـد مراغـه خانـه تصفیـه در
باشـدکـهطـیآنکـدورتو شـیمیاییومیکروبـیمـی
بـارمیکروبـیآبخـامتـامیـزانمطلـوباسـتانداردکاهش
یافتـهوهمچنیـناصـالحوکاهشبرخـیامـالحوترکیبات

شـیمیایینیـزانجـاممـیگیـرد.

فرآینـدتصفیـهآبدرایـنتصفیـهخانـهشـاملمراحـلزیر
ست: ا

کلرزنـیمقدماتـی،تهیـهوتزریـقمـوادشـیمیایی،اختـالط
سـریع)انعقـاد(،لختـهسـازيوزاللسـازی،صـافسـازی،

کلـرزنـینهایی

آبخـاممراغـه،بـاسـختیحداکثـر110وحداقـل40میلی
گـرمدرلیتـرکربناتکلسـیم،دربیسـتسـالاخیـردرتمام

فصـولسـالدارایخاصیـتخورندگـیبودهاسـت.

ایـنخورندگـیبدلیـلکـمبـودنپارامترهایـیماننـدغلظت
کلسـیم،قلیائیـتودرتناسـبلگاریتمیبادرجـهحرارتآب

وهدایـتالکتریکـیدرفصـولمختلـفمیباشـد.

سـدعلویـانمراغـه،ازدومنبـعآبسـطحیناشـیازبـاران
وبـرفونیـزآبمعدنـیچشـمههـایباالدسـتتامیـنمی
شـود.حـدودهشـتروسـتادرباالدسـتسـدعلویـانوجود
دارنـدکـهمتاسـفانهفاضـالبوزبالـهآنهـادرآبرودخانـهو

چنـدروسـتامسـتقیمادرنزدیـکسـدتخلیـهمـیگردد.

تغییـرتصفیـهازروبشـیبـهمکانیسـمبیبـارسـازیذرات،
گرچـهموجـبکاهـشدرمصـرفکلرورفریـکگردیـدامـا
علیرغـم فیلتراسـیون- ورودی در پروتـوزوا و هتروتروفهـا
کاهـشنسـبيدرجـهحـرارتآب-بـهشـدتافزایـشداد.

ازطرفـی،بـاتوجـهبههـدررفـت400مترمکعـبآبدرهر
بـارشستشـویفیلتـر،مصـرفآبدرتصفیـهخانهبـهمیزان

قابـلتوجهیبـاالرفت.

ودراواخـرپـسازیکـیدوبـاربارندگیمقـدارمنگنزوآهن
درسـدبـهترتیـببـه0.9و0.58ppmرسـیدهاسـت.بـا
ایـنکاهـشوبـااصـالحپمپآبآهـکدرحـالحاضرقادر

بـهحذفسـودوانجـامتصفیهبـاآبآهکهسـتیم.

تجربه تصفیه آب سد علویان مراغه پس از سیل بهار 1396
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پژوهش گران: نرگس نوزاد، فریبا قوجا زاده
کلمـات کلیـدی: ارتقا، زنـان، مدیر، مدیریت، سـطوح 

یتی یر مد

ارتقـایشـغلیزنـانمقولـۀمهمـیاسـتکـهدرکشـورهای
جهـانسـومهمچـونایـرانبـهکنـدیوبـاتاخیربیشـتری
مـوردتوجـهمسـئولینقـرارگرفتهاسـت.هنوزحضـورزنان
دراسـتفادهازفرصتهاياسـتخدامیودسـتیابیبهسـطوح
باالتـرشـغلیناچیـزوتعدادزنانیکهتوانسـتهانددرسـطوح

عالـیمدیریتـیمنصوبشـوند،بسـیاراندکاسـت.

اماچهچیزیزنانراازمدیرشدنبازمیدارد؟

پاسـخکلیشـهایبـهاینسـوالایـناسـت:زنـانبرنامههای
شـغلیخـودراکنتـرلمیکننـدتـازمـانبیشـتریرابـرای
کارهـایخانـهوخانـوادهصـرفکننـد.بـهعـالوه،آنهـاذاتـا
نسـبتبـهمـردانجاهطلبیکمتـریدارندواعتمـادبهنفس
کافـیرابـرایتکیـهزدنبـرکرسـیپسـتهایمدیریتـی

ندارند. ارشـد

امـادرواقـعایـنطورنیسـت.دراینمسـیراتفـاقدیگریدر
حـالرخدادناسـت.زنـاندوسـتندارندکارخـودرانادیده
بگیرنـد.درحقیقـت،مـادربـودنازتمایـلآنهابـرایارتقای
شـغلینمیکاهـدوزنـانبهطـورکلیبـرایبهدسـتآوردن
جایگاههـایبـاالیشـغلیکمبـودجاهطلبـیواعتمـادبـه
نفـسندارنـد.بـااینحـال،وقتـیازآنهاسـوالمیشـودآیا
نقـشسـطحباالییرادرشـرکتیـاصنایعخـودمیخواهند
نـه،اکثریـتآنهـامیگوینـدترجیـحمیدهنـدکـهدر یـا
کشـمکشرقابـتبـرایرسـیدنبهچنیـنجایگاهینباشـند.

امـا کـدامیـکازمجموعـهعوامـلفـردیوسـازمانیازدیـد

کارکنـانزنمهـمتریـننقـشرادرعـدمدسترسـیزنانبه
پسـتهـایمدیریتـیدرشـرکتآبوفاضالباسـتاندارد؟

ایـنپژوهـشبـاتوجـهبـهاسـتفادهازنظریـههـا،اصـولو
قوانینـیکـهدرتحقیقـاتبنیـادیتدویـنشـدهانـدوبـه
کارگیـریوکاربـردآنهـابرایحلمسـایلاجرایـیوواقعیو
تاکیـدبـرشـناختموثرتریـنفعالیت،براسـاسطبقـهبندی
بـرمبنـایهـدف،درزمرهتحقیقـاتکاربردیمیباشـد.این
تحقیـقبـاتوجـهبـهآنکـهدرتالشاسـتتـااولویـتموانع
ارتقایشـغلیزنانبهپسـتهایکلیدیمدیریتیرامشـخص
کنـدوبـهواقـعدرپـیتوصیـفوتفسـیرایـنموانـعنیـز
مـیباشـدازحیـثروش،جـزءتحقیقاتتوصیفیپیمایشـی

محسـوبمیشـود.

بـاتوجـهبـهمـدلپژوهـشونتایـجآزمـونفرضیـههـامی
تـوانچنیـننتیجـهگرفـتکارکنـانزنشـاغلدرشـرکت
آبوفاضـالباسـتان،موانـعسـازمانیرابـهعنـواناولویـت
نخسـتموانـعدسـتیابیزنـانبـهپسـتهایباالترمـیدانند.
بنابرایـنلـزومبازنگـریدررویـههـایسـازمانیواعمـال
برنامـههـایحمایتـیاززنـانشـاغلبیشازپیشاحسـاس
مـیشـود.بـراسـاسیافتـههـایپژوهـشبیـشازنیمیاز
پاسـخگویانمعتقـدبودنـدکـهافزایـشاعتمـادمدیـرانباال
دسـتیبـهتوانایـیزنـانوارائـهآموزشـهایالزمدرزمینـه
خودبـاوری،اعتمـادبنفـسوشناسـاییتوانایـیهـایذاتیو
وجـودتسـهیالتنگهـداریازفرزنـددرمحـلکارزناناصلی

تریـننقـشرادرحمایـتازارتقـایشـغلیزنـاندارنـد.

بـهطـورکلیبایسـتیعنـواننمودکهامـروزهتوانمندسـازي
زنـانومشـارکتکامـلبرپایـهبرابـريدرهمهزمینـههااز
جملـهدرفرآینـدتصمیـمگیـريومدیریـتجامعـهیکـیاز
پیـشنیازهـايتوسـعهپایـدارمیباشـدکهکشـورماسـخت
بـداننیازمنـداسـت.درجوامعـیکـههنـوزتعـادلمطلـوب
وقابـلقبـولومشـارکتعادالنـهزنومـرددرفعالیتهـاي
اقتصـادي،اجتماعـیوفرهنگـیفراهمنشـدهاسـتوفرصت
منصفانـهبـروزخالقیـتواسـتعدادانسـانهابرقـرارنگردیده،

توسـعهپایـداربهسـختیاتفـاقمیافتد.

شناسایي و رتبه بندي موانع ارتقاي شغلي زنان 
)مطالعهموردیشرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی(
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