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ــد  ــه آب در فراین ــى ک از آنجای
و  اجتماعــى   ، اقتصــادى  توســعه 
ــده و  ــش عم ــور ، نق ــى کش فرهنگ
ــق  ــن آن از طری ــدى دارد و تامی کلی
منابــع تجدیــد پذیــر طبیعــى صــورت 
ــاى  ــا ، آبه ــرد. آب در ابره ــى گی م
ــى  ــى و حت ــاى زیرزمین ســطحى، آبه
در بــدن موجــودات در حــال جابجایــى 
ــا بهــره بــردارى  مــى باشــد و بشــر ب
مناســب و مدیریــت درســت مــى تواند 
ــه پایــدارى محیــط زیســتى کمــک  ب
ــران بخــش آب  نمایــد . بانبرایــن مدی
ــى از  ــر ، بخش ــده نگ ــى آین ــا نگاه ب
آبهــاى تجدیــد پذیــر را بــراى مصارف 
شــهرى ، کشــاورزى و صنعتــى بهــره 
ــت از  ــد. برداش ــى نماین ــردارى م ب
ــى  ــطحى وزیرزمین ــاى س ــع آبه مناب
ــى باشــد کــه محیــط  ــه میزان ــد ب بای
ــرو  ــا چالــش روب زیســت طبیعــى را ب
نســازد و برداشــت از ایــن منابــع 
مــى بایســت بــا چشــم انــداز برنامــه 
ریــزى بلنــد مــدت و پایــدار صــورت 
بگیــرد تــا در چرخــه آب امــکان 
ــردد. ــع تامیــن گ ــن مناب ــدارى ای پای
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>ادامه مقاله:
نکتــه مهــم اینســت کــه ردیابــى آلودگــى 
ــاص  ــه خ ــا محل ــواده ی ــرد، خان ــک ف ی
بــدون گرفتــن نمونــه هــاى اضافــى 
ــر فاضــالب  غیرممکــن اســت. نظــارت ب
بــه دردســترس بــودن تســت هاى بالینــى 
ــود  ــش خ ــج آزمای ــه نتای ــرادى ک ــا اف ی
را گــزارش مى دهنــد، متکــى نیســت. 
همچنیــن مــوارد بــدون عالمــت و داراى 
ــایى  ــاى COVID-19 را شناس ــانه ه نش
ــیارى دارد؛  ــت بس ــه اهمی ــد ک ــى کن م
ــا  ــتند ام ــوده هس ــه آل ــرادى ک ــرا اف زی
احســاس بیمــارى نمــى کننــد، همچنــان 
منتشــر  را   19-COVID تواننــد  مــى 

ــد. کنن
آزمایــش  نویســندگان،  نظــر  بــه 
ــرا  ــده اى دارد زی ــت فزاین فاضــالب اهمی
بیشــترى  کوویــد-19  آزمایش هــاى 
ازآنجــا  و  مى شــود.  انجــام  خانــه  در 
کــه واکسیناســیون همچنیــن منجــر 
بــه مــوارد خفیــف و بــدون عالمــت 
اســت  ممکــن  میشــود،  کوویــد-19 
ــن  ــه ای ــش ب ــام آزمای ــدون انج ــراد ب اف
ــه  بیمــارى مبتــال شــوند. ایــن عوامــل ب
ایــن معنــى اســت کــه داده هــاى بالینــى 
ــوارد  ــه م ــبت ب ــرى نس ــات کمت اطالع
درحالیکــه  دارنــد؛  همه گیــرى  اوایــل 
داده هــاى فاضــالب یــک شــاخص ثابــت 
از ســطح آلودگــى جامعــه اســت. در 
حــال حاضــر، شــما نمــى توانیــد به طــور 
ــک  ــوده را در ی ــراد آل ــداد اف ــق تع دقی
ــروس در  ــطح وی ــاس س ــر اس ــه ب جامع
ــه  ــد. مرحل ــى کنی ــش بین ــالب پی فاض
آلودگــى یــک فــرد، نحــوه واکنــش بــدن 
ــه  ــروس، فاصل ــوع وی ــروس، ن ــه وی او ب
زمانــى فــرد از محــل نمونــه گیــرى 
همگــى  هــوا  و  آب  حتــى  فاضــالب، 
2-SARS-CoV میــزان  بــر  میتواننــد 
ــر  ــرى شــده در فاضــالب تأثی ــدازه گی ان
میتواننــد  دانشــمندان  امــا  بگذارنــد. 
ــى را  ــزان آلودگ ــبى در می ــرات نس تغیی
ــاال و پاییــن  اســتنتاج کننــد. مشــاهده ب
ــه  ــالب ب ــروس در فاض ــطح وی ــن س رفت
طــور گــذرا نشــان میدهــد کــه آیــا 
مــوارد ابتــال در ســطح جامعــه، در حــال 
ــا کاهــش اســت. از آنجــا کــه  افزایــش ی

ــا  ــا ی ــد در روزه SARS-CoV-2 مى توان
ــارى  ــیوع بیم ــل از ش ــا قب ــى هفته ه حت
ــارت  ــود، نظ ــایى ش ــالب شناس در فاض
ــه در  ــد هشــدار اولی ــر فاضــالب میتوان ب
خصــوص اقدامــات بهداشــت عمومــى 
کــه ممکــن اســت ضــرورى باشــد را 
ارائــه کنــد. و تغییــرات الگویــى در عالئــم 
ــه  ــد ک ــر مى دانی ــت. اگ ــم اس ــم مه ه
ســطح آلودگــى درحــال افزایــش اســت، 
ممکــن اســت زمــان مناســبى باشــد کــه 
ماســک را مجــدداً برقــرار یــا دورکارى را 
توصیــه کنیــد. درحــال حاضــر، مقامــات 
ــش  ــاى پای ــى از داده ه ــت عموم بهداش
فاضــالب همــراه بــا اطالعــات دیگــر 
ــش،  ــودن آزمای ــت ب ــزان مثب ــد می مانن
تعــداد مــوارد بالینــى و بســترى شــدن در 
بیمارســتان در جامعــه بــراى اتخــاذ ایــن 
مى کننــد.  اســتفاده  تصمیمــات  نــوع 
همچنیــن، داده هــاى مربــوط بــه توالــى 
ــد و  ــواع جدی ــه تشــخیص ان ــد ب مى توان
ــد و  ــا کمــک کن ــر ســطح آنه نظــارت ب
ــا  ــد ت ــازه ده ــى اج ــت عموم ــه بهداش ب
ــر  ــود را در نظ ــوع موج ــاى ن ــى ه ویژگ

ــد. بگیرن
ــاى  ــالب در جمعیت ه ــر فاض ــارت ب نظ
خوابگاه هــاى  ماننــد  کوچک تــر، 
ســالمندان،  خانه هــاى  و  دانشــگاه 
ــوده  ــراد آل ــى از اف ــداد کم ــد تع مى توان
ــد زنــگ  را شناســایى کنــد. ایــن مى توان
ــوده  ــراد آل ــایى اف ــراى شناس ــر را  ب خط
جهــت ایزولــه شــدن کــه بــه آزمایشــات 
بالینــى هدفمنــد نیــاز دارنــد را بــه صــدا 
ــگام، آزمایــش  درآورد. تشــخیص زود هن
هدفمنــد و قرنطینــه در جلوگیــرى از 
ــران  ــت. مدی ــر اس ــارى موث ــیوع بیم ش
از  اســتفاده  جــاى  بــه  مى تواننــد 
آزمایــش بالینــى بــراى نظــارت معمــول، 
ازآزمایش هــاى بالینــى مخــرب بــراى 
مواقعــى کــه SARS-CoV-2 در فاضالب 
شناســایى مى شــود، اســتفاده کننــد.

نظارت در آینده چگونه خواهد بود؟
ــارت  ــول از نظ ــتفاده گســترده و معم اس
بــر فاضــالب بــه مقامــات بهداشــت 
عمومــى امــکان دسترســى بــه اطالعــات 
در خصــوص ســطوح طیــف وســیعى 
ــع  ــى در جوام ــاى احتمال ــى ه از آلودگ

ایــن  مى دهــد.  را  متحــده  ایــاالت 
تصمیم گیــرى  مى توانــد  داده هــا 
در مــورد محــل تامیــن ســایر منابــع 
یــا  آزمایــش  کلینیک هــاى  همچــون 
کــه  مکان هایــى  در  واکسیناســیون 
آلودگــى در آن در حــال افزایــش اســت، 
ــه  ــد ب ــن مى توان ــد. همچنی ــک کن کم
ــتفاده از ماســک  ــه اس ــى ک ــن زمان تعیی
ــت،  ــرورى اس ــدارس ض ــى م ــا تعطیل ی

ــد. ــته باش ــى داش ــش حمایت نق
در بهتریــن حالــت، نظــارت بــر فاضــالب 
ممکــن اســت هنگامــى کــه ویــروس 
جدیــدى بــراى اولیــن بــار در یــک 
ــد  ــى کن ــدا م ــیوع پی ــد ش ــه جدی منطق
ــگام  ــى زودهن ــد. تعطیل ــایى کن را شناس
مــى  محلــى  مناطــق  از  بســیارى  در 
ــوه از یــک بیمــارى  ــه طــور بالق ــد ب توان
ــد.  ــرى کن ــده جلوگی ــر در آین ــه گی هم
SARS- جالــب اینجاســت کــه محققــان

نمونه هــاى  بایگانــى  در  را   2-CoV
از  قبــل  فاضــالب  جمع آورى شــده 
تشــخیص بیمــارى کووید-19 شناســایى 
کرده انــد. اگــر نظــارت فاضــالب بخشــى 
از زیــر ســاختهاى بهداشــت عمومــى 
ــال 2019 ــر س ــده در اواخ ــیس ش تأس

ســریع  هشــدار  مى توانســت  بــود، 
ــه  ــل SARS-CoV-2 ب ــر تبدی ــى ب مبن
ــا  ــد. ب ــه ده ــى ارائ ــد جهان ــک تهدی ی
اینحــال، در حــال حاضــر ایجــاد و راه 
انــدازى یــک سیســتم ملــى نظــارت 
ــه  ــژه سیســتمى ک ــه وی ــر فاضــالب، ب ب
شــامل نظــارت بــر ســطح ســاختمان در 
ــیار  ــوز بس ــت، هن ــدى اس ــاى کلی مکانه
ــراوان  ــه کار ف ــاز ب ــوده و نی ــه ب پرهزین
دارد. اقدامــات پژوهشــى و توســعه مــداوم 
ــا نمونــه گیــرى  ســعى بــر ایــن دارنــد ت
فاضــالب را ســاده و خــودکار کننــد. 
در بخــش تجزیــه و تحلیــل، انطبــاق 
ــراى  ــى ب ــى یاب ــاى PCR و توال فناوریه
ــارى زا، از  ــل بیم ــایر عوام ــایى س شناس
جملــه عوامــل بیمــارى زا جدیــد، بــراى 
اســتفاده کامــل از چنیــن سیســتمى 
ــارت  ــا ، نظ ــود. نهایت ــد ب ــى خواه حیات
ــیوع  ــش ش ــه کاه ــد ب ــالب میتوان فاض
همــه گیــرى خظرنــاك در آینــده کمــک 
نمــوده و تأثیــر اجتماعــى و اقتصــادى آن 

ــد. ــر نمای را کمت
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 چگونه نظارت بر فاضالب مى تواند به جلوگیرى از شیوع بیمارى در آینده کمک کند؟
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ترجمه: رضا کارزار جدى وند و مرتضى ایراندوست

ســرنخ هایى  جامعــه  یــک  فاضــالب 
در   19-COVID معضــل  مــورد  در 
بیمــارى  شــیوع  طــى  دارد.  اختیــار 
فاضــالب  بــر  نظــارت  همه گیــرى 
بــراى  محبــوب  بســیار  روشــى  بــه 
ــى  ــى محل ــد آلودگ ــالش در درك رون ت
ــل 2020 ــت. در آوری ــده اس ــل ش تبدی

ــى متشــکل  ــروه مردم ــک گ ــه ی زمانیک
فاضــالب  تصفیه خانــه  اپراتورهــاى  از 
دى  ســوزان  میکروبیولوژیســت ها،  و 
مالقــات  را  ویلــوس  کارول  و  النــگ 
ــى  ــتند آزمایش ــا خواس ــد و از آنه کردن
در   2-SARS-CoV شناســایى  بــراى 
انجــام  کلــرادو  فاضــالب  نمونه هــاى 
دهنــد، آنهــا را تبدیــل بــه متخصصیــن 
فاضــالب کــرد. دى النــگ مهنــدس 
ــاى  ــه باکتریه ــط زیســت اســت ک محی
ــد. تخصــص  ــى کن ــه م ــد را مطالع مفی
RNA ویلــوس نیــز زیســت شناســى

توضیــح  آنهــا  ادامــه،  در  اســت. 
ــر فاضــالب چگونــه  مى دهنــد نظــارت ب
انجــام مى شــود و در آینــده پــس از 

ــود. ــد ب ــه خواه ــرى چگون ــه گی هم
SARS- نظــارت بــر فاضــالب بــراى
COV-2 چگونــه انجــام مــى شــود؟

ــت  ــن واقعی ــالب از ای ــر فاض ــارت ب نظ
اســتفاده مــى کنــد کــه بســیارى از 
عوامــل بیمــارى زا انســانى و محصــوالت 
ــه ادرار،  متابولیســم داروهــاى انســانى ب
ــوند.  ــى ش ــم م ــر دو خت ــا ه ــوع ی مدف
باعــث  کــه   2-SARS-CoV ویــروس 
COVID-19 مــى شــود، بــه مقــدار 
شــگفت انگیــزى در مدفــوع افــراد آلــوده 
ظاهــر مــى شــود؛ حتــى اگــر ایــن 
ــد.  ــارى نباش ــال بیم ــى انتق ــیر اصل مس
بــراى فهمیــدن اینکــه آیــا عوامــل 
ــد  ــدا بای بیمــارى زایــى وجــود دارد، ابت
ــالب  ــالب را از فاض ــه از فاض ــک نمون ی
یــا در نقطــه اى کــه مهندســان فاضــالب 
ــه  ــد و در آن نکت ــوذ» مى نامن آن را «نف

ــه میشــود را  ــه خان فاضــالب وارد تصفی
جمــع آورى کنیــم. همچنیــن میتوانیــم 
از جامداتــى کــه خــارج از فاضــالب 
ــد، اســتفاده کنیــم.  ــه نشــین شــده ان ت
ــزرگ  ــد ذرات ب ــینها بای ــپس تکنس س
فاضــالب را حــذف کــرده و روى هرگونــه 
ــد.  ــز کنن ــروس تمرک ــا وی ــروب ی میک
مرحلــه بعــدى، اســتخراج اســیدهاى 
RNA یــا DNA - نوکلئیــک آنهــا اســت

کــه اطالعــات ژنتیکــى عوامــل بیمــارى 
زا را در خــود نگــه مــى دارد. توالى هــاى 
بعنــوان   RNA یــا   DNA در  موجــود 
بارکدهــاى منحصــر بــه فــرد بــراى 
ــى  ــارى زا موجــود عمــل م ــل بیم عوام
ــى را  ــر ژن های ــال، اگ ــراى مث ــد. ب کنن
SARS- شناســایى کنیــم کــه مختــص

ــود  ــى ش ــتند، مشــخص م CoV-2 هس
کــه ویــروس کرونــا در نمونــه مــا وجــود 

دارد. 
 ،PCR بــر  مبتنــى  روش هــاى  از  مــا 
مشــابه روش هایــى کــه در آزمایش هــاى 
ــود،  ــتفاده مى ش ــى اس ــخیصى بالین تش
بــراى شناســایى و تعییــن کمیــت توالى 
مى کنیــم.  اســتفاده   2-SARS-CoV
مشــخص کــردن توالــى اســید نوکلئیــک 
بــا جزئیــات بیشــتر مى توانــد اطالعاتــى 
در مــورد ســویه هاى ویروســى ارائــه 
دهــد - بعنــوان مثــال، مى توانــد انواعــى 
شناســایى  را   2.omicron BA ماننــد 

کنــد.
درحــال حاضــر، اکثریــت قریــب بــه 
ــر فاضــالب  ــارت ب ــهاى نظ ــاق تالش اتف
روى SARS-CoV-2 متمرکــز اســت، 
امــا همیــن تکنیک هــا بــراى ســایر 
عوامــل بیمــارى زا، از جملــه ویــروس 
ــا  ــزا، و نورویروس ه ــال، آنفوالن ــج اطف فل
ــد. ــرار مى گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــم م ه

ــا  ــى از برنامه ه ــرى یک ــش از همه گی پی
ــادر ویــروس فلــج اطفــال  روى شــیوع ن
ــج  ــیون فل ــه واکسیناس ــى ک در مناطق

اطفــال ادامــه داشــت، نظــارت مى کــرد. 
ــراى  ــالب را ب ــوان فاض ــن مى ت همچنی
نشــانه هاى داروهــاى مختلــف مــورد 
ــورد  ــا بینشــى در م ــرار داد ت نظــارت ق
ســطح و نــوع مصــرف دارو در یــک 

ــت آورد. ــه دس ــت را ب جمعی
داده ها به کجا مى روند؟

ــرل  ــرى، مراکــز کنت در طــول همــه گی
ــاالت  ــاى ای ــارى ه ــگیرى از بیم و پیش
متحــده (CDC) سیســتم ملــى نظــارت 
طــور  بــه  را   (NWSS) فاضــالب  بــر 
2-SARS-CoV ــى ــراى ردیاب ــاص ب خ

در سراســر کشــور توســعه دادنــد. بیــش 
ــه سیســتم  ــا را ب از 800 ســایت داده ه
ــیارى از  ــد. بس ــزارش میدهن NWSS گ
ســازمان هــاى ایالتــى، ماننــد وزارت 
بهداشــت عمومــى و محیــط زیســت 
تمــپ،  ماننــد  شــهرهایى  و  کلــرادو، 
آریزونــا، وب ســایت گــردآورى اطالعــات 
خــود را بــراى گــزارش داده هــا دارا 
شــرکتهایى  از  برخــى  باشــند.  مــى 
کــه کار تجزیــه و تحلیــل فاضــالب 
روى  را  هــا  داده  میدهنــد،  انجــام  را 
صفحــه گــردآورى اطالعــات خــود نیــز 
NWSS ،گــزارش میدهنــد. بــه نظــر مــا

نشــانگر اولیــن گام مهیــج در نظــارت بــر 
ــالب  ــق فاض ــت از طری ــالمت جمعی س
اســت. سیســتم هــاى مشــابهى نیــز در 
ــترالیا و  ــه اس ــر از جمل ــورهاى دیگ کش

ــت. ــاد اس ــال ایج ــد در ح نیوزلن
داده هــاى فاضــالب واقعــاً چــه چیــزى 

را نشــان مــى دهــد؟
فاضــالب  در   2-SARS-CoV ســطوح 
ــاخص  ــک ش ــزرگ ی ــاى ب ــت ه جمعی
عالــى از ســطح آلودگــى در یــک جامعــه 
ــودکار  ــور خ ــه ط ــتم ب ــت.این سیس اس
ــه در مناطــق داراى  ــانى را ک ــه کس هم
ــارت  ــد، نظ ــى کنن ــى م فاضــالب زندگ
مــى کنــد. * ادامــه در صفحــه بعــد>>
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ــرکت  ــل ش ــى مدیرعام ــدس خان مهن
آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى بــه 
ــى  ــن روز جهان ــبت دوم فروردی مناس

آب پیامــى صــادر نمــود.

ــن  ــا دوم فروردی ــر ب ــارس براب 22 م
1400 از ســوى ســازمان ملــل متحــد 
ــذارى  ــى آب نام گ ــوان روز جهان به عن

شــده اســت. 
ــى آب در  ــعار امســال در روز جهان ش
آب هــاى  فروردیــن 1401  دوم  روز 
زیرزمینــى پیــداى ناپیــدا نامیــده 
ــه  ــت ب ــا عنای شــده اســت. امســال ب
ــا در  ــارى کرون ــترده بیم ــیوع گس ش
سراســر جهــان مصــرف آب بــراى 
بــاال  بســیار  مــداوم  شستشــوهاى 
رفتــه اســت و به تبــع آن اســتفاده 
ــران  ــراى جب ــى ب ــع زیرزمین از مناب
ــوده  ــدى ب ــیار ج ــود آب بس آن کمب

ــت.  اس
ایــران جــزء کشــورهاى کــم آب و 
ــدود  ــع آب مح ــک و داراى مناب خش
اســت. حجــم نــزوالت جــوى نســبت 
بــه خشــکى هاى کــره زمیــن بــه 
هــزار   830 کیلومترمربــع  هــر  ازاء 
درحالى کــه  اســت،  مترمکعــب 
وســعت  بــه  میــزان نســبت  ایــن 
250 تنهــا  ایــران  خشــکى هاى 

از  نکتــه  اســت  مترمکعــب  هــزار 
طــرف دیگــر کلــى آب هــاى موجــود 
و  نیســت  قابل اســتفاده  ایــران  در 
شــور  آب هــاى  را  باالیــى  درصــد 
تشــکیل مى دهنــد کــه روزبــه روز 
ــود.  ــزوده مى ش ــا اف ــزان آن ه ــر می ب

از ســویى برداشــت بى رویــه آب هــاى 
طریــق  از  شــیرین  زیرزمینــى 
نیمه عمیــق  و  عمیــق  چاه هــاى 
ــزان آب شــیرین و  باعــث کاهــش می
افزایــش آب هــاى شــور مى شــود. 
زمین هــاى  حاصلخیــزى  درنتیجــه 
کشــاورزى کاهــش مى یابــد و تبدیــل 
مى گردنــد؛  شــور  زمین هــاى  بــه 
ــه  ــور ب ــاى ش ــل آب ه ــون تبدی و چ
زیــاد  هزینــه  دلیــل  بــه  شــیرین 
بنابرایــن  نیســت  مقرون به صرفــه 
صرفه جویــى  اســتمرار  بــا  بایــد 
دقیــق،  برنامه ریــزى  عمومــى، 
اســتفاده بهینــه از آب، جلوگیــرى 
از هدررفتــن منابــع موجــود، تصفیــه 
به کارگیــرى  و  پســاب ها  مجــدد 
ــران  ــود آب را جب ــا کمب مجــدد آن ه

ــرد.  ک
آب بــراى کلیــه موجــودات زنــده 
ــوران  ــان، جان ــم از انســان ها، گیاه اع

و کل اکوسیســتم کــره زمیــن نقــش 
ــر  ــرى دارد تغیی ــدى و انکارناپذی کلی
بــر  را  مــا  منطقــه اى  اکوسیســتم 
ــود آب  ــه نب ــاند ک ــاور مى رس ــن ب ای
برنامه ریــزى  و  گرفتــه  جــدى  را 
و صرفه جویــى درســت آن را یــک 
نظــر  در  عالــى  هــدف  و  وظیفــه 

بگیریــم. 
لــذا همه مــا بایــد ضمن گرامیداشــت 
ایــن روز جهانــى بایــد بــا همــکارى و 
ــع  ــه حفــظ مناب همــت واال نســبت ب
ــت  ــت آن هم ــتفاده درس ــى و اس آب

گماریــم. 
حداقــل  صرفه جویــى  بــا  بیاییــم 
10 - 15 درصــد نگاهــى متفــاوت 
ــراى  ــه آب داشــته و آن را ب ــه مقول ب
بــه  آینــدگان  و  دیگــر  نســل هاى 

یــادگار بگذاریــم.

شــرکت  مدیرعامل  پیــام 
آب و فاضــالب آذربایجــان 
شــرقى بــه مناســبت دوم 
آب جهانــى  روز  فروردیــن 
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان در اولیــن روز کارى بــا 
کارکنــان شــرکت دیــدار و عیــد نــوروز را تبریــک گفــت.

در ســالى کــه بنــام تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال آفرین توســط 
ــل  ــت مدیرعام ــده اس ــذارى ش ــرى نام گ ــم رهب ــام معظ مق
آبفــاى اســتان بــا حضــور در ســالن کنفرانــس ســتاد بــا کلیــه 

ــد را تبریــک گفتنــد.  ــدار و ســال جدی همــکاران شــرکت دی
ــال  ــکاران س ــک هم ــا تک ت ــدار ب ــن دی ــى ضم ــدس خان مهن
جدیــد را بــه کلیــه کارکنــان و خانواده هــاى گرانقدرشــان 

ــت. ــک گف تبری

شــرکت  مدیرعامل  نوروزى  دیدار 
آذربایجــان  فاضــالب  و  آب 
شــرکت کارکنان  بــا  شــرقى 
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فاضالب  و  آب  امــور  ادارى  تحــول  برنامه هاى  بررســى 
ســرمایه  و  مدیریت  توســعه  معــاون  حضــور  بــا  بناب 
اســتان ریزى  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  انســانى 

جلســه بررســى برنامه هــاى تحــول ادارى 
ــور  ــا حض ــاب ب ــالب بن ــور آب و فاض ام
ســرمایه  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
انســانى و مســئول حــوزه ســالمت ادارى 
ریــزى  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان 
ــالب  ــور آب و فاض ــل ام ــتان در مح اس

ــد. ــزار ش ــاب برگ بن
ــده  اى  ــش عم ــه بخ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
شــرکت  فعالیت هــاى  و  فرایندهــا  از 
توســعه  مى گیــرد  انجــام  مناطــق  در 
و تســرى برنامه هــاى تحــول ادارى از 
حــوزه ســتادى بــه مناطــق شــرکت 
ــه  ــورد توج ــته م ــال گذش ــد س در چن
مدیــران ارشــد بــوده و ســعى شــده 
امــکان  مناطــق  ســازى  توانمنــد  بــا 
پاســخگویى مناســب بــراى مشــترکین و 

مراجعیــن فراهــم گــردد.
و  حضــورى  خدمــت  میــز  اســتقرار 
ــت  ــرى از ظرفی ــره گی ــى و به الکترونیک
ایــن  راســتاى  در  پیشــخوان  دفاتــر 
موضــوع مهــم انجــام شــده اســت. اجراى 
و  ادارى  ســالمت  ارتقــاى  برنامه هــاى 
ــاى  ــى از برنامه ه ــاد یک ــا فس ــه ب مقابل
مهــم شــرکت در توســعه برنامه هــاى 
ــا  ــه ب ــوده ک ــه مناطــق ب تحــول ادارى ب
ــکاران و  ــتر هم ــازى بیش ــدف آگاه س ه

مراجعیــن بــا قوانیــن و مقــررات، تقویــت 
فرهنــگ ســالمت ادارى و ایجــاد مبنایــى 
بــراى ســنجش میــزان ســالمت ادارى در 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــرکت ص ش
ــم  ــدس ابراهی ــه مهن ــن جلســه ک  در ای
ــور  ــم پ ــدس عظی ــام، مهن ــم مق زاده قائ
تحقیقــات  و  انســانى  منابــع  معــاون 
ــرکت  ــران ش ــدادى از مدی ــرکت و تع ش
حضــور داشــتند ابتــدا گزارشــى از رونــد 
ادارى  ســالمت  برنامه هــاى  اجــراى 

ــامل:  ش
تشــکیل کمیتــه ســالمت ادارى و صیانت 

ــوق مردم از حق
تدویــن مســتندات و مــدارك مــورد نیــاز 
ــه  ــى، کتابچ ــى ارزیاب ــامل روش اجرای ش

راهنمــا، فراینــد انجــام کار
تدویــن چــک لیســت هاى عمومــى و 

تخصصــى در حــوزه ســالمت ادارى
ابــالغ  و  بنــدى  اولویــت  دریافــت، 
ــه مناطــق شــرکت ــاى فســاد ب گلوگاه ه

تشــکیل ســه تیــم مجــزا بــراى بازرســى 
از مناطــق و واحدهــاى شــرکت

تهیــه گزارشــات و پیگیــرى اقدامــات 

اصالحــى از مناطــق
بازرســى ها  نتایــج  تحلیــل  و  تجزیــه 
و طــرح آن بصــورت شــش ماهــه در 

و... ادارى  ســالمت  کمیتــه 
ارائــه شــده و در ادامــه هریــک از حضــار 
نظــرات  نکتــه  و  دیدگاه هــا  محتــرم 
خــود را پیرامــون مطالــب طــرح شــده در 

ــان داشــتند. جلســه بی
توســعه  معــاون  جلســه  انتهــاى  در 
مدیریــت و ســرمایه انســانى ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزى اســتان، ضمــن 
تقدیــر از فعالیت هــاى صــورت گرفتــه در 
حــوزه تحــول ادارى به ویــژه اســتقرار 
ــالمت ادارى  ــاى س ــت و ارتق ــز خدم می
و مبــارزه بــا فســاد بــر اهمیــت موضــوع 
ــه  ــا توج ــره ورى آب ب ــاد آب و به اقتص
ــن  ــود در ای ــى موج ــاى آت ــه چالش ه ب

ــد. ــه پرداختن زمین
بــه  اشــاره  بــا  زاده  فتــح  دکتــر   
ــر ضــرورت  محدودیت هــاى تأمیــن آب ب
برنامــه ریــزى بــراى ارتقــاى بهــره ورى و 
بهــره گیــرى از مدیریــت دانــش جهــت 
مدیریــت مناســب ایــن بخــش در آینــده 
ــرى  ــش دیگ ــان در بخ ــد. ایش پرداختن
از صحبت هــاى خویــش بــر اســتفاده 
ــرف  ــات مص ــا و اطالع ــب از داده ه مناس
ــل  ــه و تحلی ــف و تجزی ــاى مختل گروه ه
آنهــا جهــت برنامــه ریزى هــاى آتــى 

ــد.  ــد نمودن ــن آب تاکی تأمی
شــایان ذکــر اســت در جریــان ایــن برنامه 
از میــز خدمــت امــور آب و فاضــالب بناب 
و پــروژه حــذف بــو کــه توســط یکــى از 
شــرکت هاى دانــش بنیــان ایرانــى بــراى 
حــذف بــوى فاضــالب در ایســتگاه پمپــاژ 

اجــرا شــده بازدیــد انجــام شــد.
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ــتان  ــرب شهرس ــال آب ش ــط انتق خ
بســتان آبــاد اســت کــه بــا توجــه بــه 
قــول مســاعد مبنــى بــر بهــره بــردارى 
هــر چــه ســریع تر آن و عــدم نگرانــى 
ــرعت  ــه س ــا ب ــى م ــت نقدینگ از باب
ــم. ــرى مى کنی ــات الزم را پیگی اقدام

ــح وضعیــت آب مخــازن  ــا توضی وى ب
ــت  ــهر گف ــن ش ــرف ای ــزان مص و می
ــا  ــت ام ــرل اس ــت کنت ــت تح وضعی
ــد  ــرق مانن ــروز قطعــى ب در صــورت ب
ــاد،  ــاق افت ــته اتف ــال گذش ــه س آنچ
ــد  ــا خواه ــه آبف ــادى متوج ــرر زی ض
کــرد و آبرســانى را بــا مشــکل مواجــه 

ــرد. ــد ک خواه
ــه داد  ــتان ادام ــاى اس ــل آبف مدیرعام
ــا  ــد م ــواره تاکی ــه هم ــى ک از آنجای
ــراى  ــه حفــظ آمادگــى حداکثــرى ب ب

آبــى  تنــش  شــرایط  در  آبرســانى 
12 مخــزن  آب  تأمیــن  مى باشــد، 

ــت  ــا اهمی ــیار ب ــا بس ــراى م ــز ب تبری
بــوده کــه در ایــن بــاره هماهنگى هــاى 
الزم بــا شــرکت آب منطقــه اى صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
مهنــدس خانــى بــا اشــاره بــه وضعیت 
اســتحصال از چاه هــاى اســتان گفــت 
تنظیــم میــزان آبرســانى بــه شــهرهاى 
مختلــف و صنایــع از اهمیــت ویــژه اى 
برخــوردار اســت چــرا کــه میــزان 
میــزان  و  شــهرها  آبــى  وضعیــت 
ــت.  ــرده اس ــر ک ــا تغیی ــى چاه ه آبده
ــال  ــا اوره ــام چاه ه ــه داد تم وى ادام
شــده اند و مــا همــواره پــس از احــراز 
وضعیــت کیفــى آب چاه هــا اقــدام بــه 

ــم. ــبکه مى کنی ــع آن در ش توزی

مدیرعامــل  غفــارزاده  مهنــدس   
ــن  ــز در ای ــتان نی ــه اى اس آب منطق
ــه  ــفر هفت ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب جلس
ــتان و  ــه اس ــرو ب ــر نی ــته وزی گذش
ســازى  ســد  پروژه هــاى  پیگیــرى 
در  پروژه هــا  ایــن  گفــت  اســتان 
ــول  ــا ق حــال پیشــرفت هســتند و م
ــه  ــده ب ــا عیــد ســال آین مى دهیــم ت

برســند. بهره بــردارى 
آبــى  وضعیــت  خصــوص  در  وى 
ــزان برداشــت  ــد گفــت می ســد نهن
محــدود  بایــد  ســد  ایــن  از  مــا 
ــان کاهــش  ــه در زم ــد چــرا ک بمان
بــه  آب  کیفیــت  آن  آب  ارتفــاع 

مى یابــد. کاهــش  شــدت 
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
عزیــز  شــهروندان  از  اســتان 
رعایــت  و  همــکارى  بمنظــور 
صرفه جویــى در مصــرف بهینــه 
ــر  ــاى آخ ــامیدنى در روزه آب آش
ســال وعیــد نــوروز و گــذر از ایــن 
ــود.  ــى نم ــکر و قدردان ــران تش بح

مدیرعامــل  خانــى  مهنــدس 
شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
هزینــه  بــه  اشــاره  بــا  شــرقى 
ــع آب  ــال و توزی ــتحصال و انتق اس
شــرب بهداشــتى گفــت: در طــول 
همــکاران  نــوروز  ایــام  و  ســال 
بــراى  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
مابیــن  بهداشــتى  آب  توزیــع 
ــتان و  ــهر اس ــترکین در 67 ش مش
2734 روســتا بصورت شــبانه روزى 
در تــالش بودنــد و خوشــبختانه 
تــالش  و  سخت کوشــى  بــا 
در  خدمات رســانى  شــبانه روزى 
ــه و  ــدون وقف ــع آب ب ــه توزی زمین
بــروز مشــکل بــراى شــهروندان 

ــد.  ــام ش انج

در  فاضــالب  و  آب  مدیرعامــل 
ــه اینکــه در  ادامــه گفــت: باتوجه ب

روزهــاى پایانــى ســال شــهروندان 
ــنت  ــک س ــاس ی ــر اس ــرم ب محت
بــه  مبــادرت  دیرینــه  و  نیکــو 
ــت  ــو و نظاف ــى و شستش خانه تکان
مى نماینــد  منــازل  بهداشــت  و 
همه ســاله در ایــن ایــام شــاهد 
مصــرف  چشــمگیر  افزایــش 
در  بخصــوص  آب  بى رویــه 
کالن شــهر تبریــز هســتیم کــه در 
نتیجــه آن افــت فشــار شــبکه آب 
در برخــى از محدوده هــا بخصــوص 
مناطــق مرتفــع شــهرى بــه وجــود 
بــا  خوشــبختانه  کــه  مى آیــد 
صرفه جویى هــاى  و  همــکارى 
ــترکین  ــط مش ــده توس ــام ش انج
مشــکلى  هیچ گونــه  بــا  عزیــز 

ــدیم.  ــرو نش روب

خصــوص  در  خانــى  مهنــدس 
ــام  ــده در ای ــام ش ــدات انج تمهی
گفــت:  نیــز  نــوروز  تعطیــالت 
بــراى خدمات رســانى مناســب بــه 
شــهروندان بخصــوص در زمــان 
ــرکت آب  ــو ش ــال ن ــالت س تعطی
و فاضــالب اســتان نســبت بــه 
در  کارى  شــیفت هاى  برقــرارى 

کلیــه مناطــق اقــدام نمــوده بــود. 
همچنیــن کلیــه مراکــز امــداد 
و رفــع حــوادث آب و فاضــالب 
ــع  ــراى رف ــبانه روزى ب بصــورت ش
خطــوط  در  احتمالــى  حــوادث 
درحــال  شــهرى  آب  توزیــع 

هســتند.  آماده بــاش 

مدیرعامــل آب و فاضــالب اســتان 
در پایــان گفــت: مرکــز ارتباطــات 
و  آب  روابط عمومــى  مردمــى 
ــاس  ــماره تم ــا ش ــز ب فاضــالب نی
ســال  روزهــاى  کلیــه  در   122
ــخگوى  ــبانه روزى پاس ــورت ش بص
ســؤاالت و راهنمایــى همشــهریان 
شــهروندان  از  لــذا  هســتند؛ 
صــورت  در  مى شــود  تقاضــاى 
هرگونــه  مشــاهده  یــا  و  بــروز 
انتقــاد  و  پیشــنهاد  و  مشــکل 
ــاس  ــز تم ــن مرک ــا ای ــازنده ب س

حاصــل فرماینــد.

مدیرعامل آبفاى آذربایجان شرقى:
با تــالش همکاران و همراهى شــهروندان 
نوروز  ایام  و  ســال  پایانى  روزهاى  گرامى 

بدون هیچ مشکلى سپرى گردید
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فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــب  ــرقى از کس ــان ش ــتان آذربایج اس
مدیریــت  سیســتم  «گواهینامــه 
ــراى آزمایشــگاه هاى  یکپارچــه IMS» ب

آب اهــر و مراغــه خبــر داد.
مهنــدس خانــى ضمــن بیــان ایــن 
برنامــه  باتوجه بــه  گفــت:  مطلــب 
آب  آزمایشــگاه هاى  استانداردســازى 
اســتان بــر مبنــاى سیاســت گذارى هاى 
شــده  اتخــاذ  تصمیمــات  و  ســالیانه 
فاضــالب  و  آب  مهندســى  شــرکت 
و  اهــر  آب  آزمایشــگاه  کشــور، 
بــه  موفــق  مراغــه  آب  آزمایشــگاه 
اخــذ گواهینامــه سیســتم مدیریــت 
یکپارچــه IMS شــامل اســتانداردهاى 
ISO14001:2015 9001:2015 و ISO

گردیدنــد.   ISO45001:2018 و 

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اهــر  آب  آزمایشــگاه  افــزود:  اســتان 
ــتقرا  ــه اس ــق ب ــته موف ــال گذش در س
ISO/ اســتاندارد  گواهینامــه  اخــذ  و 

ممیــزى  گــروه  از   IEC17025:2017
فاضــالب  و  آب  مهندســى  شــرکت 

کشــور گردیــد. 
 وى بــا اشــاره بــه مشــخصات اســتاندارد 
ISO/IEC17025:2017اظهــار داشــت: 
کامل تریــن  از  اســتاندارد  ایــن 
اســتانداردهاى موجود در بهبود مســتمر 
آزمایشگاه هاســت  در  آب  کیفیــت 

و  صحــت  از  اطمینــان  بــراى  کــه 
آزمایشــگاه هاى  جواب هــاى  دقــت 
کالیبراســیون، نمونه بــردارى و انجــام 
ــه  ــت ارائ ــود کیفی ــدف بهب ــون باه آزم
خدمــات آزمایشــگاهى تدویــن شــده 

ــت.  اس
ــه ذکــر اســت، مرکــز پایــش در   الزم ب
اســفندماه ســال گذشــته موفــق بــه 
اخــذ گواهینامــه سیســتم مدیریــت 
ــران  ــبز ای ــت س ــن مدیری ــبز از انجم س

ــود. ــده ب ش

سیســتم  گواهینامه  اخذ 
IMS یکپارچه  مدیریــت 

براى آزمایشــگاه آب اهر 
مراغه آب  آزمایشــگاه  و 
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توســعه  برنامه  و  شــهرها  آب  تأمیــن  وضعیــت  بررســى  جلســه 
آبرســانى آذربایجــان شــرقى در تابســتان 1401 برگــزار شــد

جلســه ویدئوکنفرانس با حضور مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مدیر آب منطقه اى و مدیران شــرکت مهندسى 
آب و فاضالب کشــور با موضوع وضعیت تأمین آب شــهرها و برنامه توسعه آبرسانى در تابســتان 1401 برگزار شد.

ــن آب  ــت تأمی ــى وضعی ــه بررس جلس
شــهرها و برنامــه توســعه آبرســانى 
برحســب دســتور مقام عالــى وزارت نیرو 
به منظــور هماهنگى و گــزارش آمادگى 
مقابلــه شــرایط تنــش آبــى پیــش رو بــا 
حضــور مهنــدس طباطبایــى خانــم 
دکتــر تهرانــى، مهنــدس کلوانــى و 
خانــم دکتــر آژیــر از شــرکت مهندســى 
آب و فاضــالب کشــور و مدیــران عامــل 
آبفــا و آب منطقــه اى اســتان آذربایجــان 
شــرقى و معاونــان و مدیــران حــوزه آب 
ــتان  ــاى اس ــرکت آبف ــى ش ــه میزبان ب

برگــزار شــد.

ــرکت  ــل ش ــه مدیرعام ــن جلس در ای
از  تشــکر  ضمــن  اســتان  آبفــاى 
حضــور همــکاران کشــورى و اســتانى، 
گزارشــى از وضعیت آبرســانى شــهرها 
ــرد و  ــه ک ــتان ارائ ــتاها در اس و روس
گفــت بــا ایــن کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته در وضعیــت بهتــرى بــه ســر 
ــهر  ــج ش ــوز در پن ــى هن ــم ول مى بری
اســتان در وضعیــت ســر بــه ســر 
تولیــد مصــرف قــرار داریــم کــه بایــد 
ــرداد  ــر و م ــرف تی ــک مص ــراى پی ب

ــیم. ــاده باش ــال آم ــاه امس م

ــه  ــا ب ــته م ــه داد ســال گذش وى ادام
ــى  ــش آب ــرایط تن ــتا در ش 450 روس
ــم  ــانى کردی ــر آبرس ــیله تانک ــه وس ب
ــه  ــرفت هایى ک ــه پیش ــه ب ــا توج و ب
ــه  ــاالً ب ــال احتم ــه امس ــورت گرفت ص
100 الــى 150 روســتا در شــرایط 
پیــک تنــش آبــى، آبرســانى بــا تانکــر 
خواهیــم داشــت و امیدواریــم ایــن 

ــد. ــر برس ــه صف ــزان ب می
جملــه  از  گفــت  خانــى  مهنــدس 
مــوارد مهــم کــه بایــد هرچــه زودتــر 
بــه آن رســیدگى شــود افزایــش قطــر 
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وى ادامــه داد: ایــن کار مشــترك در بازه 
زمانــى مشــخص و بــا اعتبــارى از پیش 

تعییــن شــده در حــال انجام اســت.

ســازندگى  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــان تاکی ــور در پای کش
ــب  ــع، صع ــه  اى مرتف ــروژه در منطق پ
العبــور بــا زمینــى ســنگى انجــام 
مى شــود کــه اقلیــم منطقــه اجــازه کار 
ــن  ــد بنابرای ــرما را نمى ده در فصــل س
بــا حداکثــر تــالش ممکــن ســعى 
خواهیــم کــرد در کمتریــن زمــان تمــام 

پروژه هــا را بــه اتمــام برســانیم.
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 آب یکــى از مواهــب الهــى اســت کــه 
بســتر حیــات و تــداوم آن بــر پایــه آب 
ــر  ــگان ب ــروز هم ــت. ام ــده اس ــا ش بن
و  جوامــع  شــکل دهى  در  آب  نقــش 
نقشــى کــه در توســعه ایفــا مى نمایــد 
ــر  ــد. اهمیــت آب عــالوه ب ــان دارن اذع
ــى  ــش آدم ــات بخ ــل حی ــه عام اینک
مهم تریــن  به عنــوان  بلکــه  اســت 
ــى،  ــعه صنعت ــکوفایى و توس ــل ش عام
ــاى  ــى در بخش ه ــادى و اجتماع اقتص
زیســت محیطى نقشــى ســازنده و غیــر 
قابــل جایگزیــن دارد. رشــد روزافــزون 
شهرنشــینى،  توســعه  و  جمعیــت 
صنعتــى شــدن جوامــع و گســترش 
آن و افزایــش تقاضــا و مصــرف ســرانه 
ــم  ــه حج ــت ک ــى اس آب از مؤلفه های
ــرار  ــر ق آب در دســترس را تحــت تأثی
مى دهــد. در ایــن راســتا مســئولیت 
بــا  و  شــرب  آب  عادالنــه  توزیــع 
کیفیــت اســتاندارد بــر عهــده شــرکت 
ــا  ــه ب ــت ک ــا) اس ــالب (آبف آب و فاض
ــراى  ــه ب ــت ک ــرو اس ــى روب چالش های
بایــد  چالش هــا  ایــن  بــا  مواجهــه 

و  شــده  مدیریــت  مصــرف  میــزان 
ــش  ــد) افزای ــتحصال (تولی ــزان اس می

ــد.  یاب
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه خــود  آذربایجــان شــرقى در مصاحب
بــا دفتــر روابط عمومــى آبفــاى اســتان 
ــا  ــى پروژه ه ــت کل ــوص وضعی در خص
و میــزان اســتحصال آب در اســتان 

گفــت: 
میــزان اســتحصال و تأمیــن آب شــرب 
تبریــز و 64 شــهر دیگــر بــا 2800
ــدود 14 ــتان ح ــطح اس ــتا در س روس

مترمکعــب در ثانیــه اســت و ایــن مقدار 
ــه 15 مترمکعــب در  ــا آخــر 1400 ب ت
ثانیــه خواهــد رســید کــه در نــوع 
ــر  ــن ام ــاق مهمــى اســت. ای خــود اتف
موجــب افزایــش ضریــب اطمینــان در 
آبرســانى و پایــدارى بیشــتر شــبکه 

ــود.  ــد ب خواه
مهنــدس خانــى ادامــه داد، در جریــان 
آبرســانى  پروژه هــاى   ،1400 ســال 

ــال و  ــاه، خطــوط انتق ــر چ ــم از حف اع
مخــازن بــراى شــهرهاى اســتان اجــرا 
شــده اســت. هــم اکنــون 8 عــدد 
ــانى،  ــروژه آبرس ــال، 34 پ ــزن فع مخ
در مــدار قــرار گرفتــه اســت کــه 150

میلیــارد تومــان اعتبــار پیش بینــى 
شــده اســت کــه حــدود 30 درصــد از 

ــت.  ــه اس ــص یافت آن تخصی
بخــش  در  افــزود  خانــى  مهنــدس 
روســتایى نیــز در حــدود 300 میلیــارد 
پروژه هــاى  بــراى  اعتبــار  تومــان 
ــه 130 ــم ک ــتایى داری ــانى روس آبرس

ــى و  ــب محرومیت زدای ــارد در قال میلی
مابقــى در قالــب ملــى و تــک روســتایى 
هســتند. اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده 
کــه حــدود 255 روســتا را پوشــش 
خواهــد داد کــه از ایــن اعتبــار حــدود 
30 در صــد از آن اختصــاص یافتــه 

اســت. 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
چالش هــاى  خصــوص  در  اســتان 
پیــش روى شــرکت آب و فاضــالب 

 لزوم افزایش ظرفیت منابع اســتحصال آب در ســطح استان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان: 
آب  اســتحصال  مقدار  افزایش 
ثانیه،  در  مترمکعــب   15 بــه 
اطمینان  ضریب  افزایــش  موجب 
پایــدارى  و  آبرســانى  در 
بود. خواهــد  شــبکه  بیشــتر 
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ــات  ــاس مطالع ــر اس ــت: ب ــتان گف اس
صورت گرفتــه توســط شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان و مهندســین مشــاور 
ــال 1395 ــادى از س ــالهاى متم در س

موازنــه تولیــد - مصــرف در اســتان 
معمــول  طــور  بــه  اســت.  منفــى 
موازنــه میــزان تولیــد و مصــرف از 
ــاه  ــت م ــر اردیبهش ــا اواخ ــتان ت زمس
مثبــت اســت ولــى از اوایــل خــرداد تــا 
ــش  ــه افزای ــهریورماه باتوجه ب ــر ش اواخ
ــده و  ــى ش ــه منف ــن موازن ــرف ای مص
ــه  ــهر از جمل ــوع در 15 ش ــن موض ای
تبریــز و 600 روســتا در ســطح اســتان 

مى افتــد.  اتفــاق 
وى ادامــه داد همان طــور کــه میدانیــد، 
آب شــرب تبریــز از ســه منبــع تأمیــن 
مى شــود، میــزان 60 درصــد از طریــق 
ــق  ــد از طری ــه رود، 13درص ــط زرین خ
چاه هــاى  از  مابقــى  و  نهنــد  خــط 
دامنــه شــمالى ســهند تهیــه مى شــود. 
درنتیجــه ســهم و ظرفیــت انتقــال آب 
از ایــن منابــع محــدود و مشــخص 
ــتر  ــدت بیش ــات کوتاه م ــت و اقدام اس
جنبــهٔ مســکن دارنــد. درنتیجــه اینکــه 
فعــًال منبــع جدیــدى و قابــل توجهــى 

ــم  ــزان نداری ــن می ــش ای ــراى افزای ب
ــه  ــال آب از ارس ب ــروژه انتق ــد پ و بای
ــیر،  ــهرهاى مس ــز و ش ــهر تبری کالنش

ــود.  ــى ش عملیات
وى یــادآور شــد در حــوزه مصــرف 
نیــز بایــد الگــوى صحیــح مصــرف 
ــا  ــز ب ــع نی ــود و صنای ــت ش آب رعای
شــده  بازچرخانــى  آب  از  اســتفاده 
ســهم مهمــى در کاهــش مصــرف ایفــا 

ــرد.  ــد ک خواهن
وى در خصــوص رینــگ تبریــز و تأثیــر 
ــتاى  ــت: در راس ــز گف ــر آب تبری آن ب
تأمیــن آب پایــدار کالنشــهر تبریــز 
پــروژه  مناســب،  توزیــع  امــکان  و 
رینــگ تبریــز تعریــف شــده اســت 
و توســط شــرکت آب منطقــه اى در 
حــال اجــرا اســت. ایــن رینــگ شــامل 
100 مخــزن  پمپــاژ،  ایســتگاه هاى 

هــزار مترمکعبــى و خــط انتقــال از 
ــول 26 ــه ط ــز ب ــرب تبری ــوب غ جن

ــرق)  ــرب (ش ــمت غ ــه س ــر ب کیلومت
از  درصــد   80 بــاالى  کــه  تبریــز 
مخــازن تبریــز را پوشــش خواهــد داد. 
اتفــاق  پــروژه  ایــن  از  بهره بــردارى 

ــدى  ــت پهنه بن ــى در جه ــیار خوب بس
و زون بنــدى مناســب و توزیــع عادالنــه 
ــه  ــر گفت ــا ب ــت. بن ــع اس آب در توزی
ــروژه در  ــن پ ــام ای ــرح، اتم ــرى ط مج
ــود ولــى ســعى  ســال 1402 خواهــد ب
ــر ایــن اســت کــه قســمتى از پــروژه  ب
مــدار  بــه   1401 ســال  خــرداد  در 

برســد.  بهره بــردارى 
مهنــدس خانــى در پاســخ به ســؤال «از 
چــه ظرفیت هــاى دیگــرى مى تــوان 
در مــورد افزایــش اســتحصال آب بهــره 
گرفــت؟» گفــت: مــا معتقدیــم خّیرین، 
نهادهــا، بنیادهــاى خیریــه و مراکــز 
ســتاد  مثــل  مردمــى  حمایت هــاى 
ــت،  ــاد برک ــام، بنی ــان ام ــى فرم اجرای
بنیــاد علــوى، پتانســیل باالیــى در ایــن 
ــا  ــم م ــا مى خواهی ــد و از آنه ــر دارن ام
را در آبرســانى به ویــژه در روســتاها 
یــارى کننــد چــرا کــه هنــوز در حــدود 
ــدارى آب  ــکل پای ــا مش ــتا ب 600 روس
ــه  ــه باتوجه ب شــرب مواجــه هســتند ک
کمــى  اعتبــارات  کار،  گســتردگى 

ــه اســت. ــص یافت تخصی
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از  کشــور  ســازندگى  بســیج  ســازمان  رئیس  بازدید 
اســتان محروم  روســتاى  به 500  آبرســانى  پروژه هاى 

ســردار زهرایــى رئیــس ســازمان بســیج ســازندگى کشــور بــه همــراه 
محمــد خانــى مدیرعامــل شــرکت آبفــاى آذربایجــان شــرقى از 
ــه  ــه خان ــروژه تصفی ــاز 2 پ ــتا و ف ــه 500 روس ــانى ب ــاى آبرس پروژه ه
ــد. ــد کردن ــان بازدی ــتان ورزق ــتارخان شهرس آب در حــال احــداث س

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
در  روســتا   121 گفــت:  اســتان 
کلیبــر،  هشــترود،  شهرســتان هاى 
ــم  ــق تفاه ــان طب ــن و ورزق خداآفری

نامــه آبرســانى خواهنــد شــد.

مجمــوع  افــزود:  خانــى  مهنــدس 
اعتبــارات ایــن طــرح 250 میلیــارد 
تومــان بــوده ولــى بــا رایزنى هایــى 
کــه از طــرف اســتاندار محتــرم و وزیــر 
محتــرم نیــرو انجــام شــده اســت تعــداد 
روســتاهاى محــروم تــا 500 روســتا 
افزایــش داده شــده کــه بــا اعتبــار 750

ــر  ــرا آن در نظ ــه ب ــى ک ــارد تومان میلی
ــت. ــرى اس ــال پیگی ــده در ح ــه ش گرفت

ــه  ــه خان ــروژه تصفی وى در خصــوص پ
مجتمع آبرســانى ســتارخان شهرســتان 
ورزقــان اظهــار کــرد: بــا مجمــوع 

ــر  ــه 100 لیت ــن تصفیه خان ــت ای ظرفی
بــر ثانیــه خواهــد بــود و آب ســد 
حاجیلــر کــه بــه معــدن مس ســونگون 
ــانى  ــع آبرس ــن مجتم ــه ای ــد ب مى رس
منتقــل و پــس از تصفیه، آب 64 روســتا 
ــرد. ــد ک ــن خواه ــان را تأمی ــهر ورزق و ش

مدیرعامــل شــرکت آبفــاى اســتان ادامه 
داد: ایــن پــروژه شــامل بخش هــاى 
مختلفــى اعــم از 180 کیلومتــر خطوط 
انتقــال، تعــداد 28 مخــزن و خــود 
تصفیــه خانــه تشــکیل شــده و بیــش از 

60 درصــد پیشــرفت فیزیکــى دارد.

رئیس ســازمان بســیج ســازندگى کشور 
نیــز در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه طــرح 
ــاى  ــت: در حوزه ه ــانى گف ــاد آبرس جه
ــان  ــتان آذربایج ــه در اس ــى ک مختلف
شــرقى بــه مــا ماموریــت داده شــده بــا 

تعامــل و هــم افزایــى ســازنده اى کــه بــا 
ادارت و دســتگاه هاى اجرایــى داریــم 
ــه  ــا در هم ــى پروژه ه ــرفت فیزیک پیش

ــت. ــوب اس ــا خ عرصه ه

ــل  ــداد قاب ــزود: تع ــى اف ــردار زهرای س
توجهــى از روســتاهاى کشــور فاقــد 
آب شــرب مناســب هســتند کــه جهــاد 
آبرســانى بــه عنــوان یــک اتفــاق خــوب 
و کار مشــترك میــان قــرارگاه امــام 
حســن مجتبــى علیــه الســالم ســازمان 
و  آب  شــرکت  و  ســازندگى  بســیج 
فاضــالب موجــب اثــرى مانــدگار در 

ــد. ــد ش ــالمى خواه ــالب اس انق
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مهنــدس خانــى رینــگ آبــى تبریــز را جــز 
شهردانســت  ایــن  اصلــى  اولویت هــاى 
ــن  ــل ای ــا اجــرا و تکمی ــرد: ب ــح ک و تصری
ــع  ــوازن مناب ــع مت ــر توزی ــالوه ب ــروژه ع پ
آبــى در کل مناطــق، بحــث عدالــت آبى در 
زمان هــاى مقتضــى همچــون قطعى هــاى 

ــود. ــت مى ش ــز رعای ــرارى نی اضط
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و 
فاضــالب افــزود: از مــردم شــریف اســتان 
خواهشــمندیم بــا صرفــه جویــى 10

ــن  ــا را در تأمی ــرف، م ــدى در مص درص
ــد. ــارى کنن ــره آب ی ــه بهت ــر چ ه

ــبکه  ــه ش ــاره ب ــا اش ــى ب ــدس خان مهن
فاضــالب اســتان گفــت: در حــال حاضــر 
17 شــهر اســتان داراى شــبکه فاضــالب 
ــدود  ــا ح ــز ب ــهر تبری ــه ش ــد ک مى باش
90درصــد باالتریــن میــزان شــبکه را دارا 

مى باشــد.
وى در مــورد تصفیــه خانــه فاضــالب 
ــه  ــه داد: تصفیه خان ــز ادام کالنشــهر تبری
ــه  ــروع ب ــال 80 ش ــز از س ــى تبری اصل
کارکــرده اســت و فــاز دوم تصفیــه خانــه 
ــن  ــزء بزرگ تری ــه ج ــز ک ــالب تبری فاض
ســاخت  حــال  در  تصفیه خانه هــاى 
کشوراســت و فاضــالب یــک میلیــون نفــر 

ــرد. ــد ک ــه خواه را تصفی
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان شــرقى تاکیــد کــرد: احــداث 
مــدول دوم تصفیه خانــه بــزرگ فاضــالب 
تبریــز از ســال 95 بــا قــراردادى بــه 

ــاز  ــان در دو ف ــارد توم ــغ 182 میلی مبل
ــت. ــده اس ــاز ش ــن آغ ــع و لج مای

مهنــدس خانــى ادامــه داد: ســویل بخش 
پیشــرفت  درصــد   95 بیــش از  مایــع 
فیزیکــى دارد و فرآینــد تصفیــه فاضــالب 
ــوده  ــوع FEED STEP ب ــدول دوم از ن م
کــه ایــن نــوع فراینــد از نــوع فرآیندهــاى 
ــذف ازت و  ــت ح ــا قابلی ــال ب ــن فع لج
ــه اى  ــه مرحل ــا توجــه ب ــوده و ب فســفر ب
بــودن سیســتم توزیــع فاضــالب در واحد 
و  پیشــرفته ترین  از  یکــى  بیولوژیکــى، 
کارآمدتریــن فرایندهــاى بــه روز تصفیــه 

ــد. ــهرى مى باش ــالب ش فاض
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و 
احــداث  شــرقى  آذربایجــان  فاضــالب 
ــراى  ــه را فرصتــى مناســب ب تصفیــه خان
کمتــر شــدن مشــکالت زیســت محیطــى 
در ســال هاى آینــده بــا توجــه بــه افزایــش 

ــمرد. ــز برش ــهر تبری ــت ش جمعی
وى گفــت: پســاب حاصــل از تصفیــه خانه 
مداراســتفاده  بــه  مى توانــد  فاضــالب 
صنعــت،  آب  تأمیــن  بــه  و  برگــردد 
ــه  ــاى دریاچ ــاً احی ــاورزى و مخصوص کش
ــرد. ــد ک ــایانى خواه ــک ش ــه کم ارومی

از  کــرد:  تصریــح  خانــى  مهنــدس 
اهــداف مهــم طــرح احــداث مــدول دوم 
ــز،  ــه فاضــالب کالن شــهر تبری تصفیه خان
اســتفاده از پســاب تولیــدى به عنــوان 
نیــاز  مــورد  آب  عمــده  تأمین کننــده 
بــا  کــه  مى باشــد  ارومیــه  دریاچــه 

ــر  ــغ ب ــاز دو بال ــردارى ف ــل و بهره ب تکمی
75 میلیــون مترمکعــب در ســال پســاب 
ــه دریاچــه ارومیــه انتقــال  تصفیه شــده ب
یابــد همچنیــن جمعیــت تحــت پوشــش 
ایــن طــرح یــک میلیــون نفــر و ظرفیــت 
ــه نیــز 207000 متــر مکعــب  تصفیه خان

در شــبانه روز مى باشــد.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــن  داد:  ادامــه  شــرقى  آذربایجــان 
تصفیــه خانــه بــراى افــق 1420 و تحــت 
ــر  ــون نف ــک میلی ــرار دادن ی ــش ق پوش

جمعیــت طراحــى شــده اســت.
مهنــدس خانــى در ایــن نشســت بــا 
اشــاره بــه فرهنــگ ســازى در حــوزه 
ســوادآبى و مصــرف بهینــه آب گفــت: بــا 
NGO ــف و ــانه هاى مختل ــکارى رس هم

ــهر  ــطح ش ــازى و س ــاى مج ــا در فض ه
ــر در 40 ــب بن ــار و نص ــه انتش ــدام ب اق

اتوبــوس شــهرى، 12 ایســتگاه اتوبــوس، 
100 بنــر در نقــاط مختلــف شــهر تبریــز 
موشــن  وتولیــد  طراحــى  وهمچنیــن 
پوســتر،  خبــر،  انیمیشــن،  گرافــى، 
کلیــپ و اقــدام بــه برگــزارى 30 برنامــه 
ــى  ــواد آب ــطح س ــش س ــابقه افزای و مس
همشــهرى هاى عزیــز در محــالت پرتــردد 
ــکارى  ــن هم ــز و همچنی ــلوغ تبری و ش
پــرورش  و  آمــوزش  بــا  تنگاتنــگ 
کرده ایــم تــا بــا اجــراى برنامه هــاى 
ــرف  ــا مص ــوزان را ب ــش آم ــف دان مختل

ــازیم. ــنا س ــه آب آش بهین
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غیرمجــاز،  اســتفاده  و  انشــعاب 
ــده  ــت آب ش ــش هدررف ــث افزای باع
اندازه گیــرى  دســتگاه هاى  بــه  و 
وارد  خســارت  نیــز  (کنتورهــا)  آب 

. مى کنــد
هدررفــت آب در شــبکه هاى توزیــع و 
انشــعابات امــرى اجتناب ناپذیــر اســت 
ــت بیــش از 25 درصــد از  ــا هدررف ام
توزیــع  شــبکه هاى  بــه  ورودى  آب 
موجــب نگرانــى جــدى مســئولین 
شــرکت هاى آب و فاضــالب شــده و 
امــروزه کاهــش انشــعابات غیرمجــاز از 

ــژه اى برخــوردار اســت.  اهمیــت وی
شــرکت هاى  اساســى  مشــکالت  از 
ــز وجــود انشــعابات  آب و فاضــالب نی
غیــر مجــاز و بــه تبــع آن مصــارف بــى 

ــه غیرمجــاز اســت.  روی
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
دراین خصــوص  شــرقى  آذربایجــان 
ــى  ــاى اساس ــى از چالش ه ــت: یک گف
بــراى  فاضــالب  و  آب  شــرکت هاى 
ــه  ــر ب ــر و کیفى ت ــات بهت ــه خدم ارائ
ــر  مشــترکان، وجــود انشــعاب هاى غی

ــت.  ــاز آب اس مج
مهنــدس خانــى از شناســایى 426

ــى  ــاز آب ط ــر مج ــعاب غی ــره انش فق

8 مــاه امســال خبــر داد و تصریــح 
ــاالنه  ــاز س ــر مج ــعابات غی ــرد: انش ک
ــن  ــراى تأمی ــنگینى ب ــاى س هزینه ه
و توزیــع آب شــرب در شــبکه هاى 
دوش  روى  روســتایى  و  شــهرى 
فاضــالب  و  آب  شــرکت هاى 
مى گــذارد و حتــى قیمــت پاییــن آب 
ــار  ــع رفت ــز مان مصرفــى مشــترکان نی
ــرف  ــرع و ع ــالف ش ــى و خ غیرقانون
آب  از  غیرمجــاز  اســتفاده کنندگان 

ــت.  ــده اس ــرب نش ش
ــرف آب از  ــرد: مص ــان ک وى خاطرنش
ــى  ــه لحــاظ قانون انشــعاب غیرمجــاز ب
تبعــات  و  نیســت  جایــز  شــرعى  و 
موجــب  غیرمجــاز  انشــعاب هاى 
هدررفــت آب، خســارت بــه شــبکه 
توزیــع آب، بــروز شکســتگى، حــوادث 
هزینه هــاى  افزایــش  و  شــبکه  در 
و  شــبکه  بازســازى  بــه  مربــوط 
انشــعاب ها مى شــود و تضییــع حقــوق 
مشــترکان قانونــى را در پــى دارد و این 
گونــه انشــعاب ها منجــر بــه اخــالل در 
ــه مشــترکان،  ــانى منظــم ب خدمت رس
آلودگــى در شــبکه توزیــع آب، کاهــش 
عمــر مفیــد شــبکه توزیــع آبرســانى و 
همچنیــن بــه دلیــل برداشــت بى رویــه 
ــبکه  ــار آب در ش ــت فش ــه اف منجــر ب

توزیــع مى شــود. 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
دارنــدگان  بــه  شــرقى  آذربایجــان 
ــرد  ــه ک ــاز آب توصی ــعاب غیرمج انش
ــاز از  ــعاب غیرمج ــل از کشــف انش قب
ســوى تیم هــاى عملیاتــى شــرکت 
ــور  ــه ام ــه ب ــا مراجع ــتان ب ــا اس آبف
و  اســتان  شــهرهاى  در  مشــترکین 
ــى  ــه قانون ــده نســبت ب ــکیل پرون تش

ــد.  ــدام کنن ــعاب اق ــودن انش نم
ــا آن  ــرد: ب ــد ک ــى تاکی ــدس خان مهن
دســته از افــرادى کــه به صــورت خــود 
اظهــارى نســبت بــه معرفــى انشــعاب 
ــرکت آب و  ــد ش ــود کنن ــاز خ غیرمج
فاضــالب نهایــت همــکارى را خواهــد 

داشــت. 
و  آب  شــرکت  داشــت:  اظهــار  وى 
فاضــالب بــا تشــکیل گروه هــاى ســیار 
شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
ــت  ــهرهاى تح ــى ش ــرقى در تمام ش
پوشــش بــا پیمایــش لحظــه اى شــبکه 
توزیــع، بــا هرگونــه انشــعاب غیرمجــاز 

آب برخــورد مى کننــد. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
ــظ  ــه داد: حف ــرقى ادام آذربایجــان ش
به صــورت  آب  کیفیــت  و  کمّیــت 
و  آب  منابــع  کمبــود  پایــدار، 
نقدینگــى را ســه عامــل مهــم افزایــش 

باعث  غیرمجــاز  انشــعابات 
عمر  طول  کاهــش  و  آلودگى 
مى شــود آب  توزیع  شــبکه 
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ــع  حساســیت متولیــان تأمیــن و توزی
آب بــه مقولــه انشــعابات غیرمجــاز 
دانســت و گفــت: انشــعابات غیرمجــاز 
ــى از  شــامل انشــعاب گیــرى غیرقانون
خــط انتقــال، شــبکه توزیــع، مخــزن و 
ــدون اطــالع  حتــى انشــعاب گیــرى ب
و  کارى  دســت  مجــاز،  انشــعاب  از 
ابــزار  (به عنــوان  کنتــور  تخریــب 
مصــرف)،  اندازه گیــرى  و  ســنجش 
هدایــت آب تأسیســات بــراى مصــارف 
دیگــر، برداشــت غیرمجــاز از خروجــى 
علمــک آبرســانى و شــیرهاى برداشــت 

ــى اســت.  عموم
ــق  ــرد: طب ــد ک ــى تاکی ــدس خان مهن
قانــون و دســتورالعمل هاى شــرکت 
مهندســى کشــور اســتفاده کننــدگان 
از انشــعاب غیــر مجــاز آب بــه جبــران 

قطــع  و  نقــدى  جــزاى  خســارت، 
انشــعاب محکــوم مى شــوند. 

ــایى  ــه شناس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وى ب
غیرمجــاز  انشــعابات  جمــع آورى  و 
ــن شــرکت  ــژه توســط ای ــه طــور وی ب
دنبــال مى شــود، افــزود: باتوجه بــه 
اینکــه بیشــترین انشــعابات غیرمجــاز 
ــهر و  ــین ش ــیه نش ــق حاش در مناط
ــاکنان  ــرار دارد و س ــات ق ــیر باغ مس
ــت نشــده  ــن مناطــق به صــورت ثب ای
و غیرمجــاز از آب اســتفاده مى کننــد، 
جــارى  هزینه هــاى  شــده  باعــث 
ارائــه  و  یافتــه  افزایــش  شــرکت 
خدمــات مطلــوب بــه مــردم را بــا 

مشــکالتى مواجــه کــرده اســت. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجــان شــرقى در پایــان از مــردم 

هرگونــه  خواســت  اســتان  شــریف 
انشــعاب  و  آب  مصــرف  در  تخلــف 
ــاس 122،  ــماره تم ــا ش ــاز، ب غیرمج
ــا  ــه اطــالع ایــن شــرکت برســانند ت ب
کوتاه تریــن  در  مربوطــه  مأمــوران 
زمــان ممکــن بــه آن رســیدگى کننــد. 
شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
شــرقى 1 میلیون و دویســت و بیســت 
ــاد  ــتصد و هفت ــزار و هش ــت ه و هش
ــهرها و  ــترك آب را در ش ــج مش و پن
ــترك در  ــى و دو مش ــزار و س 367 ه
روســتاهاى اســتان را تحــت پوشــش 

دارد.

ــا  ــرقى ب ــان ش ــتان آذربایج ــرکت آب و فاضــالب اس ــام ش قائم مق
حضــور در مرکــز ســامانه الکترونیکــى ارتبــاط مــردم و دولــت از 

ــخ داد. ــى پاس ــه درخواســت هاى مردم ــامانه 111 ب ــق س طری

بــه گــزارش روابط عمومــى شــرکت آب و فاضــالب اســتان، 
ــتان در  ــرکت آب و فاضــالب اس ــام ش ــپور قائم مق ــدس عباس مهن
ادامــه برنامــه پاســخگویى مدیــران اســتانى بــه مطالبــات مردمــى و 
جهــت تعامــل بیشــتر و آســان مــردم و دولــت بــا حضــور در مرکــز 
ســامانه الکترونیکــى ارتبــاط بــا مــردم و دولــت از طریــق ســامانه 

ــخ داد. ــى پاس ــه درخواســت هاى مردم ــامد ب 111 س

 حضور قائم مقام شــرکت آب و فاضالب استان در 
دولت و  مردم  ارتباط  الکترونیکى  ســامانه  مرکز 
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مراقبــت از آب به عنوان ثــروت ملى وظیفه همگانى اســت

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان شــرقى در نشســت خبــرى بــا 
اصحــاب رســانه کــه در محــل کنفرانــس 
شــرکت آب و فاضــالب برگــزار شــد گفت: 
جمعیــت تحــت پوشــش ایــن شــرکت در 
شــهرها و روســتاها نزدیــک بــه 4 میلیــون 

ــد. ــات مى ده ــه خدم ــر ارائ نف
ــتان  ــزود: آب شهرس ــى اف ــدس خان  مهن
رســانى  آب  خــط  منبــع  از 4  تبریــز 
زرینــه رود 55 درصــد، خــط آب رســانى 
(هــروى،  چاه هــا  درصــد،   13 نهنــد 
ســعید آبــاد، قزلجــه میــدان) 31 درصــد 
و قنــوات 1 درصــد تأمیــن مى شــود کــه 
ــت  ــر جمعی ــون نف ــا 4 میلی ــهر ب 69 ش
پوشــش  را  روســتا   2734 و  شــهرى 

مى دهــد.
اســتاندارد  لیتــر  داد: 150  ادامــه  وى 
مصــرف آب کشــور و 220 لیتــر در ثانیــه 
هــم مقــدار مصــرف کالنشــهر تبریــز 
ــى  ــتاندارد مل ــر از اس ــه 70 لیت اســت ک
ــز  ــردم عزی ــن م ــد بنابرای ــتر مى باش بیش
ــت و  ــرف درس ــوى مص ــت الگ ــا رعای ب
ــه  ــد صرف ــا 15- 10 درص ــتاندارد و ب اس
جویــى کــه بــه رفــع کمبــود آب کمــک 

ــرد. ــد ک خواه
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى تصریــح 
ــطح  ــه در س ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــا خشکســالى مواجــه  کشــور و اســتان ب
هســتیم بحــث کاهــش ســطح بارندگــى 

ــور  ــطح کش ــه درس ــود دارد ک ــز وج نی
در  و  بــوده  درصــد  کاهــش 30  ایــن 
ســطح اســتان 20 درصــد مى باشــد و بــا 
ــا افزایــش درجــه  ــن کــه ب ــه ای توجــه ب
ــته  ــالهاى گذش ــه س ــبت ب ــرارت نس ح
ــش  ــاً افزای ــه طبیعت ــتیم ک ــرو هس روب

ــت. ــد داش ــار خواه ــه ب ــرف را ب مص
ــر  ــا تدابی ــبختانه ب ــه داد: خوش وى ادام
ــا و  ــر چاه ه ــى و حف ــوب و کارشناس خ
مهندســى معکــوس ســعى گردیــده ایــن 

ــه حداقــل برســد. ــى ب کــم آب
اســتان  آبفــاى  شــرکت  مدیرعامــل 
اظهارکــرد: روى هــم رفتــه وضــع تولیــد 
آب دراســتان خــوب اســت ولــى مصــرف 
ــتانداردهاى در  ــا اس ــق ب ــد مطاب ــم بای ه

ــد. ــده باش ــه ش ــر گرفت نظ
ــت  ــه قیم ــاره ب ــا اش ــى ب ــدس خان مهن
تمــام شــده تولیــد آب افــزود: بــه دلیــل 
پلکانــى ومناســب نبــودن قیمــت بــا 
کاهــش درآمــد مواجــه هســتیم کــه ایــن 
امــر نگهــدارى تجهیــزات و به روزرســانى 
ــه  ــرده ک ــه ک ــا مشــکل مواج ــا را ب آن ه
امیدواریــم بــا تدبیــر مســئوالن کالن 
ــکالت رو  ــم مش ــتان بتوانی ــور و اس کش

ــم. حــل کنی
وى در مــورد کیفیــت آب خاطرنشــان 
بــا  مرجــع  آزمایشــگاه  یــک  کــرد: 
ــبانه  ــاالى ش ــوژى ب ــتگاه ها و تکنول دس
کــه  هســتند  رصــد  حــال  در  روزى 

ــردم  ــه دســت م ــن آب شــرب را ب بهتری
برســانند.

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
70 کــرد:  تاکیــد  شــرقى  آذربایجــان 

طریــق  از  اســتان  شــرب  آب  درصــد 
شــرکت آب منطقــه  اى و 30 درصــد آب از 
طریــق چاه هــاى اســتان تأمیــن مى گــردد 
ــراى  کــه در برنامــه ریــزى بلنــد مــدت ب
ــث  ــز بح ــهر تبری ــرب ش ــن آب ش تأمی
ــا  ــه ب ــد ک ــرح گردی ــال آب ارس مط انتق
ــدگان  ــرم و نماین ــتاندار محت ــک اس کم
عزیــز در مجلــس شــوراى اســالمى انتظار 
ــده  ــال آین ــازه 4 س ــل در ب ــم حداق داری

ــد. ــردارى برس ــره ب ــه به ــروژه ب پ
مهنــدس خانــى افــزود: عملیــات آبرســانى 
بــه 121 روســتاى محروم در 4 شهرســتان 
ــن،  ــر، خدآفری ــامل کلیب ــه ش ــتان ک اس
توســط  مى شــود  هشــترود  و  ورزقــان 
ــام حســن (ع) ســپاه در حــال  ــرارگاه ام ق
انجــام اســت و در فــاز نخســت پــروژه 
آبرســانى، بــا اعتبــار 250 میلیــارد تومــان 
بــراى ســاخت ســه مجتمــع آبرســانى 
ــه  ــتا اســت ک ــه 121 روس ــال آب ب و انتق
آبرســانى بــه اولیــن روســتا با ســه کیلومتر 

ــت. ــده اس ــى ش ــذارى اجرای لوله گ
وى تصریــح کــرد: بــا مســاعدت اســتاندار 
محتــرم تعــداد روســتاهاى محــروم از 
ــش  ــتا افزای ــه 500 روس ــتا ب 121 روس
داده شــده و عملیــات اجرایــى آن در 

سال جارى اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در نشست خبرى با اصحاب رسانه مراقبت از آب را به عنوان ثروت ملى و وظیفه همگانى دانست 
و گفت: با صرفه جویى در مصرف آب حتى در کمترین میزان مى توانیم تابستان پیش رو را با تنش کمترى پشت سر بگذاریم.
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ـــرکت  ـــره ش ـــت مدی ـــس هیئ رئی
آذربایجـــان  فاضـــالب  و  آب 
نشســـت  ایـــن  در  شـــرقى، 
ضـــرورت  بـــه  صمیمـــى، 
ـــن  ـــش بی ـــش از پی ـــى بی هماهنگ
اســـتان  بـــرق  و  آب  صنعـــت 
اثـــرات  حداقـــل  لحـــاظ  بـــا 

نمـــود. تاکیـــد  اجتماعـــى 
در  خانـــى  مهنـــدس 
خصـــوص افزایـــش دیمانـــد و 
و  چاه هـــا  کنتـــور  جابجایـــى 
ایســـتگا ههاى پمپـــاژ بـــا توجـــه 
ـــز در  ـــرم نی ـــل گ ـــروع فص ـــه ش ب

خواســـت هایى را از مدیرعامـــل 
ــرق  ــروى بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ شـ

تبریـــز مطـــرح نمـــود.
شـــرکت  از  داد:  ادامـــه  وى 
محتـــرم توزیـــع نیـــروى بـــرق 
بـــرق  خواســـتاریم  تبریـــز 
خـــط  و  چـــاه  کنتورهـــاى 
پمپـــاژ بـــه هیـــچ وجـــه قطـــع 
نشـــوند تـــا مشـــکل در کمبـــود 
بیـــن  شـــرب  آب  توزیـــع  و 
نداشـــته  عزیـــز  همشـــهریان 

باشـــیم.

حســـامى  عبـــاس  مهنـــدس 
ــرکت  ــل شـ ــفیدان مدیرعامـ سـ
ــز  ــرق تبریـ ــروى بـ ــع نیـ توزیـ
و  خـــود  آمادگـــى  نیـــز 
ــتان را  ــرق شهرسـ ــه بـ مجموعـ
و  همکارى هـــا  ادامـــه  بـــراى 
تعامـــل بیشـــتر بـــا شـــرکت آب 
و فاضـــالب آذربایجـــان شـــرقى 

ــرد. ــالم کـ اعـ

شــرکت  مدیرعامل  دیدار 
آذربایجان  فاضــالب  و  آب 
مدیرعامل  بــا  شــرقى 
توزیــع نیروى بــرق تبریز

مدیرعامــل  خانــى  مهنــدس 
فاضــالب  و  آب  شــرکت 
ضمــن  شــرقى  آذربایجــان 
ــدس  ــا مهن ــاب ب ــک انتص تبری
حســامى مدیرعامــل شــرکت 
ــدار و  ــتان دی ــرق اس ــع ب توزی
پیرامــون مســائل مشــترك بیــن 

کــرد. گفتگــو  دســتگاه  دو 
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مهنــدس باقــى ناظــر عالــى مرکــز جهــاد آبرســانى وزارت نیــرو 
ــک در  ــتان از نزدی ــالب اس ــرکت آب و فاض ــور در ش ــا حض ب
رونــد اجرایــى، مشــکالت و موانــع موجــود در پــروژه آبرســانى 

بــه 121 روســتاى محــروم اســتان قــرار گرفــت.

ــان  ــالب آذربایج ــى آب و فاض ــر روابط عموم ــزارش دفت ــه گ ب
شــرقى، آبرســانى بــه 121 روســتاى محــروم آذربایجــان شــرقى 
ــازمان  ــى (ع) و س ــن مجتب ــام حس ــرارگاه ام ــارکت ق ــا مش ب

ــود.  ــام مى ش ــداران انج ــپاه پاس ــازندگى س ــیج س بس

ایــن طــرح کــه بــا مشــارکت قــرارگاه امــام حســن مجتبــى (ع) 
و ســازمان بســیج ســازندگى ســپاه پاســداران بــا اعتبــارى بالــغ 
بــر 2500 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات محرومیت زدایــى 
ــر خــط  ــذارى 240 کیلومت ــامل لوله گ ــه ش ــود ک انجــام مى ش
انتقــال و شــبکه توزیــع، احــداث 34 بــاب مخــزن بــا ظرفیــت 
5570 مترمکعــب، احــداث 10 مــورد ایســتگاه پمپــاژ بــا 
ظرفیــت 100 لیتــر بــر ثانیــه و حفــر 5 حلقــه چــاه بــا ظرفیــت 

100 لیتــر بــر ثانیــه اســت. 

بــا اجــراى ایــن پــروژه 11785 خانــوار و 39809 نفــر جمعیــت 
روســتایى تحــت پــوش آبرســانى پایــدار قــرار مى گیــرد.

ــروژه  ــرو از پ ــانى وزارت نی ــاد آبرس ــز جه ــى مرک ــر عال ــى ناظ ــد و بررس بازدی
آبرســانى بــه 121 روســتاى محروم اســتان
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و  آب  شــرکت  کوهنــوردى  گــروه 
در  شــرقى  آذربایجــان  فاضــالب 
دومیــن برنامــه خــود در ســال 1401

ــه  ــق ب ــورد موف ــکل از 12 همن متش
ــد. ــول گردی ــه بهل ــه قل ــود ب صع

از  مســیر  شــروع  بــا  همنــوردان 
ــز  ــداث تبری ــاده جدیداالح ــار ج کن
ــدن  ــاده مع ــیر ج ــپیران و مس - اس
ســنگ و عبــور از  مناظــر زیبــاى 
ــى و پــس از  ــال غرب فصــل بهــار از ی
دو و نیــم ســاعت پیمــودن مســیر در 
ــه فتــح  شــیب بســیار تنــد موفــق ب

ــدند. ــه ش قل

اعضــاى گــروه در ایــن برنامــه آقایــان 
داور،  مدقالچــى،  پــور،  اســمعیل 
محمــدى،  اظهــرى،  جمشــیدى، 
نیکــزاد، عبــادى، فتــح الهــى، رســتم 
پــور و مســعودى بــه سرپرســتى ناصر 

ــد. ــرى بودن اه
 گنبــد آتشفشــانى بهلــول  داغــى در 
20 کیلومتــرى شــمال تبریــز و  از 
ــاختمانى، در  ــدى س ــه  بن ــر پهن نظ
ــر پهنــه  ــى و در زی ــران میان پهنــه ای

ــت ــع اس ــان واق ــرز - آذربایج الب

ــالب  ــرکت آب و فاض ــوردى ش ــروه کوهن گ
ــود  ــه خ ــن برنام ــرقى در اولی آذربایجــان ش
ــورد موفــق بــه  ــا 17 هم ن در ســال جدیــد ب

صعــود بــه قلــه هالکوخــان گردیــد.

هالکوخــان یکــى از قلعه هــاى تاریخــى 
اســتان آذربایجــان شــرقى اســت، ایــن قلعــه 
در شــرق دریاچــه ارومیه، شهرســتان اســکو، 
بخــش ایلخچــى، دهســتان جزیره، روســتاى 
ــان  ــو خ ــه هالک ــرار دارد. قلع ــد ق آق گنب
ــه حســین بیــگ جــان) هــم  ــام (قلع ــه ن ب
معــروف اســت و یکــى از قلعه هاى تابســتانى 

هالکوخــان مغــول بــود. 

وســعت آن 347 کیلومتــر مربــع و محیطش 
بــه 70 کیلومتــر مربــع مى رســد و ایــن 
ــه  ــران ب ــى ای ــار مل ــت آث ــه در فهرس قلع

ــر  ثبــت رســیده اســت. قلعــه هالکوخــان ب
فــراز یکــى از بلندتریــن و صعب العبورتریــن 
کوه هــاى شــبه جزیــره اســالمى در 2 کیلــو 
متــرى روســتاى آق گنبد و در ارتفــاع 2050

متــر بنــا گردیــده اســت

هم نــوردان بــا شــروع مســیر از ابتــداى 
دره مشــرف بــه قلــه و پــس از ســه ســاعت 

ــیدند.  ــه رس ــه قل ــود ســخت ب صع

اعضــاى گــروه در ایــن برنامــه آقایان یوســف 
زاده، نیــک خصلــت، عباســى، داور، محمدى، 
ــور، احمــدى، فرخــى،  یوســفى، اســمعیل پ
بخشــى، غالم پــور، زهــدى، رادمهــر، مهــدى 
پــور، رســتم پــور و نوریــزاده بــه سرپرســتى 

آقــاى ناصراهــرى بودنــد.

فاضالب  و  آب  کوهنوردى شــرکت  گــروه   صعود 
استان به قله بـهلـول

فاضالب   و  آب  شــرکت  کوهنوردى  گــروه   صعود 
ستان به قله هالکـوخـان
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ــدس  ــدار مهن ــن دی ــداى ای در ابت
خانــى مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى ضمــن 
دکتــر  آقــاى  انتصــاب  تبریــک 
مدیــر  ســمت  بــه  زاده  بخشــى 
را  مطالبــى  شهرســازى  و  راه  کل 
درمــورد مســائل و مشــکالت حــوزه 

آب در اســتان مطــرح نمــود.
ــا  ــر همــکارى ایــن شــرکت ب وى ب
اداره کل راه و شهرســازى اســتان به 
منظــور اجــراى صحیــح پروژه هــا و 
خدمــات بــه مــردم تاکیــد و اظهــار 
کــرد: در صورتــى کــه هــر یــک از 
ــه  ــود ب ــف خ ــه وظای ــازمان ها ب س

درســتى عمــل نکنــد ضــرر آن 
بیــش از همــه متوجــه مــردم اســت.

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب 
و فاضــالب بــا بیــان اینکــه خدمــات 
ــاى  ــردم از اولویت ه ــه م ــانى ب رس
مهــم ایــن شــرکت مى باشــد ادامــه 
ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــتگاه ها بای داد: دس
بــه  و  شــوند  همــراه  و  نزدیــک 
گونــه  اى عمــل کننــد کــه خدمــات 

ــه مــردم مضاعــف شــود. آنهــا ب
ــئله  اى  ــى آب را مس ــدس خان مهن
اظهــار  و  دانســت  مهــم  بســیار 
ــا  ــهند ب ــد س ــهر جدی ــرد: در ش ک

ــت  ــاد جمعی ــم زی ــه تراک ــه ب توج
حفــر  حــال  در  شــهر  ایــن  در 
ــه  ــه ب ــتیم ک ــاه هس ــه چ 4 حلق
ــا در  ــى آن ه ــت کارهــاى اجرای نوب
حــال انجــام اســت تــا از مشــکالت 

ــود. ــرى ش ــده جلوگی آین
ــرد: الزم  ــح ک ــان تصری وى در پای
ــرف آب  ــهروندان در مص ــت ش اس
ــه کاهــش بارندگــى و  ــا توجــه ب ب
ــه  ــده صرف ــاد ش ــالى ایج خشکس
از  اســتفاده  در  و  کننــد  جویــى 
از  بیشــتر  را  مصــرف  الگــو  آب، 
ــه  ــورد توج ــته م ــال هاى گذش س

ــد. ــرار دهن ق

و  آب  شرکت  مدیرعامل  دیدار 
با  شــرقى  آذربایجان  فاضالب 
استان شهرسازى  و  راه  کل  مدیر 

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان 
شـرقى به همراه معاون توسعه و بهره بردارى آب و 
فاضالب و مدیر امور آب و فاضالب سـهند با مدیر 
کل راه و شهرسـازى اسـتان دیـدار و گفتگو کرد.

مى شود! قطع  آب  بدمصرف  مشــترکان  انشــعاب 
مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشــور از قطع آب مشترکان بدمصرف کشــور از ابتداى تیرماه خبر داد.

قطعــى  گفــت:  جعفــرى  اتابــک   
آب مشــترکان بدمصــرف کشــور از 
ابتــداى تابســتان اعمــال مى شــود. 
و  بارش هــا  کمــى  بــه  توجــه  بــا 
دوســال  یکــى  خشکســالى هاى 
گذشــته و انتظــارى کــه مــردم دارنــد، 
پــس از تذکــر و اخطــار بــه افــراد 
ــال  ــر امس ــداى تی ــرف از ابت ــد مص ب
مى شــود.  قطــع  آنهــا  انشــعاب 

ــى آب و  ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
ــاس  ــر اس ــت: ب ــور گف ــالب کش فاض
ــى  ــن قطع ــده، ای ــم ش ــداول تنظی ج
آب از چنــد ســاعت آغــاز و در مراحــل 
ــز  ــر نی ــوارد جدى ت ــامل م ــدى ش بع
مى شــود. تعــداد مشــترکان بدمصــرف 
در کالنشــهرى مثــل تهــران حــدود 5

درصــد اســت کــه ایــن مشــترکان تــا 
مى کننــد. مصــرف  را  آب  درصــد   15
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هریــس ســاخت  حــال  در  فاضــالب  خانــه  تصفیــه  از  جوانــان  و  ورزش  وزیــر  بازدیــد 

وزیــر ورزش و جوانــان در جریــان ســفر هیئــت دولــت بــه آذربایجــان شــرقى بــا حضور 
در شهرســتان هریــس از تصفیــه خانــه فاضــالب در حــال احــداث ایــن شــهر بازدیــد کرد.

ــه نمایندگــى از  ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
رئیــس جمهــور ضمــن بازدیــد از پــروژه 
ــهر  ــه ش ــه خان ــداث تصفی ــال اح در ح
ــد  ــزارش رون ــت: گ ــار داش ــس اظه هری
ــه  ــت ارائ ــت دول ــه هیئ ــاخت آن را ب س
خواهــد داد تــا راه کارهــا و اعتبــارات الزم 
ــروژه  جهــت پیشــبرد هرچــه ســریع تر پ

انجــام شــود.

مســئوالن شهرســتان هریــس نیــز در 
ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر و تشــکر 
و  حضــور  جهــت  محتــرم  وزیــر  از 
ــه  ــه خان ــداث تصفی ــد اح ــرى رون پیگی
ــکالت  ــه مش ــه ب ــا توج ــس ب ــهر هری ش
اجتماعــى، بهداشــتى و زیســت محیطــى 
خواســتار پیگیــرى مســئولین ذیربــط 
ــردارى هرچــه  ــره ب ــل و به جهــت تکمی

ســریع تر پــروژه شــدند.

ــار  ــا اعتب ــس ب ــهر هری ــه ش ــه خان تصفی
132680 میلیــون ریــال بــا ظرفیــت 
ــن  ــب در فروردی ــه 2090 مترمکع روزان
ــت  ــده اس ــى ش ــگ زن ــال کلن ــاه امس م
ــرى را  ــزار و پانصــد نف و جمعیــت 10 ه

ــد داد. ــش خواه پوش
هــم اکنــون پیشــرفت پــروژه 20 درصــد 
در  شــده  بینــى  پیــش  و  مى باشــد 
ــا 2 ــع ت ــه موق ــار ب ــن اعتب صــورت تأمی
ــد. ــردارى برس ــره ب ــه به ــده ب ــال آین س
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مدیریت توزیع آب در شــهرها و روســتاها 
دســتور کار آبفــا در ســال جــارى/ اجــراى 
طرح هــاى آبرســانى و فاضــالب در اولویت 
برنامه هــاى آب و فاضــالب کشــور اســت

و  آب  مهندســى  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــتى ک ــت: سیاس ــور گف ــالب کش فاض
و   1401 ســال  در  آبفــا  شــرکت هاى 
ــاى آن  ــر مبن ــى ب ــت مردم در دوره دول
یک ســو  از  کــرد،  خواهنــد  حرکــت 
مدیریــت برنامــه توزیــع آب در شــهرها و 
روســتاها بــوده و از ســوى دیگــر اجــراى 
طرح هــاى مهــم آبرســانى و فاضــالب 
ــاى کارى  ــت برنامه ه ــه در اولوی اســت ک

ــرار دارد. ــور ق ــالب کش آب و فاض
ــک جعفــرى" در نشســت تخصصــى  "اتاب
مدیــران صنعــت آب و آبفــاى کشــور 
کــه بــا محوریــت تبییــن اهــداف و 
ســالن  در   1401 ســال  برنامه هــاى 
اجتماعــات وزارت نیــرو برگــزار شــد، 
ــا  ــه شــرکت هاى آبف ــزود: سیاســتى ک اف
در ســال 1401 و در دوره دولــت مردمــى 
ــرد،  ــد ک ــت خواهن ــاى آن حرک ــر مبن ب
مدیریــت برنامــه توزیــع آب در شــهرها و 
ــا اســم تنــش  ــًال ب ــه قب روستاهاســت ک
آبــى مطــرح مى شــد، امــا باتوجه بــه 
ــراى آنکــه  ــه بعــد ب ــد از ایــن ب صالحدی
را  آن  ادبیــات  شــود  کــم  نگرانى هــا 
ــدى در  ــوع بع ــم داد. موض ــر خواهی تغیی
طرح هــاى  اجــراى  مــا  سیاســت هاى 
مهــم و اولویــت دار در زمینــه آبرســانى و 
ــت دار  همچنیــن طرح هــاى مهــم و اولوی

ــت.  ــالب اس ــش فاض در بخ
و  آب  مهندســى  شــرکت  مدیرعامــل 
ــک  ــا ی ــروز ب فاضــالب کشــور گفــت: ام
ســرى تهدیدهــا و فرصت هــا روبــه رو 
هســتیم. خشکســالى، کمبــود بــاران، 
ــختى کار و  ــت، س ــکالت محیط زیس مش
نبــود امکانــات، فشــارى کــه روى منابــع 
ــژه  ــف به وی ــاى مختل ــانى در بخش ه انس
در بخــش آب هــاى کشــور حاکــم اســت، 
ــا  ــتند، ام ــا هس ــن تهدیده ــى از ای برخ
خوشــبختانه فرصت هــاى خوبــى هــم 

ــم.  ــش رو داری پی
وى ادامــه داد: بعــد از ســال ها مشــکالت 
ــکالت  ــا و مش ــه تحریم ه ــور از جمل کش
بین المللــى از ســال قبــل بــه ســمت 
ــود حرکــت کــرده و وضعیــت وزارت  بهب
ــه گذشــته مناســب  ــرو هــم نســبت ب نی
ــارات  ــه آن اعتب ــه نمون ــت ک ــده اس ش
ــال  ــان س ــه پای ــود ک ــى ب ــیار خوب بس
گذشــته بــراى طرح هــاى مختلــف در 
ــم در  ــه آن ه ــد و ادام ــه ش ــر گرفت نظ

قانــون بودجــه قابل مشــاهده اســت. 
جعفــرى اظهــار کرد: در ســالیان گذشــته 
ــى  ــت و کمیت ــه اى باکیفی ــون بودج قان
بــراى  امســال  بودجــه  قانــون  مثــل 
وزارت نیــرو در بخــش آب نداشــتیم و 
ــد از  ــاً بای ــه حتم ــن فرصتــى اســت ک ای
ــود مشــکالت  ــا وج ــرد. ب ــتفاده ک آن اس
نیــروى انســانى مــا همیشــه بــه مجموعه 
ــا  ــه آبف ــه مجموع ــم چــرا ک خــود بالیدی

بــه لحــاظ نیــروى انســانى و کارشناســى 
مجموعه هــاى  برجســته ترین  از  یکــى 
کشــور اســت و همــکاران مــا بــه بهتریــن 
مدیریــت  را  منابــع  و  شــرایط  وجــه 
کــرده و مشــکالت را بــه فرصــت تبدیــل 

مى کننــد. 
وى افــزود: برخــى پروژه هــاى ویــژه اى در 
ــاً  ــه حتم ــف شــده ک ســطح کشــور تعری
ــا علمى تریــن  بایــد بــه بهتریــن وجــه و ب
بخــش  در  شــود.  مدیریــت  شــرایط 
ســال  پایــان  در  روســتایى  طرح هــاى 
ــارد  ــزار میلی ــم 6 ه گذشــته شــاهد بودی
در اختیــار شــرکت هاى آبفــا قــرار گرفــت 
کــه اگــر عجلــه نکنیم، قطعــاً بــراى جذب 
اعتبــارات بــه مشــکل برمى خوریــم. جمــع 
پروژه هایــى کــه در بخــش آب کشــور 
ــارى  ــا اعتب ــروژه ب ــده 119 پ ــف ش تعری
بالــغ بــر 20 تــا 30 هــزار میلیــارد تومــان 
اســت و بــراى بخــش فاضــالب هــم 193

پــروژه بــا 114 هــزار میلیــارد تومــان 
ــده اســت.  ــف ش تعری

جزئیــات برنامه هــاى تأمیــن و توزیــع 
آب در شــهرها و روســتاها

و  آب  مهندســى  شــرکت  مدیرعامــل 
راســتاى  در  افــزود:  کشــور  فاضــالب 
اثربخشــى مدیریــت تأمیــن و توزیــع آب 
در شــهرها و روســتاها هم اجــراى 1984

پــروژه، 14 هــزار کیلومتــر بازســازى 
کاهــش  آبــى،  تأسیســات  ارتقــاى  و 
هدررفــت پنــج درصــدى، 1,5 میلى متــر 

آ

در کشــور  فاضــالب  و  آب  شــرکت   مدیرعامــل 
آبفا و  آب  صنعــت  مدیــران  تخصصــى   نشســت 
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مکعــب افزایــش تــوان ذخیره ســازى 
آب، افزایــش نــاوگان آبرســانى ســیار 
ــر،  ــتگاه تانک ــج دس ــزار و پن ــک ه ــه ی ب
حفــر و تجهیــز یــک هــزار و 150 حلقــه 
چــاه و 600 مــگاوات افزایــش تــوان 
ــت.  ــتور کار اس ــرارى در دس ــرق اضط ب
همچنیــن در زمینــه اجــراى پروژه هــاى 
آبرســانى  طــرح  آبرســانى، 71  ویــژه 
ــر، 67 ــون نف ــت 14 میلی ــراى جمعی ب
طــرح فاضــالب بــا جمعیــت هفــت 
ــر، احــداث 51 ــزار نف ــون و 250 ه میلی

ــراى  ــهرى، اج ــالب ش ــه فاض تصفیه خان
شــبکه جمــع آورى فاضــالب بــه طــول 2

ــه  ــر گرفت ــر در نظ ــزار و 250 کیلومت ه
ــده اســت.  ش

ــاره  ــانى اش ــرارگاه آبرس ــرح ق ــه ط وى ب
کــرد و گفــت: بــراى آبرســانى روســتایى 
ــزرگ  ــیار ب ــرح بس ــور ط ــطح کش در س
کــه  شــده  آغــاز  آبرســانى  قــرارگاه 
جلســات مختلفــى در ایــن راســتا برگــزار 
شــده اســت. 10 هــزار روســتا در ســطح 
پاســداران  ســپاه  کمــک  بــا  کشــور 
هــزار   6 حــدود  و  شــده  شناســایى 
روســتاى دیگــر هــم به صــورت خیرســاز 
و بــا فعالیــت همــکاران آبفــا انجــام 
ــدام  ــاه اق ــدت 30 م ــه در م ــود ک مى ش
بســیار بزرگــى اســت و نیــاز بــه مدیریــت 
ــتا  ــن راس ــه اى دارد. در ای ــق و لحظ دقی
ــد  همــکاران ســامانه اى را طراحــى کردن
مى کنــد  کار  بــه  آغــاز  فــردا  از  کــه 
به روزرســانى  هفتــه اى  به صــورت  و 
مى شــود. در مــدت شــش مــاه بایــد 
ــن  ــراى ای ــده ب ــى ش ــح پیش بین مصال
طرح هــا خریــدارى شــود کــه دچــار 

ــویم.  ــکل نش مش
بــازار پســاب، برنامــه جدیــد شــرکت 

کشــور فاضــالب  و  آب  مهندســى 
پســاب  بــازار  موضــوع  بــه  جعفــرى 
ــازه ایــن  به عنــوان یکــى از برنامه هــاى ت
ــزود: در بحــث  شــرکت اشــاره کــرد و اف
ایجــاد بــازار پســاب هــم بایــد گفــت کــه 
ــب پســاب  ــارد مترمکع ــدود 6,6 میلی ح
ــاب  ــارد از آن پس ــه 5,5 میلی ــم ک داری
شــهرى اســت. از 5,5 میلیــارد هــم 4,5

میلیــارد مترمکعــب خروجــى پســاب 
داریــم کــه از ایــن مقــدار فقــط 4 درصــد 
ــود و  ــتفاده مى ش ــت اس در بخــش صنع

ــترى  ــه بیش ــش توج ــن بخ ــد در ای بای
در  کــه  برنامه ریــزى  باشــیم.  داشــته 
حــال انجــام آن هســتیم بــراى 700

ــا اســتفاده از  ــزار مترمکعــب پســاب ب ه
ــره هشــت  ــد 3 تبص ــون بن ــت قان ظرفی
1401 ســال  برنامه وبودجــه  قانــون 

اســت کــه 150 میلــى مترمکعــب پســاب 
ــزار و  ــدود 2 ه ــم و ح ــت کنی را مدیری
250 میلیــارد تومــان در ســال 1401

بــا  پســاب  حــوزه  در  ســرمایه گذارى 
ــازار پســاب و فــروش  اســتفاده از روش ب

ــم.  ــتفاده کنی ــاب اس پس
ــه آمــار تصفیه خانه هــاى  ــا اشــاره ب وى ب
ــان  آب و فاضــالب موجــود در کشــور بی
166 از  تصفیه خانه هــا  تعــداد  کــرد: 

پایــان  تــا  فعلــى  شــرایط  در  عــدد 
ــید.  ــد رس ــدد خواه ــه 207 ع ــت ب دول
ــاى آب از 14,46 ــت تصفیه خانه ه ظرفی
بــه 17,26 روز  در  مکعــب  میلى متــر 

خواهــد  روز  در  مکعــب  میلى متــر 
تصفیه خانه هــاى  تعــداد  رســید. 
ــدد  ــه 307 ع ــدد ب ــالب از 256 ع فاض
فاضــالب  تصفیه خانه هــاى  ظرفیــت  و 
از 5,8 بــه 6,96 مى رســد، همچنیــن 
جمعیــت تحــت پوشــش شــبکه آب 
ــه 82 درصــد و در  شــرب در روســتاها ب
ــه بیــش از 90 درصــد خواهــد  نهایــت ب
کــه  موردنیــازى  اعتبــارات  رســید. 
پیش بینى شــده  اهــداف  ایــن  بــراى 
ــارد  ــزار میلی ــروژه 170 ه ــراى 140 پ ب
ــا اســتفاده از  اســت کــه ایــن ظرفیــت ب
 ،1401 بودجــه  قانونــى  ظرفیت هــاى 
ــده  ــارد پیش بینى ش ــزار میلی ــم 66 ه رق
اســت. بــراى بخــش آبفــا 4 هــزار و 500

میلیــارد در مــاده 56 پیش بینى شــده 
درحالــى کــه ســقف مــاده 56 در ســطح 
ــه  ــت ک ــارد اس ــزار میلی ــور، 50 ه کش
ــف  ــتان هاى مختل ــا در اس ــکاران آبف هم
ــا کمــک اســتانداران مى تواننــد  کشــور ب
ــد، امســال  ــم را اســتفاده کنن از ایــن رق
بــه بانک هــا تکلیــف جــدى در ایــن 

ــت.  ــده اس ــه ش زمین
تمهیدات آبفا براى تابستان 1401

آب  مهندســى  شــرکت  مدیرعامــل 
وضعیــت  دربــاره  کشــور  فاضــالب  و 
تابســتان 1401 گفــت: تابســتان امســال 
ــى  ــب بارندگ ــرایط نامناس ــه ش باتوجه ب

در ســال گذشــته و شــرایط پیــش رو، 
ــد شــرایط  تابســتان خاصــى اســت و بای
ــار  ــه در چه ــم ک ــف کنی ــژه اى تعری وی
مدیریتــى،  فنــى،  اقدامــات  بخــش 
برنامه هایــى  قانونــى  و  فرهنگ ســازى 
ــات  ــث اقدام ــود در بح ــف ش ــد تعری بای
ــع  ــن و توزی ــت تأمی ــد مدیری ــى بای فن
و حفــر و تجهیــز چــاه در مدت زمــان 
همچنیــن  باشــد.  مدنظــر  مناســب 
اجرایــى  دســتگاه هاى  بــا  هماهنگــى 
هــم در ایــن زمینــه بســیار مهــم اســت، 
شــهردارى ها، چاه هــاى بــا کیفیتــى کــه 
ــتفاده  ــد مورداس ــد را بای ــار دارن در اختی

ــرد.  ــرار گی ق
ــات مدیریتــى  ــه اقدام ــزود: در زمین او اف
ــل  ــران عام ــه مدی ــرورت دارد ک ــم ض ه
در  و  اســتان ها  در  پایــدار  به صــورت 
مناطــق بحرانــى حضــور داشــته باشــند 
ــورت  ــع به ص ــن و توزی ــت تأمی و وضعی
گیــرد.  قــرار  پایــش  مــورد  مســتمر 
همچنیــن اجتنــاب از انتشــار اخبــار 
نوبت بنــدى  اعــالم  به ویــژه  منفــى 
ــد موردتوجــه باشــد. از ســوى دیگــر  بای
ــى، بحــث  ــاى بیرون ــایى ظرفیت ه شناس
تجهیــزات  و  اضطــرارى  بــرق  مولــد 
تابســتان  بــراى  هــم  لجســتیکى 
امســال بایــد مــورد توجــه مدیــران 
باشــد. در بحــث فرهنگ ســازى هــم 
به صــورت  بایــد  روابط عمومى هــا 
رســانى  اطــالع  زمینــه  در  جدى تــر 
ــه  ــد در جامع ــاد امی ــراى ایج ــا ب طرح ه
فعالیــت داشــته باشــند. در مجمــوع یــک 
برنامــه تدویــن شــده کــه بــراى گــذر از 
ــد  ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس ــتان م تابس
ــاد 420 ــاه، ایج ــه چ ــت. 787 حلق گرف

هــزار و 200 مترمکعــب مخــزن، ارتقــاى 
تصفیه خانه هــاى  ارتقــاى  و  کیفــى 
آب بــه تعــداد 133 پــروژه، احــداث 
ــراى  ــاژ آب، اج ــتگاه پمپ ــاب ایس 93 ب
خطــوط انتقــال آب بــه مقــدار 3 هــزار و 
61 کیلومتــر در نظــر گرفتــه شــده کــه 
ــا تابســتان  تأمیــن مالــى خواهــد شــد ت
ــر  ــت س ــن پش ــه ممک ــن وج ــه بهتری ب

ــود.  ــته ش گذاش
منبــع؛ پایــگاه اطــالع رســانى وزارت 

ــاون) ــرو (پ نی

ش
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ــان  ــتان آذربایج ــد از اس ــروز در بازدی ــرو ام ــر نی وزی
ــت آب،  ــن وضعی ــان آخری ــک در جری ــرقى از نزدی ش
حــال  در  طرح هــاى  اجــراى  رونــد  و  بــرق  آبفــا، 

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــراى اس اج
در ایــن بازدیــد از فعالیت هــاى پمپیــران در زمینــه 
طراحــى، تولیــد و تســت پمپهــاى مــورد نیــاز پروژه هــاى 
ــاژ و  ــه مراحــل ماشــینکارى، مونت ــزرگ کشــور از جمل ب

ــرار گرفــت. تســت عملکــردى پمپهــاى انتقــال آب ق
ــازى  ــد گفــت: پمــپ س ــن بازدی ــان در ای ــر محرابی دکت
صنعتــى مهــم و اســتراتژیک اســت و در زمینــه طراحــى 
شــبیه ســازى و بهینه ســازى انــواع پمپ هاى ســانتریفیوژ 
صنعتــى بــه ویــژه پمپ هــاى نفتــى و نیروگاهــى کارهــاى 

بزرگــى در ایــن راســتا حاصــل شــده اســت.

فارغ التحصیــالن  به کارگیــرى  بــا  پمپیــران  شــرکت 
ــى و  ــز علم ــا مراک ــاط ب ــاد ارتب ــز ایج ــگاهى و نی دانش
تحقیقاتــى، توانســته موفقیت هــاى چشــمگیرى را در 
ــواع  ــازى ان ــه س ــازى و بهین ــبیه س ــى، ش ــه طراح زمین

پمپ هــاى صنعتــى بــه دســت آورد.

گلــزار شــهداى میانــه بــا حضــور وزیــر نیــرو غبــار روبــى و عطــر افشــانى شــد

بازدیــد وزیر نیــرو، از شــرکت پمپیــران مراحل تولیــد و تســت عملکرد پمپ هــاى پروژه هــاى ملى

ــور و  ــا ســفر  رئیــس جمه ــان ب همزم
هیئــت وزیــران، بــه اســتان، علــى اکبر 
ــران عامــل  ــراه مدی ــه هم ــان ب محرابی
آب و فاضــالب و آب منطقــه  اى بــا 
ــزار شــهداى شهرســتان  حضــور در گل
میانــه و بــا نثــار گل و فاتحــه بــه مقــام 

ــرد. ــرام ک ــهدا اداى احت ــامخ ش ش

دکتر محرابیــان روز پنج شــنبه 12/3/1401 در برنامه ســفر یــک روزه خود کــه همراه رئیــس جمهور به 
تبریز آمده از شــرکت صنایــع پمپیران به عنــوان اولین پمپ ســاز دانش بنیــان صنعتى کشــور بازدید کرد.

در  در    14011401//0303//1212 شــنبه  پنج  روز  محرابیان  شــنبه دکتر  پنج  روز  محرابیان  دکتر 
برنامه سفر یک روزه خود که همراه رئیس جمهور به برنامه سفر یک روزه خود که همراه رئیس جمهور به 
تبریز آمده از شرکت صنایع پمپیران به عنوان اولین تبریز آمده از شرکت صنایع پمپیران به عنوان اولین 
کرد. بازدید  کشور  صنعتى  بنیان  دانش  ســاز  کرد.پمپ  بازدید  کشور  صنعتى  بنیان  دانش  ســاز  پمپ 
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ــتفاده از  ــر اس ــالب ب ــرکت آب و فاض ش
ــد  ــالن تاکی ــن س ــاى ای ــه ظرفیت ه هم

ــرد. ک

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان شــرقى نیــز در ســخنانى 
ــن  ــى ای ــرمایه اصل ــانى را س ــروى انس نی
ــل  ــت: ورزش عام ــرکت دانســت و گف ش
ســالمتى جســم و روح اســت و تمــام 
تــالش مــا در شــرکت آب و فاضــالب 
مجموعــه  ایــن  آماده ســازى  اســتان 
ورزشــى جهــت تقویــت روحیــه و ایجــاد 
ــود. ــان ب ــن کارکن ــى بی ــاط و همدل نش
مهنــدس خانــى افــزود: ایــن ســالن در 8

هــزار مترمربــع زمیــن و 2 هــزار مترمربع 
فوتســال،  رشــته هاى  بــراى  زیربنــا 
ــز،  ــال، بســکتبال و تنیــس روى می والیب
آمادگــى  و  ســازى  بــدن  شــطرنج، 
مواقــع  در  و  شــد  افتتــاح  جســمانى 
اضطــرارى بــه عنــوان ســالن بحــران نیــز 

از آن اســتفاده خواهــد شــد.
ــر  ــا در نظ ــالن ب ــن س ــه داد: ای وى ادام
گرفتــن دو کارکــرد مدیریت بحــران - در 
زمــان بحــران - و کاربرى هــاى آموزشــى 

احــداث  عــادى  زمــان  در  ورزشــى  و 
ــاى  ــادى از فض ــرایط ع ــده اند و در ش ش
سرپوشــیده ایــن مجموعه هــا بــه عنــوان 
ویــژه  بــه  سرپوشــیده  ورزشــگاه هاى 
ــود  ــتفاده مى ش ــالنى اس ــاى س ورزش ه
مــورد  زمان بنــدى  برنامــه  بــا  کــه 

اســتفاده شــهروندان قــرار مى گیــرد.
اســتان  آبفــاى  شــرکت  مدیرعامــل 
ــامل  ــى ش ــرد: قســمت ورزش ــح ک تصری
زمیــن ورزشــى سرپوشــیده، ســالن بــدن 
ــتى، دوش،  ــرویس هاى بهداش ــازى، س س
ــوازى،  ــاى ه ــالن ورزش ه ــن، س رخت ک

ــت. ــت ورزش و... اس ــاق مدیری ات
قســمت ادارى کــه عمدتــاً در مواقــع 
فعالیت هــاى  بــه  مى توانــد  بحــران 
و  یابــد  اختصــاص  بحــران  مدیریــت 
ــاى  ــر بخش ه ــتمل ب ــى مش داراى فضای
ــات،  ــداد و نج ــانى، ام ــت، آتش نش مدیری
ــا انبارهــاى. مربوطــه  اورژانــس، همــراه ب

ــت. اس
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پــس از تالش هــاى مســتمر ســه ســاله، 
شــرکت آب و فاضــالب مراغــه بــراى 
ــار در ســطح اســتان آذربایجــان  اولیــن ب
شــرقى موفــق بــه اخــذ مــاده 23 بــراى 
شــهرى  فاضــالب  تأسیســات  ایجــاد 

ــد. گردی
ــرکت آب  ــى ش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــود  ــرقى؛ وج ــان ش ــالب آذربایج و فاض
شــبکه هاى جمــع آورى و تصفیــه فاضالب 
یکــى از اصلى تریــن توســعه پایــدارى 
شــهرى اســت و بــه حــدى اهمیــت 
ایــن موضــوع باالســت کــه از پســاب 
از  بســیارى  در  تصفیه خانــه  خروجــى 
مــوارد کشــاورزى نیــز مورداســتفاده قــرار 

مى گیــرد. 
ــیصد  ــغ س ــه مبل ــن مصوب ــر اســاس ای ب
ــژه از محــل  ــارد تومــان بصــورت وی میلی
مــاده 23 بودجــه ســال 1401 بــراى 
ایجــاد تأسیســات فاضــالب شــهرى از 
قبیــل احــداث 114 کیلومتــر شــبکه 
ســوم  مــدول  اجــراى  و  فاضــالب 
پایــدار  مراغــه  فاضــالب  تصفیه خانــه 
پیشــرفت  اســاس  بــر  کــه  گردیــد 
ایــن  از  آینــده  در  پروژه هــا  فیزیکــى 
از  یافــت.  خواهــد  تخصیــص  مبلــغ 
مشــخصات فنــى ایــن پــروژه بســیار 
مهــم، ســاخت مــدول ســوم تصفیه خانــه 
فاضــالب مراغــه بــه ظرفیــت 13200

همچنیــن  و  شــبانه روز  در  مترمکعــب 
و  آب  شــبکه  توســعه  طــرح  اجــراى 
فاضــالب در شــهرك هاى تــازه احــداث و 
بخشــى از شــبکه ســنتى فاضــالب شــهر 
مى شــود.  بازســازى  و  اصــالح  مراغــه 
بــا اجــراى مــدول ســوم تصفیه خانــه 
تــا  مراغــه  شــهر  مراغــه  فاضــالب 
و  شــبکه  مشــکل  آینــده  ســال   30
ــل  ــور کام ــه ط ــالب ب ــه فاض تصفیه خان

برطــرف خواهــد شــد.

شرکت آبفا مراغه موفق به

    اخذ ماده 23 براى ایجاد تأسیسات فاضالب شهرى گردید
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فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــور  ــا حض ــرقى ب ــان ش ــتان آذربایج اس
در شهرســتان ویــژه مراغــه بــا فرمانــدار 
ــرد.  ــو ک ــدار و گفتگ ــتان دی ــن شهرس ای
مهنــدس خانــى در ایــن دیــدار با اشــاره 
ــژه شــرکت آب و فاضــالب  ــگاه وی ــه ن ب
مشــکالت  کاهــش  جهــت  اســتان 
شهرســتان هاى  تمامــى  در  آبرســانى 
ــع آب  ــن و توزی ــوه تأمی ــه نح ــتان ب اس
ــانى  ــاى آبرس ــا و پروژه ه ــرب، طرح ه ش
در حــال اجــرا و محدودیت هــاى منابــع 
ــراى  ــل اج ــراى تکمی ــى ب ــن مال تأمی
طرح هــا در ایــن شهرســتان پرداخــت و 
خواســتار همــکارى و مســاعدت هرچــه 
ــه موقــع  بیشــتر در زمینــه تخصیــص ب

ــارات شــد.  اعتب
بودجــه  مــاده 23  طبــق  افــزود:  وى 
ســال 1401 ایجــاد تأسیســات فاضــالب 
و احــداث مــدول ســوم تصفیه خانــه 
فاضــالب مراغــه از جملــه پروژه هــاى 
ضــرورى شــرکت در ایــن شهرســتان 
اســت کــه مطالعــات ایــن طــرح بــه اتمام 
ــاز طراحــى و اجــرا اســت.  رســیده و در ف

و  آب  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
فاضــالب اســتان تاکیــد کــرد: مجموعــه 
شــرکت آب و فاضــالب بــراى کلیــه 
نیازهــاى  و  اســتان  شهرســتان هاى 
هدفمنــدى  برنامه هــاى  مشــترکین 
ــدف و  ــه ه ــل ب ــراى نی ــن و ب را تدوی
ــالش و  ــچ ت ــانى از هی ــر خدمات رس ام

ــرد.  ــد ک ــغ نخواه ــى دری کوشش

ویــژه  شهرســتان  فرمانــدار  اســدیان 
مراغــه نیــز در ایــن دیــدار ضمــن 
تشــکر و قدرانــى از زحمــات شــبانه روزى 
مدیرعامــل و کارکنــان شــرکت آب و 
ــل  ــریع و تکمی ــتار تس ــالب خواس فاض

شــد.   اجــرا  دســت  در  پروژه هــاى 
بعدازایــن دیــدار مدیرعامــل شــرکت 
ــه  ــرقى ب ــان ش ــالب آذربایج آب و فاض
ــه  ــتان مراغ ــل شهرس ــراه مدیرعام هم
بــا حضــور در منــزل همــکار بازنشســته 
آقــاى مظاهــرى عیــادت و از نزدیــک در 
ــه وى  ــارى و معالج ــد بیم ــان رون جری

ــت. ــرار گرف ق

با  اســتان  آبفاى  شــرکت  مدیرعامل   دیدار 
مراغــه ویــژه  شهرســتان  فرمانــدار 
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با حضور معاون وزیر نیرو؛
ســالن چندمنظوره شرکت آبفاى 
آذربایجان شــرقى افتتاح شــد

معــاون وزیــر نیــرو در آییــن افتتــاح ایــن 
ســالن چندمنظــوره گفــت: ورزش عامــل 

ســالمتى جســم و روح اســت.
ــن  ــاح ای ــن افتت ــدرى در آئی ــر حی دکت
بــر  تاکیــد  بــا  چندمنظــوره  ســالن 
همگانــى شــدن ورزش در جامعــه گفــت: 
در  بایــد  ورزشــى  امکانــات  و  ورزش 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــه م ــار هم اختی
ورزش  و  زندگــى  ســبک  تغییــر  وى 
مســتمر را دو راهــکار بــرون رفــت از فقــر 
حرکتــى عنــوان کــرد و گفــت: بســیارى 
از مشــکالت و نامالیماتــى کــه در مــا 
ــا ورزش برطــرف مى شــود. وجــود دارد ب

ــاره  ــا اش ــرو ب ــر نی ــى وزی ــاون حقوق  مع
بــه نقــش ورزش در قوى شــدن سیســتم 
ــت  ــان صنع ــزود: کارکن ــدن اف ــى ب ایمن
شــبانه  و  بى وقفــه  کــه  بــرق  و  آب 
خدمات رســانى  هموطنــان  بــه  روزى 
و  جســمى  نظــر  از  بایــد  مى کننــد، 
ــد  ــا بتوانن ــند ت ــالمت باش ــى در س روح
ایــن خدمــات را بــه صــورت مؤثــر و 

ــد ــه دهن ــد ارائ کارآم
دکتــر حیــدرى بــا اشــاره بــه زلزلــه 

ــور  ــودن کش ــر ب ــه پذی ــزى و حادث خی
گفــت: کشــور مــا بــه دلیــل وســعت زیــاد 
و شــرایط اقلیمــى گوناگــون همیشــه 
حــوادث  و  بحران هــا  تأثیــر  تحــت 
ــه  ــت و ب ــوده اس ــى ب ــى گوناگون طبیع
ــه  ــه زلزل ــور در منطق ــه کش ــل اینک دلی
خیــز قــرار دارد، الزم اســت مدیــران 
مدیریــت  بــا  مرتبــط  دســتگاه هاى  و 
بــراى  الزم  بینى هــاى  پیــش  بحــران 
ــوع  ــل از وق ــوادث را قب ــا ح ــى ب رویاروی
حادثــه انجــام دهنــد و تجهیــزات الزم و 
مــورد نیــاز مــردم را بــراى زمــان حــوادث 

ــد. ــاده کنن آم
و  جمعیــت  زیــاد  تراکــم  افــزود:  وى 
ــیارى از  ــهرى در بس ــوده ش ــت فرس باف
مناطــق، کار امــداد رســانى و کمــک بــه 
بازمانــدگان حــوادث را بســیار دشــوار 
ــزى  ــرایط برنامه ری ــن ش ــد و در ای مى کن
بــراى پیشــگیرى و کاهــش خســارت 
ناشــى از حــوادث بســیار ضــرورى اســت 
کــه از جملــه ایــن اقدامــات تجهیــز و راه 
انــدازى ســالن چندمنظوره شــرکت آب و 

فاضــالب اســتان مى باشــد.
کاربرى هــاى  نیــرو،  وزیــر  معــاون 

ــدارى  ــاق نگه ــالن را ات ــت س ــن دس ای
نجــات،  و  امــداد  اتــاق  تجهیــزات، 
آتش نشــانى  اتــاق  اورژانــس،  اتــاق 
فرماندهــى  اتــاق  ایمنــى،  خدمــات  و 
اتــاق  آموزشــى،  کالس هــاى  بحــران، 
ادارى مدیریــت پایــگاه و ســالن ورزشــى 

دانســت. چندمنظــوره 
دبیــر شــوراى مرکــزى وزارت نیــرو هــم 
در ایــن مراســم تاکیــد کــرد: کارکردهاى 
ــران  ــت بح ــوره، مدیری ــالن چندمنظ س
ــات  ــه خدم ــوادث و ارائ ــت ح در وضعی
و  اضطــرارى  درمانــى،  و  بهداشــتى 
ــتقرار  ــى، اس ــاکنین محل ــه س ــدادى ب ام
ــازى  ــتانى، ذخیره س ــن اس ــاى معی تیم ه
بــراى  ارســالى  کمک رســانى  اقــالم 
توزیــع مناســب و بــه موقــع، اســکان 
حــوادث  در  خانواده هــا  اضطــرارى 
در  حــوادث  فرمان دهــى  و  کوچــک 
قالــب شــبکه مدیریــت بحــران بــا توجــه 
بــه وســایل و تجهیــزات مرتبــط بــا مرکــز 

فرمان دهــى اســتان اســت.
ــى از  ــک حســین زاده: ضمــن قدردان مال
ــاخت  ــه دســت اندرکاران س ــات هم زحم
ــوره  ــى چندمنظ ــالن ورزش ــز س و تجهی
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۴۴

است استاندارد  حد  از  باالتر  لیتر   70 استان  در  آب  مصرف  سرانه 
مدیرعامــل شــرکت آبفــاى اســتان در 
برنامــه زنــده ســحرلر صداوســیما گفــت: 
ــبانه  ــر در ش ــتاندارد 150 لیت ــرانه اس س
روز بــراى هــر فــرد مى باشــد کــه در 
ــرف  ــر مص ــرقى 220 لیت ــان ش آذربایج
حــد  از  باالتــر  لیتــر   70 و  مى شــود 

ــت. ــتاندارد اس اس
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــى اف ــدس خان مهن
و  شــهرها  در  جمعیتــى  پراکندگــى 
روســتاهاى اســتان در بحــث تأمیــن آب 
بــه حــدود 4 میلیــون نفــر ارائــه خدمــات 
مى گــردد کــه از ایــن تعــداد 2 میلیــون و 
هشــتصد هــزار نفــر در شــهرها و نزدیــک 
ــر در  ــزار نف ــون و دویســت ه ــه 1 میلی ب

ــند. ــاکن مى باش ــتاها س روس
ــن آب  ــا تأمی ــه ب ــه داد: در رابط وى ادام
خوشــبختانه در کل اســتان بــا توجــه بــه 
ــه  ــام گرفت ــه انج ــى ک ــه ریزى های برنام
اســت مشــکل کمبــود نخواهیــم داشــت.

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان تاکیــد کــرد: در 15

ــر  ــد و مصــرف آب س ــتان تولی ــهر اس ش
ــى  ــه معن ــن ب ــه ای ــد ک ــر مى باش ــه س ب
محتــرم  همشــهریان  زیــاد  مصــرف 

شــد. مى با

2 در  کــرد:  اظهــار  خانــى  مهنــدس 
ــت  ــم وضعی ــتان ه ــتاى اس ــزار روس ه
آب مطلــوب و خــوب اســت امــا در 700

ــاد  ــرف زی ــل مص ــه دلی ــز ب ــتا نی روس
ــر  ــه س ــر ب ــرایط س ــى ش ــه منف و موازن
ــم  ــتا ه ــن در 50 روس ــد همچنی مى باش
بــه دالیــل نبــود منابــع آبــى مطمئــن بــا 

تانکــر آبرســانى مى شــود.
اســتان  آبفــاى  شــرکت  مدیرعامــل 
ادامــه داد: افزایــش ظرفیــت تولیــد و 
ــاب  ــرف و اجتن ــت مص ــى مدیری از طرف
ــتى در  ــرورى، بایس ــر ض ــارف غی از مص
اولویــت تصمیمــات مســئولین و فرهنــگ 
همشــهریان  اجتماعــى  رفتارهــاى  و 
عزیــز قــرار گیــرد تــا در ایــن مــورد نیــز 
ــیم. ــن باش ــا اولی ــایر زمینه ه ــد س همانن
اســتان  شــریف  مــردم  از  افــزود:  وى 
خواهشــمندیم بــا صرفــه جویــى 10

ــن  ــا را در تأمی ــرف، م ــدى در مص درص
ــد. ــارى کنن ــر آب ی ــه بهت ــر چ ه

مهنــدس خانــى تاکیــد کــرد: 75 درصــد 
آب شــرب اســتان از طریــق شــرکت آب 
منطقــه  اى و 25 درصــد آب از طریــق 
مى گــردد  تأمیــن  اســتان  چاه هــاى 
کــه در برنامــه ریــزى بلنــد مــدت بــراى 

ــث  ــز بح ــهر تبری ــرب ش ــن آب ش تأمی
ــا  ــه ب ــد ک ــال آب ارس مطــرح گردی انتق
ــدگان  ــرم و نماین ــتاندار محت ــک اس کم
اســالمى  شــوراى  مجلــس  در  عزیــز 
ــازه 4 ســال  ــل در ب ــم حداق انتظــار داری
ــردارى برســد. ــه بهــره ب ــروژه ب ــده پ آین

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان تصریــح کــرد: عملیــات آبرســانى 
4 در  محــروم  روســتاى   121 بــه 

ــر،  ــامل کلیب ــه ش ــتان ک ــتان اس شهرس
خدآفریــن، ورزقــان و هشــترود مى شــود 
ــام حســن (ع) ســپاه  ــرارگاه ام توســط ق
در حــال انجــام اســت و در فــاز نخســت 
پــروژه آبرســانى، بــا اعتبــار 250 میلیــارد 
تومــان بــراى ســاخت ســه مجتمــع 
ــتا  ــه 121 روس ــال آب ب ــانى و انتق آبرس
اســت کــه آبرســانى بــه اولیــن روســتا بــا 
ســه کیلومتــر لوله گــذارى اجرایــى شــده 

اســت.
ــان  ــان خاطرنش ــى در پای ــدس خان مهن
ــرم  ــتاندار محت ــاعدت اس ــا مس ــرد: ب ک
تعــداد روســتاهاى محروم از 121 روســتا 
ــده و  ــش داده ش ــتا افزای ــه 400 روس ب
عملیــات اجرایــى آن در ســال جــارى 

ــد. ــد ش ــرا خواه اج
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ــرکت آب و  ــل ش ــره و مدیرعام ــس هیئت مدی رئی
ــه همــراه مهنــدس  فاضــالب آذربایجــان شــرقى ب
ــالب،  ــعه فاض ــردارى و توس ــاون بهره ب عباســى مع
ــهر از  ــهر آذرش ــوراى ش ــهر و ش ــدار آذرش فرمان
ــه  ــدول اول تصفیه خان ــى م ــات اجرای ــد عملی رون

ــرد. ــد ک فاضــالب آذرشــهر بازدی
ــور در  ــا حض ــد ب ــن بازدی ــى، در ای ــد خان ــدس محم مهن
ــات  ــت: اقدام ــه گف ــن تصفیه خان ــف ای ــاى مختل بخش ه
خوبــى انجــام شــده اســت امــا رونــد احــداث بایــد ســرعت 

ــرد.  بیشــترى بگی

وى بــر تأمیــن اعتبــارات موردنیــاز بــراى اتمــام و وارد مــدار 
ــه فاضــالب آذرشــهر تاکیــد  ــردارى شــدن تصفیه خان بهره ب

 . د کر

ــان  ــالب آذربایج ــرکت آب و فاض ــره ش ــس هیئت مدی رئی
ــاه 1394 ــروژه از بهمن م ــن پ ــداث ای ــزود: اح ــرقى اف ش

شــروع شــده و در حــال حاضــر 40 درصــد پیشــرفت 
فیزیکــى دارد و بــراى اتمــام آن 120 میلیــارد تومــان 
بودجــه الزم اســت کــه در صــورت تأمیــن مالــى تــا 2 ســال 

ــید.  ــد رس ــردارى خواه ــه بهره ب ــده ب آین

ــه 8100 ــت تصفیه خان ــه داد: ظرفی ــى ادام ــدس خان مهن
SBR ــورت ــه به ص ــتم تصفیه خان ــب در روز و سیس مترمکع

ــرار خواهــد  و جمعیــت 48 هزارنفــرى را تحــت پوشــش ق
داد. 

ــه  ــراى ایــن شهرســتان مــدول دوم تصفیه خان وى گفــت: ب
فاضــالب نیــز طراحــى شــده اســت کــه بــا اجــرا و افتتــاح 
ــش  ــر افزای ــزار نف ــه 72 ه ــش ب ــت پوش ــت تح آن جمعی

خواهــد یافــت. 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى 
ایجــاد شــبکه فاضــالب را یکــى از ضرورى تریــن تأسیســات 
موردنیــاز جوامــع بشــرى جهــت رعایــت بهداشــت عمومــى 
عنــوان و تاکیــد کــرد: در ایــن راســتا 67/9 درصــد از 
شــهروندان  درصــد  و 78/5  اســتان  شــهرى  جمعیــت 
تبریــزى از پوشــش تأسیســات جمــع آورى و دفــع فاضــالب 
ــر  ــدود 120 کیلومت ــم ح ــه امیدواری ــتند ک ــوردار هس برخ
ــرار  ــردارى ق ــدار بهره ب ــز در م ــالب نی ــد فاض ــبکه جدی ش

ــرد.  گی

مهنــدس خانــى همچنیــن بــا حضــور و بازدیــد از مســاکن 
ــالب  ــع آورى فاض ــبکه جم ــراى ش ــوگان از اج ــهر گ مهرش
ــه  ــور در نمازجمع ــا حض ــپس ب ــر داد و س ــهر خب ــن ش ای
شــهر آذرشــهر در میــز خدمــت ایــن شــهر نیــز حاضــر شــد.

بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقى از تصفیه خانه فاضالب آذرشهر
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مدیــرکل منابــع طبیعــى اســتان بــا مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى دیــدار و گفتگــو 

کــرد.
ــزدارى  ــى و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب ــر داودى مدی دکت
اســتان بــا حضــور در دفتــر مهنــدس خانــى مدیرعامــل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان بــا ایشــان بــه بحــث و 

تبــادل نظــر پرداختنــد. 
ــه  ــدار ضمــن خیرمقــدم ب مهنــدس خانــى در ایــن دی
حضــور دکتــر داودى در شــرکت آب و فاضــالب اســتان، 
ــا منابــع  همــکارى تنگاتنــگ شــرکت آب و فاضــالب ب

طبیعــى اســتان را بااهمیــت و مهــم قلمــداد نمــود. 
وى افــزود منابــع طبیعــى یــک نعمــت و ثــروت عمومى 
ــروت  ــا ایــن ث ــا بایــد تــالش کنیــم ت اســت و همــه م
ملــى حفــظ شــده و بــه نســل هاى آینــده انتقــال داده 
ــاد در راســتاى  ــازمان هاى مردم نه ــا ایجــاد س شــود وب

در  مهــم  حرکتــى  آگاهى رســانى  و  فرهنگ ســازى 
ــته  ــى برداش ــى و عموم ــى مل ــت از اراض ــت صیان جه

شــود. 
ــک  ــل ی ــوص تحوی ــدار در خص ــن دی ــن در ای همچنی
حلقــه چــاه در اراضــى منابــع طبیعــى واقع در شــادآباد 
توافــق حاصــل گردیــد تــا ایــن حلقــه چــاه بــا ظرفیــت 
20 لیتــر بــر ثانیــه جهــت اســتفاده در مواقــع ضــرورى 
و همچنیــن جهــت گــذر از تنــش آبــى تابســتان ســال 

جــارى بــکار گرفتــه شــود. 
ــا اقدامــات و  ــراز امیــدوارى نمــود ب مهنــدس خانــى اب
ــه شــده در ســطح کالنشــهر  ــى در نظــر گرفت تمهیدات
تبریــز از جملــه حفــر و تجهیــز چــاه و در اختیــار 
گرفتــن چاه هــاى مدنظــر، بتوانیــم از تنــش آبــى 
ــدون قطعــى آب گــذر کــرده  تابســتان ســال جــارى ب
و در خدمات رســانى بــه همشــهریان عزیــز، خللــى 

ــرد. ــورت نپذی ص

 دیدار مدیرکل منابع طبیعى استان با مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقى
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میــز ارتباطــات بــا حضــور نماینــدگان وزارت نیــرو برگزار شــد
آذربایجــان  اســتان  بــه  دولــت  هیئــت  همــراه  بــه  جمهــور  رئیــس  ســفر  راســتاى  در 
کردنــد. بررســى  را  مــردم  مشــکالت  نزدیــک  از  نیــرو  وزارت  نماینــدگان  شــرقى 

در راســتاى تــداوم پاســخگویى و ارائه 
خدمــات بــه شــهروندان، نماینــدگان 
وزارت نیــرو و ادارات آب و فاضــالب، 
آب و بــرق منطقــه  اى و توزیــع بــرق 
در روزهــاى چهارشــنبه و پنــج شــنبه 
ــا 18 ــح ت ــاه 8 صب 11 و 12 خردادم

عصــر در میــز ارتباطــات مردمــى 
آذر  چندمنظــوره  ســالن  در  واقــع 
ــه نشــانى تبریــز فلکــه تختــى،  آب ب
ــور  ــان حض ــدرى و کریم خ ــن ص بی
مشــکالت  نزدیــک  از  و  داشــتند 
مــردم را بررســى و دســتورات الزم را 
ــد. ــرق صــادر کردن در حــوزه آب و ب

مشــترکین،  خدمــات  ارائــه 
و  ســؤاالت  بــه  پاســخگویى 
ــائل  ــه مس ــوط ب درخواســت هاى مرب
آب و بــرق، خریــد انشــعاب فاضــالب، 
ــع و  ــن، توزی ــت تأمی ــریح وضعی تش
کنتــرل کیفى و بهداشــتى آب شــرب 
شــهروندان از جملــه فعالیت هــا و 
اقدامــات در میــز ارتباطــات بــود.

ــات  ــز ارتباط ــى می ــدف از برپای ه
عــالوه بــر کاهــش فاصلــه بیــن 
ــاب  ــم ارب ــران و تکری ــردم، مدی م
رجــوع، تســریع در حــل مشــکالت، 
موانــع  رفــع  و  درخواســت ها 

موجــود را دانســت.
 رئیــس شــوراى هماهنگــى مدیران 
ــرو در اســتان آذربایجــان  وزارت نی
شــرقى ضمــن اعــالم خبــر برپایــى 
ــزود: در  میــز ارتباطــات مردمــى اف
مــردم  بــه  پاســخگویى  راســتاى 
شــریف اســتان و در قالــب شــوراى 
نیــرو  وزارت  مدیــران  هماهنگــى 
شــرقى،  آذربایجــان  اســتان  در 

بازرســان  و  معاونیــن  مدیــران، 
ــه اى آب و  ــرکت آب منطق ــج ش پن
ــع  ــه  اى توزی ــرق منطق ــالب ب فاض
ــع  ــرقى و توزی ــان ش ــرق آذربایج ب
بــرق تبریــز و نماینــدگان وزارت 
نیــرو بــا حضــور در میــز ارتباطــات 
و  ســؤاالت  پاســخگوى  مردمــى 
خواهنــد  مــردم  درخواســت هاى 

ــود. ب



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

شماره 21
خرداد 1401

۴۲

تقدیر از مدیر برتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
مدیــر دفتــر بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
از ســوى مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت 

مهندســى مــورد تقدیــر قــرار گرفت.
ســیامک ســوزنده مدیــر دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیــر عامــل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان بــا عنایــت به پشــتیبانى مناســب نیروهاى 
عملیاتــى و ارســال تجهیــزات و لــوازم مــورد نیــاز در بحــران مربــوط بــه 
ســیل منطقــه کلیبــر و آبــش احمــد و همچنیــن اخــذ مجــوز ســازمان 
پدافنــد غیرعامــل کشــور بــراى طــرح توجیهــى توســعه مــدول ســوم 
تصفیــه خانــه مراغــه و عملکــرد کلــى مرکــز مدیریــت بحــران و پدافنــد 
ــران  ــه عنــوان یکــى از مدی غیــر عامــل و HSE شــرکت در ســال 1400، ب
نمونــه کشــورى در ایــن بخــش انتخــاب گردیــد و طــى مراســمى و اهداى 
لــوح ســپاس از ســوى مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مــورد 

تقدیــر قــرار گرفــت.

 
 
 
 
 
 

بررسى مسائل و مشکالت آب و فاصالب شهرستان اسکو

جلســه بررســى مســائل و مشــکالت آب و فاصالب شهرستان 
اســکو بــا حضــور فرماندارشهرســتان اســکو و مدیرعامل 
گردیــد. برگــزار  شــرقى  آذربایجــان  فاضــالب  و  آب 

ــتان  ــدار شهرس ــروزى فرمان ــین فی حس
ــوراى  ــهردار، ش ــى ش ــا همراه ــکو ب اس
شــهر اســالمى ایلخچــى و مدیر امــور آب 
و فاضــالب شــهرجدید ســهند بــا حضــور 
در شــرکت آب و فاضــالب اســتان بــا 
ــره  ــى، رئیــس هیئــت مدی مهنــدس خان
فاصــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  و 
اســتان، دیــدار و طــى جلســه  اى مســائل 
و مشــکالت آب و فاضــالب شهرســتان 

ــزار شــد. برگ
مهنــدس خانــى مدیرعامــل شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان در ایــن دیــدار ضمــن 
ــه نتیجــه رســیدن  ــراز خرســندى از ب اب
پروژه هــاى شهرســتان اســکو و اقدامــات 
انجــام یافتــه بیــان داشــت: پــس از 
و  آب  شــرکت هاى  ســازى  یکپارچــه 

فاضــالب شــهرى و روســتایى در اســتان 
بــا برنامه هایــى کــه در شــرکت آب و 
فاضــالب تدویــن شــده در جهــت تأمیــن 
ــتان و  ــکالت اس ــع مش ــرب و رف آب ش
همچنیــن شهرســتان اســکو گام هــاى 

ــده اســت. ــته ش ــرى برداش موث
ــا قدردانــى  ــدار شهرســتان اســکو ب فرمان
فاضــالب،  و  آب  شــرکت  اقدامــات  از 
ــن  ــه تأمی ــه ب ــرورت توج ــزوم ض ــر ل ب
ــهر  ــتى در ش ــالم و بهداش ــرب س آب ش
ایــن  پوشــش  تحــت  روســتاهاى  و 
ــات و  ــرد و از اقدام ــد ک ــتان تاکی شهرس
پروژه هــاى انجــام شــده علــى الخصــوص 
بازســازى  و  نوســازى  رونــد  تســهیل 
شــبکه آبرســانى و اجــراى شــبکه جمــع 
آورى و دفــع بهداشــتى فاضــالب اســکو و 

احــداث تصفیــه خانــه شــهر اســکو و فــاز 
ــرد. ــر ک ــهند تقدی ــد س ــهر جدی 4 ش
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مدیرعامــل  خانــى  محمــد  مهنــدس 
بــه  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
همــراه مهنــدس عباســپور قائم مقــام 
بهره بــردارى  و  توســعه  سرپرســت  و 
ــعه  ــاون توس ــدس عباســى مع آب و مهن
ــور در  ــا حض ــالب ب ــردارى فاض و بهره ب
ــا ســید داود عباســى  فرمانــدارى مرنــد ب
و  مشــکالت  بــا  ارتبــاط  در  و  دیــدار 
مرنــد  شهرســتان  آبــى  کمبودهــاى 

گفتگــو کردنــد.
بــه گــزارش روابط عمومــى شــرکت آب و 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى، مدیرعامــل 
در  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
ــاى  ــه فعالیت ه ــن ارائ ــدار ضم ــن دی ای
آب  تأمیــن  حــوزه  در  صورت گرفتــه 
روســتاهاى  و  شــهرها  در  آشــامیدنى 
شهرســتان  ایــن  در  پوشــش  تحــت 
ــراى تأمیــن فشــار مناســب آب  گفــت: ب
ــانى در  ــع آبرس ــاى جام ــرب، طرح ه ش
ــدت  ــدت، میان م ــى کوتاه م ــع زمان مقاط
و درازمــدت تعریــف و درحــال اجراســت. 
ــراى  ــزود: ب ــى اف ــد خان ــدس محم مهن
برنامه هــاى ســال پیــش رو بــا محوریــت 
لــزوم  شــبکه  توســعه  و  بهره بــردارى 
ــار الزم در شــوراى  ــه اعتب ــى رود ک آن م

برنامه ریــزى لحــاظ گــردد. 

قــرار  پوشــش  تحــت  داد:  ادامــه  وى 
ــف  ــن تکلی ــه تعیی ــتاهایى ک دادن روس
ــى  ــع آب ــن مناب ــا شــرط تأمی نشــده اند ب

ــد.  ــد ش ــام خواه انج
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرد: جهــت  ــد ک آذربایجــان شــرقى تاکی
شــهرك  و  شــهر  آب  کمبــود  تأمیــن 
بعثــت عــالوه بــر حفــر چــاه، در اختیــار 
اســتیجارى  چاه هــاى  گرفتــن  قــرار 
مى توانــد ایــن مشــکل را حــل کنــد. 
مهنــدس خانــى ضمــن تاکیــد بــر تکمیل 
مــدول دوم تصفیه خانــه مرنــد اظهــار 
کــرد: اســتفاده از پســاب تصفیه خانــه 
فاضــالب بــراى اســتفاده در صنعــت امرى 
ضــرورى و مهــم اســت کــه مى توانــد در 
بازگردانــدن پســاب بــه چرخــه طبیعــت 
ــراى تأمیــن  ــذا ب کمــک شــایانى کنــد ل
آب کارخانــه خــاك چینــى از پســاب 
بایــد  مرنــد  فاضــالب  تصفیه خانــه 
ــى  ــرکت مادرتخصص ــا ش ــى ب مکاتبه های

ــردد.  ــام گ ــور انج ــالب کش آب و فاض
وى اجــراى طــرح مــدول دوم تصفیه خانه 
پروژه هــاى  از  یکــى  به عنــوان 
و  دانســت  شهرســتان  در  زیرســاختى 
ــالب و  ــع فاض ــراى دف ــرد: ب ــح ک تصری
تصفیــه مناســب بــراى جمعیــت در حــال 

ــت.  ــرورى اس ــش ض افزای
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــدول دوم  ــزود: م ــرقى اف ــان ش آذربایج
ــارد  ــا 110 میلی ــالب ب ــه فاض تصفیه خان
ــزار  ــم ورودى 15 ه ــار و حج ــال اعتب ری
مترمکعــب در ایــن شهرســتان آغاز شــده 
و بــا تأمیــن اعتبــارات موردنیــاز تکمیــل 

ــید.  ــد رس ــردارى خواه ــه بهره ب و ب
مهنــدس خانــى بــا بیــان اینکــه در 
شهرســتان در ســالهاى گذشــته اقدامــات 
ــح  ــت، تصری ــه اس ــام گرفت ــى انج خوب
بــه  پروژه هــا  ایــن  از  بخشــى  کــرد: 
ــر آن در  ــش دیگ ــیده و بخ ــه رس نتیج

ــد.  ــرار دارن ــود ق ــى خ ــل پایان مراح
ــژه  ــدار شهرســتان وی داود عباســى فرمان
ــکر از  ــن تش ــدار ضم ــن دی ــد در ای مرن
ــاى  ــرکت آبف ــاى ش ــات و تالش ه اقدام
دســتگاه هاى  بیــن  تعامــل  اســتان، 
اجرایــى و خدمــات رســان را ازمحورهــاى 
و  دانســت  آبادانــى  و  توســعه  مهــم 
تصریــح کــرد: بایــد تــالش کنیــم موانــع 
راهکارهــاى  و  کاهــش  را  مشــکالت  و 
ــه  ــر ب ــانى بهت ــراى خدمت رس ــى ب عمل
مــردم را انتخــاب نماییــم. شهرســتان 
مرنــد بــا 250 هــزار نفــر جمعیــت در 70

ــت. ــع اس ــز واق ــرى تبری کیلومت

مرند ویـژه  شهرسـتان  فرمانـدار  با  اسـتان  آبفـاى  شـرکت  مدیرعامل   دیـدار 
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مهنــدس خانــى، رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
ضمــن دیــدار صمیمــى و چهره به چهــره بــا مــردم، از 
ــرار  ــا ق ــان مســائل و درخواســت هاى آن ه نزدیــک در جری
ــراى حــل مشــکالت موجــود  گرفــت و دســتورات الزم را ب
بــه معاونیــن و مدیــران واحدهــاى مربوطــه صــادر کــرد. 

ــه منظــور آشــنایى  ــره ب دیدارهــاى مســتقیم و چهره به چه
بیشــتر بــا نیازهــا و درخواســت هاى اربــاب رجــوع و 
و  مــردم  بــه  خدمت رســانى  کیفیــت  ســطح  افزایــش 
ــه مســائل و مشــکالت آن هــا برگــزار مى شــود  رســیدگى ب
ــرکت آب و  ــداف ش ــن اه ــى از مهم تری ــر یک ــن ام ــه ای ک
فاضــالب آذربایجــان شــرقى در راســتاى صیانــت از حقــوق 

ــت.  ــهروندان اس ش

به صــورت  مردمــى  مالقــات  جلســات  اســت،  گفتنــى 
(هفتگــى و ماهانــه) و بــه شــکل مســتمر در روزهــاى 

مى شــود.  برگــزار  سه شــنبه 

الزم بــه ذکــر اســت در تمامــى مناطــق 6 گانــه ادارات 
شــرکت آب و فاضــالب شهرســتان تبریــز و همچنیــن 
ــوده و  ــر ب ــت دای ــز خدم ــز می ــتان نی ــتان هاى اس شهرس
ــر مراجعــه حضــورى  ــز مى تواننــد عــالوه ب همشــهریان عزی
ــه  ــه ب ــا مراجع ــق الکترونیکــى و ب ــه اداره مربوطــه از طری ب
ســایت شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى بــه نشــانى 
https://abfaazarbaijan.ir خدمــات خــود را دریافــت کننــد.

در راستاى صیانت از حقوق شهروندان،
شــد اســتان برگزار  مدیرعامــل شــرکت آبفاى  مردمــى  مالقــات 

آب =  زندگى
قــدر زندگــى را بدانیــم
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دیدار شهردار و شوراى اسالمى 
مدیرعامل  با  کلیبر  شهرستان 
شــرکت آب و فاضالب استان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى در ایــن دیدار بــر افزایــش همکارى 
فاضالب  و  آب  حــوزه  در  به خصــوص  شــهروندان  رفــاه  و  شــهرى  مســائل  خصــوص  در  طــرف  دو 
تاکیــد و اظهــار کــرد: هم ســویى و هم افزایــى موجــب تســریع و تحقق کامــل اهداف مى شــود.

ــردم را  ــه م ــت ب ــى خدم ــدس خان مهن
ــت و  ــمند دانس ــم و ارزش ــه اى مه وظیف
افــزود: آبفــا اســتان از همــه ظرفیت هــاى 
موجــود جهــت خدمــت رســانى بــه 
ــدى  ــطح رضایتمن ــش س ــردم و افزای م

مشــترکین اســتفاده مى نمایــد.
منابــع  تأمیــن  بــراى  داد  ادامــه  وى 
مالــى طرح هــاى بازســازى توســعه و 
اصــالح شــبکه هاى آبرســانى و فاضــالب 
شهرســتان بایــد از محــل مصوبــه تبصــره 
ــم ــره ببری ــهر به ــالمى ش ــوراى اس 3 ش

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و 
افــزود:  شــرقى  آذربایجــان  فاضــالب 
بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب امــورات 

مربــوط بــه توســعه و اصــالح شــبکه 
ــهردارى  ــا ش ــتقیماً ب آب و فاضــالب مس
داریــم  امیــد  مى باشــد  ارتبــاط  در 
در  بتوانیــم  الزم  هماهنگى هــاى  بــا 
ــه  ــورات را ب ــن ام ــان ای ــن زم کوتاه تری

برســانیم. ســرانجام 
وى ادامــه داد: بــر اســاس تبصــره  اى کــه 
ــى  ــده قانون ــاده واح ــوان م ــه عن از آن ب
ــام  (تبصــره 3) شــوراى اســالمى شــهر ن
ــهرهاى  ــى ش ــود و در تمام ــرده مى ش ب
کشــور نیــز تصویــب شــده بــراى توســعه 
تمــام  نیمــه  طرح هــاى  تکمیــل  و 
فاضــالب و بازســازى و توســعه تأسیســات 
شــبکه هاى آب بــه شــرکت هاى آب و 
فاضــالب اجــازه داده مى شــود بخشــى از 
ــاس  ــر اس ــاز را ب ــورد نی ــى م ــع مال مناب
تأمیــن  متناســب  قانونــى  تعرفه هــاى 

ــد. نماین
مهنــدس خانــى تاکیــد کــرد: تمــام 
از  فاضــالب  و  آب  شــرکت  درآمــد 
ایــن تبصــره قانونــى منحصــراً بــراى 
ــه  ــهر هزین ــان ش ــاى هم ــراى طرح ه اج

ــه  ــرد ب ــزارش کار و عملک ــود و گ مى ش
صــورت 3 ماهــه بــه شــهردارى و شــوراى 

ــد. ــد ش ــالغ خواه ــهر اب ش
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
از  تشــکر  ضمــن  شــرقى  آذربایجــان 
زحمــات شــهردار و اعضــاى شــوراى 
ــان  ــر خاطرنش ــتان کلیب ــالمى شهرس اس
ــن  ــى بی ــل خوب ــکارى و تعام ــرد: هم ک
مجموعــه شــهردارى و شــوراى اســالمى 
شــهر وجــود دارد و خوشــبختانه هــر جــا 
مشــکالتى وجــود داشــته، ایــن مشــکالت 
ــرم و اعضــاى  ــهردار محت ــطه ش ــه واس ب
ــده  ــرف ش ــهر برط ــالمى ش ــوراى اس ش

اســت.
در ایــن دیــدار شــهردار و اعضاى شــوراى 
آمادگــى  کلیبــر  شهرســتان  اســالمى 
خــود را در راســتاى افزایــش میــزان 
همــکارى بــا شــرکت آب و فاضــالب 

ــد. ــالم کردن ــتان اع اس
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برگزارى جلســه مشــترك شــرکت مهندســى آب و فاضالب کشــور و 
شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى از طریــق ویدئوکنفرانس

ــى  ــرکت مهندس ــترك ش ــه مش جلس
و  آب  شــرکت  و  کشــور  آبفــاى 
فاضــالب اســتان آذربایجان شــرقى در 
خصــوص آبرســانى بــه 121 روســتاى 
ــورت  ــرقى بص ــان ش ــروم آذربایج مح

ــد. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران

حضــور  بــا  کــه  جلســه  ایــن  در 
حبشــى  آقــازاده  مجیــد  مهنــدس 
ــرکت  ــعه ش ــى و توس ــاون مهندس مع
ــدس  ــور، مهن ــاى کش ــى آبف مهندس
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  خانــى 
ــرقى،  ــان ش ــتان آذربایج فاضــالب اس
دکتــر همــت، نماینــده قــرارگاه امــام 
حســن مجتبــى (ع) ســپاه و ســایر 
ــپاه  ــازندگى س ــرارگاه س ــئولین ق مس

عاشــورا بــه صــورت ویدئوکنفرانــس در 
ســالن جلســه شــرکت آب و فاضــالب 

ــد. ــزار ش ــتان برگ اس

در ایــن جلســه ادامــه رونــد عملیــات 
ــه 121 روســتاى موضــوع  آبرســانى ب
تفاهــم نامــه 4 شهرســتان اســتان کــه 
ــان و  ــن، ورزق ــر، خدآفری ــامل کلیب ش
هشــترود مى شــود بحــث و تبــادل 
نظــر گردیــد و تصمیمــات الزم بــراى 
ــائل  ــت مس ــات و رعای ــریع عملی تس
صــادر  پروژه هــا  کیفــى  و  فنــى 

ــد. گردی

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجــان شــرقى در ایــن جلســه 

گفــت: اعتبــارات اســتانى قــرارگاه 
فــاز  در  ســپاه  (ع)  حســن  امــام 
ــار  ــا اعتب ــانى، ب ــروژه آبرس نخســت پ
ــاخت  ــراى س ــان ب ــارد توم 250 میلی
ــال آب  ــانى و انتق ــع آبرس ــه مجتم س
بــه 121 روســتا اســت کــه در بهمــن 
ســال گذشــته در منطقــه خداآفریــن 
کلنگ زنــى شــد کــه آبرســانى بــه 
کیلومتــر  ســه  بــا  روســتا  اولیــن 
لوله گــذارى اجرایــى شــده اســت.

مهنــدس خانــى در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: از 121 روســتا بــه 400 روســتا 
افزایــش داده شــده و عملیــات اجرایى 
آن در ســال جــارى اجــرا خواهد شــد.
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بــه گــزارش روابط عمومــى شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان؛ وى بــه علــل مهاجــرت 
کــرد:  اظهــار  و  اشــاره  روســتاها  از 
مهاجرت هــا بــه علــت مولــد نبــودن 
کمبــود  مثــل  مشــکالتى  و  روســتاها 
امکانــات آب و بــرق و اشــتغال اتفــاق 

مى افتــد کــه بایــد بــا یــک حرکــت 
همه جانبــه بــراى حــل ایــن مشــکالت از 

شــود.  جلوگیــرى  مهاجرت هــا 
عملیــات  در  تســریع  لــزوم  بــه  وى 
اســتان  روســتاى   250 بــه  آبرســانى 
ــى  ــر عامل ــد ه ــرد و گفــت: بای ــد ک تاکی
کــه در رونــد اجــراى پروژه هــا تأثیــر 
منفــى مى گــذارد از بیــن رفتــه و بــا 
ــانى  ــا آبرس ــرى و نظارت ه ــش پیگی افزای

ــود.  ــام ش انج
وى اعــالم کــرد: یکــى از اولویت هــاى 
ــرى معضــالت  ــتاندارى پیگی اساســى اس
روســتاییان اســتان در حــوزه آب و بــرق 
ــر  ــا پیگی ــذا م ــت ل ــتغال و اینهاس و اش
بــه 250 آبرســانى  رونــد  در  تســریع 

ــتیم.  ــتان هس ــتاى اس روس
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــت: در  ــه گف ــن جلس ــز در ای ــتان نی اس
ــا مشــکل  ــتا ب ــدود 700 روس ــتان ح اس
آبرســانى روبــرو هســتند کــه از ایــن 
ــت سربه ســر  ــتا در حال ــداد 200 روس تع
و 500 روســتا نیــز داراى مشــکل شــدید 
ــن مشــکالت 250 ــع ای ــراى رف اســت. ب

روســتا تحــت پوشــش طــرح بســیج 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــانى ق آبرس

مهنــدس خانــى افــزود: ایــن آبرســانى ها 
شهرســتان هاى  در  اول  مرحلــه  در 
ــن  ــترود و خداآفری ــان، هش ــر، ورزق کلیب
انجــام مى شــود و در مراحــل بعــدى 
ــتان هاى  ــتاهاى شهرس ــایر روس ــز س نی
اســتان تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار 

مى گیرنــد. 
وى ادامــه داد: کارفرمــاى ایــن طــرح 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان و مجــرى 
ــى  ــن مجتب ــام حس ــرارگاه ام ــز ق آن نی

(ع) ســپاه پاســداران انقــالب اســالمى و 
ســازمان بســیج ســازندگى اســتان اســت. 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان تصریــح کــرد: ایــن طــرح کــه بــا 
مشــارکت قــرارگاه امــام حســن مجتبــى 
ــپاه  ــازندگى س ــیج س ــازمان بس (ع) و س
ــر 2500 ــغ ب ــارى بال ــا اعتب ــداران ب پاس

اعتبــارات  محــل  از  ریــال  میلیــارد 
محرومیت زدایــى انجــام مى شــود کــه 
ــر خــط  ــذارى 240 کیلومت شــامل لوله گ
انتقــال و شــبکه توزیــع، احــداث 34 بــاب 
ــب،  ــت 5570 مترمکع ــا ظرفی ــزن ب مخ
ــا  ــاژ ب ــتگاه پمپ ــورد ایس ــداث 10 م اح
ــر ثانیــه و حفــر 5 ظرفیــت 100 لیتــر ب

ــر  ــر ب ــت 100 لیت ــا ظرفی ــاه ب ــه چ حلق
ــه اســت.  ثانی

بــا اجــراى ایــن پــروژه 11785 خانــوار و 
ــر جمعیــت روســتایى تحــت  39809 نف
ــرد. ــرار مى گی ــدار ق ــوش آبرســانى پای پ

 استاندار آذربایجان شرقى:
 یکــى از عوامل مهــم حرکت جهــادى، حل 
معضالت و مشــکالت روستاهاى اســتان است.
ــتایى  ــرارگاه آب روس ــه ق ــرم در جلس ــن خ عابدی
ــن  ــام حس ــرارگاه ام ــکیل ق ــدف از تش ــتان ه اس
مجتبــى (ع) هماهنگــى و هم افزایــى و اســتفاده از 
تمامــى ظرفیت هــا و مجموعه هــاى مختلــف بــراى 
حــل مشــکل روســتاهاى کشــور و اســتان دانســت.
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ــع  ــى مناب ــى و کیف ــاى کم محدودیت ه
ــران  ــى، بح ــطحى و زیرزمین ــاى س آب ه
ــه دنبــال داشــته اســت  فزاینــده آب را ب
ــا  ــه ب ــراى مقابل ــکار ب ــن راه ــه بهتری ک
ــوى  ــعه الگ ــاد و توس ــران ایج ــن بح ای
ــع  ــح مناب ــت صحی ــراى مدیری ــد ب جدی

ــت. آب اس
ــه دلیــل اهمیــت موضــوع اســتفاده از   ب
پســاب ها در صنعــت اســتان آذربایجــان 
مدیرعامــل  بــا  مصاحبــه اى  شــرقى 
ــد.  ــام گردی ــالب انج ــرکت آب و فاض ش
مهنــدس خانــى دربــاره اهمیــت اســتفاده 
از پســاب گفــت: افزایــش جمعیــت نیــاز 
هــر چــه بیشــتر بــه آب را در زمینه هــاى 
مختلــف در پــى خواهــد داشــت و در 
ــد  ــى خواه ــاب فزون ــد پس ــه تولی نتیج
صنعتــى  پســاب هاى  تولیــد  گرفــت. 
حجــم  پیشــرفته  کشــورهاى  در 
قابل مالحظــه اى را شــامل مى شــود، و 
ــعه  ــا توس ــد ب ــورهاى درحال رش در کش
صنایــع در آنهــا حجــم تولیــدى این گونــه 
پســاب ها روزبــه روز افزایــش مى یابــد. 
ــتفاده  ــه و اس ــر تصفی ــزود: به خاط وى اف
مجــدد از پســاب هاى صنعتــى بــراى 
تأمیــن بخشــى از نیازهــاى آبــى روزمــره 

از اهمیــت خاصــى برخــوردار اســت. 
و  آب  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
ــه داد:  ــرقى ادام ــان ش ــالب آذربایج فاض
تکنولوژى هــاى  پیشــرفت  بــا  امــروزه 

ــوان از پســاب در مصــارف  ــه، مى ت تصفی
مختلفــى اعــم از کشــاورزى، صنعــت، 
شــهرى، مصــارف تفرجــى و نیــز تغذیــه 
آبخــوان اســتفاده کــرد کــه در ایــن 
میــان اســتفاده از پســاب در مصــارف 
ــن  ــرار دارد بنابرای ــت ق ــى در اولوی صنعت
ــادى  ــه اقتص ــده صرف ــه ش ــاب تصفی پس
بســیار باالیــى بــراى بخــش صنعــت دارد 
ــارکت  ــراى مش ــد ب ــزرگ بای ــع ب و صنای
آب  تأمیــن  و  فاضــالب  طرح هــاى  در 

ــوند.  ــقدم ش ــود پیش ــاز خ موردنی
ــرد:  ــد ک ــى تاکی ــد خان ــدس محم مهن
اســتفاده از پســاب بــراى تأمیــن آب 
صنایــع یــک ســرمایه گذارى مطمئــن 
اســت و بایــد صنایــع اســتان بــر آن 
ایــن  از  بتواننــد  تــا  شــوند  متمرکــز 
و  بهــره  بیشــترین  ســرمایه گذارى 
اســتفاده را ببرنــد کــه نتیجــه آن در 
ــود  ــد ب ــاهده خواه ــاد کالن قابل مش ابع
و تأثیــر مســتقیم بــر ذخیــره منابــع آبــى 

اســتان خواهــد داشــت. 
اســتان  آبفــاى  شــرکت  مدیرعامــل 
تصریــح کــرد: یکــى از برنامه هــاى مهــم 
در زمینـــه اســـتفاده مجـــدد از پساب ها 
و  بازچرخانــى  امــکان  صنعــت،  در 
اســتفاده مجــدد از پســاب خــود صنایــع 
اســت کــه ایــن امــر مى توانــد به صــورت 
برنامه ریــزى شــده بـــراى اســتفاده از 
بــراى  مختلــف  بخش هــاى  پســاب 

ــد.  ــر باش همدیگ

وى افــزود: اســتفاده مجــدد از فاضالب هــا 
ــکان  ــى ام ــدف کل ــا دو ه ــت ب در صنع
واحدهــاى  در  آنهــا  بازچرخــش 
آلودگــى  از  جلوگیــرى  و  صنعتــى 
مى شــود.  برنامه ریــزى  محیط زیســت 
ــیمى،  ــت، پتروش ــیمیایى، نف ــع ش صنای
در  و...  فــوالد  و  نســاجى  کاغذســازى، 
زمــره صنایعــى هســتند کــه امــکان 
شــده  تصفیــه  پســاب هاى  برگشــت 
جهــت مصــارف مختلــف در آنهــا وجــود 
دارد و در فعالیت هــاى صنعتــى نظیــر 
دیگ هــاى  خنک کننــده،  برج هــاى 
و  محصــوالت  تولیــد  فراینــد  بخــار، 
ــارى فضــاى ســبز،  همچنیــن جهــت آبی
ــار در  ــرل گردوغب ــق و کنت ــال حری اطف
صنایــع مى تــوان از فاضــالب تصفیــه 

ــرد.  ــتفاده ک ــده اس ش
مهنــدس محمــد خانــى در پایــان تاکیــد 
کــرد: باتوجه بــه ایــن کــه کشــور ایــران و 
ــال هاى  ــرقى در س ــان ش ــتان آذربایج اس
اخیــر دچــار کمبــود بــارش اســت و 
باتوجه بــه اینکــه تأمیــن آب شــرب بــراى 
ــاى  ــه اولویت ه ــى از جمل ــارف خانگ مص
ــن  ــت بنابرای ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
باتوجه بــه  شــرقى  آذربایجــان  اســتان 
کارخانه هــاى  و  شــرکت ها  دارابــودن 
بــزرگ مخصوصــاً فــوالد، ضــرورى اســت 
در جهــت حفــظ منابــع آبــى از پســاب ها 
اســتفاده کننــد تــا در آینــده دچــار 

ــویم. ــى نش ــران آب ــود و بح کمب

فاضالب  تصفیه  از  حاصل  پســاب  فاضالب  نقش  تصفیه  از  حاصل  پســاب   نقش 
بر صنایــع کوچک و بزرگ اســتانبر صنایــع کوچک و بزرگ اســتان
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و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرقى  ــان ش ــالب آذربایج فاض
ــن کــه حــوزه آب  ــان ای ــا بی ب
بــراى جامعــه مهــم و اساســى 
اســت افــزود: ایــن حــوزه بایــد 
ــت  ــاص و دق ــه خ ــورد توج م

ــرد. ــرار گی ــژه ق ــر وی نظ
مهنــدس خانــى در ایــن دیــدار 
از حســن همــکارى اداره اوقاف 
مســاجد  جماعــات  ائمــه  و 
ترویــج  راســتاى  در  اســتان 
فرهنــگ مصــرف بهینــه آب 

ــرد. ــکر ک ــر و تش تقدی
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وى 
ظرفیــت عظیــم ایــن قشــر 
فرهنــگ  بــر  تأثیرگــذار 
ــتان  ــتانه تابس ــرف در آس مص
از  پیــش  از  بیــش  بتوانیــم 
حضــور روحانیــون اســتفاده 
ــه مصــرف  ــردم را ب کــرده و م
نماییــم. دعــوت  آب  درســت 

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت 
آذربایجــان  فاضــالب  و  آب 
ــل  ــا تعام ــه داد: ب ــرقى ادام ش
ــاه  ــر چ ــکان حف دو اداره و ام
و ایجــاد تأسیســات در اراضــى 
ــم از  ــتان مى توانی ــه اس موقوف
منابــع آب هــاى زیرزمینــى بــه 
ــع  ــراى توزی ــه ب ــورت بهین ص
ــا  ــم ت ــتفاده کنی ــه اس عادالن
در  آب  تأمیــن  مشــکالت 

ــود. ــل ش ــده ح آین

مدیــر کل اداره اوقــاف و امــور 
ــن  ــم در ای ــتان ه ــه اس خیری
اقدامــات  از  گفــت:  دیــدار 
ــتمرار  ــراى اس ــرکت ب ــن ش ای
ــردم  ــه م ــانى ب ــات رس خدم
و  آب  حــوزه  در  اســتان 
فاضــالب و تدابیــر اتخاذ شــده 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــراى ب ب
محدودیت هــا بــا توجــه بــه 
ــود در  ــده موج مشــکالت عدی
مــردم  مصرفــى  آب  تأمیــن 

ــرد. ــکر ک ــر و تش تقدی

حســینى  حجت االســالم 
و  تعامــل  پیرامــون  افــزود: 
همــکارى متقابــل در راســتاى 
ظرفیت هــا  از  اســتفاده 
بــراى  اوقــاف  امکانــات  و 
کمــک بــه خانــواده بــزرگ 
امیدواریــم  فاضــالب  و  آب 
و  آب  حــوزه  در  مشــکالتى 
فاضــالب در برخــى مناطــق 

باشــیم. نداشــته  اســتان 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ا اافف قق ا ه ادا کل ندددی ح الالالالالم حجججججتتتتاااالالال

پایــدار آب  تأمیــن  راســتاى  در  آبفــا  و  اوقــاف  تعامــل 
در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مطرح شد:
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دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقى با قائم مقام شهردار کالنشهر تبریز

مدیرعامــل آبفاى اســتان جهت هــم اندیشــى و بررســى پروژه هاى در دســت اقدام شــرکت 
آب و فاضــالب در کالنشــهر تبریــز در حــوزه فاضــالب و گســترش همــکارى دوطرفــه براى 
رفع مشــکالت موجود بــا مهنــدس تیزپــاز قائم مقــام شــهردار تبریز دیــدار و گفتگــو کرد.

مهنــدس خانــى، در ایــن جلســه با اشــاره 
ــالب  ــاى فاض ــراى پروژه ه ــه اج ــه ادام ب
ــهر و  ــد و گســترش ش ــرد: رش ــار ک اظه
تکمیــل نشــدن برخــى زیرســاخت ها 
ــراى  ــده  اى ب ــروز مشــکالت عدی باعــث ب
ــى  ــردم و همچنیــن دســتگاه هاى متول م
ــالب  ــرکت آب و فاض ــر ش ــه نظی مربوط
شــد امــا ایــن شــرکت تمــام تــوان خــود 
ــاخت ها  ــعه زیرس ــاد و توس ــراى ایج را ب

ــرد. ــکار مى گی ــالب ب ــش فاض در بخ
در  هم افزایــى  و  تعامــل  گفــت:  وى 
راســتاى حل مشــکالت موجب پیشــرفت 
امــور و کســب رضایــت شــهروندان و حل 
مشــکالت آنهــا خواهــد شــد و امیــدوارم 
شــهردارى محتــرم بــا صــدور ســریع 
ــل  ــد تکمی ــش رون ــث افزای ــا باع مجوزه

ــود. ــز ش ــهر تبری ــالب ش فاض
ــر 14 ــال حاض ــرد: در ح ــح ک وى تصری

شــهر اســتان داراى شــبکه فاضــالب 
مى باشــد کــه شــهر تبریــز بــا 86 درصــد 
باالتریــن میــزان شــبکه را دارا مى باشــد 
و دومیــن کالنشــهر ایــران در توســعه 

ــد. ــالب مى باش ــبکه فاض ش
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــاى اس ــل آبف مدیرعام
تصفیه خانــه فاضــالب اصلــى تبریــز از 
جملــه اقدامــات بــارز و شــاخص در ایــن 
زمینــه اســت کــه از ســال 80 شــروع بــه 
کارکــرده اســت و فــاز دوم تصفیــه خانــه 
ــن  ــزء بزرگ تری ــه ج ــز ک ــالب تبری فاض
ســاخت  حــال  در  تصفیه خانه هــاى 
ــون  ــک میلی ــت ی کشــور اســت و جمعی
ــد  ــرار خواه ــش ق ــت پوش ــرى را تح نف

داد.
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــى در پای ــدس خان مهن
تصفیه خانــه  دوم  مــدول  احــداث 
ســال 95 از  تبریــز  فاضــالب  بــزرگ 

ــارد  ــغ 182 میلی ــه مبل ــراردادى ب ــا ق ب
ــاز  ــن آغ ــع و لج ــاز مای ــان در دو ف توم
شــده اســت و ســویل بخــش مایــع بیــش 
ــى دارد و  ــرفت فیزیک ــد پیش از 95 درص
یکــى از پیشــرفته ترین و کارآمدتریــن 
فاضــالب  تصفیــه  بــه روز  فرایندهــاى 
شــهرى مى باشــد و در ســفر ریاســت 
جمهــورى بــه آذربایجــان شــرقى افتتــاح 

ــد. ــد ش خواه
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مهنــدس خانــى مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
ــالم  ــدس و اع ــى ق ــه مناســبت روز جهان اســتان ب
ــور  ــت حض ــالب جه ــرکت آب و فاض ــى ش آمادگ
حماســى در راهپیمایــى روز قــدس بیانــه اى صــادر 

کــرد.  متــن پیــام بــه شــرح ذیــل اســت:
بسم اهللا الرحمن الرحیم

روز قــدس میــراث گران بهــاى بنیان گــذار فقیــد جمهــورى 
اســالمى و نشــانى از عمــق دوراندیشــى و هوشــمندى امــام 
خمینــى (ره) اســت کــه بیانگــر اعتقــاد و پایبنــدى اش بــه 
ــان  ــل زورگوی ــالمى مقاب ــجام اس ــدت و انس ــه وح اندیش

عرصــه جهانــى اســت. 
انقــالب اســالمى ایــران کــه از بــدو تأســیس همــواره 
وحــدت مســلمین را شــعار محــورى خــود قــرار داده اســت، 
همچنــان بــر ایــن شــعار اصــرار دارد و محــور مشــترك ایــن 

ــد.  ــدس و آزادى آن مى دان ــئله ق ــدت را مس وح
ضمــن حمایــت از ایــن ملت هــا، با حضــورى پرشــور و همراه 
ــلمان، آزادى  ــاى مس ــر ملت ه ــران و دیگ ــزرگ ای ــردم ب م

قــدس شــریف را در روز قــدس فریــاد خواهیــم زد و 
ــا فریادهــاى حق طلبانــه مســلمانان  اطمینــان داریــم کــه ب
و ســیل خروشــان امــت اســالمى، روزى آرمــان امــام راحــل 
ــم نشســت و  ــه نظــاره خواهی ــدس را ب ــر آزادى ق مبنــى ب
در مســجداالقصى نمــاز شــکر و وحــدت را اقامــه خواهیــم 

کــرد. 
صهیونیســت غاصــب بایــد بدانــد حکومــت اســالمى و 
به ویــژه مــردم شــریف و انقالبــى ایــران همــواره از حقــوق 
بــه حــق ملــت فلســطین حمایــت کــرده و غــده ســرطانى 

ــد.  ــوم مى کن ــب را محک ــرائیل غاص اس
از  بیشــتر  قــدس  روز  گرامیداشــت  اهمیــت  امســال 
ــد  ــالمى بای ــع اس ــالم و مجام ــان اس ــه اســت و جه همیش
ــاوم  ــردم مق ــارى م ــه ی ــل ب ــر از ســال هاى قب قدرتمندانه ت
فلســطین بشــتابند؛ بنابرایــن مــردم ایــران و جهــان خواهند 
ــر صــورت  ــار دیگــر ســیلى محکــم دیگــرى را ب ــا ب آمــد ت
جنایتــکاران فــرود آورده و عــزت، غــرور و ســرافرازى را براى 
ایــران عزیــز اســالمى و ملــت مســلمان و آزادى خــواه جهــان 

ــه ارمغــان آورنــد.  ب
ــان  ــتان آذربایج ــالب اس ــرکت آب و فاض ــان ش ــا کارکن م
شــرقى، ضمــن آرزوى قبولــى طاعــات و اعــالم حمایــت از 
ــوم فلســطین و در جهــت تحقــق آرمــان آزادى  ملــت مظل
قــدس شــریف و بــا درك اهمیــت عمــق راهبــردى انقــالب 
ــه  ــن جمل ــرار ای ــروز و تک ــان ام ــه و جه اســالمى در منطق
مقــدس کــه مســئله فلســطین، مســئله اول جهــان اســالم 
اســت، در ایــن روز بــا همراهــى ســایر اقشــار مختلــف مردم 
در راهپیمایــى روز قــدس شــرکت کــرده و انزجــار و نفــرت 
ــا  ــم صهیونیســتى ب ــودك کــش و ظال ــم ک ــود را از رژی خ

حضــورى پرشــور اعــالم خواهیــم کــرد. 
محمد خانى

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

فاضالب  و  آب  شــرکت   بیانیــه 
به  شــرقى  آذربایجان  اســتان 
قدس جهانــى  روز  مناســبت 
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بدیــن  تقدیــر  لــوح  متــن 
اســت:  شــرح 

فاضـالب  و  ّآب  شـرکت  مدیرعامـل 
شـرقى آذربایجـان 

خـادم الشـهدا بـرادر بسـیجى محمد 
نى خا

مجاهدت هــاى  و  تالش هــا 
و  حفــظ  در  حضرتعالــى  ارجمنــد 
شــهادت،  و  ایثــار  فرهنــگ  نشــر 
و  ســپاس ها  بهتریــن  شایســته 

اســت.  نکوداشــت ها 

در  جنابعالــى  خالصانــه  خدمــت 
پشــتیبانى از کاروان هــاى راهیــان 
مقــام  فرمــوده  بــه  کــه  نــور 
بزرگ تریــن  والیــت،  عظمــاى 
ــت از  ــور اس ــى کش ــت فرهنگ حرک
ــد  ــد ش ــوش نخواه ــا فرام خاطره ه
بــه  مى دانیــم  فــرض  خــود  بــر  و 

ــا (ع)  ــام رض ــش ام ــداق فرمای مص
مــن  المنعــم  یشــکر  لــم  (مــن 
ــل)  ــکر اهللا عزوج ــم یش ــوق ل المخل
پرثمرتــان  تالش هــاى  قــدردان 

باشــیم. 

در  را  شــما  روزافــزون  توفیقــات 
نظــام  آرمان هــاى  از  پاســدارى 
و  اســالمى  جمهــورى  مقــدس 
ــم  ــى معظ ــات فرمانده ــق منوی تحق
امــام  آیــت اهللا  حضــرت  قــوا  کل 
از  (مدظله العالــى)  خامنــه اى 

خواســتاریم.  متعــال  خداونــد 

عابدین خرم - استاندار آذربایجان شرقى
سرتیپ دوم پاسدار اصغر عباسقلیزاده - 

فرمانده سپاه عاشورا

شرقى آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  از  تقدیر 
نــور راهیــان  کاروان هــاى  از  پشــتیبانى  و  کمــک  در 

طــى مراســمى بــا حضــور 
اســتاندار  خــرم  عابدیــن 
ــردار  ــرقى و س ــان ش آذربایج
ــده  ــقلیزاده فرمان ــر عباس اصغ
ســپاه عاشــورا، از مجریان اردوى 
ــوح  ــر و ل ــور تقدی ــان ن راهی
تقدیــرى بــه مدیرعامل شــرکت 
آذربایجــان  فاضــالب  و  آب 

ــد. ــدا ش ــرقى اه ش
اعطــاى ایــن لــوح تقدیــر در راســتاى 
شــرکت  فعالیت هــاى  از  قدردانــى 
آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى در 
ــق  ــا و تحق ــبرد برنامه ه ــت پیش جه
اهــداف بســیج ده هــا میلیونــى اســت. 
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اضطــرارى  پروژه هــاى  پیگیــرى 
ــذر از پیــک  ــى و گ ســازگارى کم آب
مصــرف کالنشــهر تبریــز بــا حضــور 
و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــران 
فاضــالب و آب منطقــه اى آذربایجان 
مشــترکى  کارگــروه  در  شــرقى 

ــد. ــى ش بررس

جلســه کارگــروه مشــترك آب و آبفــا 
بــراى پیگیــرى تکمیــل و رفــع موانــع 
ــال  ــاى در ح ــن پروژه ه ــراى آخری اج
ــور  ــا حض ــز ب ــهر تبری ــراى کالنش اج
معاونــان و مدیــران دو شــرکت در 
ســالن جلســات شــرکت آب منطقه اى 

آذربایجــان شــرقى تشــکیل شــد. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجــان شــرقى در ایــن جلســه بــا 
ــه کاهــش بارش هــا در ســال  اشــاره ب
آبــى جــارى، تــداوم خشکســالى و بــه 
ــى  ــع آب ــر مناب ــع آن کاهــش ذخای تب
موجــود، تبییــن برنامه هــاى هدفمنــد 
اساســى  برنامه هــاى  از  یکــى  را 
ــرف آب  ــک مص ــذر از پی ــت گ مدیری

ــمرد.  برش

با  ســازگارى  کارگــروه   برگــزارى 
مصــرف پیــک  از  گــذر  و  کم آبــى 

مهنــدس خانــى گفــت: فرهنگ ســازى در کلیــه زمینه هــا باالخــص مصــرف 
ــایر  ــاورزى و س ــارف کش ــراى مص ــم ب ــرب و ه ــراى ش ــم ب ــه آب ه بهین
ــا برنامه ریزى هــاى  ــوده و شــرکت آب و فاضــالب اســتان ب مصــارف نیــاز ب
ــات  ــازى و تبلیغ ــار فرهنگ س ــام داده در کن ــه انج ــى ک ــاه و بلندمدت کوت
ــرف آب  ــک مص ــذر از پی ــاهد گ ــاءاهللا ش ــهر، ان ش ــطح ش ــب در س مناس

باشــیم و مشــکلى نداشــته باشــیم. 
ــائل و  ــا، مس ــت پروژه ه ــن وضعی ــزارش آخری ــن گ ــه ضم ــن جلس در ای
موضوعــات مربوطــه از جملــه حفــر و تجهیــز چاه هــا، تکمیــل ایســتگاه هاى 
پمپــاژ رینــگ جنوبــى، پیگیــرى اعتبــارات الزم و ســناریوهاى گــذر از پیــک 

مصــرف آب کالنشــهر تبریــز مــورد بررســى قــرار گرفــت. 
ایــن جلســه 2 نوبــت در مــاه بــراى پیگیــرى و تســریع آخریــن پروژه هــاى 

در حــال اجــرا تشــکیل مى شــود.

اساســى  هــاى 
ــرف آب  ــک مص
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هدررفــت آب نــه تنهــا باعــث کاهــش 
انتقــال،  آب،  تأمیــن  هزینه هــاى 
ســرمایه گذارى  انــرژى،  تصفیــه، 
دیگــر  و  جدیــد  تأسیســات  بــراى 
مــوارد مى شــود بلکــه باعــث افزایــش 
کیفیــت خدمت رســانى و نیــز افزایــش 
ــد شــد.  ــز خواه ــد شــرکت ها نی درآم
وى افــزود: آمــار آب تولیــدى نســبت 
ــدان  ــه ســال هاى قبــل افزایــش چن ب
زیــادى نداشــته امــا در مقابــل تأثیــر 
خشکســالى و افزایــش جمعیــت در آن 
ــوده و آب در دســترس را  تأثیرگــذار ب
ــد در  ــن رون ــه ای ــرده کــه ادام کــم ک

ســال هاى آینــده کشــور را بــا مشــکل 
جــدى کمبــود آب مواجــه خواهــد 

کــرد. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجــان شــرقى در پایــان تاکید 
ــد  ــار نشــان مى ده ــن آم ــرد: ای ک
بــه جــاى ایجــاد منابــع آبــى 
برنامه ریــزى،  بــا  بایــد  جدیــد 
مطالعــه و تحقیقــات علمــى از 
هدررفــت آب جلوگیــرى کــرد تــا 
ــش  ــث افزای ــن صــورت باع ــه ای ب

ــود.  ــد ش تولی

دبیــر کارگــروه هدررفــت واقعــى آب 
بــدون درآمــد نیــز هــدف از برگــزارى 
ــد آب  ــش درص ــه را کاه ــن جلس ای
تجربیــات  ارائــه  درآمــد،  بــدون 
کاهــش  مدیریتــى  راهکارهــاى  و 
و  ظاهــرى  هدررفــت  مؤلفه هــاى 
واقعــى، تصویــب طــرح مــدل ســازى 
هیدرولیکــى و همچنیــن تجزیــه و 
صورت گرفتــه  برنامه هــاى  تحلیــل 

ــرد.  ــان ک بی
بــا  بایــد  افــزود:  جلیلــى  دکتــر 
برنامه ریزى هــاى دقیــق بــه ســوى 
پیشــرفت هاى  و  تکنولوژى هــا 
جدیــد رفــت تــا میــزان هدررفــت آب 
حداقــل 5 درصــد کاهــش پیــدا کنــد.
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بــا حضــور دکتــر داودى نماینــده مــردم 
ــس  ــراب در مجل ــتان س ــریف شهرس ش
خانــى  مهنــدس  اســالمى،  شــوراى 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان، فرمانــدار و مقامــات اســتانى 
اجرائــى  عملیــات  کلنــگ  محلــى،  و 
ایســتگاه پمپــاژ و شــبکه جمــع آورى 
فاضــالب مــدرن شــهرك عالمــه امینــى 
شهرســتان ســراب بــا هزینــه اى بالــغ بــر 
182 میلیــارد ریــال بــه زمیــن زده شــد.

مهنــدس خانــى مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى در 
اجرائــى  عملیــات  کلنگ زنــى  آئیــن 
ایســتگاه پمپــاژ و شــبکه جمــع آورى 
فاضــالب مــدرن شــهرك عالمــه امینــى 
ــرکت آب  ــت: ش ــراب گف ــتان س شهرس
و فاضــالب آذربایجــان شــرقى بمنظــور 
ــه و  ــت محیطى منطق ــار زیس ــود آث بهب
ارتقــاء و باالبــردن ســطح زندگــى مــردم 
منطقــه بــا عنایــت بــه مطالعــات انجــام 
گرفتــه و مشــخص شــدن پیمانــکار، هــم 
اکنــون عملیــات اجرائــى ایســتگاه پمپــاژ 
ــاز و  ــالب، آغ ــع آورى فاض ــبکه جم و ش
ان شــاءاهللا در کمتریــن زمــان ممکــن بــه 

بهره بــردارى خواهــد رســید.
پــروژه  ایــن  افــزود  خانــى  مهنــدس 
بــا  منطقــه  اساســى  نیــاز  باتوجه بــه 
مشــارکت شــرکت هاى آب و فاضــالب 
اســتان و مــردم منطقــه شــروع مى شــود و 

بــا جمــع آورى و تصفیــه فاضــالب بصورت 
ــت محیطى  ــار زیس ــود آث ــتى، بهب بهداش
ــاء بهداشــت عمومــى منطقــه هــم  و ارتق

ــد.  ــد آم ــم خواه فراه
توســعه  باتوجه بــه  کــرد  تصریــح  وى 
شــهر، ارائــه خدمــات مطلوب و بهداشــتى 
بــه شــهروندان توســط شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان یــک ضــرورت بــوده و بــا 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــن دســت پروژه ه اجــراى ای
ــوان از آب  دفــع بهداشــتى فاضــالب مى ت
ــز در مصــارف  ــه شــده فاضــالب نی تصفی

ــرد.  ــتفاده ک کشــاورزى اس
دکتــر داودى نماینــده مــردم شــریف 
مراســم  ایــن  در  ســراب  شهرســتان 
ــل  ــات مدیرعام ــى از زحم ــن قدردان ضم
ــراى  ــتان، اج ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
عملیــات اجرائــى ایســتگاه پمپاژ و شــبکه 
جمــع آورى فاضالب در شهرســتان ســراب 

ــت.  ــت دانس ــز اهمی را حائ
وى بــا اشــاره بــه قدمــت شــبکه فاضــالب 
شهرســتان ســراب و 70 درصــدى تحــت 

ــالب  ــع فاض ــبکه دف ــودن ش ــش ب پوش
شهرســتان، ابــراز امیــدوارى نمودنــد کــه 
بــا همــت و تــالش کارکنــان شــرکت 
ــورت  ــتان بص ــالب کل شهرس آب و فاض
ــرد.  ــرار گی صددرصــد تحــت پوشــش ق

پــروژه اجــراى ایســتگاه پمپــاژ و شــبکه 
جمــع آورى فاضــالب مــدرن شــهرك 
ــدف  ــا ه ــراب ب ــهر س ــى ش ــه امین عالم
ــاء  ــى و ارتق ــالب خانگ ــع آورى فاض جم
ــار  ــا اعتب ــى، ب ــت عموم ــطح بهداش س
ــال در  ــارد ری ــده 182 میلی پیش بینى ش
ســه فــاز و بــه طــول 1500 متــر خــط 

ــد شــد.  ــرا خواه ــال فاضــالب اج انتق
 فــاز اول: احــداث خــط انتقــال بــا 
دوم:  فــاز  یــال،  میلیــارد   42 اعتبــار 
ــا  ــالب ب ــاژ فاض ــتگاه پمپ ــداث ایس اح
ــاز ســوم:  ــال و ف ــارد ری ــار 60 میلی اعتب
احــداث شــبکه داخلــى شــهرك جهــت 
وصــل بالــغ بــر 500 واحــد مســکونى بــا 

ــال  ــارد ری ــار 80 میلی اعتب

فاضالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامل  حضــور  با 
اســتان کلنگ عملیات اجرائى ایســتگاه پمپاژ 
شــهرك  مدرن  فاضالب  جمع آورى  شــبکه  و 
شد زده  زمین  به  ســراب  شهرستان  امینى  عالمه 

جمع آورى  شــبکه  و  پمپــاژ  ایســتگاه  زنى   کلنگ 
سراب شهرستان  امینى  عالمه  شــهرك  مدرن  فاضالب 
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یکــى از برنامه هــاى مهــم در زمینـــه 
ــکان  ــاب ها، ام ــدد از پس ــتفاده مجـ اسـ
بازچرخانــى و اســتفاده مجــدد در صنعت 
و احیــاى دریاچه هــا و تاالب هــا از آن 
اســت کــه ایــن امــر مى توانــد به صــورت 
ــتفاده در  ــراى اس ــده بـ ــزى ش برنامه ری

ــد. ــد باش ــف مفی ــاى مختل بخش ه
دریاچــه ارومیــه یکــى از دغدغه هــاى 
جــدى زیســت محیطى کشــور محســوب 
ــر  ــالیان اخی ــول س ــه در ط ــود ک مى ش
در صــدر خبرهــاى زیســت محیطى قــرار 

گرفتــه اســت. 
ــن  ــاى ای ــراى احی ــددى ب ــات متع اقدام
ــه  ــده ک ــى ش ــون عملیات ــه تاکن دریاچ
ــا توفیقــات مطلــوب اثــرى نیــز همــراه  ب
ــه  ــت ب ــا بازگش ــان ت ــا همچن ــوده، ام ب
شــرایط ایدئــال گذشــته فاصلــه بســیارى 

ــود دارد.  وج
دریاچــه ارومیــه یکــى از بزرگ تریــن 
در  کــه  اســت  ایــران  دریاچه هــاى 
ــى  ــرقى و غرب ــان ش ــتان هاى آذربایج اس
نام هــاى  بــا  در گذشــته  و  دارد  قــرار 
ــه  ــا و دریاچ ــور دری ــه ش ــادى از جمل زی

مى شــد.  شــناخته  رضائیــه 
5700 وســعت  بــا  ارومیــه  دریاچــه 

دریاچــه  بزرگ تریــن  کیلومترمربــع، 
دریاچــه  بزرگ تریــن  ایــران،  داخلــى 
ــه، ششــمین دریاچــه  آب شــور خاورمیان
بــزرگ آب شــور دنیــا و در ردیــف بیســت 
از  دنیــا  بــزرگ  دریاچــه  پنجمیــن  و 
ــى  ــرد و یک ــرار مى گی ــاحت ق ــر مس نظ
عرضــه  و  تولیــد  منابــع  مهم تریــن  از 

جهانــى آرتمیــا بــه شــمار مى آیــد. 
ــد  ــه بع ــه 80 ب ــه از ده ــه ارومی دریاچ
ــى،  ــرات اقلیم ــف تغیی ــل مختل ــه دالی ب
زیســت محیطى و انســانى روبــه خشــکى 
ــود  ــل وج ــه دلی ــه ب ــن دریاچ ــت. ای رف
نمــک بســیار زیــاد پــس از خشــک 
شــدن تبدیــل بــه یکــى از معضــالت 
مــردم منطقــه شــده اســت و احیــاى آن 

ــت.  ــى اس ــم و حیات ــوارد مه ــزء م ج

باتوجه بــه خشکســالى ســطح کشــور کــه 
باعــث تغییــر اقلیــم در مناطــق مختلــف 
کشــور شــده اســت، دریاچــه ارومیــه 
نیــز دچــار بحــران خشکســالى شــد کــه 
ــر  ــاى آن در نظ ــراى احی ــى ب راهکارهای

گرفتــه شــد. 
اگرچــه معضــل دریاچــه ارومیــه در قالــب 
مســائل زیســت محیطى قابــل تعریــف 
ــا  ــق نگرانى ه ــش و عم ــا چال ــت، ام اس
ــه  ــت ک ــى اس ــه میزان ــوص ب دراین خص
ــر  ــى دیگ ــارى و هم افزای ــا همی ــا ب تنه
نهادهــاى ذى ربــط، امــکان مدیریــت ایــن 

ــدارد.  بحــران وجــود ن
ــاب  ــا ورود پس ــاى احی ــى از راهکاره یک
ــه  ــت ک ــه اس ــه دریاچ ــده ب ــه ش تصفی
شــده  انجــام  برنامه ریزى هــاى  طــى 
قــرار شــد در حوضــه آبریــز دریاچــه کــه 
ــاب،  ــز، بن ــهر (تبری ــر 14 ش ــتمل ب مش
آذرشــهر، عجــب شــیر، ارومیــه، گلمــان، 
بــوکان،  اشــنویه،  میانــدوآب،  نقــده، 
اســت  و...)  ســلماس  مهابــاد،  تــکاب، 
پســاب تصفیــه شــده آن هــا تحویــل 

ــود.  ــه ش ــه ارومی ــره دریاچ پیک
پــروژه مــدول دوم تصفیــه فاضــالب تبریز 
تصفیه خانــه  بزرگ تریــن  به عنــوان 
ــه  ــور ب ــداث کش ــال اح ــالب در ح فاض
ظرفیــت یــک میلیــون نفــر در حــال 

ــرا اســت.  اج
ــز  ــه فاضــالب تبری ــدول اول تصفیه خان م
ــت 600 ــراى جمعی ــال 80 ب ــز در س نی

هــزار نفــرى احــداث شــد امــا باتوجه بــه 
جمعیــت یــک میلیــون و 600 هــزار 
ــن  ــل ای ــز تکمی ــهر تبری ــرى کالن ش نف

ــرح ضــرورى اســت.  ط
ــزرگ  ــه ب ــدول دوم تصفیه خان احــداث م
فاضــالب تبریــز از ســال 95 و بــا اعتبــار 
ــاز  ــان در دو ف ــارد توم ــه 182 میلی اولی
ــویل  ــه س ــد ک ــاز ش ــن آغ ــع و لج مای
درصــد   95 از  بیــش  مایــع  بخــش 

پیشــرفت فیزیکــى دارد. 

ــدول  ــوع م ــه مســئوالن از مجم ــه گفت ب
ــز، 125 ــز نی ــه تبری اول و دوم تصفیه خان

میلیــون مترمکعــب پســاب تصفیــه شــده 
بــه دریاچــه ارومیــه انتقــال خواهــد 

یافــت. 
ایــن پســاب تصفیــه شــده از طریــق 
ــه  ــر ب ــول 50 کیلومت ــه ط ــه ب ــط لول خ
ــت  ــد یاف ــال خواه ــه انتق ــه ارومی دریاچ
ــط  ــه توس ــط لول ــن خ ــاخت ای ــه س ک
ســازمان آب منطقــه اى اســتان در حــال 

ــت.  ــام اس انج
عــالوه بــر تصفیه خانه هــاى فاضــالب 
ــاب،  ــالب بن ــه فاض ــز، از تصفیه خان تبری
ــه  آذرشــهر و عجــب شــیر نیــز پســاب ب
ــت  ــد یاف ــال خواه ــه انتق ــه ارومی دریاچ
ــدد  ــاى مج ــه احی ــک ب ــاهد کم ــا ش ت

ــیم.  ــه باش ــه ارومی دریاچ
در حــال حاضــر عرصــه آبــى دریاچه ســه 
ــه  ــز س ــه نی ــر و آب دریاچ ــزار کیلومت ه
میلیــارد مترمکعــب بــرآورد مى شــود 
کــه بازگشــت بــه شــرایط مطلــوب دوران 
ــارد  ــن 13 میلی ــتلزم تأمی ــته، مس گذش
مترمکعــب آب خواهــد بــود و ایــن امــرى 
بســیار دشــوار و زمان بــر هســت کــه 
ــى خــاص  ــارات مل مســتلزم تأمیــن اعتب

بــه خــود اســت. 
اقدامــات  بــا  صرفــاً  اســت؛  گفتنــى 
مکانیکــى نمى تــوان بــه احیــاى ایــن 
ــار اتخــاذ  ــود و در کن ــدوار ب دریاچــه امی
چنیــن تدابیــرى بایــد اقدامــات دیگــرى 
اعــم از اصــالح الگــوى کشــت، بهــره 
ــن،  ــارى نوی ــتم هاى آبی ــرى از سیس گی
اصــالح شــیوه مصــرف آب و دادن حقابــه 
ــر  ــداوم مدنظ ــورت م ــز بص ــه نی دریاچ
قــرار گیــرد تــا عــالوه بــر احیــاى کامــل 
ایــن دریاچــه شــاهد رونــق اقتصــادى در 

ــیم. ــز باش ــه نی منطق
روابط عمومى آبفاى آذربایجان شرقى

احیا  رونــد  در  پســاب ها   نقش 
کشــور تاالب هاى  و  دریاچه هــا 
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ــت  ــورى هدررف ــروه کش ــه کارگ جلس
واقعــى آب بــدون درآمــد، بــه میزبانــى 
شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 

ــزار شــد. شــرقى برگ
کارگــروه آب بــدون درآمــد و مدیریت 
مصــرف بــا حضــور مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى، 
کارشناســان شــرکت مهندســى آب و 
فاضــالب، اســاتید دانشــگاه و معاونیــن 
بــه  کشــور،  سراســر  بهره بــردارى 
ــان  ــاى آذربایج ــرکت آبف ــى ش میزبان

شــرقى برگــزار شــد. 
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجــان شــرقى در ایــن جلســه 
ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن 
گفــت: آب بــدون درآمــد عبارت اســت 
از اختــالف بیــن حجــم آب ورودى بــه 
ــارف  ــع) و مص ــبکه توزی ــتم (ش سیس
مجــاز بــا درآمــد طــى یــک ســال کــه 
داراى ســه جــزء اصلــى، هدررفــت 
واقعــى، هدررفــت ظاهــرى و مصــارف 

ــد اســت.  ــدون درآم ــاز ب مج
مهنــدس خانــى افــزود: هــدف اصلــى 
ایــن جلســه کاهــش هدررفــت آب در 
مناطــق خشــک و نیمه خشــک مقابلــه 
بــا کم آبــى و حفــظ محیط زیســت 
بــه دلیــل خشکســالى ها و محدودیــت 
منابــع آب اســت امــا هــدف مهــم 

دیگــر بــه جنبــه اقتصــادى ایــن بحــث 
ــردد.  برمى گ

ــت آب در  ــت: هدررف ــار داش وى اظه
ــى «هدررفــت ظاهــرى»  دو گــروه کل
ــاى  ــى از خط ــه ناش ــى ک ــا هدررفت ی
مدیریــت داده هــا و سیســتم، خطــاى 
و  کنتورهــا  دقــت  عــدم  از  ناشــى 
ــرى، خطــاى ناشــى  ــدازه گی ــوازم ان ل
از مصــارف و انشــعابات غیرمجــاز و 
همچنیــن «هدررفــت واقعــى» یــا 
هدررفتــى کــه ناشــى از نشــت از 
لوله هــا،  از  نشــت  آب،  انشــعابات 
ــاالت  ــل و اتص ــع و وص ــیرهاى قط ش

ــت آب  ــدار هدررف ــع، مق ــبکه توزی ش
ــازن  ــت از مخ ــرریز و نش ــى از س ناش

ذخیــره آب را شــامل مى شــود. 
و  آب  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى ادامــه داد: 
ــر  ــد کاهشــى هدررفــت آب ب ــد رون بای
اســاس مجمــوع اقدامــات صورت گرفتــه 
از قبیــل اصــالح و بازســازى شــبکه هاى 
فرســوده آب، نشــت یابــى و رفــع نشــت 
در شــبکه و مخــازن و مصادیقــى از ایــن 

نــوع جنبــهٔ عملــى پیــدا کنــد. 
مهنــدس خانــى تصریــح کــرد: کاهش 

ــى آب ــت واقع ــد و هدررف ــدون درآم ــاخص آب ب  ش
اســت کاهــش  بــه  رو  توزیــع  شــبکه هاى  در 
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مجــوز احــداث شــبکه فاضــالب داده 
مســاعدت  بــا  اخیــراً"  کــه  نمى شــد 
مســئوالن مربوطــه کارهــاى اجرایــى آن 

مناطــق را شــروع خواهیــم کــرد. 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
در  کــرد:  اظهــار  شــرقى  آذربایجــان 
مناطــق کم برخــوردار نیــز پیگیــر برخــى 
ــا  ــتیم ت ــبکه فاضــالب هس مشــکالت ش
ــل  ــاه کام ــز در رف ــق نی ــردم آن مناط م

ــند.  باش
وى ادامــه داد: روى هم رفتــه وضــع تولیــد 
آب در اســتان خــوب اســت امــا مصــرف 
ــتانداردهاى در  ــا اس ــق ب ــد مطاب ــم بای ه
نظــر گرفتــه شــده باشــد و فرهنگ ســازى 
ــراى مصــرف آب داشــته  مناســبى نیــز ب

باشــیم. 
و  آب  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى بــه اقدامــات 
ــد  ــرب تاکی ــن آب ش ــاختارى در تأمی س
کــرد و یکــى از راه هــاى اصلــى حــل 
ــز را انتقــال آب  مشــکل قطعــى آب تبری
ــاى  ــد راهگش ــه مى توان ــت ک ارس دانس
خوبــى بــراى بــرون رفــت از مشــکل 

کم آبــى در کالنشــهر تبریــز باشــد. 
مهنــدس خانــى ادامــه داد: همزمــان 
ــالح  ــز اص ــه تبری ــال آب ارس ب ــا انتق ب

ــا  ــد ت ــد ش ــام خواه ــم انج ــبکه ها ه ش
ــه حداقــل  هدررفــت آب از شــبکه ها را ب

ــانیم.  برس
نیــز  آب  کیفیــت  مــورد  در  وى 
آزمایشــگاه  یــک  کــرد:  خاطرنشــان 
مرجــع بــا دســتگاه ها و تکنولــوژى بــاالى 
شــبانه روزى در حــال رصــد هســتند کــه 
ــردم  ــه دســت م ــن آب شــرب را ب بهتری

برســانند. 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــا اشــاره بــه رینــگ  آذربایجــان شــرقى ب
انتقــال آب بــه تبریــز گفــت: متولــى ایــن 
امــر شــرکت آب منطقــه اى اســت کــه در 
ــاى  ــا زون بندى ه ــام آن و ب ــورت اتم ص
انجــام داده شــده مشــکل کمبــود فشــار 

آب نیــز حــل خواهــد شــد. 

شــهردار تبریــز هــم در این جلســه ضمن 
صورت گرفتــه،  تالش هــاى  از  تشــکر 
ــاى  ــرکت آبف ــا ش ــکارى ب ــه هم ــر ادام ب
اســتان تأکیــد کــرده و خواســتار تســریع 
در انجــام پروژه هــا و حضــور بیشــتر 
ــى و  ــا در فعالیت هــاى عمران شــرکت آبف

زیرســاختى مربوطــه شــد. 
برخــى  افــزود:  هوشــیار  یعقــوب 
درگیــر  مــا  شــهرى  پروژه هــاى  از 
فاضــالب  و  آب  زیرزمینــى  تأسیســات 
هســتند کــه عملیــات اجرایــى پــروژه را 

بــه تأخیــر انداختــه اســت. 
ــى همچــون  ــرد: پروژه های ــح ک وى تصری
خــاوران  متــرى   65 مسیرگشــایى 
 - رســالت  غیرهمســطح  تقاطــع  و 
و  آب  تأسیســات  معضــل  دیزل آبــاد 
ــل و  ــد تعام ــه نیازمن ــد ک ــالب دارن فاض
هماهنگــى بــراى رفــع آنهــا اســت. 

شــهردار تبریــز اضافــه کــرد: تــالش 
داریــم بــا هماهنگــى آب و فاضــالب 
اســتان و رفــع تأسیســات زیرزمینــى 
ایــن شــرکت در پروژه هــاى شــهرى، 
ــز  ــا را نی ــن پروژه ه ــاح ای ــمار افتت روزش

ــم.  ــالم کنی اع
تهاتــر مطالبــات طرفیــن از همدیگــر 
ســالن  تکلیــف  تعییــن  بحــث  و 
ــالب در  ــرکت آب و فاض ــیس ش تازه تأس
ــاخت آن  ــوارض س ــارى و ع ــان آبی خیاب
ــن در  ــه طرفی ــق چهارگان و بررســى تواف
ــع در  ــه واق ــن تصفیه خان ــوص زمی خص
ــود کــه  ــه 9 مســائلى ب شــهردارى منطق
ــى  ــورد بحــث و بررس ــه م ــن جلس در ای

ــت. ــرار گرف ق
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در آخریــن جمعــه از مــاه مبــارك 
و  کارکنــان  مدیــران،  رمضــان، 
بســیجیان شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجــان شــرقى در راهپیمایــى روز 

جهانــى قــدس شــرکت کردنــد.

اســتان  آبفــاى  شــرکت  کارکنــان 
صبــح روز جمعــه 9 اردیبهشــت مــاه 
ــزارى  ــاله در برگ ــه دو س ــس از وقف پ
راهپیمایــى روز قــدس بــه دلیــل 
شــیوع بیمــارى کرونــا بــه ســیل 

پیوســتند.  راه پیمایــان 

ــت روز  ــم گرامیداش ــیه مراس در حاش
ــرکت  ــل ش ــدس مدیرعام ــى ق جهان
ــردم  آب و فاضــالب اســتان گفــت: م
همیشــه در صحنــه اســتان بــا حضــور 
ضــد  جنایــات  از  خویــش  فعــال 
ــتى  ــب صهیونیس ــم غاص ــرى رژی بش
ــوم فلســطین  ــردم مظل ــه م نســبت ب
اعــالم انزجــار نمودنــد و بیعــت مجدد 
خــود را بــا آرمان هــاى مقــدس نظــام 
ــام  ــرى و ام ــالمى رهب ــورى اس جمه
راحــل و مــردم مظلــوم فلســطین بــه 

ــد ــره نمودن ــان مخاب ــر جه سراس

افــزود:  خانــى  محمــد  مهنــدس 
یادگارهــاى  از  یکــى  قــدس  روز 
اســالمى  جمهــورى  بنیان گــذار 
ــا حضورشــان  ــران اســت و مــردم ب ای
نشــان  قــدس  روز  راهپیمایــى  در 
دادنــد از اهــداف انقــالب منحــرف 

 . ند نمى شــو

وى تاکیــد کــرد: کارکنان شــرکت آب 
و فاضــالب نیــز بــا در دســت داشــتن 
ــکا و  ــت از آمری ــالم برائ ــالکارد و اع پ
اســرائیل غاصــب و بــا حضور گســترده 
و انقالبــى خــود در مراســم راهپیمایى 
روز جهانــى قــدس حضــور باشــکوهى 
ــا  ــدا ب ــم ص ــم گام و ه ــتند و ه داش
ســایر مســلمانان جهــان و مــردم 
مظلــوم فلســطین اشــغالى، بــار دیگــر 
بانــگ «مــرگ بر آمریــکا»، «مــرگ بر 
اســرائیل» را فریــاد و مشــت محکمــى 
ــتکبرین  ــان و مس ــان زورگوی ــر ده ب
متجــاوز زدنــد و در لبیــک بــه نــداى 
بــا  جهــان،  مســلمین  امــر  ولــى 
ــاق  ــد میث ــالب تجدی ــاى انق آرمان ه

ــد.  کردن

حضــور پرشــور کارکنان و بســیجیان 
شرقى  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شــرکت 
در مراســم روز جهانــى قــدس 1401
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
شــرقى طــى پیامــى هفتــه کارگــر را بــه جامعه 

کارگــرى، کارفرمایــى تبریــک گفــت.
متن پیام تبریک مهندس خانى به این شرح است: 

باسمه تعالى

11 اردیبهشــت مــاه فرصتــى اســت تــا از خدمــات ارزنــده 
ــه از  ــى ک ــم کارگران ــر کنی ــر تقدی ــالش کارگ ــر پرت قش

ــتند ــى هس ــه اجتماع ــریف ترین طبق ش

هفتــه کار و کارگــر، تداعى گــر تــالش، همــت و زحمات 
ــاى کار  ــخت کوش در عرصه ه ــران س ــمند کارگ ارزش
و فعالیــت در سراســر جهـــان و ایــران اســالمى اســت. 
کارگرانــى کــه عامــل اصلــى توســعه، شــکوفایى 
اقتصــادى و اقتــدار هــر کشــور بــوده و از ارکان اساســى 
ــا  ــه بن ــانى ک ــوند زحمت کش ــوب مى ش ــد محس تولیـ
بــه فرمــوده بنیان گــذار کبیــر جمهــورى اســالمى 
ــک  ــات ی ــى (ره)، حی ــام خمین ــرت امـ ــران، حض ایـ

ــالش آنهاســت.  ــون کار و ت ــت، مره مل

ــى اقتصــادى و  ــد پیشــرفت در مســیر زندگ ــى تردی ب
اجتماعــى نشــئت گرفتــه از اهتمــام و کوشــش مثــال 
ــا  ــى نگاه ه ــزان شــریف اســت و تمام ــن عزی ــى ای زدن
بــه همــت و تــالش کارگــران عزیــز و بزرگــوار معطــوف 

شــده اســت

ــرکت  ــل ش ــک مدیرعام ــام تبری پی
ــرقى  ــان ش ــالب آذربایج آب و فاض

ــر ــه کارگ ــبت هفت ــه مناس ب
ــد،  ــام تولی ــا ن ــرى ب ــم رهب ــام معظ ــوى مق ــال از س ــذارى س نام گ
ــش از  ــران را بی ــگاه کارگ ــش و جای ــتغالزایى نق ــان و اش دانش بنی
پیــش در توســعه همه جانبــه کشــور نمایــان مى کنــد و در حقیقــت 
ــه  ــد ک ــق در مى آی ــل و تحق ــه عم ــه مرحل ــى ب ــم زمان ــن مه ای
جامعــه بــزرگ و پرتــالش کارگــرى بــا حمایــت همه جانبــه دولــت 

ــد.  ــراى پیشــرفت و تعالــى اســتان کمــر همــت ببندن و مــردم ب

گرامیداشــت روز جهانــى کارگــر بــه پــاس خدمــات صادقانــه و بــى 
ــالمى،  ــران اس ــش ای ــن و زحمتک ــریف، مؤم ــران ش ــش کارگ آالی
ــى (ص)،  ــر گرام ــى از پیامب ــه تأس ــا ب ــت ت ــم اس ــى مغتن فرصت

ــم.  ــان را ارج نهی ــل آن ــى بدی ــات ب زحم

پاسداشــت ایــن روز در ایــران برخاســته از مبانــى اعتقــادى و 
ــى دارد؛  ــاى دین ــه در توصیه ه ــه ریش ــت ک ــى اس ــاى مل ارزش ه
ــراى  ــالش ب ــر و ت ــى (ع) در اهمیــت کارگ ــام عل ــه ام ــه ک همانگون
ــا  ــد: «درهــاى رزق بســته اســت آنه کســب روزى حــالل مى فرمای
ــت».  ــت اس ــث برک ــرا کار باع ــایید زی ــت بگش ــت و فعالی ــا حرک را ب

در پایــان ایــن جانــب ضمــن گرامــى داشــت هفتــه کارگــر و یــاد 
ــران  ــاى کارگ ــر، از تالش ه ــام کارگ ــهیدان واال مق ــره ش و خاط
ــه  ــتان ک ــالب اس ــرکت آب و فاض ــش ش ــت ک ــالش و زحم پرت
به صــورت شــبانه روزى در خدمــت مــردم شــریف اســتان هســتند 
ــرار  ــار مــردم ق ــدون مشــکل در اختی ــا آب شــرب و ســالم را ب ت
ــه  ــر چ ــروزى ه ــعادت و پی ــالمتى، س ــاده و س ــد ارج نه بدهن
ــال  ــد متع ــى مراحــل زندگــى از خداون ــان را در تمام ــر آن بیش ت
ــتارم. ــرى، خواس ــم رهب ــام معظ ــه مق ــرى حکیمان ــت رهب و تح
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جهــت  اســتان  آبفــاى  مدیرعامــل 
مشــکالت  بررســى  و  هم اندیشــى 
کالنشــهر تبریــز در حــوزه آب و فاضــالب 
و گســترش همــکارى دوطرفــه بــراى 
رفــع مشــکالت موجــود بــا شــهردار 

تبریــز دیــدار و گفتگــو کــرد.
ــى، در ایــن جلســه ضمــن  مهنــدس خان
ــز گفــت:  تبریــک انتخــاب شــهردار تبری
هــم اکنــون بــا 86 درصــد خــط پوشــش، 
ــعه  ــر توس ــور از نظ ــهر کش ــن ش دومی

فاضــالب هســتیم. 
و  آب  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
افــزود:  شــرقى  آذربایجــان  فاضــالب 
ــان مســاعدت دولتــى  ــارد توم 150 میلی
دوره  در  امیــدوارم  و  گرفــت  خواهیــم 
مســئله  شــهرى،  مدیریــت  فعلــى 

فاضــالب را جمــع بنــدى کنیــم. 
ــى  ــل و هم افزای ــرد: تعام ــح ک وى تصری
موجــب  مشــکالت  حــل  راســتاى  در 
رضایــت  کســب  و  امــور  پیشــرفت 
آنهــا  مشــکالت  حــل  و  شــهروندان 

خواهــد شــد. 

ــه  ــه ادام ــاره ب ــا اش ــى ب ــدس خان مهن
اجــراى پروژه هــاى آب و فاضــالب اظهــار 
کــرد: رشــد و گســترش شــهر و تکمیــل 
باعــث  زیرســاخت ها  برخــى  نشــدن 
بــروز مشــکالت عدیــده اى بــراى مــردم و 
همچنیــن دســتگاه هاى متولــى مربوطــه 
ــا  ــد ام ــرکت آب و فاضــالب ش ــر ش نظی
ایــن شــرکت تمــام تــوان خــود را بــراى 
ایجــاد و توســعه زیرســاخت ها در بخــش 

ــرد.  ــکار مى گی ــالب ب آب و فاض
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
حــال  در  افــزود:  شــرقى  آذربایجــان 
ــبکه  ــتان داراى ش ــهر اس ــر 14 ش حاض
ــا 86 فاضــالب اســت کــه شــهر تبریــز ب
ــبکه را دارا  ــزان ش ــن می ــد باالتری درص
اســت و دومیــن کالنشــهر ایــران در 

توســعه شــبکه فاضــالب اســت. 
ــات  ــوص اقدام ــى در خص ــدس خان مهن
ــالب  ــرکت آب و فاض ــت محیطى ش زیس
اســتان در کالن شــهر تبریــز تاکیــد کــرد: 
تصفیه خانــه فاضــالب اصلــى تبریــز از 
جملــه اقدامــات بــارز و شــاخص در ایــن 
زمینــه اســت کــه از ســال 80 شــروع بــه 
ــه  ــاز دوم تصفیه خان ــت و ف ــرده اس کارک

ــن  ــزء بزرگ تری ــه ج ــز ک ــالب تبری فاض
ســاخت  حــال  در  تصفیه خانه هــاى 
ــون  ــک میلی ــور اســت و فاضــالب ی کش

ــه خواهــد کــرد.  ــر را تصفی نف
وى خاطرنشــان کــرد: احــداث مــدول 
ــز  ــزرگ فاضــالب تبری ــه ب دوم تصفیه خان
از ســال 95 بــا قــراردادى بــه مبلــغ 182

میلیــارد تومــان در دو فــاز مایــع و لجــن 
ــود ســویل  ــد نم ــاز شــده اســت تاکی آغ
بخــش مایع بیــش از 95 درصد پیشــرفت 
ــرفته ترین  ــى از پیش ــى دارد و یک فیزیک
و کارآمدتریــن فرایندهــاى بــه روز تصفیــه 

فاضــالب شــهرى اســت. 
و  آب  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى مزایــاى 
ــاب  ــال پس ــه را انتق ــاز دوم تصفیه خان ف
ــن  ــى و همچنی ــراى مصــارف صنعت آن ب
ــن  ــت: ای ــه دانســت و گف ــه ارومی دریاچ
ــاى دریاچــه ســهم بســزایى  ــر در احی ام

ــت.  ــد داش خواه
مهنــدس خانــى افــزود: در برخــى از 
مناطــق کالنشــهر تبریــز ســال ها بــه 
شهرســازى  و  ادارى  مشــکالت  دلیــل 

دیـــدار مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب آذربایجـــان 
شـــرقىبـــا شـــهردار کالنشـــهر تبریـــز
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صــدا و ســیما در اطــالع رســانى و نهادینــه 
ــن  ــى در بی ــگ صرفه جوی ــاختن فرهن س

ــز اهمیــت اســت.  ــردم بســیار حائ م

نیــز  اســتان  صداوســیماى  مدیــرکل 
کامــل  آمادگــى  بــر  دیــدار  ایــن  در 
در  مختلــف  برنامه هــاى  تولیــد  بــراى 
زمینه هــاى متعــدد برنامــه ســازى در 
آب  مصــرف  الگــوى  اصــالح  راســتاى 
در جامعــه بــا مشــارکت شــرکت آب و 

فاضــالب اســتان، تأکیــد کــرد. 

مهنــدس مرتضــى صفــرى بــا بیــان نقــش 
ــه  ــى و ارائ ــى بخش ــى در آگاه ــانه مل رس
ــیار  ــن بس ــه مخاطبی ــاى الزم ب آموزش ه
مهــم و قابــل توجــه دانســت و گفــت: 
ــام  ــن مق ــه فرامی ــیما باتوجه ب ــدا و س ص
معظــم رهبــرى مبنــى بــر اینکــه خدمــات 
خــود را بــه ســمع و نظــر مــردم برســانید، 
ــن رســانه  ــا از ظرفیــت ای آمادگــى دارد ت
ــه آب،  ــراى فرهنگ ســازى مصــرف بهین ب
ــتان  ــاى آب اس ــع و پروژه ه ــى مناب معرف
در قالــب ســاخت مســتند، فیلــم، ســریال 
اســتان  فاضــالب  آب  شــرکت  بــا  و... 

ــد. ــکارى نمای هم
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در راســتاى تــداوم پاســخگویى و ارائــه 
خدمــات بــه شــهروندان، میــز خدمــت 
آذربایجــان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
شــرقى در مصلــى اعظــم امــام خمینــى 

ــز برگــزار شــد. (ره) تبری
بــه گــزارش روابط عمومــى شــرکت 
ــرقى، در  ــان ش آب و فاضــالب آذربایج
راســتاى خدمت رســانى، تکریــم اربــاب 
رجــوع و پاســخگویى بــه مشــکالت 
مــردم، پیــش از شــروع خطبه هــاى 
نمازجمعــه میــز خدمــت شــرکت آب و 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى در مصلــى 

ــر شــد.  ــز دای نمازجمعــه تبری
ــن برنامــه بــا حضــور بــا حضــور  ای
آب،  توســعه  و  بهره بــردارى  معــاون 

مدیــر آب و فاضــالب شهرســتان تبریــز 
و مدیــر امــور مشــترکین برگــزار و 
به صــورت مســتقیم و چهره به چهــره 
بــا مــردم دیــدار و پاســخگوى ســؤاالت 

ــدند.  ــان ش آن
ارائــه خدمــات مشــترکین، پاســخگویى 
بــه ســؤاالت و درخواســت هاى مربــوط 
انشــعاب  خریــد  و  آب  مســائل  بــه 
فاضــالب، تشــریح وضعیــت تأمیــن، 
ــتى  ــى و بهداش ــرل کیف ــع و کنت توزی
جملــه  از  شــهروندان  شــرب  آب 
فعالیت هــا و اقدامــات آبفــا در میــز 
ــود.  ــه ب ــن هفت ــه ای ــت نمازجمع خدم
آب  توســعه  و  بهره بــردارى  معــاون 
در  خدمــت  میــز  برپایــى  از  هــدف 

بــر  عــالوه  را  نمازجمعــه  مصلــى 
کاهــش فاصلــه بیــن مــردم، مدیــران و 
تکریــم اربــاب رجــوع، تســریع در حــل 
مشــکالت، درخواســت ها و رفــع موانــع 

ــت.  ــود را دانس موج
ــى  ــزود: در تمام ــپور اف ــدس عباس مهن
ــرکت آب و  ــه ادارات ش ــق 6 گان مناط
فاضــالب شهرســتان تبریــز و همچنیــن 
میــز  نیــز  اســتان  شهرســتان هاى 
ــوار  ــردم بزرگ ــر اســت و م خدمــت دای
مى تواننــد عــالوه بــر مراجعــه حضــورى 
بــه اداره مربوطــه از طریــق الکترونیکى 
و بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت آب و 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى بــه نشــانى 
https://abfaazarbaijan.ir خدمــات خــود 

ــد. را دریافــت کنن

 برپایى میز خدمت شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقى در نمازجمعه تبریز
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى گفــت: مأمــوران 
قرائــت کنتــور به عنــوان ســربازان خــط مقــدم و نماینــده شــرکت آب و 
فاضــالب فعالیــت مى کننــد کــه در رفتــار و کالم بایــد بهتریــن عملکــرد 

را داشــته باشــند.

ــا  ــان کارى جلســه اى ب ــه منظــور هماهنگــى بیشــتر و افزایــش راندم ب
ــر  ــد، مدی ــور مشــترکین و درآم ــاون ام حضــور مدیرعامــل شــرکت، مع
ــان  ــى و قاری ــوزش همگان ــى و آم ــر روابط عموم ــر دفت ــت، مدی حراس

ــزار شــد.  ــس شــرکت برگ ــور در محــل ســالن کنفران کنت

ــن جلســه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى  در ای
ــور  ــان کنت ــئولیت قاری ــردم و احســاس مس ــم م ــوب، تکری ــورد خ برخ
ــه  ــاره ب ــا اش ــت دانســت و ب ــز اهمی ــهروندان را بســیار حائ ــر ش در براب
برنامه هــاى شــرکت آبفــاى اســتان جهــت بهبــود رونــد قرائــت کنتــور و 
صــدور صورت حســاب مشــترکین گفــت: قرائــت صحیــح و دقیــق و بــه 
موقــع کنتورهــا توســط قاریــان را یکــى از راه هــاى رســیدن بــه اهــداف 

شــرکت نــام بــرد. 

ــاى  ــام فعالیت ه ــد انج ــریح رون ــن تش ــى، ضم ــد خان ــدس محم  مهن
ــت  ــت قرائ ــش دق ــر افزای ــد ب ــت و تاکی ــوران قرائ ــط مأم ــه توس روزان
ــراى مــردم و هــم  ــور هــم ب ــزود: انجــام صحیــح فراینــد قرائــت کنت اف
ــت.  ــمند اس ــم و ارزش ــیار مه ــتان بس ــالب اس ــرکت آب و فاض ــراى ش ب

ــعابات و  ــوص انش ــق در خص ــات دقی ــتن اطالع ــرد: داش ــد ک وى تاکی
ــکنه  ــى از س ــاى خال ــا و خانه ه ــر کاربرى ه ــاز، تغیی ــر مج ــارف غی مص
ــژه اى  ــام وی ــر اهتم ــن ام ــت در ای ــان خواس ــت و از قاری ــرورى اس ض

ــند.  ــته باش داش

در ایــن نشســت معاونــت درآمــد و مشــترکین شــرکت آب و فاضــالب 
ــر رعایــت اخــالق و  ــه توصیه هــاى الزم ب آذربایجــان شــرقى ضمــن ارائ

رفتــار اســالمى در انجــام وظایــف قانونــى تاکیــد کــرد. 

ــول از  ــل وص ــاى قاب ــه درآمده ــه ب ــزود: توج ــف زاده اف ــدس یوس مهن
ــعابات  ــایى انش ــا، شناس ــا، ظرفیت ه ــا، کاربرى ه ــاوت واحده ــه تف جمل
ــال و  ــع بیت الم ــرى از تضیی ــتاى جلوگی ــف در راس ــاز و متخل ــر مج غی
همچنیــن افزایــش درآمــد و کاهــش هدررفــت آب از جملــه ضرورت هاى 

کارى شــما اســت. 

وى تاکیــد کــرد: قاریــان کنتــور بایــد بــا دقــت نظــر بیشــترى مســائل 
مطــرح شــده را دنبــال کننــد. 

در پایــان ایــن مراســم همــکاران قاریــان کنتورنویــس و وصــول مطالبــات 
هــم بــه طــور جداگانــه مشــکالت و عملکــرد حــوزه کارى خــود را بیــان 

کردنــد و توســط معاونــان و مدیــران مــورد بررســى قــرار گرفــت.

 مأموران قرائت کنتور، ویترین شــرکت آب و فاضالب هســتند
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان گفــت: صــدا و ســیما یک 
ــى  ــى بخش ــراى آگاه ــت ب ظرفی
مــردم در حــوزه آبرســانى اســت.

ــان  ــور معاون ــا حض ــه ب ــدار ک ــن دی ای
ــالب  ــرکت آب و فاض ــل ش و مدیرعام
ــد،  ــزار ش ــیما برگ ــرکل صداوس و مدی
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  اســتان 
منابــع  از  صیانــت  و  فرهنگ ســازى 
ــح  ــرف صحی ــوه مص ــور و نح آب کش
ــن  ــوان حیاتى تری ــت: آب به عن آن گف
ــادى  ــرژى اهمیــت بســیار زی ــع ان منب
ــته  ــور داش ــات کش ــظ حی ــراى حف ب
ــى  ــع آب ــت از مناب ــت و حفاظ و صیان

ــت.  ــرورى اس ــیار ض بس

مهنــدس خانــى، بــا اشــاره بــه وضعیت 
بــه  اســتان  و  کشــور  در  کم آبــى 

همکـارى تنگاتنگ صداوسیمـا و شرکت آب و فاضالب ،
           براى فرهنگ سازى و اصالح الگوى مصرف آب در استان

ضــرورت فرهنگ ســازى در جامعــه 
بــاالى  مصــرف  باتوجه بــه  افــزود: 
ــى  ــت ارزش واقع ــرانه آب، مى بایس س
ــان  ــرژى را در می ــع مهــم ان ــن منب ای
صداوســیما  مــردم تبییــن کــرد و 
ــن  ــودن آن در بی ــر ب ــه فراگی باتوجه ب
مــردم قطعــاً مى توانــد بســیار اثرگــذار 

ــد.  باش

ــان اینکــه جلــب مشــارکت  ــا بی وى ب
ــى در  ــع آب ــظ مناب ــراى حف ــردم ب م
اســت  ضــرورى  کشــور  و  اســتان 
ــودن خطــر  ــد جــدى ب ــه داد: بای ادام
کمبــود آب در کشــور و مخاطــرات 
جبران ناپذیــر آن را در بیــن مــردم 
اطــالع رســانى کــرد تــا بتــوان از ایــن 
طریــق الگــوى مصــرف انــرژى به ویــژه 

ــرد.  ــالح ک ــه اص آب را در جامع

 رئیــس هیئت مدیــره شــرکت آب و 

فاضــالب اســتان بــا تقدیــر از عملکــرد 
صــدا و ســیما در راســتاى انعــکاس 
گفــت:  آبفــا  شــرکت  فعالیت هــاى 
ــه  ــزوالت آســمانى نســبت ب کاهــش ن
میانگیــن بلندمــدت، افزایــش مصــرف 
آب و همچنیــن مصــرف بــى رویــه آب، 
ســبب کاهــش منابــع آبــى ســطحى و 

ــت.  ــده اس ــى گردی زیرزمین

مهنــدس خانــى تصریــح کــرد: کمبــود 
منابــع آبــى نیازمنــد مدیریــت صحیــح 
ــرف  ــرش مص ــر نگ ــرف آب و تغیی مص
ــت  ــرکت جه ــن ش ــت و ای ــده اس کنن
مصــرف  زمینــه  در  فرهنگ ســازى 
بهینــه آب و جلوگیــرى از بحــران و 
خــروج از وضعیــت تنــش آبــى موجــود 
آب  تأمیــن  شــرایط  در  پایــدارى  و 
آشــامیدنى نیازمنــد تعامــل و همــکارى 
نقــش  و  اســت  اســتان  رســانه هاى 

212222222 ممممممشمممممشممممممممشمممممشمممممممشششممممممشمممممششممششمشمممممممشششممممششمممممممششممممممششمشممشممشمشمشممشمشمشمشممشمشممممشمشمشممشمشمشمممممشمشمشمشمشمشمشممممماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره 
14141141141 01 خخخرخرخخخخرخخرخخخخخرخرخرخرخخرخرخرداادااااااداااااااداااادداددادااااادداااااااااااااااااااااااااادادااااااداااااادداااااااداادااااددددددددددددد



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

شماره 21
خرداد 1401

۳۰

ــتاى  ــه 121 روس ــانى ب ــاى آبرس ــاذرى از پروژه ه ــردار اب س
ــرد. ــد ک ــرقى بازدی ــان ش ــروم آذربایج مح

ــه گــزارش روابط عمومــى شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقى،  ب
وى بــا اشــاره بــه تشــکیل قــرارگاه امــام حســن مجتبــى (ع) در راســتاى 
ــات  ــه خدم ــع عادالن ــر توزی ــى ب ــرى، مبن ــام معظــم رهب ــدات مق تأکی
محرومیت زدایــى گفــت: بــا همــکارى شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
شــرقى، اعتبــارات اســتانى ایــن قــرارگاه در آذربایجــان شــرقى مربــوط 
بــه فــاز نخســت پــروژه آبرســانى بــا اعتبــار 250 میلیــارد تومــان بــراى 
ســاخت ســه مجتمــع آبرســانى و انتقــال آب بــه 121 روســتا اســت کــه 
ــا  ــى شــد و ب ــن کلنگ زن ــه خداآفری ــته در منطق ــال گذش در بهمــن س
ــا ســه کیلومتــر  ــه اولیــن روســتا ب وجــود تمــام مشــکالت، آبرســانى ب
ــه  ــى 30ماه ــى زمان ــود پیش بین ــا وج ــده و ب ــى ش ــذارى اجرای لوله گ
ــه موقــع تأمیــن شــود در  ــراى اجــراى کامــل آن، اگــر مصالــح الزم ب ب
ــاز بعــدى  ــان رســیده و از ســال دوم ف ــه پای ــاز اول ب ســال نخســت، ف
ــرا  ــى اج ــات دولت ــدا از خدم ــا ج ــن پروژه ه ــه ای ــد ک ــد ش ــاز خواه آغ

مى شــود. 

ســردار ابــاذرى فــاز اول ایــن پــروژه را مربــوط بــه کلیبــر و خداآفریــن 
ــا 25 روســتا دانســته و افــزود: آبرســانى بــه  بــه طــول 107 کیلومتــر ب
51 روســتاى شهرســتان ورزقــان بــا 137 کیلومتــر لوله گــذارى و ایجــاد 
ــدى آن  ــاى بع ــترود فازه ــتاى هش ــانى در 45 روس ــاى آبرس مجتمع ه
ــش  ــاد بی ــذارى و ایج ــر لوله گ ــوع 240 کیلومت ــه در مجم ــتند ک هس
ــا  از 40 مخــزن در آن و همچنیــن احــداث 10 مــورد ایســتگاه پمپــاژ ب
ــا ظرفیــت 100 ــر ثانیــه و حفــر 5 حلقــه چــاه ب ظرفیــت 100 لیتــر ب

لیتــر بــر ثانیــه انجــام خواهــد شــد. 

از  پاســداران  ســپاه  حســن (ع)  امام  قــرارگاه  دبیــر  جانشــین  بازدید 
شــرقى آذربایجان  محــروم  روســتاى  بــه 121  آبرســانى  پروژه هــاى 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
ــت  ــدن دول ــا روى کار آم ــت: ب ــز گف ــرقى نی ش
ــه روســتاها مــورد  ســیزدهم، موضــوع آبرســانى ب
ــه  ــا ک ــا آنج ــه اســت ت ــرار گرفت توجــه جــدى ق
طبــق برنامــه ارائــه شــده وزیــر نیــرو بــه مجلــس 
آبرســانى  پوشــش  میــزان  اســالمى،  شــوراى 
روســتایى و جمعیــت بهره منــد در انتهــاى دولــت 

ــد.  ــد برس ــم 90 درص ــه رق ــد ب ــیزدهم بای س

مهنــدس خانــى افــزود: در راســتاى طــرح جهــاد 
آبرســانى کــه نهضتــى جدیــد در وزارت نیــرو 
ــت  ــتان در اولوی ــالقات اس ــانى قش ــت، آبرس اس

ــود.  ــد ب خواه

ــانى  ــاى آبرس ــازوکار طرح ه ــه داد: در س وى ادام
پاســداران  ســپاه  همکارى هــاى  بــر  عــالوه 
و آبفــاى اســتان از ظرفیــت همــه نهادهــاى 
ــا در کمتریــن  مردمــى، اســتفاده خواهــد شــد، ت
زمــان ممکــن شــاهد اتمــام پروژه هــا باشــیم.
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حقــوق  از  صیانــت  راســتاى  در 
مردمــى  مالقــات  شــهروندان، 
ــرکت آب و  ــل ش ــنبه هاى مدیرعام سه ش
ــه منظــور  فاضــالب آذربایجــان شــرقى ب
رســیدگى بــه مشــکالت اربــاب رجــوع و 

شــد. برگــزار  مراجعه کننــدگان 
رئیــس  خانــى،  مهنــدس  امــروز، 
همــراه  مدیرعامــل،  و  هیئت مدیــره 
ضمــن  شــرکت  مدیــران  ســایر  بــا 

بــا  چهره به چهــره  و  صمیمــى  دیــدار 
ــائل و  ــان مس ــک در جری ــردم، از نزدی م
درخواســت هاى آن هــا قــرار گرفــت و 
ــراى حــل مشــکالت  دســتورات الزم را ب
موجــود بــه معاونیــن و مدیــران واحدهاى 

ــرد.  ــادر ک ــه ص مربوط
چهره به چهــره  و  مســتقیم  دیدارهــاى 
بــه منظــور آشــنایى بیشــتر بــا نیازهــا و 
درخواســت هاى اربــاب رجــوع و افزایــش 
ســطح کیفیــت خدمت رســانى بــه مــردم 
و رســیدگى بــه مســائل و مشــکالت 
ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــزار مى ش ــا برگ آن ه
یکــى از مهم تریــن اهــداف شــرکت آب و 
فاضــالب آذربایجــان شــرقى در راســتاى 

ــوق شــهروندان اســت.  ــت از حق صیان
مالقــات  جلســات  اســت،  گفتنــى 

بــه  و  (هفتگــى)  به صــورت  مردمــى 
ــنبه  ــاى سه ش ــتمر در روزه ــکل مس ش

مى شــود.  برگــزار 
تمامــى  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
مناطــق 6 گانــه ادارات شــرکت آب و 
ــز و همچنیــن  فاضــالب شهرســتان تبری
میــز  نیــز  اســتان  شهرســتان هاى 
خدمــت دایــر بــوده و همشــهریان عزیــز 
ــر مراجعــه حضــورى  مى تواننــد عــالوه ب
بــه اداره مربوطــه از طریــق الکترونیکــى 
ــه ســایت شــرکت آب و  ــه ب ــا مراجع و ب
فاضــالب آذربایجــان شــرقى بــه نشــانى 
را  خــود  خدمــات   abfaazarbaijan.ir

ــد. ــت کنن دریاف

مدیرعامل  مردمــى  مالقــات 
استان  فاضالب  و  آب  شــرکت 
مطابق  شــرقى  آذربایجــان 
شد برگزار  هفته  هر  سه شنبه هاى 


