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میدانیــد کــه همانگونــه
ارکان از یکــی بهعنــوان آب
کشــور پیشــرفت و توســعه
درســت مدیریــت و میباشــد
زمینــه آن برنامهریزیشــده و
شــکوفاییکــهتوســعهتمدنهــای
ــت. ــدداش ــلخواه ــیراحاص جهان

چالشهــای بــا ایــران امــروز
بســیاریدربخــشآبروبروســت
کــهفائــقآمــدنبــرایــنچالشها

ــیدارد. ــتهمگان ــههم ــازب نی

ــاعنایــتبــهوجــودمنابــعآبــی ب
چهارگانــهدرطبیعــت)شــاملآب
هــایســطحی،آبهــایزیرزمینــی،
منابــعتجدیــدپذیــرومنابــع
تجدیــدناپذیــر(ســرزمینپهنــاور
ایــرانهمــوارهبــاکمبــودآبو
بــارشهمــراهبــودهوبههمیــن
ایرانیــان دور ســالیان از دلیــل
ــا ــازگاریب ــایس ــرراهه ــهفک ب

بودهانــد. کمآبــی

ــران ــزکشــورای دردورهحاضــرنی
و فراتــر چالــش بــا اســالمی

ترســناکیمواجــهاســت.

ــالیوکاهــش ــهخاطــرخشکس ب
نزوالتآســمانیوتغییــرآبوهوایی
ــال ــطحیدرح ــایس ــور،آبه کش
ــرو ــامشــکالتجــدیروب حاضــرب
هســتند،همچنیــنســطحآبهــای
زیــرزمینــیافــتشــدیدداشــتهو
بیــمآنمــیرودکــهشــاهدخشــک
و چشــمهها رودخانههــا، شــدن

ــیم. ــاباش ــاوقناته تاالبه

برداشــتهایبیرویــهدربســیاری
ازدشــتهایحاصلخیــزباعــث

ــت. ــراوانگشتهاس ــراتف مخاط

ــت ــدررف ــریازه ــرایجلوگی ب
ــی ــداقدامات ــودآنبای آبوکمب
ــا ــهآنه ــهازجمل ــامدادک انج
برنامهریزیشــده برداشــت
آبهــای از حسابشــده و
عالوهبــر تــا اســت ســطحی

امــروز، نیازهــای تامیــن
ســهمیبــرایآینــدگاننیــز

باقــیبمانــد.

همچنیــناســتفادهبیشازحــد
خطــر زیرزمینــی منابــع از
فرونشســتزمیــنوخالــیشــدن
در را زیرزمینــی ســفرههای
ــت ــدازبرداش ــذابای ــیدارد؛ل پ
نمــود. جلوگیــری آن بیرویــه

مصــارف فاضــالب و پســاب
بــه انتقــال پــساز شــهری
و فاضــالب تصفیهخانههــای
ــه ــلب ــدتبدی ــهآنمیتوان تصفی
صنعــت، در قابلاســتفاده آبــی
آبیــاری حتــی و کشــاورزی
گــردد. شــهری ســبز فضاهــای

علیرضا ایمانلو                                                                                                         
رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل 

سخن مدیر مسئولسخن مدیر مسئول

سخن مدیرمسئول
abfaazarbaijan.irنشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی



نشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی abfaazarbaijan.ir۱

شماره 19
شهریور 1400

شــرکتآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقیبــرایهفتمینســال
ــی ــتگاههایاجرای ــالیانهدس ــردس ــیعملک ــیدرارزیاب پیاپ
جشــنوارهشــهیدرجایــیعنــوانبرتــردرشــاخصهایعمومی

واختصاصــیســال1399راکســبکــرد.

دربیســتوچهارمیــنجشــنوارهشــهیدرجایــیاســتان
آذربایجــانشــرقی،شــرکتآبوفاضالبآذربایجانشــرقیدر
هــردوشــاخصهایعمومــیواختصاصــیبهعنــواندســتگاه
برتــرمعرفــیشــدوازمهنــدسعلیرضــاایمانلــوتقدیــرشــد.

جشــنوارهشــهیدرجایــیباهــدفشناســاییوقدردانــی
ازتالشــگرانعرصــهخدمــتوارتقــاوبهبــودعملکــرد
ــرو ــقتقدی ــفازطری ــیدرســطوحمختل دســتگاههایاجرای
تشــویقآنهــابرگــزارمیشــودوارتقــایکارآمــدی،بهــرهوری،
پاســخگوییوشــفافیتعملکــرددســتگاههایاجرایــی،آگاهــی
ــش ــهافزای ــتگاههاودرنتیج ــرددس ــتعملک ــردمازوضعی م
اعتمــادعمومــیوغیــرهبرخــیازاهــدافبرگــزاریجشــنواره

ــیاســت. شــهیدرجای

ــاًبرگزیــدهازمأموریتهــا شــاخصهایاختصاصــیکــهعمدت
وفعالیتهــایذاتــیشــرکتبــودهوشــامل:جمعیــت
تحــتپوشــشآبشــهری،جمعیــتتحــتپوشــششــبکه
جمــعآوریفاضــالبشــهری،آببــدوندرآمد،هوشمندســازی
ــد ــیآبمیباش ــهایمن ــهری،برنام ــانیش ــامانههایآبرس س
کــهخوشــبختانهباتوجهبــهتعامــلمناســبدرســطحملــیو
اســتانیودرســایهتــالشوکوشــشپرســنلشــرکتعملکرد
شــاخصهاغالبــاًبیشــترازمقــدارپیشبینیشــدهبــوده
ــیدر6محــور ــیشــاخصهایعموم ــنارزیاب اســت.همچنی
شــاملاصــالحســاختارســازمانی،توســعهدولــتالکترونیــک

کســب رتبــه برتــر جشــنواره شــهید رجایــی توســط 
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی

ــود ــانی،بهب ــرمایهانس ــتس ــازیاداری،مدیری وهوشمندس
ــاءســالمتاداریومســئولیتپذیری فضــایکســبوکار،ارتق

واســتقرارنظــاممدیریــتعملکــردانجــامشــدهاســت.

ــه ــارهب ــااش ــمب ــنمراس ــرقیدرای ــانش ــتاندارآذربایج اس
برگــزاریجشــنوارهشــهیدرجایــیبــرایانتخــابدســتگاههای
ــنواره، ــنجش ــزاریای ــفهبرگ ــت:فلس ــده،گف ــیبرگزی اجرای
ــتاز ــردانوحمای ــایدولتم ــاتوتالشه ــیازخدم قدردان

ــت. ــراس ــیبرت ــتگاههایاجرای دس

در نواقــص و کاســتیها برخــی وجــود داد: ادامــه وی
ــه ــهگفت ــااینک ــکاراســت،ام ــیغیرقابلان ــتگاههایاجرای دس
شــوددســتگاههایــاکارکنــاندولــتکــمکاریمیکننــدهــم

شایســتهنیســت.

پورمحمــدیافــزود:برخــیشــرایطماننــدتحریمهــاوکرونــا،
کارهــارادشــوارکــردهووضعیــتمنابــعواعتبــاراتکشــورهم
مشــخصاســتکــهایــنشــرایطســخترابایــددرقضــاوت
نســبتبــهعملکــرددســتگاههایاجرایــیموردتوجــهقــرارداد.

اســتاندارآذربایجــانشــرقیخاطرنشــانکــرد:ازشــرکتآبو
فاضــالباســتانکمــالتشــکروقدرانــیرادارمکــهبــاوجــود
ــا ــهدلیــلخشکســالیتوانســتندب ــیب شــرایطســختکمآب
ــه ــیغلب ــرانکمآب ــهبح ــحب ــزیصحی ــتوبرنامهری مدیری

کننــدوقطعــیدرشــهرنداشــتهباشــیم.

ــنواره ــدگانجش ــلازبرگزی ــمتجلی ــتمراس ــایانذکراس ش
شــهیدرجایــیاســتانبــاحضــوراســتاندارآذربایجــانشــرقی
ــات ــالناجتماع ــلس ــتانیدرمح ــئولیناس ــیازمس وجمع

ــد. ــزارش ــزیبرگ ــتوبرنامهری ــازمانمدیری س
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ــا ــریب ــلشــرکتآبوفاضــالبدرنشســتخب مدیرعام
ــی ــروتمل ــوانث ــتازآبرابهعن ــانهمراقب ــابرس اصح
ووظیفــههمگانــیدانســتوگفــتبــاصرفهجویــیدر
ــمتابســتان ــزانمیتوانی ــنمی مصــرفآبحتــیدرکمتری

ــم. ــریپشــتســربگذاری ــاتنــشکمت پیشــروراب

مهنــدسایمانلــودرنشســتخبــریبــااصحــابرســانهکــه
ــاه( ــاهفتــمتیرم ــی)یکــمت ــهمناســبتهفتــهصرفهجوی ب
درمحــلکنفرانــسشــرکتآبوفاضــالببرگــزارشــد،بــا
ــه ــیوظیف ــروتمل ــوانث ــتازآببهعن ــهمراقب ــاناینک بی
همگانــیاســت،گفــت:بــاصرفهجویــیدرمصــرفآب
حتــیدرکمتریــنمیــزان،میتوانیــمتابســتانپیــشرورا
بــاتنــشکمتــریپشــتســربگذاریــمکــهدرایــنراســتا
ــوده ــشب ــیاراثربخ ــانههابس ــامرس ــالشتم ــکاریوت هم

اســت.

ــع ــزاز4منب ــتانتبری ــزود:آبشهرس ــواف ــدسایمانل مهن
خــطآبرســانیزرینــهرود55درصــد،خــطآبرســانینهند
ــدان( ــاد،قزلجــهمی ــروی،ســعیدآب ــا)ه 13درصــد،چاهه
ــه65 ــودک ــنمیش ــدتأمی ــوات1درص ــدوقن 31درص
ــا4میلیــوننفــرجمعیــتشــهریو2227روســتا شــهرب

ــد. ــشمیده ــودراپوش ــدمیش ــامل53درص ــهش ک

ــهاینکــهدرســطحکشــورواســتان ــهداد:باتوجهب ویادام
بــاخشکســالیمواجــههســتیمبحــثکاهــشســطح
بارندگــینیــزوجــودداردکــهدرســطحکشــورایــنکاهــش

50درصــدبــودهودرســطحاســتان25درصــدتخمیــنزده
ــشدرجــهحــرارت ــاافزای ــهب ــنک ــهای میشــودوباتوجهب
ــروهســتیمکــهطبیعتــاً ــهســالهایگذشــتهروب نســبتب

افزایــشمصــرفرابــهبــارخواهــدداشــت.

ــرد:150 ــتانخاطرنشــانک ــایاس ــرکتآبف ــلش مدیرعام
ــه ــردرثانی ــورو220لیت ــرفآبکش ــتانداردمص ــراس لیت
هــممقــدارمصــرفکالنشــهرتبریــزاســتکــه70درصــد
ــز ــردمعزی ــنم ــدبنابرای ــترمیباش ــیبیش ــتانداردمل ازاس
ــا15- ــتانداردوب ــویمصــرفدرســتواس ــتالگ ــارعای ب
ــهو ــردرثانی ــدود750لیت ــهح ــیک 10درصــدصرفهجوی
ــش ــعتن ــهرف ــنراهب ــوددرای ــاهآبمیش ــادل30چ مع

ــیکمــکخواهنــدکــرد. آب

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی:

با همراهی و همکاری مردم، 
مشکل قطعی و کمبود آب در استان نخواهیم داشت

مصاحبه
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مهنــدسایمانلــوتاکیــدکــرد:خوشــبختانهبــاتدابیــرخــوب
ــعی ــوسس ــیمعک ــاومهندس ــرچاهه ــیوحف وکارشناس

ــهحداقــلبرســد. ــیب ــنکمآب ــدهای گردی

ویگفــت:میــزانتولیــدآبکلاســتان9مترمکعــبو
میــزانمصــرفهــم8.5مترمکعــباســتوهــرفــردبــاالی
230لیتــردرشــبانهروزآبمصــرفمیکنــدکــهدرپیــک
ــتاندار ــرازاس ــهباالت ــدک ــه250میرس ــکب مصــرفنزدی
ــد، ــز،مرن ــهرتبری ــن5ش ــتبنابرای ــاناس ــوروجه کش
ــز ــعقرم ــتادروض ــتانآبادو243روس ــهندوبس ــه،س میان

آبــیقــراردارنــدکــهدرزمــانتنــشآبــیبــا
مشــکلمواجــهخواهنــدشــد.

در افــزود: ایمانلــو مهنــدس
ــزانمصــرف ــزمی شــهرتبری
ــه ــرثانی ــرب آب5400لیت
اســتکــهدرزمــانپیــک
مصــرفبــه7500لیتــر
بــرثانیــهمیرســدکــه
و کوتــاه برنامههــای بــا

کمبــود مشــکل بلندمــدت
نخواهیــمداشــت.

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
آذربایجــانشــرقیگفــت:رویهمرفتــهوضــع

ــیمصــرفهــمبایــد تولیــدآبدراســتانخــوباســتول
مطابــقبــااســتانداردهادرنظــرگرفتــهشــدهباشــد.

ــد ــهقیمــتتمــامشــدهتولی ــااشــارهب ــوب ــدسایمانل مهن

ــا ــیومناســبنبــودنقیمــتب ــهدلیــلپلکان ــزود:ب آباف
ــداری ــرنگه ــنام ــهای ــتیمک ــههس ــدمواج ــشدرآم کاه
تجهیــزاتوبهروزرســانیآنهــارابــامشــکلمواجــهکــرده
ــتان ــورواس ــئوالنکالنکش ــرمس ــمباتدبی ــهامیدواری ک

ــم. ــممشــکالتروحــلکنی بتوانی

ــرقیدر ــانش ــالبآذربایج ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
مــوردکیفیــتآبخاطرنشــانکــرد:یــکآزمایشــگاهمرجــع
بــادســتگاههاوتکنولــوژیبــاالیشــبانهروزیدرحــالرصــد
هســتندکــهبهتریــنآبشــربرابهدســتمــردمبرســانند.

مهنــدسایمانلــوبــااشــارهبــهشــبکهفاضــالباســتانگفت:
ــالب ــبکهفاض ــتاندارایش ــهراس ــر14ش ــالحاض درح
ــزان ــنمی ــا86درصــدباالتری ــزب ــهشــهرتبری میباشــدک

ــد. ــبکهرادارامیباش ش

ــزگفــت: ــهفاضــالبکالنشــهرتبری ویدرمــوردتصفیهخان
ــهکارکــرده ــزازســال80شــروعب ــهاصلــیتبری تصفیهخان
ــزء ــهج ــزک ــالبتبری ــهفاض ــازدومتصفیهخان ــتوف اس
کشــور ســاخت حــال در تصفیهخانههــای بزرگتریــن
اســتوفاضــالبیــکمیلیــوننفــرراتصفیــهخواهــدکــرد.

ــهاقدامــاتســاختاریدرتأمیــنآبشــرب ــانب ویدرپای
تاکیــدکــردویکــیازراههــایاصلــیحــلمشــکلقطعــی
آبتبریــزراانتقــالآبارسدانســتکــهبــاکمــک
ــد ــالمی،میتوان ــورایاس ــسش ــرممجل ــدگانمحت نماین
ــیدر ــکلکمآب ــتازمش ــرایبرونرف ــیب ــایخوب راهگش

ــد. ــزباش ــهرتبری کالنش

مدیــردفتــرروابطعمومیوآمــوزشهمگانی
شــرکتآبوفاضــالبآذربایجــان
ــا ــننشســتب شــرقیهــمدرای
فرهنگســازی بــه اشــاره
و آبــی ســواد حــوزه در
ــت: ــهآبگف ــرفبهین مص
بــاهمــکاریرســانههای
در هــا  Ngo و مختلــف
فضــایمجــازیوســطح
شــهراقــدامبــهانتشــارو
اتوبــوس 40 در بنــر نصــب
اتوبــوس، ایســتگاه 12 شــهری،
شــهر مختلــف نقــاط در بنــر 100
ــدموشــنگرافی، ــنطراحــیوتولی ــز،همچنی تبری
ــهبرگــزاری30 ــدامب انیمیشــن،خبــر،پوســتر،کلیــپواق
برنامــهومســابقهافزایــشســطحســوادآبــیهمشــهریهای
عزیــزدرمحــالتپرتــرددوشــلوغتبریــزکردهایــم.

مصاحبه
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مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی:
کیفیت آب شرب تبریز استاندارد و در حد مطلوب است

مصاحبه
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ازاین پــس متقاضیــان از طریــق 
ســامانه ثبــت درخواســت و اعــام 
نتایــج الکترونیکــی پایــش کیفیت 
ــبت  ــد نس ــاب می توانن آب و فاض
ــت  ــت و دریاف ــت درخواس ــه ثب ب

نتایــج آزمایــش اقــدام نماینــد.

پیــرودرخواســتمرکــزپایــشونظــارت
بــرکیفیــتآبوفاضــالباســتان
ــازی ــزومپیادهس ــرقیول آذربایجــانش
از بهرهگیــری و الزم زیرســاختهای
ظرفیتهــایروبهرشــدفضــایمجــازی
ــهروندان، ــهش ــاتب ــهخدم ــتارائ جه
دفتــرفنــاوریاطالعــاتوتوســعهدولت
ــاهمــکاریمرکــزپایــش الکترونیــکب
ــالب ــتآبوفاض ــرکیفی ــارتب ونظ
اقــدامبــهنیازســنجی،آمادهســازی،
پیادهســازی و کنتــرل برنامهنویســی
نهایــیســامانهالکترونیکــیپذیــرش
ــتآبو ــشکیفی ــجآزمای ــالمنتای واع

ــت. ــودهاس فاضــالبنم

بــاشــروعبــهکارایــنســامانهامــکان
ثبــتدرخواســتازطریــقکامپیوتــر،
امــکان همــراه، گوشــی و تبلــت
انتخــابانــواعپارامترهــایکیفــیآب
ــکان ــش،ام ــتآزمای ــالبجه وفاض
انتخــابالکترونیکــیصورتحســاب
ــت ــشکیفی ــرپای ــهدفت ــقتعرف طب
ــج ــتنتای ــکانثب ــالب،ام آبوفاض
ــز ــئولینمرک ــطمس ــاتوس آزمایشه
ــز ــرمرک ــیمدی ــدنهای ــشوتأیی پای
جهــتثبــتنهایــی،امــکانمشــاهده
توســط آزمایشهــا نهایــی نتایــج
ــرازطریــقکــدپیگیــریارجــاع کارب
ــت ــرش،دریاف ــهپذی ــدهدرمرحل ش

ــاًل ــورتکام ــتریبهص ــوردمش بازخ
الکترونیکــیواعــالمنتایــججهــت
مســئولین بــه بهــرهوری افزایــش
ــن ــدهودرای ــرش ــهامکانپذی مربوط
راســتاکلیــهخدمــاتمربــوطبــه
مرکــزپایــشاعــمازخدماتدهــی
و حقوقــی و حقیقــی افــراد بــه
ــخ ــهازتاری ــهرهایتابع ــقوش مناط
ســامانه طریــق از 1400/05/01
الکترونیکــیدرزیــرپورتــالمرکــز
پایــشونظــارتبــرکیفیــتآبو
ــود. ــدب ــامخواه ــلانج ــالبقاب فاض

https://Lab.AbfaAzarbaijan.ir

و  ثبت  درخواست  سامانه  کار  به  آغاز 
کیفیت  پایش  الکترونیکی  اعام نتایج 
آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

مصاحبه
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ــار 170  ــا اعتب ــزی ب ــهر نظرکهری ــه ش تصفیه خان
ــتانی و  ــئولین اس ــور مس ــا حض ــال ب ــارد ری میلی

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــهری ب ش

تصفیهخانــهشــهرنظــرکهریــزیبــاحضــورمهنــدسایمانلو
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان،مهنــدسرحمتی
معــاونهماهنگــیامــورعمرانیاســتاندارآذربایجانشــرقی،
ــردمشهرســتانهشــترود ــدهم ــینماین ــزهامین ســیدحم
ــتان ــدارشهرس ــانفرمان ــدسامینی ــتومهن ــهمل درخان

ــرداریرســید. ــهبهرهب ــاحوب هشــترودافتت

مهنــدسایمانلــودرایــنمراســمبــااشــارهبــهدغدغههــای
و آب شــرکت و کشــور آب صنعــت عالــی مدیــران
فاضــالباســتاندررفــعمشــکلآبشــربمــردماســتان
ــهر ــرب،درش ــودآبش ــلکمب ــعمعض ــرایرف ــت:ب گف
ــعروســتایی،شــرکتآبوفاضــالب ــزیوجوام نظرکهری
ــن ــهتدوی ــدامب ــااق ــوانکارفرم ــرقیبهعن ــانش آذربایج
ــرح ــرایط ــتاج ــنجیجه ــاتامکانس ــاممطالع وانج

تصفیهخانــهنظرکهریــزینمــود.

نظــر تصفیهخانــه اجــرای اهــداف از داد: ادامــه وی
کهریــزی،تأمیــن،انتقــالوتصفیــهآبمخــزنســدســهند
ــهاز ــدک ــهمیباش ــردرثانی ــمی20لیت ــتاس ــهظرفی ب
محــلبرداشــتآبحاشــیهمخــزنســدســهندودرمحــل
پایینتــرازالحــاقدوشــاخهاصلــیتأمینکننــدهآبســد
ــطحی ــورتزیرس ــهآببص ــودهک ــای(ب ــووآلماچ )قرنق
برداشــتوتوســطلولــهپلیاتیلــنبــهقطــر200میلیمتــر
بــاهــداســتاتیکیتقریبــی80متــربــهمحــلتصفیهخانــه

)قبــلازروســتایآالقیــه(منتقــلوپــسازتصفیــهمجدداً
بــهمخزنــینزدیــکشــهرنظرکهریــزیبــاهــداســتاتیکی

ــاژمیگــردد. ــرپمپ ــروطــول12کیلومت حــدود80مت

ویافــزود:ایــنتصفیهخانــهازطریــقNFآبالزمشــهر
ــن ــتای ــوانگف ــدومیت ــنمینمای ــزراتأمی ــرکهری نظ
تصفیهخانــهیکــیازتصفیهخانههــایمــدرنمیباشــد
کــهبــاهزینــهایبالــغبــر170میلیــاردریــالبــهانجــام
رســیدهاســتومیتوانــدبــرایســالیانمتمــادیآب

شــهرنظــرکهریــزیراتأمیــننمایــد.

مهنــدسایمانلــوخاطرنشــانکــرد:کــهاگــرمــردمعزیــز
شهرســتانایــننعمــتالهــیرابــراســاساســتانداردهای
مدنظــرمصــرفکننــدتــامدتهــابــامشــکلکمبــودآب

شــربمواجــهنخواهنــدشــد.

ـــزی  ـــهر نظرکهری ـــه ش ـــانی ب ـــرح آبرس ط
ـــید ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــاح و ب افتت

پروژه های شرکت
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بــا افتتــاح فاز یــک مجتمــع آبرســانی قشــاقات 
ــت  ــتا از نعم ــر، 12 روس ــتان کلیب آزادگان شهرس

ــد. ــد گردیدن ــرب بهره من آب ش

ــانیقشــالقاتآزادگان ــعآبرس ــاحمجتم ــنافتت آیی
ــپور ــدسعباس ــورمهن ــاحض ــرب ــتانکلیب شهرس
قائممقــام،مهنــدسخانــیمعــاونبهرهبــرداری
اســتان، فاضــالب و آب شــرکت آب توســعه و
ــده ــر،نماین ــتانکلیب ــدارشهرس ــهوفرمان امامجمع
و هورانــد کلیبــر، شهرســتان شــریف مــردم
خداآفریــن،بخشــدارآبــشاحمــدومدیــرکلامــور

ــد. ــزارش ــتانبرگ ــایراس عش

ــای ــرکتآبف ــعهآبش ــرداریوتوس ــاونبهرهب مع
ــا ــت:ب ــروژهگف ــنپ ــاحای ــمافتت ــتاندرمراس اس
افتتــاحفــازاولایــنمجتمــعآبرســانیبــه12
روســتاانجــامشــدکــهدرصــورتافتتــاحکامــل27
آبــادیبــاجمعیــت4500نفــرازنعمــتآبشــرب

ــد. ــدش ــدخواهن ــالمبهرهمن س

ــانیآزادگان ــعآبرس ــزود:مجتم ــیاف ــدسخان مهن
بــاظرفیــت40لیتــربــرثانیــهشــاملیــکایســتگاه

پمپــاژآب،خــطانتقــال15کیلومتــریبــادومخــزن
ــد. ــیمیباش 300و500مترمکعب

ــازنخســت ویادامــهداد:اعتبــارصــرفشــدهدرف
ــهاز ــدک ــانمیباش ــاردتوم ــروژه10میلی ــنپ ای
منابــعصنــدوقتوســعهملــیتأمیــنشــدهاســتو
بــرایفــازدومهــممبلــغ6میلیــاردتومــانصــرف

خواهــدشــد.

درفــاز1مجتمــعآبرســانیقشــالقات)آزادگان(
ــر2 ــهحف ــتازجمل ــهاس ــهانجامیافت ــیک اقدامات
حلقــهچــاهبــاظرفیــت40لیتــربــرثانیــه،احــداث
ــر ــت40لیت ــاظرفی ــاهب ــزچ ــهوتجهی موتورخان
بــرثانیــه،احــداثدوبــابمخــزن500و300
مترمکعبــی،احــداثخطــوطانتقــالبــهطــول
1437متــرونیــرورســانیبــهموتورخانههــاو
ــرمیباشــد. ــهطــول800مت ــاژب ایســتگاههایپمپ

فاز یک مجتمع آبرسانی قشاقات )آزادگان( 
شهرستان کلیبر افتتاح و به بهره برداری رسید

پروژه های شرکت
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پروژه هــای اجرایــی بخــش مرکــزی شهرســتان 
خداآفریــن در ششــمین روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــد.

درششــمینروزازهفتــهدولــتبــاحضــورفرمانــدار،
ــس ــددرمجل ــنوهوران ــر،خداآفری ــردمکلیب ــدهم نماین
ــالب ــورآبوفاض ــرام ــدارومدی ــالمی،بخش ــورایاس ش
ــزی ــشمرک ــانیدربخ ــیآبرس ــروژهاجرای ــتان3پ شهرس

شهرســتانافتتــاحوبــهبهرهبــرداریرســید.

ــع ــبکهتوزی ــذاریش ــرایلولهگ ــاملاج ــاش ــنپروژهه ای
روســتایجانانلــوبــهطــول6کیلومتــر،احــداثمخــزنبتنی
ــداث ــزآنواح ــووتجهی ــتایدریل ــیروس 150مترمکعب
مخــزنبتنــی50مترمکعبــیروســتایبابایلــووتجهیــزآن،
تجهیــزچاهــککیهــانواجــرای2هــزارمتــر،خــطانتقــال
روســتایقزلیــولبــااعتبــار960میلیــونریــال،بازســازی
ــه ــوب ــرهپاچانل ــاهروســتایق ــزچ ــاهآبشــربوتجهی چ
ارزش800میلیــونریــالواحــداثوتجهیــزمخــزنبتنــی
ــغ ــاریبال ــااعتب ــاب ــیروســتایالریجــانعلی 50مترمکعب

ــالمیباشــد. ــونری ــزارمیلی ــر3ه ب

ـــن  ـــتان خداآفری ـــانی در شهرس ـــروژه آبرس ـــاح 3 پ افتت
ـــت ـــه دول ـــبت هفت ـــه مناس ب

پروژه های شرکت

ــردم ــرازم ــا400نف ــنپروژهه ــرداریای ــراوبهرهب ــااج ب
ــد ــنمنطقــهازنعمــتآبشــربســالمبهرهمنــدخواهن ای

شــد.

تأمیــنوذخیرهســازیآبشــربســالموبهداشــتی،ارتقــای
کیفیــت،جلوگیــریازافــتفشــارشــبکهوافزایــشظرفیــت

آبرســانیازاهــدافاجرایــیایــنپروژههــااســت.

شهرســتانخداآفریــندرشــمالشــرقیآذربایجــانشــرقیو
در224کیلومتــریمرکــزاســتانقــراردارد.



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

شماره 19
شهریور 1400 پروژه های شرکت

ــتان  ــدی شهرس ــتای کردکن ــانی روس ــروژه آبرس پ
ــریف  ــردم ش ــده م ــور نماین ــا حض ــتان آباد ب بس
و  اســامی  شــورای  مجلــس  در  بســتان آباد 
اســتان،  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــار  ــتان و دهی ــدار شهرس ــرکت، فرمان ــام ش قائم مق
ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــدی ب ــتای کردکن روس

مهنــدسایمانلــو،مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
ــروژه ــنپ ــاحگفــت:ای آذربایجــانشــرقیدرمراســمافتت
ــرد ــیک ــیاهال ــازحیات ــربونی ــنآبش ــدفتأمی باه
کنــدی،افزایــشبهــرهوریپایــابســدوحــدتوکاهــش
ــریاز ــهجلوگی ــیودرنتیج ــایزیرزمین ــتفادهازآبه اس

ــد. ــراش ــناج فرونشســتزمی

دکتــرنــورینماینــدهمــردمشــریفشهرســتانبســتانآباد
درایــنمراســمضمــنقدردانــیازاقدامــاتانجــامیافتــه
ــروژههــایآبرســانیتوســطشــرکت ــهاجــرایپ درزمین
آبوفاضــالباســتان،بــهمقولــهکمبــودوبحــرانآبدر
کشــورواســتانآذربایجــانشــرقیاشــارهکــردوگفــت:
ــل ــامکام ــتواهتم ــوصجدی ــنخص ــددرای ــهبای هم
ــان ــههموطن ــازیهم ــیس ــهآگاه ــبتب ــتهونس داش

ــودآبکوشــاباشــیم. ــهکمب نســبتب

ــارکت ــامش ــدیب ــرب(کردکن ــانی)آبش ــروژهآبرس پ
فرمانــداریوهمــکاریامــورآبشهرســتان،شــورای
ــارد ــار1/5میلی ــااعتب ــدیب ــاریکردکن ــالمیودهی اس
ــاریو ــاملحف ــهش ــتک ــیدهاس ــامرس ــهانج ــانب توم
ــیرفلکهو ــرایش ــر،اج ــراژ3200مت ــهمت ــذاریب لولهگ
منهــول،مهندســیمجــددایســتگاهپمپــاژوافزایــشدبــی

ــد. ــهمیباش ــرثانی ــرب 25لیت

اهــدافکمــیاجــرایایــنپــروژهتأمیــنآبشــربونیــاز
ــش ــیکردکنــدیواهــدافکیفــیآن1-افزای ــیاهال حیات
بهــرهوریپایــابســدوحــدت2-کاهــشاســتفادهازآبهای

زیرزمینــی3-جلوگیــریازفرونشســتزمیــنمیباشــد.

ــور ــالب،بهمنظ ــرکتآبوفاض ــلش ــهمدیرعام درادام
بســتانآباد، شهرســتان شــرب آب وضعیــت بررســی
ــدار ــدهوفرمان ــانماین ــداریب ــرفرمان ــوردردفت ــاحض ب
شهرســتاندیــداروگفتگــوکــرد.درایــندیــدارازســوی
نماینــدهمــردمشــریفبســتانآبادوفرمانــدار،لــوح
مهنــدس پیگیریهــای و تالشهــا بهپــاس تقدیــری
ــتانواز ــانیشهرس ــایآبرس ــرایپروژهه ــودراج ایمانل
ــد ــهرجدی ــربش ــانیآبش ــدآبرس ــطجدی ــهخ جمل

ــد. ــداگردی ــهویاه ــدیب کردکن

پروژه آبرسانی روستای کردکندی شهرستان بستان آباد
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افتتاح و بهره برداری از پروژه آبرسانی شهرک ولی 
عصر عجب شیر 

ــهرکولیعصــر ــانیش ــروژهآبرس ــتپ ــهدول ــانهفت همزم
ــید. ــرداریرس ــرهب ــهبه ــاحوب ــیرافتت ــتانعجبش شهرس

دردومیــنروزازهفتــهدولــتبــاحضــورفرمانــدارعجــب
شــیر،مدیــرآبفــایشهرســتانومدیــرانومســئولین
ــیعصــر ــروژهآبرســانیشــهرکول ــی،پ ــیوانتظام نظام

ــید. ــرداریرس ــرهب ــهبه ــیرب ــتانعجــبش درشهرس

ــهگــزاریخــط ــروژهشــاملاجــرایحفــاریولول ــنپ ای
آبرســانیشــهرکولــیعصــربــهطــول2500متــروعــرض
225میلیمتــر،ســاختواجــرای2کلکتــورتعدیــلفشــار،
ــگ ــرایبورین ــواواج ــهه ــهوتخلی ــیرهایفلک ــبش نص

ــرمیباشــد. ــهطــول60مت ــوارراهآهــنب عرضــیبل

ــه ــارهزین ــااعتب ــاهوب ــدت3م ــولم ــروژهدرط ــنپ ای
ــتو ــدهاس ــراش ــالاج ــاردری ــدار15میلی ــهمق ــدهب ش
ــررادارد. ــرای10000نف ــدارب ــربپای ــالآبش ــوانانتق ت

افتتاح و بهره برداری از پروژه های آب و فاضاب 
روستاهای للـه لو و مهتر لو شهرستان ورزقان

بــهمناســبتهفتــهدولــت،پروژههــایآبوفاضالبروســتاهای
للـــهلــوومهترلــودرشهرســتانورزقانافتتــاحگردید.

بــهمناســبتهفتــهدولــت،2مخــزن300مترمکعبــیفــاز2
مجتمــعآبرســانیســتارخاندرشهرســتانورزقــانبــاحضــور

فرمانــدارومســئولینمحلــیایــنشهرســتانافتتــاحشــد.

پروژههــایمخــازنآبشــرببتنــیبــااحجــام300
مترمکعبیدرروســتایللـــهلــووهمچنیــن300مترمکعبی
درروســتایمهترلــووبــالولهگــذاریبــهطــول200متــرو

ــااعتبــارملــی4500000میلیــونریــالافتتــاحشــد. ب

ــعآب ــندوروســتاپــسازاســتحصالازچــاهومناب آبای
ســطحی،گندزدایــیوتصفیــهشــدهودرایــنمخــازنبتنــی
ــورت ــرهوبهص ــدذخی ــراردارن ــتاق ــتروس ــهدرباالدس ک
ــنطــرح700 ــاحای ــاافتت ــود.ب ــنفشــارمیش ــیتأمی ثقل
ــتآب ــانازنعم ــزیورزق ــشمرک ــتاهایبخ ــوارروس خان

ــدند. ــدش ــتیبهرهمن ــرببهداش ش

پروژه های شرکت
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بررسی  مورد  هریس  شهرستان  شرب  آب  مشکات 
گرفت قرار 

مشــکالتکمبــودآبشــربشهرســتانهریــسبــاحضــور
ــتاندر ــعهآباس ــرداریوتوس ــاونبهرهب ــامومع قائممق
محــلآبفــایشهرســتانهریــسمــوردبررســیقــرارگرفــت.

درایــنجلســهکــهدرمحلســتادآبفــایشهرســتانهریس
ــیو ــرانکمآب ــتازبح ــایبرونرف ــد،راهکاره ــزارش برگ
کمبــودآبشــربشــهرهریــسموردبحــثوبررســیقــرار
ــدت ــدتودرازم ــدت،میانم ــزیکوتاهم ــتوبرنامهری گرف

جهــتتأمیــنآبموردنیــازاهالــیتنظیــمشــد.

طبــقایــنبرنامــهمقــررشــدبخشــیازکمبــودآبازمحــل
ــق ــعازطری ــتتوزی چــاهشــهرداریتأمیــنشــودومدیری
ــت ــهرجه ــوددرش ــایموج ــیرفلکهه ــوردرش ــاممان انج

توزیــععادالنــهآبموجــوداعمــالشــود.

ــرار ــیکــهدردســتورکارق ــهاقدامات درمیانمــدتازجمل
ــساز ــاورزیپ ــایکش ــارهچاهه ــاییواج ــت؛شناس گرف
طــیمراحــلکنتــرلکیفــیوتزریــقآنبــهشــبکهتوزیــع،
همچنیــناختصــاصیــکفقــرهچــاهازســویشــهرداریو
شــورایشــهرجهــتآزمایــشپمپــاژوقرارگرفتــندرمــدار

میباشــد. بهرهبــرداری

مرکزی  ستاد  در  بحران  مدیریت  جلسه  برگزاری 
شرقی آذربایجان  استان  فاضاب  و  آب  شرکت 

ــتان ــاتشهرس ــیلدرارتفاع ــدنس ــاریش ــهج باتوجهب
ــهید ــانیش ــعآبرس ــهمجتم ــارتب ــادخس ــروایج کلیب
ــران ــتبح ــهمدیری ــانیجلس ــاتآبرس ــگریوتأسیس لش
ــه ــزارشــد.ب ــزیآبوفاضــالباســتانبرگ درســتادمرک
گــزارشروابطعمومــیشــرکتآبوفاضــالباســتان
ــتان ــاتشهرس ــیلدرارتفاع ــدنس ــاریش ــهج باتوجهب
ــهید ــانیش ــعآبرس ــهمجتم ــارتب ــادخس ــروایج کلیب
لشــگریپاییــنآمــدنســطحمخــازنوجلوگیــریازبــروز
مشــکلبــرایهموطنــانعزیــزشــهرآبــشاحمــدجلســهای
ــل ــورمدیرعام ــاحض ــرکتب ــرانش ــتادبح ــلس درمح
شــرکتآبفاضــالب،معاونیــنومدیــرانارشــدشــرکتآب

ــد. ــزارگردی ــالببرگ فاض

ــومدیرعامــلشــرکتآبو ــنجلســهمهنــدسایمانل درای
ــرجلوگیــریازافــتفشــارو ــدب ــاتاکی فاضــالباســتانب
قطعــیآبازهمــهمدیــرانخواســتبهصــورتشــبانهروزی
ــهرصــدو ــتحاضــرونســبتب ــادیدرمحــلخدم وجه

ــد. ــدامنماین ــانیاق خدماترس

گزارش وضعیت
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ــتان از  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــد مدیرعام بازدی
ــو ــاب بارانل ــه فاض ــداث تصفیه خان ــروژه اح پ

پروژه های شرکت
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توســعه کارگــروه جلســه اولیــن
مدیریــتشــرکتآبوفاضــالباســتان
ــاون ــورمع ــاحض ــرقیب ــانش آذربایج
توســعهمدیریــتوســرمایهانســانی
ســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتان
واعضــایکارگــروهتوســعهمدیریــتدر
مــورخ1400/04/07درمحــلســالن

ــد. ــزارش ــرکتبرگ ــسش کنفران

درابتــدایجلســهمهنــدسایمانلــو
ضمــن اســتان، آبفــای مدیرعامــل
عــرضخیرمقــدمبــهمیهمانــانحاضــر
ــحزادهو ــرفت ــایدکت درجلســه،ازآق
همــکارانایشــانبــهلحــاظتالشهــای
ارتقــا و توســعه در صورتگرفتــه
برنامههــایتحــولاداریتقدیــروتشــکر
ــه ــهنــوعخدمــاتقابلارائ ــااشــارهب وب
بــهمشــترکین،شناســایینقــاطقــوتو
ضعــفشــرکتراگامــیمهــمدرارتقــاء

ــرد. ــانک ــاتبی خدم

ویگفــت:بایــدهمگــیدستبهدســت
ــش ــنچال ــاکمتری ــاب ــمت ــمدهی ه
را شــهروندان آب تأمیــن بتوانیــم
مدیریــتکــردهوخوشــبختانهبــاتدابیر
ــاو ــرچاهه ــیوحف ــوبوکارشناس خ
مهندســیمعکــوسســعیگردیــدهاین

ــد. ــلبرس ــهحداق ــیب کمآب

ــرد ــیازعملک ــهگزارش ــنجلس درای
ــداد ــاملتع ــیش ــایمدیریت کمیتهه
جلســاتبرگــزارشــده،مصوبــاتواهــم
تصمیمــاتاتخــاذشــدهدرکمیتههــادر

قالــبفرمــتارســالیســازمانمدیریت
ارائــهگردیــد.همچنیــندرایــنگزارش
بــهاقدامــاتانجــامشــدهدرارتبــاطبــا
ــعه ــیونتوس ــاتکمیس ــنمصوب آخری
مدیریــت،نقــاطقــوت،نقــاطضعــفبــه
همــراهپیشــنهادوراهکارهــاتوضیحاتــی
ارائــهودرانتهــایجلســهنکتــهنظــرات
میهمانــانمحتــرمدرارتبــاطبــامباحث
ــاخصهای ــه،ش ــدهدرجلس ــرحش ط
ــودو ــایبهب ــرد،برنامهه ــیعملک ارزیاب

ســایرمــواردبیــانشــد.

مدیریت  توسعه  کارگروه  جلسه 
شرکت آب و فاضاب

شرقی آذربایجان  استان 

پروژه های شرکت
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حجت االسام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم:
معیشت مردم، اقتصاد پایدار و محیط زیست هر سه به آب وابسته اند.

نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعــه تبریــز در 
دیــدار بــا کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب اســتان کــه بــه 
مناســبت هفتــه صرفــه جویــی مصــرف آب برگــزار شــد 
بــر ضــرورت تأمیــن آب ســالم بــرای مــردم تاکیــد کــرد.

نماینــدهولیفقیــهدراســتانآذربایجــانشــرقیوامامجمعــه
تبریــزگفــتکــهمعیشــتمــردم،اقتصــادپایــدارومحیــطزیســت
ــردم ــودآب،ســالمتیم ــدکمب ــهآبوابســتهاندونبای هــرســهب

ــدازد. ــهخطــران ــژهقشــرآســیبپذیرجامعــهراب بهوی

ــراناســالمیو ــانای ــتقهرم ــهموفقیــتمل ــااشــارهب ویب
ــروزی ــنپی ــتجمهوریای ــاتریاس ــادرانتخاب ــرکتآنه ش

ــکگفــت. ــههمــهتبری ــزرگراب ب

ــت ــهاهمی ــارهب ــااش ــمب ــلمینآلهاش حجتاالسالموالمس
اقتصــادی،زیســتمحیطیمنابــعآبــیگفــت:کمبــودمنابــع
آبشــیرینیــکمســئلهجهانــیاســتکــهکشــورمــاراهــم
ــینیدر ــبشهرنش ــشضری ــهافزای ــردوباتوجهب دربرمیگی
کشــورمســئلهآببــهیــکمســئلهاجتماعــیحائــزاهمیــت
تبدیــلشــدهاســتکــهاگــردرحــلآنتعلــلشــودتبدیــل

ــبســنگیندارد. ــرددوعواق ــیمیگ ــهآســیباجتماع ب

شهرنشــینی جمعیــت اینکــه باتوجهبــه داد: ادامــه وی
افزایشیافتــهاســتوسیاســتهایجمعیتــینظــامکــه
ــدهجمعیــتکشــور،یکصــد احتمــالدارددر40ســالآین
میلیــوننفــرگــردد،بایــدمنابــعآبــیحفــظوتجدیــدشــود.
بــرایمثــالمنابــعزیرزمینــیکــهســالهاطــولکشــیدهتــا

ــردد. ــرفمیگ ــیمص ــانکوتاه ــیدرزم ــودول ــادش ایج

ایشــانازاقدامــاتوتالشهــایشــرکتآبوفاضــالب
اســتاندرانجــامایــنوظیفــهخطیــرســقاییوخدماترســانی
ــهنقــشرســانههای ــااشــارهب ــینمــودوب ــهمــردمقدردان ب
جمعــیوفضــایمجــازیدرآگاهســازیوفرهنــگاســتفاده
درســتوبهینــهازآب،بــرافزایــشبرنامههــایتبلیغــیبــرای
حســاسکــردنمــردمنســبتبــهمصــرفدرســتآبتاکیــد
ــردن ــهک ــراینهادین ــت:ب ــردوگف ــانک ــودوخاطرنش نم
ــانهها، ــایرس ــدازظرفیته ــتآببای ــرفدرس ــویمص الگ
ــیوبســترفضــایمجــازیبیشازپیــش خصوصــاًرســانهمل

اســتفادهکنیــم.

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتاننیــزگفــت:خدمات
ــیدر ــیجمعیت ــهپراکندگ ــتانباتوجهب ــایاس ــرکتآبف ش
شــهرهاوروســتاهایاســتانویکپارچگــیشــرکتهایآبو

فاضــالبشــهریوروســتاییدربحــثتأمیــنآببــهحــدود
ــهمیشــود. ــرارائ ــوننف 4میلی

مهنــدسایمانلــوافــزود:آبشهرســتانتبریــزاز4منبــعخط
ــد13 ــهرود55درصــد،خــطآبرســانینهن آبرســانیزرین
ــدان(31 ــهمی ــاد،قزلج ــعیدآب ــروی،س ــا)ه ــد،چاهه درص
درصــدوقنــوات1درصــدتأمیــنمیشــودکــه65شــهربــا
4میلیــوننفــرجمعیــتشــهریو2227روســتاکــهشــامل

ــد. ــشمیده ــودراپوش ــدمیش 53درص

ــیدر ــدیبادرندگ ــش50درص ــهکاه ــهداد:باتوجهب ویادام
ســطحکشــورواســتانبــاخشکســالیمواجــههســتیم،مــردم
عزیــزبــا15-10درصــدصرفهجویــیکــهحــدود750لیتــر
ــع ــددررف ــادل30چــاهآبمیشــودمیتوانن ــهومع درثانی

تنــشآبــیکمــککننــد.

ــزرا ــیآبتبری ــکلقطع ــلمش ــیح ــایاصل ــیازراهه یک
انتقــالآبارساســتکــهمیتوانــدراهگشــایخوبــیبــرای

ــد. ــزباش ــهرتبری ــیدرکالنش ــکلکمآب ــتازمش برونرف

ــرکتآب ــیش ــوزشهمگان ــیوآم ــرروابطعموم ــردفت مدی
ــاتشــریح ــدارب ــندی ــمدرای وفاضــالبآذربایجــانشــرقیه
ــی، ــوزشهمگان ــیوآم ــرروابطعموم ــهدفت ــاتانجامیافت اقدام
ــرف ــیومص ــوادآب ــوزهس ــازیدرح ــهفرهنگس ــارهب ــااش ب
بهینــهآبگفــت:بــاهمــکاریرســانههایمختلــفوNGOهــا
درفضــایمجــازیوســطحشــهراقــدامبــهانتشــارونصــببنــر
در50اتوبــوسشــهری،12ایســتگاهاتوبــوس،100بنــردرنقاط
مختلــفشــهرتبریــز،همچنیــنطراحــیوتولیدموشــنگرافی،
انیمیشــن،خبــر،پوســتر،کلیــپواقــدامبــهبرگــزاری30برنامه
ومســابقهافزایــشســطحســوادآبــیهمشــهریهایعزیــزدر

محــالتپرتــرددوشــلوغتبریــزگردیــدهاســت.

گزارش وضعیت



نشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی abfaazarbaijan.ir۱۵

شماره 19
شهریور 1400

معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور:

تقویت زیرساخت های منابع آبی در تبریز و آذربایجان، یک ضرورت است 

اسـتاندارآذربایجـانشـرقیدرخصـوصتنشآبیپیشـرو
وهمچنیـنپیگیـریمطالبـاتوخواسـتههایاسـتانبـا
معـاونراهبـریونظارتبهرهبرداریشـرکتمهندسـیآب

وفاضـالبکشـوردیـدارکرد.

درایـندیـدارکهمهندسعلیرضاایمانلومدیرعاملشـرکت
آبوفاضـالباسـتانوهمچنیـنمدیرعامـلآبمنطقهای
آذربایجـانشـرقینیـزحضـورداشـت،اسـتاندارآذربایجان
شـرقیدرخصـوصکارهـایانجـامشـدهدرمـوردگـذراز

تنـشآبـیدراسـتانتقدیـروتشـکرکرد.

اینکـهخوشـبختانهدرحـال بیـان بـا دکتـرپورمحمـدی
حاضـرمشـکلیدرتأمیـنآبنداریـموعلتقطعـیآبدر
مناطقـیازتبریـز،مربـوطبهقطعیهـایبرقاسـت،افزود:
همـهمدیـرانصنعـتآبوبـرقبایـدنهایتتـالشخودرا
بـهکارگیرنـدتـاشـاهدکمتریـنمیـزانقطعیهـایآبو

برقدراسـتانباشـیم.

ویدرخصـوصافزایـشاعتبـاراتپروژههـایحـوزهآبو
فاضـالباسـتاندرالیحـهبودجـه1400بـامعاونشـرکت

مهندسـیآبوفاضـالبکشـوربحـثوگفتگـوکرد.

ویادامـهداد:امیدواریـمبـاکمکشـرکتمهندسـیآبو
فاضـالبکشـوروبـاتخصیـصسـریعبودجهمصوبشـده
شـاهدافتتاحفـازمایـعتصفیهخانهفاضالبباشـیمتاعالوه
بـرشـهرتبریـزدریاچـهارومیـههـمازمزایـایایـنطـرح
بـزرگکـهبزرگتریـنتصفیهخانـهدرحالسـاختکشـور

بهرهمندشـوند. هسـت

درپایـانایـننشسـتمهنـدسکشـفیمعـاونراهبـریو

نظـارتبهرهبرداریشـرکتمهندسـیآبوفاضالبکشـور
ازهمـکاریایـناسـتانبـاشـرکتمهندسـیتشـکرکـرد
واززحمـاتمهنـدسایمانلـوکـهبـابرنامهریـزیدقیـقو
مناسـبدررفـعتنـشآبـیاسـتاننقـشبسـزاییداشـت
تقدیـرونسـبتبـهپیگیـریسـایرمـواردقـولمسـاعدداد.

حمیدرضـاکشـفیبـابیـاناینکـهوضعیـتآبـیبرخـیاز
شـهرهایکشـور،نزدیـکبـهبحرانـیاسـت،اظهارداشـت:
تقویـتزیرسـاختهایمنابـعآبـیدرتبریـزوآذربایجـان
شـرقی،یـکضرورتاسـتوتـالشمیکنیـماقداماتالزم

بـرایجلوگیـریازتنـشآبیداشـتهباشـیم.

ویبـابیـاناینکـهاعتبـاراتنسـبتاًمناسـبیبـاتوجـهبـه
شـرایطخـاصشـهرتبریـزبـرایاسـتانآذربایجانشـرقی
درنظـرگرفتـهشـده،افـزود:تـاامـروزاعتبـارملـیبـرای
شـبکهتوزیـعنداشـتیموبـرایاولینبـاردرحـالتصویـب
اعتبـاردرمجلـسبـرایسـندپایـداریتوزیـعهسـتیمکه
بتوانیـمازایـنطریـقبخشـیازمخـازنپهنههـاوشـبکه
توزیـعرااصـالحکنیـمکـهمناطقموجـوددرارتفـاعراکه

آسـیبپذیریبیشـتریدارنـد،بهبـودبدهیـم.

گزارش وضعیت
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از  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
ــداث  ــد اح محیــط زیســت از رون
ــه  ــدول دوم تصفیه خان ــروژه م پ
تبریــز  کان شــهر  فاضــاب 

ــود.. ــد نم بازدی

ــط ــتازمحی ــازمانحفاظ ــسس رئی
زیســتطــیســفریبــهتبریــزاز
رونــداحــداثمــدولدومتصفیهخانــه

ــرد. ــدک ــزبازدی ــالبتبری فاض

بازدیــد ایــن در کالنتــری دکتــر
در پــروژه اثرگــذاری خصــوص در
ارومیــه دریاچــه احیــای موضــوع
گفــت:ایــنپــروژهیکــیازموضوعــات
ــه ــایدریاچ ــذاردراحی ــمواثرگ مه
ــراراســتخروجــی ــهاســتوق ارومی
ــاس ــراس ــهب ــنتصفیهخان ــابای پس
ــه ــهدریاچ ــوبب ــتانداردهایمطل اس
ارومیــهمنتقــلشــودوازاینحیــث

بســیارحائــزاهمیــتمیباشــد.

ــا ــدب ــنبازدی ــودرای ــدسایمانل مهن
اشــارهبــهاقدامــاتانجامیافتــهدر

ــدولدوم ــروژهم ــداثپ ــوصاح خص
تصفیهخانــهفاضــالبتبریــزگفــت:
ازاهــدافمهــمطــرحاحــداثمــدول
ــهر ــالبکالنش ــهفاض دومتصفیهخان
تبریــز،اســتفادهازپســابتولیــدی
ــدهآب ــدۀعم ــنکنن ــوانتأمی ــهعن ب
ــد ــهمیباش ــهارومی ــازدریاچ موردنی
کــهبــاتکمیــلوبهرهبــرداریفــاز

دوبالــغبــر75میلیــونمترمکعــبدر
ســالپســابتصفیــهشــدهبــهدریاچــه
ارومیــهانتقــالیابد.همچنیــنجمعیت
تحــتپوشــشایــنطــرحیــکمیلیون
نیــز تصفیهخانــه ظرفیــت و نفــر
شــبانهروز در مترمکعــب 207000

میباشــد.

بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از 
روند احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریز

پروژه های شرکت
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دکتــر متفکــر آزاد نماینــده مــردم شــریف 
ــدس  ــراه مهن ــه هم ــهر ب ــکو، آذرش ــز، اس تبری
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  ایمانلــو 
اســتان از رونــد احــداث مــدول دوم تصفیه خانــه 

ــرد. ــد ک ــز بازدی ــهر تبری ــاب کانش فاض

ــد ــنبازدی ــرقیدرای ــانش ــایآذربایج ــلآبف مدیرعام
ضمــنقدردانــیازحضــوردکتــرمتفکــرآزاددرمحــل
احــداثپــروژهگفــت:ظرفیــتمــدولدومتصفیهخانــه
ــب ــدود207000مترمکع ــزح ــهرتبری فاضــالبکالنش
درشــبانهروزبــودهوجمعیــتتحــتپوشــشایــن

ــود. ــدب ــردرشــبانهروزخواه ــوننف ــکمیلی طــرحی

مهنــدسایمانلــودرحاشــیهبازدیــددکتــرمتفکــرآزاد
ــز،اســکو،آذرشــهرازایــن نماینــدهمــردمشــریفتبری
ــزرگ ــهب ــدولدومتصفیهخان ــداثم ــزود:اح ــروژهاف پ
ــغ ــهمبل ــراردادیب ــاق ــال95ب ــزازس ــالبتبری فاض
ــاز ــنآغ ــعولج ــازمای ــاندردوف ــاردتوم 182میلی

شــد.

ــدول ــالبم ــهفاض ــدتصفی ــروژهدرفراین ــت:پ ویگف
Step-Feedــوع ــزازن ــالبتبری ــهفاض دومتصفیهخان
بــودهکــهایــنفراینــدازنــوعفرایندهــایحــذفمــواد
ــه ــودهوباتوجهب ــاقابلیــتحــذفازتوفســفرب ــیب آل
ــد ــالبدرواح ــعفاض ــتمتوزی ــودنسیس ــهایب مرحل

کارآمدتریــن و پیشــرفتهترین از یکــی بیولوژیکــی،
ــد. ــهریمیباش ــالبش ــهفاض ــروزتصفی ــایب فراینده

ویافــزود:بــااجــرایایــنطــرحبالــغبــر75میلیــون
ــهدریاچــه ــهشــدهب ــبدرســالپســابتصفی مترمکع

ــد. ــالمییاب ــهانتق ارومی

از یکــی پــروژه ایــن داد: ادامــه ایمانلــو مهنــدس
زیســتمحیطی پروژههــای بزرگتریــن و مهمتریــن
شــمالغــربکشــورواســتانآذربایجــانشــرقیو
همچنیــنیکــیازبزرگتریــنتصفیهخانــهدرحــال

احــداثکشــورمیباشــد.

تبریــز، نماینــدهمــردمشــریف آزاد دکتــرمتفکــر
اســکو،آذرشــهردرمجلــسشــورایاســالمیدربازدیــد
ازپــروژهاحــداثمــدولدومتصفیهخانــهفاضــالب
کالنشــهرتبریــزاززحمــاتمدیرعامــلومجموعــه
تقدیــرو اســتان فاضــالب و همــکارانشــرکتآب

ــد. ــکرنمودن تش

از بهینــه اســتفاده بهضــرورت بازدیــد ایــن در وی
فاضــالب تصفیهخانــه خروجــی پســاب ظرفیــت
کشــاورزی زمینهــای بــرای آب تأمیــن بهمنظــور
وهمچنیــنصنعــتپاییندســتشــهراشــارهکــرد
اســتان اجرایــی دســتگاههای دیگــر همــکاری و

شــد. خواســتار را دراینخصــوص

بازدیـد دکتـر متفکر آزاد نماینده مردم شـریف تبریز، اسـکو وآذرشـهر 
از رونـد احـداث پروژه مـدول دوم تصفیه خانـه فاضاب کانشـهر تبریز

پروژه های شرکت



abfaazarbaijan.irنشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی۱۸

شماره 19
شهریور 1400

بازدیــد معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی از 
ــز ــاب تبری ــه فاض ــدول دوم تصفیه خان ــروژه م پ

جــواد رحمتــی معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی بــه همــراه مدیرعامــل و معاونان شــرکت آب 
و فاضــاب آذربایجــان شــرقی از پــروژه مــدول دوم 
تصفیه خانــه فاضــاب تبریــز بازدیــد و از نزدیــک در 

جریــان رونــد احــداث و مشــکات آن قــرار گرفت.

ــی ــهرافرصت ــداحــداثتصفیهخان ــنبازدی ــیدرای رحمت
ــتمحیطی ــکالتزیس ــدنمش ــرش ــرایکمت ــبب مناس
ــهر ــتش ــشجمعی ــهافزای ــدهباتوجهب ــالهایآین درس

ــزبرشــمرد. تبری

ــهفاضــالب ــود:پســابحاصــلازتصفیهخان ــدنم ویتأکی
میتوانــدبــهمــداراســتفادهبرگــرددوبــهتأمیــنآب
ــه ــهارومی ــایدریاچ ــاًاحی ــت،کشــاورزیومخصوص صنع

ــرد. ــدک ــایانیخواه ــکش کم

ــن ــزدرای ــتاننی ــالباس ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
ــروژهو ــیپ ــرفتفیزیک ــزانپیش ــوصمی ــددرخص بازدی
زمــانبهرهبــرداریازآنتوضیحــاتجامعــیارائــهنمــود.

مدرنتریــن از یکــی پــروژه ایــن داد: ادامــه ایمانلــو
ــا ــهب ــتک ــوراس ــاختکش ــالس ــایدرح تصفیهخانهه
ــعآن ــازمای ــدهف ــهنصــبش ــتگاههایپیشــرفتهایک دس

بــهبهرهبــرداریخواهــدرســید.

ــه ــدولدومتصفیهخان ــروژهم ــرایپ ــتاج ــایانذکراس ش
ــه182 ــاهزین ــنب ــعولج ــازمای ــزدردوف فاضــالبتبری
میلیــاردتومانــیازســال95شــروعشــدهوتــاپایــانســال

ــید. ــدرس ــرداریخواه ــهبهرهب ــعآنب 1400بخــشمای

پروژه های شرکت
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فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
ــههمــراهمعاونیــنواعضــای اســتان،ب
از احمــد آبــش تأمیــن شــورای
آســیبدیده مختلــف قســمتهای
ــارات ــکریازخس ــهیدلش ــعش مجتم
ــدکــرد. ــردادبازدی ســیلویرانگــری17م

ــا ــدب ــنبازدی ــودرای ــدسایمانل مهن
ارائــهگــزارشمهندســینومتخصصین
ــارت ــزانخس ــانمی ــرکتدرجری ش
واردهبــهمجتمــعآبرســانیشــهید
ــهر ــانیش ــاتآبرس لشــگریوتأسیس
بازســازی رونــد و احمــد آبــش
ــت. ــرارگرف ــارتدیدهق ــاتخس تأسیس

خبــر واحــد بــا مصاحبــه در وی
ــتان ــالباس ــیآبوفاض روابطعموم
درخصــوصآبرســانیبــهمناطــق

تــالش همــه گفــت: ســیلزده
ــر ــالبب ــرکتآبوفاض ــانش کارکن
ــانی ــاتآبرس ــهتأسیس ــتک ــناس ای
بــا و دراســرعوقت را خســارتدیده
تــالششــبانهروزیتعمیــروبازســازی
ایــن در و نماینــد مــدار وارد و
راســتااکیپهــایســیاراقــدامبــه
ــیار ــایس ــقتانکره ــانیازطری آبرس
ــر ــیلاخی ــرس ــتاهایدرگی ــهروس ب
گرانقــدر هموطنــان تــا نمودهانــد
مشــکلیدرتأمیــنآبشــربنداشــته

ــند. باش

ویادامــهداد:ایــناطمینــانبــه
داده عزیــز شــهروندان

در کــه میشــود
ــع ــترف جه

ظرفیــت همــه آبرســانی مشــکل
ــه ــکارگرفت ــالبب ــرکتآبوفاض ش

خواهــدشــد.

مهنــدسایمانلــوهمچنیــنبــرایرفــع
مشــکلتأمیــنآبشــربروســتائیان
افزایــش دســتور ســیل، درگیــر
ــص ــیاروتخصی ــرس ــایتانک اکیپه
ــر ــازیوتعمی ــرایبازس ــارالزمب اعتب
صــادر را خســارتدیده تأسیســات

ــد. نمودن

ــانی  ــات آبرس ــتان از تأسیس ــای  اس ــرکت آبف ــل  ش ــد مدیرعام بازدی
ــد ــش احم ــگری آب ــهید لش ــع ش ــیب دیده مجتم آس

پروژه های شرکت
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دکتـر منـادی نماینـده مـردم شـریف تبریـز، 
اسـکو، آذرشـهر در مجلس شـورای اسـامی از 
رونـد پیشـرفت پـروژه مـدول دوم تصفیه خانه 

فاضـاب تبریـز بازیـد کرد.
دکتــرمنــادینماینــدهمــردمشــریفتبریــز،اســکو،
آذرشــهردرمجلــسشــورایاســالمیبــههمــراهمدیرعامل
ــدولدوم ــروژهم ــتانازپ ــایاس ــرکتآبف ــانش ومعاون
تصفیهخانــهفاضــالبتبریــزبازدیــدوازنزدیــکدرجریــان

ــت. ــرارگرف ــداحــداثومشــکالتآنق رون

شـرکت عامـل مدیـر
اسـتان فاضـالب و آب
ضمـن بازدیـد ایـن در
حضـور بـه خیرمقـدم
نماینـده منـادی دکتـر
محتـرمدرپروژهاحداث
مـدولدومتصفیـهخانه
زحمـات از فاضـالب،
مؤثـر پیگیریهـای و
دکتـرمنـادیکـهمنجر

بـهتخصیـصپانصـدمیلیـاردریـالبودجـهجهـت
تصفیـه ظرفیـت بـا بـزرگ تصفیهخانـه تکمیـل
تشـکر شـد جمعیـت نفـر میلیـون یـک فاضـالب

کـرد.
ویهمچنیـنازتالشهـایمؤثـردکتـرمنـادیدر
ریالـی میلیـارد پنجـاه و چهارصـد بودجـه تأمیـن
کـهبـهکمـکآنموجبحفـردههاچـاه،افزایش

ظرفیـتسـدنهنـدورفـعمشـکلتنشآبـیتبریز
درتابسـتانامسـالشـدسپاسـگزاریویـژهنمـود
عملیـات فیزیکـی پیشـرفت میـزان درخصـوص و
توضیحـات آن از بهرهبـرداری زمـان و پـروژه

جامعـیارائـهنمـود.
مدرنتریـن از یکـی پـروژه ایـن افـزود: وی
تصفیهخانههـایدرحـالسـاختکشـوراسـتکـه
فـاز شـده نصـب کـه پیشـرفتهای دسـتگاههای بـا

رسـید. خواهـد بـرداری بهـره بـه آن مایـع
دراینجلسـهدکترمنادیبا
تماسـیتلفنـیکـهبـارئیس
خزانـهداریکشـورومعـاون
سـازمانبرنامهبودجهداشـت
قـرارشـد200میلیـاردریال
تصفیهخانـه تکمیـل بـرای
فاضـالبآذرشـهروتکمیـل
فاضـالبتبریـزدرهفتهآتی

شـود. تأمین
ویاحـداثتصفیـهخانـهرا
نعمتـیبـزرگوگرانقـدربـرایمـردمتبریـزوفرصتی

مناسـببـرایاحیـاءزیسـتمحیطیدانسـت.
دکتـرمنـادیتاکیدکرد:پسـابحاصـلازتصفیهخانه
بـه و برگـردد اسـتفاده مـدار بـه میتوانـد فاضـالب
احیـای مخصوصـاً و کشـاورزی صنعـت، آب تأمیـن

دریاچـهارومیـهکمـکشـایانیخواهـدکـرد.

بازدید دکتر منادی نماینده مردم شریف تبریز، اسکو، آذرشهر در مجلس 
شورای اسامی از روند اجرای پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه تبریز

پروژه های شرکت
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به سیل  گسترده  خسارت 
لشکری شهید  آبرسانی  مجتمع 

قبـل

بعـد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجان شــرقی، 
ــی  ــه عل ــاب محل ــع آوری فاض ــبکه جم ــروژه ش از پ

ــرد. ــد ک ــیاه پوش بازدی س

مهنــدسایمانلــودربازدیــدازپــروژهشــبکهجمــعآوری
فاضــالبمحلــهعلــیســیاهپوش،کــویشــهیدســتارزادهو
ــم ــایمه ــیازپروژهه ــروژهیک ــنپ ــت:ای ــزانگف ــهخ کوچ
شــهرتبریــزاســتکــهمــردممنطقــهمدتهــامنتظــراجرای
ــرداری ــهبهرهب ــدکــهامیدواریــمهــرچــهســریعترب آنبودن
ــایآنبهرهمنــدشــوند. ــزازمزای ــهنی ــنمحل برســدومــردمای

الزمبــهذکــراســتپــروژهاحــداثشــبکهجمــعآوریفاضالب

بــرایمحلههــایعلــیســیاهپوشچشــمهلــیبــاغ،لیالبــی،
ــد. ــدش ــلخواه ــاهتکمی ــدت24م ــیم ــت،ط ــامدوس ام
همچنیــنایــنپــروژهشــامللولهگــذاریمجموعــاًبــهطــول
ــیو ــطاصل ــردرخ ــای315میلیمت ــهقطره ــرب 3855مت
200و250میلیمتــردرخطــوطفرعــیاســتکــهدرعمــق7

ــیاجــرامیشــود. ــهران ــهروشلول متــریوب

بازدید مدیرعامل آبفای استان از پروژه احداث 
شبکه فاضاب محله علی سیاه پوش تبریز

پروژه های شرکت
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بازدید معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 

از روند اجرای پروژه های رفع تنش آبی 1400

پروژه های شرکت
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مهنــدسایمانلــومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتاندر
ادامــهبازدیدهــایجــاریازپروژههــایدردســتاحــداثآبفــا
ــد ــرایفاضــالببازدی ــالاج ــایدرح ــنازپروژهه وهمچنی
نمــودوبــهبررســیرونــدتکمیــلوپیشــرفتآنهــاپرداخــت.

ــدازپروژههــایقراملــک،ثقــهاالســالموکــوی ویدربازدی
ــایفاضــالب ــهپیشــرفتپروژهه ــراینک ــاذک ــاب ــامرض ام
بایــدرونــدســریعوجــدیبــهخــودبگیــرد،ازمجریــانطرح
ــاتســریعرونــد وپیمانــکارومســئولینذیربــطخواســتب
ــدی ــیزمانبن ــامآنط ــالبواتم ــایفاض ــرایپروژهه اج

ــهعمــلبپوشــانند. ــایخــودجام ــهوعدهه تعیینشــدهب

و اتمــام راســتای در بازدیدهــا ایــن اســت قابلذکــر
ــرداریدر آمادهســازیاجــرایشــبکهفاضــالبجهــتبهرهب

ــت. ــورتگرف ــکص ــدهنزدی آین

بازدید مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی 
از پروژه های اجرایی بخش فاضاب

اهدای لوح سپاس از سوی اهالی و ساکنین روستای الوار سفلی به مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان
اهالـی و سـاکنین روسـتای الوار سـفلی با اهدای لـوح سپاسـی از مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب آذربایجان شـرقی به پـاس اقدامات 

ارزنـده و خدمـات ارائـه شـده قدردانی نمودنـد. متن پیام به شـرح ذیل می باشـد:

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

پـسازاهـداءاحترامـاتوافـربـهاسـتحضارعالـیمیرسـاند:نظـربـهاینکـهاهالـیومراجعینحـوزهآبو
فاضـالبمنطقـه6تبریـزدرمراجعـاتمکررحضـوریخودبـهادارهتحتسرپرسـتیجنابآقـایمهندس
داودصفـاریازخدمـاتارائـهشـدهونحـوهبرخوردایشـانوپرسـنلآنمجموعهابرازرضایـتمینمایند.بر
خـودوظیفـهمیدانیـمازحضرتعالیبهجهتانتخابمدیرانیشایسـتهومردمی،قدردانـینمودهوتوفیقات

روزافـزونازدرگاهایـزدمنـانبرایجنابعالیمسـئلتداریم.

 با تقدیم احترام؛ اهالی و ساکنین روستای الوار سفلی

پروژه های شرکت
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ــرکت آب و  ــعه آب ش ــرداری و توس ــاون بهره ب مع
فاضــاب آذربایجــان شــرقی خبــر از رفــع مشــکل 

کمبــود آب شــرب شــهر کشکســرای مرنــد داد.

آب توســعه و بهرهبــرداری معــاون خانــی مهنــدس
شــرکتآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقیدرمصاحبــهبــا
ــهحــلمشــکلآب ــااشــارهب ــطعمومــیشــرکتب رواب

ــت: ــرایگف ــهرکشکس ــربش ش

شهرکشکســراییکــیازشــهرهایشهرســتانمرنــدبــوده
ــاجمعیــت10هــزارنفــرودارای3600انشــعابآب وب
ــه ــنشــهرتوســطســهحلق ــنآبای ــهتأمی میباشــدک

ــود. ــاممیش ــقانج ــاهعمی چ

ــیاز ــریک ــاهاخی ــکم ــفانهدری ــهداد:متأس ویادام
ــا ــهرب ــطحش ــربدرس ــدهآبش ــایتأمینکنن چاهه
مشــکلماســهدهــیمواجــهشــدکــهموجــبکاهــش30
ــهروندان ــیش ــثنارضایت ــتحصالآبوباع ــدیاس درص

ــد. ــزگردی عزی

ــا ــبختانهب ــزود:خوش ــعهآباف ــرداریوتوس ــاونبهرهب مع
جلســهایکــهبــاحضــورمســئولینشــرکتآبوفاضــالب،
فرمانــدارمحتــرموشــورایاســالمیشــهرودرمحلشــرکت
آبوفاضــالببرگــزارشــد،طــیصورتجلســهایمقــررشــد
موقتــاًبــااجــارهیــکحلقــهچــاهازچاههــایکشــاورزیوارد
مــدارگــرددکــهخوشــبختانهایــنامــرنیــزمحقــقشــدو

مشــکلکمبــودآبدرســطحشــهرمرتفــعگردیــد.

مهنــدسخانــیخاطرنشــانکــرد:شــرکتآبوفاضــالب
دســتگاهحفــاریچــاهعمیــقرادرمحــلمســتقرکــرده
ــافعالیــتمســتمرآن،ظــرفمــدتیــکمــاهایــن کــهب

ــید. ــدرس ــرداریخواه ــهبهرهب ــاهب چ

معاونبهرهبرداریوتوسعهآبآذربایجانشرقی:
مشکل آب شهر کشکسرای با اقدامات انجام یافته از 
مرتفع شده است استان  فاضاب  و  سوی شرکت آب 

مصاحبه
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ــن  ــا انجم ــه ب ــری ک ــت خب نشس
نمایندگــی  دفاتــر  صنفــی 
ــتان  ــری اس ــای سراس روزنامه ه
ــد. ــزار ش ــرقی برگ ــان ش آذربایج

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
ــت ــزوممدیری ــهل ــارهب ــااش ــتانب اس
باتوجهبــه وصرفهجویــیآبگفــت:
گرمــیهــواوشــیوعپاندمــیویــروس
ــردمازآب ــتفادهم ــزاناس ــا،می کرون
بیشــترشــدهکــهبــاادامــهایــنرونــد
ــاافــتفشــار شــاهدمشــکلقطعــیی

ــود. ــمب آبخواهی

ــد ــزود:26درص ــواف ــدسایمانل مهن
کاهــشبارندگــیدراســتانداریــم
کــهدرســطحکشــورایــنکاهــش50
ــوع ــرن ــاتغیی ــیب ــودهوحت درصــدب
ــم ــارشنیــزمواجــهبودی بارندگــیوب
کــهســطحبــارشبــرفبهشــدت

ــت. ــهاس ــشیافت کاه

ــا ــش1درجــهدم ــهداد:افزای ویادام
هــواباعــثافزایــش3درصــدیدر
مصــرفآبشــدهکــهادامــهایــنامــر
باعــثمشــکالتیدرآینــدهخواهــد

شــد.

درحــالحاضــرمــادر64شــهرو
1450روســتابــهجمعیتــیمعــادل4
ــم. ــتمیدهی ــهخدم ــرارائ ــوننف میلی

مــردمعزیــزبــارعایــتالگــویمصرف
بــا10-15 درســتواســتانداردو
ــدود750 ــهح ــیک درصــدصرفهجوی
ــود ــیمیش ــهصرفهجوی ــردرثانی لیت
ــوددر ــاهآبمیش ــادل30چ ــهمع ک
ایــنراهبــهتنــشآبــیکمــکخواهند
کــردتــاازایــنمرحلــههــمبهخوبــی

وخوشــیعبــورکنیــم.

تاکیــدکــرد:درحــالحاضــر  وی
ــتان ــهآّبدراس ــرثانی ــرب 14500لیت
ــز ــزنی ــهرتبری ــودودرش ــدمیش تولی
میــزانمصــرفآب5400لیتــربــرثانیه
ــه اســتکــهدرزمــانپیــکمصــرفب
7500لیتــربــرثانیــهمیرســدوحالــت
سربهســرداریــموهــرچــهتولیــد
میشــودبــهســمتمصــرفروانــه
ــرق ــداریشــبکهب ــاپای ــاب میشــودام
ــودآب ــاکمب ــیوی ــکلیدرقطع مش

ــت. ــمداش نخواهی

ویخاطرنشــانکرد:5شــهر
و243روســتادروضــعقرمز
آبــیقــراردارنــدکــهدرتنش

زمــانتنــشآبــیبــامشــکل
ــا ــهب ــدک ــدش ــهخواهن مواج
شــده انجــام برنامهریزهــای
امیدواریــمبــهمشــکالتغلبــه

. کنیم

ــرکت ــلش مدیرعام
فاضــالب و آب

اســتان در چــاه افــزود:30 اســتان
ــه20 ــدهک ــرش ــنآبحف ــرایتأمی ب
ــورد ــزو10م ــهرتبری ــوردآندرش م
مســیر و تبریــز نزدیــک در هــم
زرینــهرودبــرایروســتاهااســتکــه
رویهمرفتــهوضــعتولیــدآبدر
ــیمصــرف ــودهول اســتانخــوبب
ــااســتانداردهای هــمبایــدمطابــقب

ــد. ــدهباش ــهش ــرگرفت درنظ

مهنــدسایمانلــوادامــهداد:بــرای
بحــث آب هدررفــت از جلوگیــری
زونبنــدیکلشــهروتعدیــلفشــارو
همچنیــنتعویــضلولههــایپوســیده
مطــرحمیباشــدکــهبــابررســیو
در عزیــز متخصصــان تالشهــای
شــرکتآبوفاضــالب،اصــالحشــبکه
ــد. ــاممیباش ــریوانج ــالپیگی درح

ویبــااشــارهبــهقیمتتمــامشــدهتولید
ــیومناســب ــهدلیــلپلکان آبگفــت:ب
نبــودنقیمــتبــاکاهــشدرآمــدمواجــه
هســتیمکهایــنامــرنگهــداریتجهیزات
وبهروزرســانیآنهــارابــامشــکلمواجــه
ــمباتدبیــرمســئوالن کــردهکــهامیدواری

بتوانیــم اســتان و کشــور کالن
مشــکالتراحــلکنیــم.

ــا  ــم بـ ــی نکنیـ ــت و صرفه جویـ ــر مدیریـ اگـ
ــویم  ــه رو می شـ ــدی روبـ ــیار جـ ــکل بسـ مشـ

مصاحبه
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ـــور  ـــا حض ـــز ب ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــه ش جلس
ـــد ـــزار ش ـــتان برگ ـــای اس ـــل آبف مدیرعام

گزارش وضعیت
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      تزریق واکسن کرونا به کارمندان شرکت آب و فاضاب استان

کارکنــان شــاغل در شــهرهای 
تبریــز، باســمنج، ســردرود 
ــن  ــاه دز اول واکس و خسروش

ــد. ــت کردن ــا را دریاف کرون

مدیرعامــل ایمانلــو مهنــدس
اســتان فاضــالب و آب شــرکت
ــگ ــاطتنگاتن ــهارتب ــارهب ــااش ب
کارکنــانشــرکتآبوفاضــالببا
ــای ــندرگروهه ــردموقرارگرفت م
ســالمت بــرای گفــت: هــدف
کارکنــانوپیشــگیریازانتشــار

واکسیناســیون کرونــا ویــروس
کارکنــانانجــامپذیرفــت.

ویادامــهداد:طــیمکاتبــاتو
بــا هماهنگیهــایصورتگرفتــه
دانشــگاهعلــومپزشــکیاســتان
کارکنــان واکسیناســیون طــرح
تبریــز، شــهرهای در شــاغل
ــاه، ــردرودوخسروش ــمنج،س باس
شــرکتهای بــا همــگام
روز نیــرو وزارت زیرمجموعــه
سهشــنبه16شــهریورماهدرمحــل

ــانظــمخــاصو ــالنورزشــیب س
ــتیو ــایبهداش ــتپروتکله رعای
پذیرفــت. صــورت فاصلهگــذاری

ــدواری ــرازامی ــواب ــدسایمانل مهن
نمــودکــهکلیــهکارکنــانشــرکت
آبوفاضــالبدرراســتایایــن
ــت ــارادریاف ــنکرون ــرحواکس ط
ــزو ــاتمرک ــدب ــابتوانن ــودهت نم
ــهخدمــات ــهارائ انســجامکامــلب
ــان ــههموطن درســتوشایســتهب

ــد. ــزبپردازن عزی

گزارش وضعیت
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حضــورمدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتاندرمرکــز
ســامانهالکترونیکــیارتبــاطمــردمودولــت

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتانآذربایجــانشــرقی
ــردمو ــاطم ــیارتب ــامانهالکترونیک ــزس ــاحضــوردرمرک ب
ــی ــهدرخواســتهایمردم ــقســامانه111ب ــتازطری دول

پاســخداد.

ــومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان علیرضــاایمانل
درادامــهبرنامــهپاســخگوییمدیــراناســتانیبــهمطالبــات
مردمــیوجهــتتعامــلبیشــتروآســانمــردمودولــتبــا
ــردمو ــام ــاطب ــیارتب ــامانهالکترونیک ــزس حضــوردرمرک
ــتهای ــهدرخواس ــامدب ــامانه111س ــقس ــتازطری دول

مردمــیپاســخداد.

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل مردمــی مالقــات
بــهمشــکالت بهمنظــوررســیدگی آذربایجــانشــرقی
اربابرجــوعومراجعهکننــدگانبــارعایــتپروتکلهــای

ــد. ــزارش ــتیبرگ بهداش

مهنــدسعلیرضــاایمانلــو،رئیــسهیئتمدیــرهومدیرعامل
ــامــردم، ــدارصمیمــیوچهرهبهچهــرهب شــرکتضمــندی
ازنزدیــکدرجریــانمســائلودرخواســتهایآنهــاقــرار
گرفــتودســتوراتالزمرابــرایحــلمشــکالتموجــودبــه

معاونیــنومدیــرانواحدهــایمربوطــهصــادرکــرد.

شــایانذکراســت،دیدارهــایمســتقیموچهرهبهچهــره
درخواســتهای و نیازهــا بــا بیشــتر آشــنایی ســبب
ــه ــانیب ــتخدمترس ــطحکیفی ــشس ــوعوافزای اربابرج
ــزار ــابرگ ــائلومشــکالتآنه ــهمس ــیدگیب ــردمورس م
ــناهــدافشــرکت ــریکــیازمهمتری ــنام میشــودکــهای
ــتاز ــتایصیان ــرقیدرراس ــانش ــالبآذربایج آبوفاض

ــت. ــهرونداناس ــوقش حق

گفتنــیاســت،جلســاتمالقــاتمردمــیبهصــورت)هفتگــی
وماهانــه(وبــهشــکلمســتمربرگــزارمیشــود.

درراستایصیانتازحقوقشهروندان؛
ماقات مردمی مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 

برگزار شد آذربایجان شرقی 
حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان  در 

مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

آب = زندگی

گزارش وضعیت
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مهنــدس پورآقاجــان مدیــر دفتــر روابط عمومــی 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجان شــرقی 
از کــودکان بیمــار انجمــن خیریــه اوتیســم 

ــرد. ــد ک ــان( بازدی ــای مهرب )دنی

وضعیــت خصــوص در پورآقاجــان بازدیــد ایــن در
مددجویــانمرکــز،نحــوهپذیــرشوترخیــصبیمــاران،
بازگشــتبیمــارانبــهزندگــیونحــوهتعامــلوهمکاری
ــز ــانمرک ــنلومددجوی ــرانپرس ــامدی ــدوب ــاش جوی

ــرد. ــوک ــداروگفتگ دی

خانــماســماعیلپورمدیــرایــنمرکــزدرخصــوص
ــز ــنمرک ــهدرای ــاتانجامیافت ــداریواقدام ــوهنگه نح

ــرد. ــانک ــیرابی ــداریمطالب نگه

ــران ــهبح ــاناینک ــابی ــیب ــرروابطعموم ــردفت مدی
ــامدیریــت، آبدرهمهجــایدنیــاوجــودداردافــزود:ب
ــش ــوانتن ــونمیت ــایگوناگ ــهوروشه ــرفبهین مص

ــه ــیک ــریحاقدامات ــهتش ــرد.ویب ــتک ــیرامدیری آب
ازســویشــرکتآبوفاضــالبوازجملــهدفتــر
در عمومــی ســازی آگاهــی بــرای روابطعمومــی
خصــوصمدیریــتمصــرفانجــامدادهاســتپرداختــهو
ابــرازامیــدوارینمــودکــهبــاافزایــشفرهنــگمصــرف
ــوان ــدیبت ــی10درص ــتوصرفهجوی ــتفادهدرس واس

ــود. ــتنم ــاریرامدیری ــالج ــیس ــشآب تن

و فرهنگــی بســتههای یادبــود بهرســم خاتمــه در
ــرفآب ــتمص ــعارهایمدیری ــادرجش ــهب ــکک ماس
ــم ــاراوتیس ــودکانبیم ــنک ــوددربی ــدهب ــنش مزی

ــد. ــعش توزی

گرفت؛ صورت  صرفه جویی  هفته  مناسبت  به 
آموزش  و  روابط عمومی  دفتر  مدیر  بازدید 
از  شرقی  آذربایجان  آبفای  شرکت  همگانی 

تبریز اوتیسم  و  خیریه  انجمن 

ــر  ــن ایثارگ ــاالنه رابطی ــت س ــن نشس دومی
ــان  ــتان آذربایج ــاب اس ــرکت آب و فاض ش

ــد. ــزار ش ــرقی برگ ش

دومیــننشســتســاالنهرابطیــنایثارگــرشــرکت
آبوفاضــالباســتانبــاحضــورمشــاورمدیرعامــل
درامــورایثارگــران،مدیــرامــورکارکنــانورفــاهو
مدیــرتجهیــزنیــرویانســانیوکارشناســانمربوطــه
ــرانو ــایایثارگ ــاوچالشه ــورفرصته ــولمح ح

ــاتایثارگــراندر ــحومصوب همچنیــنبررســیلوای
ــه3 ــسمنطق ــالنکنفران ــلس ــال1400درمح س

تبریــزبرگــزارگردیــد.
نشسـت سـاالنه رابطین ایثارگر شـرکت  
آب و فاضـاب اسـتان آذربایجان شـرقی

اجتماعی
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ــور  ــا حض ــدس ب ــاع مق ــه دف ــتانه هفت در آس
رئیــس هیئــت و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
ــاور  ــرکت، مش ــام ش ــرقی، قائم مق ــان ش آذربایج
مدیرعامــل شــرکت در امــور ایثارگــران، معاونــان و 
مدیــران از ایثارگــران شــاغل و بازنشســته شــرکت 

ــد. ــه عمــل آم ــل ب تجلی

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقیدراین
دیــدارگفــت:پیــروزیانقالباســالمیحفــظواســتمرارآن
مدیــونومرهــونصبــر،اســتقامتوایثارگــریآزادگاندر
حفــظوپاســداریازاصــول،ارزشهــاوآرمانهــایمقدســی
اســتکــهشــهدایمــاجــانخــودرادرراهآنفــداکردنــد.

مهنــدسعلیرضــاایمانلــوافــزود:ایثارگــرانبایــددرمحــل
ــردم ــرکتوم ــهش ــاب ــوزیآنه ــندودلس ــوباش کارالگ
ــاو ــهآرمانه ــزب ــایریننی ــاس ــدت ــرانباش بیشــترازدیگ

ــوند. ــذبش ــشج ــهدابیشازپی ــایش باوره

ــق ــاتوفی ــرایم ــماب ــانش ــوردرمی ــهداد:حض ویادام
ــادو ــمای ــهش ــتب ــاخدم ــوانب ــهمیت ــتک ــیاس بزرگ
ــال ــتس ــایهش ــازانوایثارگریه ــهدا،جانب ــرهش خاط
دفــاعمقــدسرادرجامعــهمهیــاکنیــمودرکارهــایخــود
آنهــاراالگــوونمونــهقــراربدیــمتــابتوانیــمبــهبهتریــن
ــم. ــانیکنی ــانخدمترس ــردمعزیزم ــهم ــنب ــوممک نح

ویتاکیــدکــرد:بنــدهوهمــکارانشــرکتتــالشخواهیــم
کــردتــاایــنعزیــزانحداقــلمشــکالترادرادارهداشــته
باشــندتــاهمــراهبــاهمــههمــکاراندرجهــتراهبردهــاو

ــم. ــریبرداری ــایمحکمت ــرکتقدمه ــایش موفقیته

مشــاورمدیرعامــلشــرکتدرامــورایثارگــرانهــمدرایــن
ــرشــاغلدر ــکارانایثارگ ــدادهم ــهتع ــااشــارهب جلســهب
شــرکتآبوفاضــالبگفــت:346ایثارگردرســطحاســتان
ــا ــرآنه ــاغلو211نف ــاش ــرآنه ــه135نف ــمک داری

بازنشســتههســتند.

عباســپورافــزود:درســال1400ازجملــهکارهایشــاخصی
ــت ــنکتابچــهروای ــمتدوی ــنحــوزهانجــامدادی ــهدرای ک
ــاع ــایدف ــران،درجپیامه ــانایثارگ ــدساززب ــاعمق دف
ــطح ــردرس ــببن ــربرگها،نص ــوضوس ــدسدرقب مق
ــاد ــدسوایج ــاعمق ــایدف ــورازپیامه ــهبروش ــهر،تهی ش
ســامانهایثارگــرانمیباشــدکــهدرایــنمــوردجــزء

شــرکتهایپیشــرودرکشــورمیباشــیم.

درایــنجلســهتعــدادیازایثارگــرانبــهبیــانمشــکالتو
نکتــهنظــراتخــودبــامدیرعامــلشــرکتپرداختنــد.

درادامــه،صمــدشــکریمســئولامــورفرهنگــیودینــی
شــرکتآبوفاضــالباســتانگزارشــیازنحــوهبرگــزاری
مســابقاتشــانزدهمینجشــنوارهقــرآنونمــازویــژه

ــود. ــهنم ــکارارائ ــدانهم فرزن

درپایــانایــنجلســهازمقــامآورانشــانزدهمینجشــنواره
قــرآنونمــازویــژهفرزنــدانهمــکارانوهمچنیــناز
ــوح ــداءل ــااه ــتانب ــالباس ــرکتآبوفاض ــرانش ایثارگ

ــد. ــلش سپاســیتجلی

جشــنوارهقــرآنونمــازویــژهفرزنــدانهمــکاراندر
رشــتههایمفاهیــم،حفــظوقرائــتوتحقیــقاذانبرگــزار
ــودکــهازآذربایجــانشــرقیامیرمحمــدکیوانــیو شــدهب
ــه ــقاذانب ــتوتحقی ــتهقرائ ــیدررش ــینکیوان امیرحس
ــته ــوزندهدررش ــکس ــوم،اتاب ــایاولوس ــبمقامه ترتی
حفــظمقــامدوموامیرحســینموســویقاســمیدررشــته

ــد. ــامدومراکســبکردن ــممق مفاهی

تجلیـــل از ایثارگـــران شـــرکت آب و فاضـــاب 
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی

اجتماعی
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ــه مناســبت  ــه قلــه 3150 متــری گئچــی قیــران ب صعــود ب
ــرف آب ــی در مص ــه صرفه جوی هفت

رشــتهکوهقوشــاداغیکــیاززیباتریــنمحیطهــایطبیعــیمنطقــه
قــرهداغ)ارســباران(درجنــوبشهرســتاناهــروشــمالشهرســتان
ــه ــتهکوهازمنطق ــنرش ــاتای ــت.ارتفاع ــدهاس ــعش ــسواق هری
کوهســتانیگویجــهبئــلشــروعوبــهارتفاعــاتســاواالن)ســبالن(
ــر ــاع3150مت ــهارتف ــاداغب ــهقوش ــنقل ــود.بلندتری ــیمیش منته

گئچــیقیــرانیــایــایقــارینــامدارد.

صعــود بــه قلــه 3470 متــری ســلطان رشــته کوه ســهند بــه 
ــه دولت  ــبت هفت مناس

کــوهســلطاندرشــمالباختــریکوهســتانســهند،درنزدیکــیشــهر
اســکوقــرارگرفتــهوبــاارتفــاع3470متر،ســومینقلهســهندمحســوب
میشــود.رودخانههــایزینجنــابچــای،اســکوچــایوکنــدوانچــای
ازایــنقلــهسرچشــمهگرفتــهوبــهدشــتهایحاصلخیــزمجــاورجاری
میگــردد.مســیرصعــودبــهقلــهســلطانمســیریبــاشــیبنســبتاًتنــد

ــد. ــورمیکن ــانتختهســنگهایآتشفشــانیعب اســتوازمی

صعــود بــه قلــه 4811 متــری ســبان توســط گــروه 
کوهنــوردی شــرکت آبفــای اســتان 

کــوهســبالندر35کیلومتــریغــربشــهراردبیــلو25کیلومتــری
جنــوبشــرقیشهرســتانمشکینشــهرواقــعاســت.ازلحــاظ
ــش ــنبخ ــرزبی ــوهدرم ــنک ــل،ای ــتاناردبی ــیماتاداریاس تقس
مرکــزیشهرســتاناردبیــلوبخــشالهرودشهرســتانمشکینشــهر
ــان ــهآتشفش ــهقل ــبالنب ــوهس ــرقیک ــمتش ــد.قس ــعمیباش واق
ــراردارد،منتهــیمیشــود. ســبالنکــهدربلنــدای4811متــریق

صعــود بــه قلــه 2860 متــری داش باشــی میشــو به مناســبت 
ــاف و حجاب ــه عف هفت

رشــتهکوهســتانیمیشــوداغ،بــاامتــدادشــرقیغربــیودرحدفاصــل
ــمالیآن ــهش ــهودامن ــرارگرفت ــترق ــهشبس ــدوجلگ ــتمرن دش
ــه ــوبب ــتجن ــهدرجه ــتک ــیاس ــیدائم ــمهرودخانههای سرچش
ــز ــهآبری ــایحوض ــادرانته ــنرودخانهه ــد.ای ــاندارن ــمالجری ش
خــودوپیــشازورودبــهدشــتمرنــد،ســاختارهایزمینشناســیو

ــد. ــعکردهان ــیقط ــورتعرض ــهرابهص ــممنطق ــلهایمه گس

شـرکت   کوهنـوردی  گـروه  افتخـارات 
1400 تابسـتان  در  اسـتان  فاضـاب  و  آب 

اجتماعی
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برگزیدگان حجاب و عفاف تجلیل شدند
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رئیس جدید آب و فاضاب خسروشاه منصوب شد

از ســوی مدیرعامــل و رئیــس  طــی حکمــی 
هیئت مدیــره شــرکت آب و فاضــاب اســتان، 
ــد آب و  ــس جدی ــوان رئی ــلیمیان به عن ــد س احم

ــد. ــوب ش ــاه منص ــاب خسروش فاض

ــاون ــورمع ــدسعظیمپ ــورمهن ــاحض ــمیب ــیمراس ط
ــرامــور ــعانســانیومهنــدسابراهیمــیمدی محتــرممناب
آبوفاضــالبشهرســتانتبریــزدربخشــداریخسروشــهر
ــو ــدسایمانل ــویمهن ــیازس ــیحکم ــتط ــامگرف انج
ــرهشــرکتآبوفاضــالب ــلورئیــسهیئتمدی مدیرعام
ــوان ــلیمیانبهعن ــدس ــدساحم ــرقی،مهن ــانش آذربایج
رئیــسجدیــدآبوفاضــالبخسروشــاهمنصــوبواز
زحمــاتمهنــدساحمــدقهرمانــیتقدیــربــهعمــلآمــد.

سرپرست جدید آبفای کشکسرای معرفی شد.

سرپرست جدید آبفای یامچی معرفی شد

طــی حکمی از ســوی مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیره 
شــرکت آبفــای اســتان، آقــای کریــم غفــاری به عنوان 

سرپرســت جدیــد یامچی معرفی شــد.

ــرداری ــتبهرهب ــامومعاون ــورقائممق ــاحض ــمیب ــیمراس ط
اســتان،مدیرعامــلآبفــایمرنــدوبخشــداریامچی،آقــایکریم
غفــاریبهعنــوانسرپرســتجدیــدآبفــاییامچــیمعرفیشــد.

ــت ــیمعاون ــدسخان ــامومهن ــپورقائممق ــدسعباس مهن
ــوب ــهمحب ــاامامجمع ــتانب ــعهآباس ــرداریوتوس بهرهب
ــهبخــشیامچــی ــد.امامجمع ــدارنمودن بخــشیامچــیدی
ــان ــالششــبانهروزیکارکن ــیاززحمــاتوت ضمــنقدردان
آبفــاییامچــی،نســبتبــهحــلمشــکلتأمیــنآببخــش

ــد. یامچــیوروســتاهایتحــتپوشــشتاکیــدنمودن

معرفی مدیران

از ســوی مدیرعامــل و رئیــس  طــی حکمــی 
هیئت مدیــره شــرکت آب و فاضــاب اســتان، 
ــد  ــوان سرپرســت جدی ــاب به عن ــد آفت ــای احم آق

ــد.  ــی ش ــرای معرف کشکس

معاونــت و قائممقــام حضــور بــا مراســمی طــی
بهرهبــرداریاســتان،مدیــرآبفــایمرنــدواعضــایشــورای
اســالمیشــهرکشکســرای،آقــایاحمــدآفتــاببهعنــوان
سرپرســتجدیــدآبفــایبخــشکشکســرایمعرفــیشــد

ــرکتاز ــامش ــپورقائممق ــدسعباس ــممهن ــنمراس درای
ــرای ــودهوب ــرنم ــیتقدی ــدبهجان ــایمحم ــاتآق زحم

ــود. ــتنم ــدآرزویموفقی ــرجدی مدی
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افزایــشایمنــیمنابــعآبدرخصــوص
جلوگیــریازآلودگــیومبــارزهبــاانــواع
ــوردار ــژهایبرخ ــتوی ــیازاهمی پاندم
ــوانگفــتدرکشــورهای اســت.مــیت
ــعآبدر ــیمناب ــعهایمن ــالتوس درح
ــودهو ــادیب ــایزی ــده ــرضتهدی مع
ریســکهــایمختلــفدرحــالافزایــش
اســت.کرونــاویــروسکــهباعــثایجــاد
بیمــاریکوییــد19مــیشــود،تــا
کنــوندرآبآشــامیدنیکلردارمشــاهده

نشــدهاســت.اگــرچــهمدفــوعانســانی
بــهعنــوانعامــلایجــادبیمــاریکوویــد
19درآبشــناختهشــدهاســت،امــابــر
اســاسرهنمودهــایســازمانبهداشــت
ــن ــالای ــکانتق ــی)WHO(ریس جهان
بســیار انســانی مدفــوع از بیمــاری
ــیو ــدزدای ــهایگن ــت.روش ــماس ک
فیلتراســیونمــورداســتفادهدربســیاری
ازسیســتمهــایتصفیــهآبوفاضــالب
مــیتوانــدویــروسکرونــاراغیــرفعــال

کنــدیــاازبیــنببــرد.امــادرخصــوص
چاههــایشــخصیوهمچنیــنچاههای
ــر ــدونکل ــتقیموب ــورمس ــهط ــهب ک
ــی ــهمصــرفشــربم ــیمناســبب زن
رســدریســکهایــیوجــوددارد.درایــن
مقالــهتــالشبرایــناســتکــهآخریــن
اطالعــاتدرخصــوصویــروسکرونــادر
ــدهو ــیش ــالببررس ــوردآبوفاض م
نتایــجآنجهــتاســتفادهدرصنعتآب
ــرارگیــرد. وفاضــالبمــورداســتفادهق

مدیریت آب و پساب در بحران کرونا
پرویز عباسی1 ، محمدرضا فخری هروی2 ، علی رستمی ایرانق3*، الناز زهتاب لطفی4

نتیجهگیری
بــراســاسمطالعــاتانجــامشــدهکرونــاویــروسدرآبشــربوجــودنــداردامــابایســتیتمهیــداتالزمجهتجلوگیــریازنفــوذاین
ویــروسبــهآبهــایخــامزیرزمینــیوســطحیصــورتگیــردودربرنامــهایمنــیآبشــربمــدنظرقــرارگیــرد.درخصــوصفاضالب
بایســتیمــواردمربــوطبــهایمنــیفاضــالبدرراســتایدفــعاصولــیودرســتفاضــالبهــابــهخصــوصبیمارســتانهاصــورتگیرد.
وتمهیــداتالزمدرخصــوصجلوگیــریازنشــتفاضــالبانجــامگــردد.بــاتوجــهبــهتشــابهاتایــنویــروسبــاســارسمــیتــوان

گفــتاکثــرگنــدزداهــایمــورداســتفادهدرمــوردایــنویــروسقابــلاســتفادهبــرایویــروسکرونــانیــزمیباشــد.

مکانیسم عملمشاهدات تجربیفاکتورهای موثر

فاکتورهای محیطی موثر در 
پایداری

دما

- در دمای Cº4 ویروس به شدت پایدار است و در حدود 
0.7 واحد لگاریتمی کاهش در

فعالیت بعد از 14 روز

- در Cº 70 برای مدت min 5 غیر فعال می شود.

بر اساس مکانیسم سینتیک درجه اول 
با نرخ 1.5 تا 2 واحد لگاریتمی در 

 4 Cº 25در حالیکه در  Cº هفته در
بسیار آرام تر و حدودا 0.3 تا 0.2 واحد 

لگاریتمی در هفته انجام می شود

آالینده ها و مواد 
جامد

-مدت زمان الزم جهت کاهش فعالیت ویروس های مشابه 
مانند سارس در فاضالب تقریبا نصف زمان الزم جهت غیر 

فعال سازی در آب می باشد.

اجزای موجود در فاضالب باعث شتاب 
بخشیدن به فرایند غیر فعالسازی 

می شوند.

روشهای مختلف و مراحل تصفیه

تصفیه به روش 
راکتور های 

بیولوژیکی غشا

5.5، 5.1 و 3.9 واحد لگاریتمی کاهش آدنو ویروس، 
انترو ویروس و نورو ویروس بدست آمده است در راکتور 

بیولوژیکی غشا با سایز حفره های 0.1 میکرومتر

اولترافیلتراسیون برای جداسازی ویروس 
ها پیشنهاد می شود.

میکروفیلتراسیون کارایی دارد. ممکن 
است مرحله گندزدایی مورد نیاز باشد.

تصفیه به روش 
گندزدایی با کلر 
آزاد یا دی اکسید 

کلر

ویروس در فاضالب به هیپوکلریت سدیم و دی اکسید 	 
کلر حساس تر از اشرشیا کلی است

جهت کنترل ویروس میزان اسید هیپوکلرو )کلر 	 
آزاد( بایستی طوری باشد تا کلر آزاد باقیمانده در حد 

 oppm0.5وجود داشته باشد.

کلر آزاد باقیمانده باالی mg/L 2.2 برای دی اکسید 	 
کلر برای غیرفعالسازی کامل ویروس مورد نیاز است.

غیر فعال سازی به دلیل واکنش با 
پروتئین ها در نوکلئوکاپسید به جای 
ژنوم یا غشای لیپیدی صورت می گیرد.

تصفیه به روش 
گندزدایی با اشعه 

فرابنفش

- به نظر نمی رسد ویروس های پاکتی نسبت به ویروس 
های غیر پاکتی حساسیت بیشتری به نور فرابنفش داشته 

باشند.

در فرایند غیرفعالسازی ابتدا ژنوم مورد 
هدف قرار می گیرد زیرا غشای چربی نمی 

تواند ویروس را از تابش محافظت کند

تصفیه به روش 
ته نشینی اولیه و 

ثانویه

%26ویروس های پاکتی جذب سطحی جامدات می شوند  
در حالیکه %6 ویروس های غیر پاکتی چنین رفتاری را 

نشان می دهند.

آبگریزی غشای خارجی باعث می شود 
که ویروس های پاکتی تمایل کمتری 

به حل شدن در آب نشان دهند و جذب 
سطحی جامدات گردند.
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حوزه  زلزله  تحت  لوله  در  مختلف  نقاط  بررسی 
نزدیک و دور از گسل لوله های شبکه آب و فاضالب 

بلندی عباس    - تبریز   شهری 
کارشناســی ارشــد عمــران گرایــش ژئوتکنیــک، 

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز

چکیده

بشــرهمــوارهدرمعــرضبالیــایطبیعــیماننــدســیل،طوفان،
ــن ــوانمهمتری ــهبهعن ــانزلزل ــنمی ــد.درای ــهمیباش زلزل
عامــلخرابــیممکــناســتمشــکالتزیــادیبــرایزندگــی
انســانازطریــقآســیبزدنبــهخطــوطانتقــالنفــت،گاز،آب

وفاضــالبزیرزمینــیبــهوجــودآورد.

ــن ــهاصلیتری ــدک ــانمیده ــتهنش ــایگذش ــیزلزلهه بررس
خرابیهــایلــرزهایدرلولههــایانتقــالآبوفاضــالبدر
ــیگســل ــدجابهجای ــدگارزمیــنمانن ــرجابهجاییهــایمان اث

اتفــاقافتــادهاســت.

درایــنپژوهــشبــهبررســیرفتــارلــرزهایلولههــایمدفــون
فاضالبــیدرمناطــقنزدیــکگســلودورازگســلبــهمطالعــه
مــوردیلولههــایشــبکهآبوفاضــالبشــهری-تبریــز

پرداختهایــم.

ــهایدرشــهرهایتوســعهیافتهکــهدارای ــرانزلزل هنــوزدرای
شــبکةفاضــالبگســترشیافتهباشــد،واقــعنشــدهاســت.در
ثانــیعلیرغــمبانــکاطالعاتــیمناســبنســبتبــهســازههای
متــداولشــهریبانــکاطالعاتــیخطــوطشــبکهلولــهنســبت
ــد ــرمیتوان ــنام ــلای ــددلی ــرمیباش ــازههاکمت ــهآنس ب

مــواردزیــرباشــد:
1- خطــوطلولــهانتقالــیبــهعلــتدورازدســترسبــودندر

اغلــبمــواردمــوردبررســیقــرارنگرفتهانــد.
2-زیرزمیــنبــودنایــنشــبکههاباعــثشــدهکــهبررســی

ــد. ــاراســختترکن آنه
3-وســعتایــنســازههادریــکمنطقــهکمتــرازســازههای

متــداولمیباشــد.

مدل سازی در نرم افزار

درایــنپــروژهتحلیــللولــهبتنــیفاضــالبمدفــونشــدهدر
ــهبتنــی خــاکمــوردبررســیقــرارگرفتــهاســت.قطــرلول
ــاگامتغییــر ــودهکــهب ــا200الــی800میلیمتــرب ــرب براب

ــد. ــشمییاب ــرافزای 100میلیمت

ارتفــاعخــاکبــرویلولــهدردوحالــت2و6متــریمــورد
ــالب ــدارفاض ــنمق ــت.همچنی ــهاس ــرارگرفت ــیق بررس
موجــوددرلولــهنیــزدرایــنپــروژهتأثیــردادهشــدهاســت.
ایــنمقــداربرابــربــا45،10و75درصــدازلولــهمیباشــد.
ــال ــاکاعم ــرخ ــهNorthridgeب ــواردزلزل ــنم ــامای درتم

ــدهاســت. گردی

مواد، رفتار و روش تحلیل

درایــنتحلیــلازســهنوعمادهاســتفادهشــدهاســت.ایــنمواد
عبارتانــدازخــاک،بتــنوآب.همچنیــنچگالــیفاضــالبدر
ایــنتحلیــلبرابــربــا1200کیلوگــرمبــرمترمکعبدادهشــده
اســت.بــرایشبیهســازیخــاکازرابطــهدراگر-پراگــراســتفاده

ــدهاست. ش

جمع بندی

ــاهده ــهمش ــرلول ــفقط ــاالتمختل ــشدرح ــیتن دربررس
میشــودماکزیمــمتنــشبرابــر600000پاســکالدرلولــهبــه

ــت. ــتآمدهاس ــربهدس ــر300میلیمت قط

ــدی1 ــالببلن ــدفاض ــت10درص ــیدرحال ــزانجابهجای می
نقطــهلولــهفاضــالبنزدیــکگســلتقریبــا38ًدرصــدبیشــتر

ــد. ــوزهدورازگســلمیباش ــهح اززلزل

میــزانتنــشدرحالــت10درصــدفاضــالببلنــدی1نقطــه
لولــهفاضــالبنزدیــکگســلتقریبــا45ًدرصــدبیشــتراززلزله

حــوزهدورازگســلمیباشــد.

ــدی1 ــالببلن ــدفاض ــت45درص ــیدرحال ــزانجابهجای می
نقطــهلولــهفاضــالبنزدیــکگســلتقریبــا33ًدرصــدبیشــتر

ــد. ــوزهدورازگســلمیباش ــهح اززلزل

میــزانتنــشدرحالــت45درصــدفاضــالببلنــدی1نقطــه
لولــهفاضــالبنزدیــکگســلتقریبــا45ًدرصــدبیشــتراززلزله

حــوزهدورازگســلمیباشــد.

ــدی1 ــالببلن ــدفاض ــت75درص ــیدرحال ــزانجابهجای می
نقطــهلولــهفاضــالبنزدیــکگســلتقریبــا37ًدرصــدبیشــتر

ــد. ــوزهدورازگســلمیباش ــهح اززلزل

میــزانتنــشدرحالــت75درصــدفاضــالببلنــدی1نقطــه
لولــهفاضــالبنزدیــکگســلتقریبــا53ًدرصــدبیشــتراززلزله

حــوزهدورازگســلمیباشــد.

مختلف  نقاط  بررسی   : مقاله 
حوزه  زلزله  تحت  لوله  در 

گسل از  دور  و  نزدیک 
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درعصــرحاضــربشــربــاتوســلصــرفبــهتجــاربقبلــی
نمــیتوانــدبــرمشــکالتفائــقآیــد.دنیایــیکــهمــادرآن
بــهســرمــیبریــمبســیارمبهــموپیچیــدهاســت.ظهــور
اندیشــههــایجدیــد،توانایــیهــاوتــالشهــاوآموختــه
ــاظرفیــتعلمــی، ــادرمــیســازدت ــاراق هــایعلمــیم
تکنولــوژیوفرهنگــیمــانتوســعهیافتــهومســیرتکامــل
وتعالــیراطــینمایــد.بــدونوجــودیــکزمینــهوبــدون
وجــوداندیشــهتحــولپذیــرفائــقآمــدنبــربحــرانهــای

پیــشرومقــدورنمــیباشــد.

ازطــرفدیگــررویدادهــایمهــمدهــههــایاخیرجهــاناز
نظــرسیاســی،اقتصــادی،اجتماعــی،جغرافیایــیوانســانی
نشــانمــیدهــدکــهجوامــعبشــریپیوســتهدســتخوش
حــوادثطبیعــییــاتمایــالتمخــربانســانهاکــهباعــث
ــت. ــودهاس ــود،ب ــیش ــونم ــایگوناگ ــرانه ــروزبح ب
روزینیســتکــهاخبــارمربــوطبــهبحــرانهــایکوچــک
ــددر ــیده ــارخم ــاردنی ــهوکن ــهدرگوش ــیک وبزرگ
وســایلارتبــاطجمعــیمنعکــسنشــود.ایــنبحــرانهــای
ممکــن.(اســتتــاآنجــاپیــشبــرودکــهمنافــعداخلــیو
خارجــیجوامــعویــااعتبــاریــکســازمانبــزرگرامــورد

تهدیــدقــراردهــد.

ازآنجــاکــههــرســازمانیدرطــولحیــاتخــودبارهــابــا
بحرانهــایگوناگــونروبــرومــیشــود،مدیــرانوتصمیــم
گیرنــدگاناصلــیســازمانبایــدتمهیداتــیبیاندیشــندتــا
ســازمانخــودراآمــادهمقابلــهبــابحــرانهــایاحتمالــی
ــتبحــران ــرمدیری ــریموث ــدامبکارگی ــناق ــد.بهتری کنن
اســت.مدیریــتبحــرانشــاملاقداماتــیاســتکــهبــرای
مقابلــهســریعوموثــربــابحــرانهــایاحتمالــیوکنتــرل

اثــراتمخــربآنهــامــوردنیــازمــیباشــد.

تعــدادکمــیازســازمانهــابــهلــزومآمــادهســاختنخــود
بــرایرویارویــیبــاگســترهوســیعیازبحــرانهــاپــیبرده
انــد.بــههمیــنترتیــببــرایمقابلــهبــاسلســلهگســترده
ــایی ــرایشناس ــایالزمب ــازوکاره ــا،س ــرانه ایازبح

ــا ــیتنه ــد.ازطرف ــاوردهان ــهوجــودنی ــمبحــرانراب عالئ
بخــشکوچکــیازســازمانهابــهلــزومبررســیموشــکافانهو
مســتمرفرهنــگســازمانخــودپــیبــردهانــدکــهمعلــوم
کننــدآیــافرهنــگســازمانازمدیریــتبحــرانپشــتیبانی
ــرایــنهــا ــاضــدآنکارمــیکنــد.عــالوهب مــیکنــدی
ــمو ــورمنظ ــهط ــاب ــازمانه ــیازس ــداداندک ــاتع تنه
مرتــبخــودرامــوردتجزیــهوتحلیــلقــرارمــی.(دهنــد.
بــههمیــنترتیــببــهنظــرمــیرســدکــهرشــتهمدیریــت

بحــراننیازمنــدپیشــرفتهــایبیشــتریاســت.

ــه ــیک ــتازاقدامات ــارتاس ــرانعب ــعبح ــتجام مدیری
بــرایادارهانــواعمختلــفتهدیــدات(طبیعــی،تکنولوژیــک،
ــاد ــهابع ــنهم ــادرنظــرگرفت ــیوتروریســتی)،وب جنگ
تهدیــدات(ابعــادفرهنگــی،اجتماعــی،اقتصــادی،سیاســی،
امنیتــی)درهمــهفازهــاییــکبحــران(پیشــگیری،کاهش
مخاطــرات،آمادگــی،مقابلــه،بازتوانــی،بازســازی)وباتوجه
جــدیبــهچرخــهحیاتــیحاکمیــت(فلســفهوایدئولــوژی
حاکــم،دکتریــنواصــول،سیاســتها،آمایــش(ســرزمین،

راهبردهــا،پــروژههــا)انجــاممــیشــود.

ــی ــنارزیاب ــهضم ــدهاســتک ــعیش ــقس ــنتحقی درای
ــالبدر ــرکتآبوفاض ــازمانیدرش ــریس ــولپذی تح

ــاخصه ــهش ــهب ــاتوج ــفب ــایمختل ــوزهه ح

هــایتحــول،تاثیــرآنبــرشــاخصهــایمدیریــتبحــران
مــوردبررســیقــرارگیرد.

ــوناســتو ــایگوناگ ــرضبحــرانه ــازماندرمع ــرس ه
ــزاز شــرکتآبوفاضــالباســتانآذربایجــانشــرقینی
ایــنقاعــدهمســتثنینیســتوازآنجــاکــهوظیفــهایــن
شــرکتازاهمیــتبــاالیبرخــورداراســتوبــیتوجهــی
بــهبرنامــههایــیبــرایمقابلــهبــابحــرانهــایاحتمالــی
مــیتوانــدعواقــبوخیــموغیــرقابــلپیــشبینــیرابــه
ــن ــتبحــراندرای ــنمدیری ــد،بنابرای ــتهباش ــالداش دنب

ــادیبرخــورداراســت. شــرکتازاهمیــتزی

ارزیابی تحول پذیری سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت بحران
مطالعه موردی: شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

مهدی پورآقاجان
دانشآموختهکارشناسیارشدمدیریتدولتیدانشگاهآزاداسالمی،واحدبناب

یوسف بیگ زاده
استادیاروعضوهیئتعلمیگروهمدیریتدانشگاهآزاداسالمی،واحدبناب
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مقاله

ازویژگــیهایــیکــهصنعــتآبرااســتثناییتریــنمــورد
مســتعدبحــرانســاختهاســتعبارتنــداز:

داشــتنکلجمعیــتوجوامــعبــهعنــوانمشــتریو
ــات ــاتدردرج ــعوخدم ــهصنای ــاَهم ــتگیتقریب وابس

ــهآن. ــفب مختل

داشــتنســاختاریبــاارتبــاطشــبکهایواتصــاالتمرتبط
،بــاتوجــهبــهاهمیــتصنعــتآبومصــرفگســتردهآن
درمنــازل،بیمارســتانهــاوســایرمراکــزحســاس،حفــظ

عملکــردآنپــسازوقــوعبحــرانضــروریمــیباشــد.

برخــیازبحــرانهایــیکــهممکــناســتایــنشــرکتبــا
آنمواجــهشــودعبــارتاســتاز:

قرارگرفتنایراندروضعتخاصکمآبیوبحرانآب

لــذابســیاریازســازمانهــادرمعــرضبحــرانهــای
احتمالــیهســتندکــهایــنبحــراندرکشــورمــاوجــوددارد
ــالهای ــندرس ــرهزمی ــایک ــشگرم ــهافزای ــهب ــاتوج وب
اخیــروواقــعشــدنایــراندرناحیــهنیمــهخشــکجــدی
تــربــهنظــرمــیرســدکــهتحــولپذیــریســازمانصدمات

ــدداد. ــیآنراکاهــشخواه احتمال

خاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

ادبیــاتتحقیــقنیــزبیانگــررابطــهبیــنتحــولپذیــری
ــر ــقحاض ــتتحقی ــراناس ــتبح ــرمدیری ــازمانیب س
شــغلی، ثبــات نتایــج در همچنیــن دارد همســویی
آمــوزشنیروهــایکــمتجربــهبــهوســیلهافــرادارشــد
ــردوره ــتدرسراس ــنخدم ــوزشضم ــراریآم وبرق
ــجتحقیــقحاضــر ــانتای ــراداســتکــهب اســتخدامیاف
و زاده آفــایحســن تحقیــق نتایــج اســت همســو

ــا ــدب ــیارش ــهکارشناس ــاننام ــبپای ــراندرقال دیگ
ــر عنــوانبررســیتاثیــرآمــوزشارتباطــاتســازمانیب
ــکانارتباطــات ــرورشمل ــتبحــرانآمــوزشوپ مدیری
ــت ــتااس ــمراس ــراندارد.ه ــتبح ــامدیری ــازمانیب س
ــقحســنزاده ــاتحقی ــقب ــنتحقی ــجای ــننتای همچنی
ــرتحــول ــرارتباطــاتب ــوانتاثی ــاعن درســال0154ب

ــد. ــیباش ــتام ــازمانیهمراس ــریس پذی



abfaazarbaijan.irنشریه الکترونییک داخیل   شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی۳۸

شماره 19
شهریور 1400

شناخت ماهیت سازمان با تکنیک SWOT و بهره گیری از آن 
در استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در تصفیه خانه های فاضاب

اکبر محمدزاده : رئیس گروه توسعه مدیریت شرکت آبفای استان

ویرایـشجدیدالزاماتاسـتانداردبینالمللیسیسـتممدیریت
2015:9001I،سـازمانراملزمنمودهکهبافت S Oکیفیت
سـازمان،محیـطدرونـیومحیطبیرونـیکسـبوکارخودرا
شناسـایینمـودهومـوردتحلیلقراردهد.هـدفازاینتحلیل
شناسـاییودسـتیابیبـهعواملداخلـیوخارجـیتاثیرگذار
بـرنتایـجسیسـتممدیریـتکیفیتمسـتقرشـدهدرسـازمان
مـیباشـد.درایـنمقالـهپـسازآشـناییباسیسـتممدیریت
نحـوه بـه مـوردی بصـورت ، S W O T تکنیـک و یکپارچـه
شناسـاییعامـلبیرونـیودرونـیتصفیـهخانههـایفاضالب
شـهریپرداختـهمـیشـودودرنهایـتامـراسـتراتژیهـای
چهارگانـهایکـهاسـتخراجمیگـرددوبرایارتقـاءکیفیتو
بهبودمسـتمردرراسـتایاهدافکالنوکسـبوکارمدنظر
مـیباشـدشناسـاییوبرنامههـایدسـتیابیتدوینمـیگردد.

درایـنمقالـهبـاتوجـهبـهتغییـراتاخیـرسیسـتممدیریـت
اسـت Iسـعیشـده S O9001:2015اسـتاندارد در کیفیـت
توجهبیشـتریبرشناسـاییماهیتسـازمانوشناختوتعیین
الزامـاتطـرفهـایذینفعومدیریتریسـکهـایکیفیتدر
تصفیـهخانـههایفاضالبشـدهوراهکارهـایالزمدرخصوص

مدیریـتوبروزرسـانیهرچـهبهتـرتغییـراتارائـهگردد.

S t r e n g t h s .W e a k n e s s e sمخفـفکلمـاتS W O T

Tبـهمعنـینقـاطقـوت، h r e a t sو.O p p o r t u n i t i e s

تحلیـل و تجزیـه اسـت. تهدیـدات و فرصتهـا ، ضعفهـا
Sچارچوبـیاسـتکهبـرایارزیابیموقعیـترقابتی W O T

یکشـرکتوتوسـعهبرنامهریزیاسـتراتژیکمورداسـتفاده
قـرارمیگیـرد.

Sیکیازابزارهایسـادهدرعینحال W O Tتجزیـهوتحلیـل
قدرتمنـدبـرایتدویـناسـتراتژیبرایسـازمانهـایمختلف
Sبـهسـازمانکمـکمیکند W O Tاسـت.تجزیـهوتحلیـل
بـااطمینـانازدرنظـرگرفتـنتمامـینقـاطقـوتوضعـف
کسـبوکارخـودوهمچنیـنفرصتهـاوتهدیدهایـیکهدر
خـارجازسـازمانبـاآنروبـرومیشـوید،یکاسـتراتژیقوی
بـرایسـازمانتدویـنکنیـد.درایـنتکنیـکدونوعبررسـی
صـورتمـیگیرد،یکـیبررسـیدرونیکـهدربرگیرنـدهقوت
هـاوضعـفهـایداخلیسـازماناسـتوامـکانیـکارزیابی
دقیـقازمنابـعومحدودیـتهـایسـازمانرابـرایمدیریـت
فراهـممیکنـد.بررسـیدرونیبایـدباواقـعبینیانجـامگیرد،
بدیـنمعنـیکـهدربـراوردقوتهااغـراقنشـودوضعفهای
سـازمانرابـهدرسـتیشناسـاییوبرنامـهریـزیصحیحـیرا

تنظیـمواجـرانماید.

S(:نقـاطقوتتوصیـفمیکنندکه t r e n g t h s(نقـاطقـوت
کـدامیـکسـازمانهاچـهبرتـرینسـبتبـهبقیـهداردوچه
چیـزیآنراازرقبـاجـدامیکنـد.یکسـازمانبایـدبهنقاط
قـوتخـودهـمازدیـددرونـیوهـمازدیـدشـرایطبیرونـی
سـازمانتوجهویژهایداشـتهباشـد.وقتیسـازماننقاطقوت
خـودرابررسـیمیکند،بایـددربارهیارتبـاطایننقاطقوت

بـارقیبـانهمبررسـیهـایالزمراانجـامدهد.

W(:محدودیتیـاکمبوددرمنابع، e a k n e s s e s(نقـاطضعـف
مهارتهـا،امکانـاتوتواناییهاییاسـتکهبهصورتمحسـوس
مانـععملکـرداثربخـشسـازمانشـود.درواقـعنقـاطضعـف،
ایـراداتکارونـکاتمنفـیایاسـتکهسـازماندرگیرآناسـت.

O(:فرصتهـابـهعوامـلخارجی p p o r t u n i t i e s(فرصتهـا
مطلـوباشـارهمیکننـدکـهمیتواننـدیـکمزیـترقابتیبه
سـازمانبدهنـدوعبـارتاسـتازیکموفقیـتمطلوبعمده
درمحیـطخارجیسـازمانمانندشـناختبخشـیازبـازارکه
پیـشازایـنفرامـوششـدهبـود.درواقعفرصتهـاعناصری
محیطـیهسـتندکهسـازمانمـیتوانـدازآنهابـهنفعخود
بهـرهبـرداریکنـد.تحلیـلدقیـقمحیـطخارجـیمـیتواند
باعثشناسـاییفرصتهایجدیدیشـودکهتوسـعهورشـد

رابـرایسـازماندربرخواهدداشـت.

T(:یـکتهدیـد،موقعیـتنامطلوبـیدر h r e a t s(تهدیدهـا
محیـطخارجـیسـازماناسـتکـهمـیتوانـدبـرایسـازمان
دردسرسـازوخطرنـاکشـود.تهدیدهـازمانـیبـهوجـودمی
آیندکهشـرایطمحیـطخارجی،قابلیتاطمینانوسـودآوری

سـازمانرابـهخطـرمیانـدازد.

مدیریـتجهـترعایـتالـزاماسـتانداردمبنـیبـرشـناخت
سـازمانمـیبایسـتبراسـاسیـکتکنیـککاربـردی)مـدل
S(بـهبررسـیعوامـلدرونیوبیرونـیحیطهفعالیت W O T

سـازمانخـودبپـردازد.درتدویـناسـتراتژیهـایسـازمانو
همچنیـنتدویـنبرنامـهدسـتیابیبـهآنهـا،مدیریـتبایدبه
طـورواقعـیوبـاتوجـهبـهامکانـاتدرونـیوفرصـتهـای
بیرونـیاقـدامنمـودهودرشـناختتعییـنضعـفهـا،قـوت
هـا،فرصـتهـاوتهدیـداتبـاکسـباطالعـاتوآمـاردقیق،
مسـتندات،نظریـاتکارشناسـانهوبـدونجهـتگیـریخاص
وپیـشداوریلحـاظگـرددتااسـتراتژیهایمطلـوبوواقع
بینانـهایتعییـنگـرددکـهسـازمانرادررسـیدنبـهاهداف

کالنخـودیـارینمایـد.
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