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هبانمخالقآب

کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط  شرکت آبفای آذربایجان شرقی ��������۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  :با همراهی و همکاری مردم۲������������������ ،
کیفیت آب شرب تبریز ( مصاحبه مدیرعامل آبفای استان)���������������������������������۴
سامانه ثبتدرخواست و اعالمنتایج پایش کیفیت آب و فاضالب ��������������������������۵
طرح آبرسانی به شهر نظرکهریزی افتتاح و به بهرهبرداری رسید��������������������������۶
فاز یک مجتمع آبرسانی قشالقات (آزادگان) ���������������������������������������������������۷
افتتاح  3طرح آبرسانی در شهرستان خداآفرین به مناسبت هفته دولت����������������۸
پروژه آبرسانی روستای کردکندی شهرستان بستانآباد ������������������������������������۹
افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای آبفا در روستاهای شهرستان ورزقان ��������������۱۰

نشریه الکترونییک داخیل
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

افتتاح و بهره برداری از پروژه آبرسانی شهرک ولی عصر عجب شیر ������������������۱۰

١٩

مشکالت آب شرب شهرستان هریس مورد بررسی قرار گرفت�������������������������۱۱
برگزاری جلسه مدیریت بحران در ستاد مرکزی���������������������������������������������۱۱
بازدید مدیرعامل آبفای استان از پروژه تصفیهخانه فاضالب بارانلو �������������������۱۲
معیشت مردم ،اقتصاد پایدار و محیط زیست هر سه به آب وابستهاند���������������۱۳
جلسه کارگروه توسعه مدیریت شرکت آبفای استان ���������������������������������������۱۳
مهندس کشفی :تاکید به تقویت زیرساخت ها ����������������������������������������������۱۵
بازدید دکتر متفکر آزاد ،نماینده مردم شریف تبریز ،اسکو ،آذرشهر������������������۱۶
بازدید رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ���������������������������������������������������۱۷

صفحه ٢١

مشكل آب شهر كشكسراى

مصاحبه مدیر عامل ﴍکت آب و
فاضﻼب استان و معرفی سامانه
الکﱰونیکی پایش کیفیت آب
صفحه  ۴و ۵

بازدید مدیرعامل از تأسیسات آبرسانی آسیبدیده در سیل����������������������������۱۸
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ����������������������������������������������������۱۹
بازدید مدیرعامل آبفای از پروژه احداث شبکه فاضالب ۲۰�������������������������������...
دکتر منادی نماینده مردم شریف تبریز ،اسکو ،آذرشهر����������������������������������۲۱

صفحه ٢٠

خسارت گسترده سيل به مجتمع
آبرسانى شهيد لشكرى

مشکل آب شهر کشکسرای ����������������������������������������������������������������������۲۲
بازدید مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی از پروژههای اجرایی بخش فاضالب�������۲۳
بازدید معاون راهبری و نظارت بهرهبرداری شرکت مهندسی�����������������������������۲۴
اهدای لوح سپاس از سوی اهالی و ساکنین روستای الوار سفلی �����������������������۲۵

كسب رتبه برتر
در جشنواره شهيد رجايى

صفحه ١

سال ششم  -شمارۀ  ۳۸ - ۱۹صفحـه  -شهریور ۱۴۰۰

اگر مدیریت و صرفهجویی نکنیم با مشکل بسیار جدی روبهرو میشویم ������������۲۵
جلسه شورای اسالمی شهر تبریز با حضور مدیرعامل آبفای استان برگزار شد ������۲۶
در راستای صیانت از حقوق شهروندان؛ مالقات مردمی مدیرعامل۲۸������������������ ...
حضور مدیرعامل شرکت  در مرکز ارتباط مردم و دولت (سامد) ������������������������۲۸
نشست ساالنه رابطین ایثارگر شرکت  آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ������۲۹
بازدید مدیر  روابطعمومی آبفای استان از انجمن خیریه  اوتیسم تبریز���������������۲۹
تجلیل از ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی���������������������۳۰
افتخارات گروه کوهنوردی شرکت  آب و فاضالب استان در تابستان ۳۱���������1400
برگزیدگان حجاب و عفاف تجلیل شدند �������������������������������������������������������۳۲
رئیس جدید آب و فاضالب خسروشاه منصوب شد�����������������������������������������۳۳
سرپرست جدید آبفای کشکسرای معرفی شد۳۳����������������������������������������������.
سرپرست جدید آبفای یامچی معرفی شد �����������������������������������������������������۳۳
مقاله  :مدیریت آب و پساب در بحران کرونا�������������������������������������������������۳۴
مقاله  :بررسی نقاط مختلف در لوله تحت زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل����������۳۵
مقاله :ارزیابی تحول پذیری سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت بحران���������������������۳۶
مقاله :شناخت ماهیت سازمان با تکنیک  SWOTو بهره گیری از آن �������������������۳۸
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سخن مدیر مسئول
همانگونــه کــه میدانیــد
آب بهعنــوان یکــی از ارکان
توســعه و پیشــرفت کشــور
میباشــد و مدیریــت درســت
و برنامهریزیشــده آن زمینــه
شــکوفایی کــه توســعه تمدنهــای
جهانــیراحاصــلخواهــدداشــت.
امــروز ایــران بــا چالشهــای
بســیاری در بخــش آب روبروســت
کــه فائــق آمــدن بــر ایــن چالشها
نیــاز بــه همــت همگانــی دارد.
بــا عنایــت بــه وجــود منابــع آبــی
چهارگانــه در طبیعــت (شــامل آب
هــای ســطحی ،آبهــای زیرزمینــی،
منابــع تجدیــد پذیــر و منابــع
تجدیــد ناپذیــر) ســرزمین پهنــاور
ایــران همــواره بــا کمبــود آب و
بــارش همــراه بــود ه و بههمیــن
دلیــل از ســالیان دور ایرانیــان
بــه فکــر راههــای ســازگاری بــا
کمآبــی بودهانــد.

سخن مدیرمسئول

در دوره حاضــر نیــز کشــور ایــران
اســامی بــا چالــش فراتــر و  
ترســناکی مواجــه اســت.

تامیــن نیازهــای امــروز،
ســهمی بــرای آینــدگان نیــز
باقــی بمانــد.

بــه خاطــر خشکســالی و کاهــش
نزوالت آســمانی و تغییــر آبوهوایی
کشــور ،آبهــای ســطحی در حــال
حاضــر بــا مشــکالت جــدی روبــرو
هســتند ،همچنیــن ســطح آبهــای
زیــر زمینــی افــت شــدید داشــته و
بیــم آن مـیرود کــه شــاهد خشــک
شــدن رودخانههــا ،چشــمهها و
تاالبهــا و قناتهــا باشــیم.

همچنیــن اســتفاده بیشازحــد
از منابــع زیرزمینــی خطــر
فرونشســت زمیــن و خالــی شــدن
ســفرههای زیرزمینــی را در
پــی دارد؛ لــذا بایــد از برداشــت
بیرویــه آن جلوگیــری نمــود.

برداش ـتهای بیرویــه در بســیاری
از دشــتهای حاصلخیــز باعــث
مخاطــرات فــراوان گشتهاســت.
بــرای جلوگیــری از هــدر رفــت
آب و کمبــود آن بایــد اقداماتــی
انجــام داد کــه از جملــه آنهــا
برنامهریزیشــده
برداشــت
و حسابشــده از آبهــای
ســطحی اســت تــا عالوهبــر

پســاب و فاضــاب مصــارف
شــهری پــساز انتقــال بــه
تصفیهخانههــای فاضــاب و
تصفیــه آن میتوانــد تبدیــل بــه
آبــی قابلاســتفاده در صنعــت،
کشــاورزی و حتــی آبیــاری
فضاهــای ســبز شــهری گــردد.
علیرضا ایمانلو
رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل
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ـرکت آب و فاضـ
شـ
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی بــرای هفتمین ســال
پیاپــی در ارزیابــی عملکــرد ســالیانه دســتگاههای اجرایــی
جشــنواره شــهید رجایــی عنــوان برتــر در شــاخصهای عمومی
و اختصاصــی ســال  1399را کســب کــرد.
در بیســت و چهارمیــن جشــنواره شــهید رجایــی اســتان
آذربایجــان شــرقی ،شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی در
هــر دو شــاخصهای عمومــی و اختصاصــی بهعنــوان دســتگاه
برتــر معرفــی شــد و از مهنــدس علیرضــا ایمانلــو تقدیــر شــد.
جشــنواره شــهید رجایــی باهــدف شناســایی و قدردانــی
از تالشــگران عرصــه خدمــت و ارتقــا و بهبــود عملکــرد
دســتگاههای اجرایــی در ســطوح مختلــف از طریــق تقدیــر و
تشــویق آنهــا برگــزار میشــود و ارتقــای کارآمــدی ،بهــرهوری،
پاســخگویی و شــفافیت عملکــرد دســتگاههای اجرایــی ،آگاهــی
مــردم از وضعیــت عملکــرد دســتگاهها و در نتیجــه افزایــش
اعتمــاد عمومــی و غیــره برخــی از اهــداف برگــزاری جشــنواره
شــهید رجایــی اســت.
شــاخصهای اختصاصــی کــه عمدت ـاً برگزیــده از مأموریتهــا
و فعالیتهــای ذاتــی شــرکت بــوده و شــامل :جمعیــت
تحــت پوشــش آب شــهری ،جمعیــت تحــت پوشــش شــبکه
جمـعآوری فاضــاب شــهری ،آب بــدون درآمد ،هوشمندســازی
ســامانههای آبرســانی شــهری ،برنامــه ایمنــی آب میباشــد
کــه خوشــبختانه باتوجهبــه تعامــل مناســب در ســطح ملــی و
اســتانی و در ســایه تــاش و کوشــش پرســنل شــرکت عملکرد
شــاخصها غالبــاً بیشــتر از مقــدار پیشبینیشــده بــوده
اســت .همچنیــن ارزیابــی شــاخصهای عمومــی در  6محــور
شــامل اصــاح ســاختار ســازمانی ،توســعه دولــت الکترونیــک
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و هوشمندســازی اداری ،مدیریــت ســرمایه انســانی ،بهبــود
فضــای کس ـبوکار ،ارتقــاء ســامت اداری و مســئولیتپذیری
و اســتقرار نظــام مدیریــت عملکــرد انجــام شــده اســت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه
برگــزاری جشــنواره شــهید رجایــی بــرای انتخــاب دســتگاههای
اجرایــی برگزیــده ،گفــت :فلســفه برگــزاری ایــن جشــنواره،
قدردانــی از خدمــات و تالشهــای دولتمــردان و حمایــت از
دســتگاههای اجرایــی برتــر اســت.
وی ادامــه داد :وجــود برخــی کاســتیها و نواقــص در
دســتگاههای اجرایــی غیرقابلانــکار اســت ،امــا اینکــه گفتــه
شــود دســتگاهها یــا کارکنــان دولــت ک ـمکاری میکننــد هــم
شایســته نیســت.
پورمحمــدی افــزود :برخــی شــرایط ماننــد تحریمهــا و کرونــا،
کارهــا را دشــوار کــرده و وضعیــت منابــع و اعتبــارات کشــور هم
مشــخص اســت کــه ایــن شــرایط ســخت را بایــد در قضــاوت
نســبت بــه عملکــرد دســتگاههای اجرایــی موردتوجــه قــرارداد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان کــرد :از شــرکت آب و
فاضــاب اســتان کمــال تشــکر و قدرانــی را دارم کــه بــا وجــود
شــرایط ســخت کمآبــی بــه دلیــل خشکســالی توانســتند بــا
مدیریــت و برنامهریــزی صحیــح بــه بحــران کمآبــی غلبــه
کننــد و قطعــی در شــهر نداشــته باشــیم.
شــایانذکر اســت مراســم تجلیــل از برگزیــدگان جشــنواره
شــهید رجایــی اســتان بــا حضــور اســتاندار آذربایجــان شــرقی
و جمعــی از مســئولین اســتانی در محــل ســالن اجتماعــات
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی برگــزار شــد.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی:

با همراهی و همکاری مردم،

مشکل قطعی و کمبود آب در استان نخواهیم داشت

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب در نشســت خبــری بــا
اصحــاب رســانه مراقبــت از آب را بهعنــوان ثــروت ملــی
و وظیفــه همگانــی دانســت و گفــت بــا صرفهجویــی در
مصــرف آب حتــی در کمتریــن میــزان میتوانیــم تابســتان
پیشــرو را بــا تنــش کمتــری پشــت ســر بگذاریــم.
مهنــدس ایمانلــو در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه کــه
بــه مناســبت هفتــه صرفهجویــی (یکــم تــا هفتــم تیرمــاه)
در محــل کنفرانــس شــرکت آب و فاضــاب برگــزار شــد ،بــا
بیــان اینکــه مراقبــت از آب بهعنــوان ثــروت ملــی وظیفــه
همگانــی اســت ،گفــت :بــا صرفهجویــی در مصــرف آب
حتــی در کمتریــن میــزان ،میتوانیــم تابســتان پیــش رو را
بــا تنــش کمتــری پشــت ســر بگذاریــم کــه در ایــن راســتا
همــکاری و تــاش تمــام رســانهها بســیار اثربخــش بــوده
اســت.
مهنــدس ایمانلــو افــزود :آب شهرســتان تبریــز از  4منبــع
خــط آبرســانی زرینـهرود  55درصــد ،خــط آبرســانی نهند
 13درصــد ،چاههــا (هــروی ،ســعید آبــاد ،قزلجــه میــدان)
 31درصــد و قنــوات  1درصــد تأمیــن میشــود کــه 65
شــهر بــا  4میلیــون نفــر جمعیــت شــهری و  2227روســتا
کــه شــامل  53درصــد میشــود را پوشــش میدهــد.
وی ادامــه داد :باتوجهبــه اینکــه در ســطح کشــور و اســتان
بــا خشکســالی مواجــه هســتیم بحــث کاهــش ســطح
بارندگــی نیــز وجــود دارد کــه در ســطح کشــور ایــن کاهــش

۲

 50درصــد بــوده و در ســطح اســتان  25درصــد تخمیــن زده
میشــود و باتوجهبــه ایــن کــه بــا افزایــش درجــه حــرارت
نســبت بــه ســالهای گذشــته روبــرو هســتیم کــه طبیعت ـاً
افزایــش مصــرف را بــه بــار خواهــد داشــت.
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان خاطرنشــان کــرد150 :
لیتــر اســتاندارد مصــرف آب کشــور و  220لیتــر در ثانیــه
هــم مقــدار مصــرف کالنشــهر تبریــز اســت کــه  70درصــد
از اســتاندارد ملــی بیشــتر میباشــد بنابرایــن مــردم عزیــز
بــا رعایــت الگــوی مصــرف درســت و اســتاندارد و بــا -15
 10درصــد صرفهجویــی کــه حــدود  750لیتــر در ثانیــه و
معــادل  30چــاه آب میشــود در ایــن راه بــه رفــع تنــش
آبــی کمــک خواهنــد کــرد       .

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

abfaazarbaijan.ir

مصاحبه

شماره 19
شهریور 1400

آب افــزود :بــه دلیــل پلکانــی و مناســب نبــودن قیمــت بــا
کاهــش درآمــد مواجــه هســتیم کــه ایــن امــر نگهــداری
تجهیــزات و بهروزرســانی آنهــا را بــا مشــکل مواجــه کــرده
کــه امیدواریــم باتدبیــر مســئوالن کالن کشــور و اســتان
بتوانیــم مشــکالت رو حــل کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی در
مــورد کیفیــت آب خاطرنشــان کــرد :یــک آزمایشــگاه مرجــع
بــا دســتگاهها و تکنولــوژی بــاالی شــبانهروزی در حــال رصــد
هســتند کــه بهتریــن آب شــرب را به دســت مــردم برســانند.
مهنــدس ایمانلــو بــا اشــاره بــه شــبکه فاضــاب اســتان گفت:
در حــال حاضــر  14شــهر اســتان دارای شــبکه فاضــاب
میباشــد کــه شــهر تبریــز بــا  86درصــد باالتریــن میــزان
شــبکه را دارا میباشــد.

مهنــدس ایمانلــو تاکیــد کــرد :خوشــبختانه بــا تدابیــر خــوب
و کارشناســی و حفــر چاههــا و مهندســی معکــوس ســعی
گردیــده ایــن کمآبــی بــه حداقــل برســد.
وی گفــت :میــزان تولیــد آب کل اســتان  9مترمکعــب و
میــزان مصــرف هــم  8.5مترمکعــب اســت و هــر فــرد بــاالی
  230لیتــر در شــبانهروز آب مصــرف میکنــد کــه در پیــک
مصــرف نزدیــک بــه  250میرســد کــه باالتــر از اســتاندار
کشــور و جهــان اســت بنابرایــن    5شــهر تبریــز ،مرنــد،
میانــه ،ســهند و بســتانآباد و  243روســتا در وضــع قرمــز
آبــی قــرار دارنــد کــه در زمــان تنــش آبــی بــا
مشــکل مواجــه خواهنــد شــد.
مهنــدس ایمانلــو افــزود :در
شــهر تبریــز میــزان مصــرف
آب  5400لیتــر بــر ثانیــه
اســت کــه در زمــان پیــک
مصــرف بــه  7500لیتــر
بــر ثانیــه میرســد کــه
بــا برنامههــای کوتــاه و
بلندمــدت مشــکل کمبــود
نخواهیــم داشــت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
آذربایجــان شــرقی گفــت :رویهمرفتــه وضــع
تولیــد آب در اســتان خــوب اســت ولــی مصــرف هــم بایــد
مطابــق بــا اســتانداردها در نظــر گرفتــه شــده باشــد.
مهنــدس ایمانلــو بــا اشــاره بــه قیمــت تمــام شــده تولیــد
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وی در مــورد تصفیهخانــه فاضــاب کالنشــهر تبریــز گفــت:
تصفیهخانــه اصلــی تبریــز از ســال  80شــروع بــه کارکــرده
اســت و فــاز دوم تصفیهخانــه فاضــاب تبریــز کــه جــزء
بزرگتریــن تصفیهخانههــای در حــال ســاخت کشــور
اســت و فاضــاب یــک میلیــون نفــر را تصفیــه خواهــد کــرد.
وی در پایــان بــه اقدامــات ســاختاری در تأمیــن آب شــرب
تاکیــد کــرد و یکــی از راههــای اصلــی حــل مشــکل قطعــی
آب تبریــز را انتقــال آب ارس دانســت کــه بــا کمــک
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی ،میتوانــد
راهگشــای خوبــی بــرای برونرفــت از مشــکل کمآبــی در
کالنشــهر تبریــز باشــد.
مدیــر دفتــر روابطعمومی و آمــوزش همگانی
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان
شــرقی هــم در ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه فرهنگســازی
در حــوزه ســواد آبــی و
مصــرف بهینــه آب گفــت:
بــا همــکاری رســانههای
مختلــف و  Ngoهــا در
فضــای مجــازی و ســطح
شــهر اقــدام بــه انتشــار و
نصــب بنــر در  40اتوبــوس
شــهری 12 ،ایســتگاه اتوبــوس،
 100بنــر در نقــاط مختلــف شــهر
تبریــز ،همچنیــن طراحــی و تولیــد موشــنگرافی،
انیمیشــن ،خبــر ،پوســتر ،کلیــپ و اقــدام بــه برگــزاری 30
برنامــه و مســابقه افزایــش ســطح ســواد آبــی همشــهریهای
عزیــز در محــات پرتــردد و شــلوغ تبریــز کردهایــم.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:
کیفیت آب شرب تبریز استاندارد و در حد مطلوب است
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آغاز به کار سامانه ثبت درخواست و
اعالمنتایج الکترونیکی پایش کیفیت
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
ازاینپــس متقاضیــان از طریــق
ســامانه ثبــت درخواســت و اعــام
نتایــج الکترونیکــی پایــش کیفیت
آب و فاضــاب میتواننــد نســبت
بــه ثبــت درخواســت و دریافــت
نتایــج آزمایــش اقــدام نماینــد.
پیــرو درخواســت مرکــز پایــش و نظــارت
بــر کیفیــت آب و فاضــاب اســتان
آذربایجــان شــرقی و لــزوم پیادهســازی
زیرســاختهای الزم و بهرهگیــری از
ظرفیتهــای روبهرشــد فضــای مجــازی
جهــت ارائــه خدمــات بــه شــهروندان،
دفتــر فنــاوری اطالعــات و توســعه دولت
الکترونیــک بــا همــکاری مرکــز پایــش
و نظــارت بــر کیفیــت آب و فاضــاب
اقــدام بــه نیازســنجی ،آمادهســازی،
برنامهنویســی کنتــرل و پیادهســازی
نهایــی ســامانه الکترونیکــی پذیــرش
و اعــام نتایــج آزمایــش کیفیــت آب و
فاضــاب نمــوده اســت.
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بــا شــروع بــه کار ایــن ســامانه امــکان
ثبــت درخواســت از طریــق کامپیوتــر،
تبلــت و گوشــی همــراه ،امــکان
انتخــاب انــواع پارامترهــای کیفــی آب
و فاضــاب جهــت آزمایــش ،امــکان
انتخــاب الکترونیکــی صورتحســاب
طبــق تعرفــه دفتــر پایــش کیفیــت
آب و فاضــاب ،امــکان ثبــت نتایــج
آزمایشهــا توســط مســئولین مرکــز
پایــش و تأییــد نهایــی مدیــر مرکــز
جهــت ثبــت نهایــی ،امــکان مشــاهده
نتایــج نهایــی آزمایشهــا توســط
کاربــر از طریــق کــد پیگیــری ارجــاع
شــده در مرحلــه پذیــرش ،دریافــت

بازخــورد مشــتری بهصــورت کامــ ً
ا
الکترونیکــی و اعــام نتایــج جهــت
افزایــش بهــرهوری بــه مســئولین
مربوطــه امکانپذیــر شــده و در ایــن
راســتا کلیــه خدمــات مربــوط بــه
مرکــز پایــش اعــم از خدماتدهــی
بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی و
مناطــق و شــهرهای تابعــه از تاریــخ
 1400/05/01از طریــق ســامانه
الکترونیکــی در زیــر پورتــال مرکــز
پایــش و نظــارت بــر کیفیــت آب و
فاضــاب قابــل انجــام خواهــد بــود.
  https://Lab.AbfaAzarbaijan.ir
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طـــرح آبرســـانی بـــه شـــهر نظرکهریـــزی
افتتـــاح و بـــه بهرهبـــرداری رســـید
تصفیهخانــه شــهر نظرکهریــزی بــا اعتبــار 170
میلیــارد ریــال بــا حضــور مســئولین اســتانی و
شــهری بــه بهرهبــرداری رســید.

(قبــل از روســتای آالقیــه) منتقــل و پــس از تصفیــه مجددا ً
بــه مخزنــی نزدیــک شــهر نظرکهریــزی بــا هــد اســتاتیکی
حــدود  80متــر و طــول  12کیلومتــر پمپــاژ میگــردد.

تصفیهخانــه شــهر نظــر کهریــزی بــا حضــور مهنــدس ایمانلو
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان ،مهنــدس رحمتی
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار آذربایجان شــرقی،
ســید حمــزه امینــی نماینــده مــردم شهرســتان هشــترود
در خانــه ملــت و مهنــدس امینیــان فرمانــدار شهرســتان
هشــترود افتتــاح و بــه بهرهبــرداری رســید.

وی افــزود :ایــن تصفیهخانــه از طریــق  NFآب الزم شــهر
نظــر کهریــز را تأمیــن مینمایــد و میتــوان گفــت ایــن
تصفیهخانــه یکــی از تصفیهخانههــای مــدرن میباشــد
کــه بــا هزین ـهای بالــغ بــر  170میلیــارد ریــال بــه انجــام
رســیده اســت و میتوانــد بــرای ســالیان متمــادی آب
شــهر نظــر کهریــزی را تأمیــن نمایــد.

مهنــدس ایمانلــو در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه دغدغههــای
مدیــران عالــی صنعــت آب کشــور و شــرکت آب و
فاضــاب اســتان در رفــع مشــکل آب شــرب مــردم اســتان
گفــت :بــرای رفــع معضــل کمبــود آب شــرب ،در شــهر
نظرکهریــزی و جوامــع روســتایی ،شــرکت آب و فاضــاب
آذربایجــان شــرقی بهعنــوان کارفرمــا اقــدام بــه تدویــن
و انجــام مطالعــات امکانســنجی جهــت اجــرای طــرح
تصفیهخانــه نظرکهریــزی نمــود.

مهنــدس ایمانلــو خاطرنشــان کــرد :کــه اگــر مــردم عزیــز
شهرســتان ایــن نعمــت الهــی را بــر اســاس اســتانداردهای
مدنظــر مصــرف کننــد تــا مدتهــا بــا مشــکل کمبــود آب
شــرب مواجــه نخواهنــد شــد.

وی ادامــه داد :از اهــداف اجــرای تصفیهخانــه نظــر
کهریــزی ،تأمیــن ،انتقــال و تصفیــه آب مخــزن ســد ســهند
بــه ظرفیــت اســمی  20لیتــر در ثانیــه میباشــد کــه از
محــل برداشــت آب حاشــیه مخــزن ســد ســهند و در محــل
پایینتــر از الحــاق دو شــاخه اصلــی تأمینکننــده آب ســد
(قرنقــو و آلماچــای) بــوده کــه آب بصــورت زیرســطحی
برداشــت و توســط لولــه پلیاتیلــن بــه قطــر  200میلیمتــر
بــا هــد اســتاتیکی تقریبــی  80متــر بــه محــل تصفیهخانــه
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فاز یک مجتمع آبرسانی قشالقات (آزادگان)
شهرستان کلیبر افتتاح و به بهرهبرداری رسید
بــا افتتــاح فاز یــک مجتمــع آبرســانی قشــاقات
آزادگان شهرســتان کلیبــر 12 ،روســتا از نعمــت
آب شــرب بهرهمنــد گردیدنــد.

آییــن افتتــاح مجتمــع آبرســانی قشــاقات آزادگان
شهرســتان کلیبــر بــا حضــور مهنــدس عباســپور
قائممقــام ،مهنــدس خانــی معــاون بهرهبــرداری
و توســعه آب شــرکت آب و فاضــاب اســتان،
امامجمعــه و فرمانــدار شهرســتان کلیبــر ،نماینــده
مــردم شــریف شهرســتان کلیبــر ،هورانــد و
خداآفریــن ،بخشــدار آبــش احمــد و مدیــرکل امــور
عشــایر اســتان برگــزار شــد.
معــاون بهرهبــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــای
اســتان در مراســم افتتــاح ایــن پــروژه گفــت :بــا
افتتــاح فــاز اول ایــن مجتمــع آبرســانی بــه ۱۲
روســتا انجــام شــد کــه در صــورت افتتــاح کامــل ۲۷
آبــادی بــا جمعیــت  ۴۵۰۰نفــر از نعمــت آب شــرب
ســالم بهرهمنــد خواهنــد شــد.

پمپــاژ آب ،خــط انتقــال  ۱۵کیلومتــری بــا دو مخــزن  
 ۳۰۰و  ۵۰۰مترمکعبــی میباشــد.
وی ادامــه داد :اعتبــار صــرف شــده در فــاز نخســت
ایــن پــروژه  ۱۰میلیــارد تومــان میباشــد کــه از
منابــع صنــدوق توســعه ملــی تأمیــن شــده اســت و
بــرای فــاز دوم هــم مبلــغ  ۶میلیــارد تومــان صــرف
خواهــد شــد.
در فــاز  1مجتمــع آبرســانی قشــاقات (آزادگان)
اقداماتــی کــه انجامیافتــه اســت از جملــه حفــر 2
حلقــه چــاه بــا ظرفیــت  40لیتــر بــر ثانیــه ،احــداث
موتورخانــه و تجهیــز چــاه بــا ظرفیــت  40لیتــر
بــر ثانیــه ،احــداث دو بــاب مخــزن  500و 300
مترمکعبــی ،احــداث خطــوط انتقــال بــه طــول
 1437متــر و نیــرو رســانی بــه موتورخانههــا و
ایســتگاههای پمپــاژ بــه طــول  800متــر میباشــد.

مهنــدس خانــی افــزود :مجتمــع آبرســانی آزادگان
بــا ظرفیــت  ۴۰لیتــر بــر ثانیــه شــامل یــک ایســتگاه
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افتتـــاح  3پـــروژه آبرســـانی در شهرســـتان خداآفریـــن
بـــه مناســـبت هفتـــه دولـــت
پروژههــای اجرایــی بخــش مرکــزی شهرســتان
خداآفریــندرششــمینروزازهفتــهدولــتافتتــاحشــد.
در ششــمین روز از هفتــه دولــت بــا حضــور فرمانــدار،
نماینــده مــردم کلیبــر ،خداآفریــن و هورانــد در مجلــس
شــورای اســامی ،بخشــدار و مدیــر امــور آب و فاضــاب
شهرســتان  3پــروژه اجرایــی آبرســانی در بخــش مرکــزی
شهرســتان افتتــاح و بــه بهرهبــرداری رســید.
ایــن پروژههــا شــامل اجــرای لولهگــذاری شــبکه توزیــع
روســتای جانانلــو بــه طــول  6کیلومتــر ،احــداث مخــزن بتنی
 150مترمکعبــی روســتای دریلــو و تجهیــز آن و احــداث
مخــزن بتنــی  50مترمکعبــی روســتای بابایلــو و تجهیــز آن،
تجهیــز چاهــک کیهــان و اجــرای  2هــزار متــر ،خــط انتقــال
روســتای قزلیــول بــا اعتبــار  960میلیــون ریــال ،بازســازی
چــاه آب شــرب و تجهیــز چــاه روســتای قــره پاچانلــو بــه
ارزش  800میلیــون ریــال و احــداث و تجهیــز مخــزن بتنــی
 50مترمکعبــی روســتای الریجــان علیــا بــا اعتبــاری بالــغ
بــر  3هــزار میلیــون ریــال میباشــد.

۸

بــا اجــرا و بهرهبــرداری ایــن پروژههــا   400نفــر از مــردم
ایــن منطقــه از نعمــت آب شــرب ســالم بهرهمنــد خواهنــد
شــد.
تأمیــن و ذخیرهســازی آب شــرب ســالم و بهداشــتی ،ارتقــای
کیفیــت ،جلوگیــری از افــت فشــار شــبکه و افزایــش ظرفیــت
آبرســانی از اهــداف اجرایــی ایــن پروژههــا اســت.
شهرســتان خداآفریــن در شــمال شــرقی آذربایجــان شــرقی و
در  224کیلومتــری مرکــز اســتان قــرار دارد.

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

abfaazarbaijan.ir

پروژه های شرکت

شماره 19
شهریور 1400

پروژه آبرسانی روستای کردکندی شهرستان بستانآباد
پــروژه آبرســانی روســتای کردکنــدی شهرســتان
بســتانآباد بــا حضــور نماینــده مــردم شــریف
بســتانآباد در مجلــس شــورای اســامی و
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان،
قائممقــام شــرکت ،فرمانــدار شهرســتان و دهیــار
روســتای کردکنــدی بــه بهــره بــرداری رســید.
مهنــدس ایمانلــو ،مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
آذربایجــان شــرقی در مراســم افتتــاح گفــت :ایــن پــروژه
باهــدف تأمیــن آب شــرب و نیــاز حیاتــی اهالــی کــرد
کنــدی ،افزایــش بهــرهوری پایــاب ســد وحــدت و کاهــش
اســتفاده از آبهــای زیرزمینــی و درنتیجــه جلوگیــری از
فرونشســت زمیــن اجــرا شــد.
دکتــر نــوری نماینــده مــردم شــریف شهرســتان بســتانآباد
در ایــن مراســم ضمــن قدردانــی از اقدامــات انجــام یافتــه
در زمینــه اجــرای پــروژه هــای آبرســانی توســط شــرکت
آب وفاضــاب اســتان  ،بــه مقولــه کمبــود و بحــران آب در
کشــور و اســتان آذربایجــان شــرقی اشــاره کــرد و گفــت:
همــه بایــد در ایــن خصــوص جدیــت و اهتمــام کامــل
داشــته و نســبت بــه آگاهــی ســازی همــه هموطنــان
نســبت بــه کمبــود آب کوشــا باشــیم.
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پــروژه آبرســانی (آب شــرب) کردکنــدی بــا مشــارکت
فرمانــداری و همــکاری امــور آب شهرســتان ،شــورای
اســامی و دهیــاری کردکنــدی بــا اعتبــار  1/5میلیــارد
تومــان بــه انجــام رســیده اســت کــه شــامل حفــاری و
لولهگــذاری بــه متــراژ  ۳۲۰۰متــر ،اجــرای شــیرفلکه و
منهــول ،مهندســی مجــدد ایســتگاه پمپــاژ و افزایــش دبــی
 ۲۵لیتــر بــر ثانیــه میباشــد.
اهــداف کمــی اجــرای ایــن پــروژه تأمیــن آب شــرب و نیــاز
حیاتــی اهالــی کردکنــدی و اهــداف کیفــی آن  -1افزایــش
بهــرهوری پایــاب ســد وحــدت  -2کاهــش اســتفاده از آبهای
زیرزمینــی  -3جلوگیــری از فرونشســت زمیــن میباشــد.
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب ،بهمنظــور
بررســی وضعیــت آب شــرب شهرســتان بســتانآباد،
بــا حضــور در دفتــر فرمانــداری بــا نماینــده و فرمانــدار
شهرســتان دیــدار و گفتگــو کــرد .در ایــن دیــدار از ســوی
نماینــده مــردم شــریف بســتانآباد و فرمانــدار ،لــوح
تقدیــری بهپــاس تالشهــا و پیگیریهــای مهنــدس
ایمانلــو در اجــرای پروژههــای آبرســانی شهرســتان و از
جملــه خــط جدیــد آبرســانی آب شــرب شــهر جدیــد
کردکنــدی بــه وی اهــدا گردیــد.
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پروژه های شرکت

افتتاح و بهره برداری از پروژه آبرسانی شهرک ولی
عصر عجب شیر
همزمــان هفتــه دولــت پــروژه آبرســانی شــهرک ولیعصــر
شهرســتان عجبشــیر افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.
در دومیــن روز از هفتــه دولــت بــا حضــور فرمانــدار عجــب
شــیر ،مدیــر آبفــای شهرســتان و مدیــران و مســئولین
نظامــی و انتظامــی  ،پــروژه آبرســانی شــهرک ولــی عصــر
در شهرســتان عجــب شــیر بــه بهــره بــرداری رســید.
ایــن پــروژه شــامل اجــرای حفــاری و لولــه گــزاری خــط
آبرســانی شــهرک ولــی عصــر بــه طــول  2500متــر و عــرض
 225میلیمتــر ،ســاخت و اجــرای  2کلکتــور تعدیــل فشــار،
نصــب شــیرهای فلکــه و تخلیــه هــوا و اجــرای بورینــگ
عرضــی بلــوار راه آهــن بــه طــول  60متــر میباشــد.
ایــن پــروژه در طــول مــدت  3مــاه و بــا اعتبــار هزینــه
شــده بــه مقــدار  15میلیــارد ریــال اجــرا شــده اســت و
تــوان انتقــال آب شــرب پایــدار بــرای  10000نفــر را دارد.
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افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای آب و فاضالب
روستاهای للـهلو و مهترلو شهرستان ورزقان
بــه مناســبت هفتــه دولــت ،پروژههــای آب و فاضالب روســتاهای
للـــه لــو و مهتر لــو در شهرســتان ورزقان افتتــاح گردید.
بــه مناســبت هفتــه دولــت 2 ،مخــزن  300مترمکعبــی فــاز 2
مجتمــع آبرســانی ســتارخان در شهرســتان ورزقــان بــا حضــور
فرمانــدار و مســئولین محلــی ایــن شهرســتان افتتــاح شــد.
پروژههــای مخــازن آب شــرب بتنــی بــا احجــام 300
مترمکعبی در روســتای للـــه لــو و همچنیــن  300مترمکعبی
در روســتای مهترلــو و بــا لولهگــذاری بــه طــول   200متــر و
بــا اعتبــار ملــی  4500000میلیــون ریــال افتتــاح شــد.
آب ایــن دو روســتا پــس از اســتحصال از چــاه و منابــع آب
ســطحی ،گندزدایــی و تصفیــه شــده و در ایــن مخــازن بتنــی
کــه در باالدســت روســتا قــرار دارنــد ذخیــره و بهصــورت
ثقلــی تأمیــن فشــار میشــود .بــا افتتــاح ایــن طــرح 700
خانــوار روســتاهای بخــش مرکــزی ورزقــان از نعمــت آب
شــرب بهداشــتی بهرهمنــد شــدند.
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مشکالت آب شرب شهرستان هریس مورد بررسی
قرار گرفت

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

مشــکالت کمبــود آب شــرب شهرســتان هریــس بــا حضــور
قائممقــام و معــاون بهرهبــرداری و توســعه آب اســتان در
محــل آبفــای شهرســتان هریــس مــورد بررســی قــرار گرفــت.

باتوجهبــه جــاری شــدن ســیل در ارتفاعــات شهرســتان
کلیبــر و ایجــاد خســارت بــه مجتمــع آبرســانی شــهید
لشــگری و تأسیســات آبرســانی جلســه مدیریــت بحــران
در ســتاد مرکــزی آب و فاضــاب اســتان برگــزار شــد .بــه
گــزارش روابطعمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان
باتوجهبــه جــاری شــدن ســیل در ارتفاعــات شهرســتان
کلیبــر و ایجــاد خســارت بــه مجتمــع آبرســانی شــهید
لشــگری پاییــن آمــدن ســطح مخــازن و جلوگیــری از بــروز
مشــکل بــرای هموطنــان عزیــز شــهر آبــش احمــد جلسـهای
در محــل ســتاد بحــران شــرکت بــا حضــور مدیرعامــل
شــرکت آب فاضــاب ،معاونیــن و مدیــران ارشــد شــرکت آب
فاضــاب برگــزار گردیــد.

در ایــن جلســه کــه در محل ســتاد آبفــای شهرســتان هریس
برگــزار شــد ،راهکارهــای برونرفــت از بحــران کمآبــی و
کمبــود آب شــرب شــهر هریــس موردبحــث و بررســی قــرار
گرفــت و برنامهریــزی کوتاهمــدت ،میانمــدت و درازمــدت
جهــت تأمیــن آب موردنیــاز اهالــی تنظیــم شــد.
طبــق ایــن برنامــه مقــرر شــد بخشــی از کمبــود آب از محــل
چــاه شــهرداری تأمیــن شــود و مدیریــت توزیــع از طریــق
انجــام مانــور در شــیرفلکه هــای موجــود در شــهر جهــت
توزیــع عادالنــه آب موجــود اعمــال شــود.
در میانمــدت از جملــه اقداماتــی کــه در دســتور کار قــرار
گرفــت؛ شناســایی و اجــاره چاههــای کشــاورزی پــس از
طــی مراحــل کنتــرل کیفــی و تزریــق آن بــه شــبکه توزیــع،
همچنیــن اختصــاص یــک فقــره چــاه از ســوی شــهرداری و
شــورای شــهر جهــت آزمایــش پمپــاژ و قرارگرفتــن در مــدار
بهرهبــرداری میباشــد.
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در ایــن جلســه مهنــدس ایمانلــو مدیرعامــل شــرکت آب و
فاضــاب اســتان بــا تاکیــد بــر جلوگیــری از افــت فشــار و
قطعــی آب از همــه مدیــران خواســت بهصــورت شــبانهروزی
و جهــادی در محــل خدمــت حاضــر و نســبت بــه رصــد و
خدماترســانی اقــدام نماینــد.
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بازدیــد مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان از
پــروژه احــداث تصفیهخانــه فاضــاب بارانلــو
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جلسه کارگروه توسعه مدیریت
شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی
اولیــن جلســه کارگــروه توســعه
مدیریــت شــرکت آب و فاضــاب اســتان
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور معــاون
توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
و اعضــای کارگــروه توســعه مدیریــت در
مــورخ  1400/04/07در محــل ســالن
کنفرانــس شــرکت برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه مهنــدس ایمانلــو
مدیرعامــل آبفــای اســتان ،ضمــن
عــرض خیرمقــدم بــه میهمانــان حاضــر
در جلســه ،از آقــای دکتــر فتــح زاده و
همــکاران ایشــان بــه لحــاظ تالشهــای
صورتگرفتــه در توســعه و ارتقــا
برنامههــای تحــول اداری تقدیــر و تشــکر
و بــا اشــاره بــه نــوع خدمــات قابلارائــه
بــه مشــترکین ،شناســایی نقــاط قــوت و
ضعــف شــرکت را گامــی مهــم در ارتقــاء
خدمــات بیــان کــرد.
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وی گفــت :بایــد همگــی دستبهدســت
هــم دهیــم تــا بــا کمتریــن چالــش
بتوانیــم تأمیــن آب شــهروندان را
مدیریــت کــرده و خوشــبختانه بــا تدابیر
خــوب و کارشناســی و حفــر چاههــا و
مهندســی معکــوس ســعی گردیــده این
کمآبــی بــه حداقــل برســد.
در ایــن جلســه گزارشــی از عملکــرد
کمیتههــای مدیریتــی شــامل تعــداد
جلســات برگــزار شــده ،مصوبــات و اهــم
تصمیمــات اتخــاذ شــده در کمیتههــا در

قالــب فرمــت ارســالی ســازمان مدیریت
ارائــه گردیــد .همچنیــن در ایــن گزارش
بــه اقدامــات انجــام شــده در ارتبــاط بــا
آخریــن مصوبــات کمیســیون توســعه
مدیریــت ،نقــاط قــوت ،نقــاط ضعــف بــه
همــراه پیشــنهاد و راهکارهــا توضیحاتــی
ارائــه و در انتهــای جلســه نکتــه نظــرات
میهمانــان محتــرم در ارتبــاط بــا مباحث
طــرح شــده در جلســه ،شــاخصهای
ارزیابــی عملکــرد ،برنامههــای بهبــود و
ســایر مــوارد بیــان شــد.
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حجتاالسالموالمسلمین سید محمدعلی آل هاشم:

معیشت مردم ،اقتصاد پایدار و محیط زیست هر سه به آب وابستهاند.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان و امامجمعــه 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.

نماینــده ولیفقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و امامجمعــه
تبریــز گفــت کــه معیشــت مــردم ،اقتصــاد پایــدار و محیــط زیســت

هــر ســه بــه آب وابســتهاند و نبایــد کمبــود آب ،ســامتی مــردم
بهویــژه قشــر آســیبپذیر جامعــه را بــه خطــر انــدازد.

وی بــا اشــاره بــه موفقیــت ملــت قهرمــان ایــران اســامی و
شــرکت آنهــا در انتخابــات ریاســتجمهوری ایــن پیــروزی
بــزرگ را بــه همــه تبریــک گفــت.
حجتاالسالموالمســلمین آل هاشــم بــا اشــاره بــه اهمیــت
اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی منابــع آبــی گفــت :کمبــود منابــع
آب شــیرین یــک مســئله جهانــی اســت کــه کشــور مــا را هــم
در برمیگیــرد و باتوجهبــه افزایــش ضریــب شهرنشــینی در
کشــور مســئله آب بــه یــک مســئله اجتماعــی حائــز اهمیــت
تبدیــل شــده اســت کــه اگــر در حــل آن تعلــل شــود تبدیــل
بــه آســیب اجتماعــی میگــردد و عواقــب ســنگین دارد.
وی ادامــه داد :باتوجهبــه اینکــه جمعیــت شهرنشــینی
افزایشیافتــه اســت و سیاســتهای جمعیتــی نظــام کــه
احتمــال دارد در  40ســال آینــده جمعیــت کشــور ،یکصــد
میلیــون نفــر گــردد ،بایــد منابــع آبــی حفــظ و تجدیــد شــود.
بــرای مثــال منابــع زیرزمینــی کــه ســالها طــول کشــیده تــا
ایجــاد شــود ولــی در زمــان کوتاهــی مصــرف میگــردد.
ایشــان از اقدامــات و تالشهــای شــرکت آب و فاضــاب
اســتان در انجــام ایــن وظیفــه خطیــر ســقایی و خدماترســانی
بــه مــردم قدردانــی نمــود و بــا اشــاره بــه نقــش رســانههای
جمعــی و فضــای مجــازی در آگاهســازی و فرهنــگ اســتفاده
درســت و بهینــه از آب ،بــر افزایــش برنامههــای تبلیغــی بــرای
حســاس کــردن مــردم نســبت بــه مصــرف درســت آب تاکیــد
نمــود و خاطرنشــان کــرد و گفــت :بــرای نهادینــه کــردن
الگــوی مصــرف درســت آب بایــد از ظرفیتهــای رســانهها،
خصوص ـاً رســانه ملــی و بســتر فضــای مجــازی بیشازپیــش
اســتفاده کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان نیــز گفــت :خدمات  
شــرکت آبفــای اســتان باتوجهبــه پراکندگــی جمعیتــی در
شــهرها و روســتاهای اســتان و یکپارچگــی شــرکتهای آب و

۱۴

فاضــاب شــهری و روســتایی در بحــث تأمیــن آب بــه حــدود
 4میلیــون نفــر ارائــه میشــود.
مهنــدس ایمانلــو افــزود :آب شهرســتان تبریــز از  4منبــع خط
آبرســانی زرین ـهرود  55درصــد ،خــط آبرســانی نهنــد 13
درصــد ،چاههــا (هــروی ،ســعید آبــاد ،قزلجــه میــدان) 31
درصــد و قنــوات  1درصــد تأمیــن میشــود کــه  65شــهر بــا
 4میلیــون نفــر جمعیــت شــهری و  2227روســتا کــه شــامل
 53درصــد میشــود را پوشــش میدهــد.
وی ادامــه داد :باتوجهبــه کاهــش 50درصــدی بادرندگــی در
ســطح کشــور و اســتان بــا خشکســالی مواجــه هســتیم ،مــردم
عزیــز بــا  10 -15درصــد صرفهجویــی کــه حــدود  750لیتــر
در ثانیــه و معــادل  30چــاه آب میشــود میتواننــد در رفــع
تنــش آبــی کمــک کننــد.
یکــی از راههــای اصلــی حــل مشــکل قطعــی آب تبریــز را
انتقــال آب ارس اســت کــه میتوانــد راهگشــای خوبــی بــرای
برونرفــت از مشــکل کمآبــی در کالنشــهر تبریــز باشــد.
مدیــر دفتــر روابطعمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب
و فاضــاب آذربایجــان شــرقی هــم در ایــن دیــدار بــا تشــریح
اقدامــات انجامیافتــه دفتــر روابطعمومــی و آمــوزش همگانــی،
بــا اشــاره بــه فرهنگســازی در حــوزه ســواد آبــی و مصــرف
بهینــه آب گفــت :بــا همــکاری رســانههای مختلــف و NGOهــا
در فضــای مجــازی و ســطح شــهر اقــدام بــه انتشــار و نصــب بنــر
در  50اتوبــوس شــهری 12 ،ایســتگاه اتوبــوس 100 ،بنــر در نقاط
مختلــف شــهر تبریــز ،همچنیــن طراحــی و تولید موشـنگرافی،
انیمیشــن ،خبــر ،پوســتر ،کلیــپ و اقــدام بــه برگــزاری  30برنامه
و مســابقه افزایــش ســطح ســواد آبــی همشــهریهای عزیــز در
محــات پرتــردد و شــلوغ تبریــز گردیــده اســت.

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

abfaazarbaijan.ir

گزارش وضعیت

شماره 19
شهریور 1400

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

تقویت زیرساختهای منابع آبی در تبریز و آذربایجان ،یک ضرورت است
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در خصـوص تنش آبی پیشـرو
و همچنیـن پیگیـری مطالبـات و خواسـتههای اسـتان بـا
معـاون راهبـری و نظارت بهرهبرداری شـرکت مهندسـی آب
و فاضلاب کشـور دیـدار کرد.
در ایـن دیـدار که مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شـرکت
آب و فاضلاب اسـتان و همچنیـن مدیرعامـل آب منطقهای
آذربایجـان شـرقی نیـز حضـور داشـت ،اسـتاندار آذربایجان
شـرقی در خصـوص کارهـای انجـام شـده در مـورد گـذر از
تنـش آبـی در اسـتان تقدیـر و تشـکر کرد.
دکتـر پورمحمـدی بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه در حـال
حاضـر مشـکلی در تأمیـن آب نداریـم و علت قطعـی آب در
مناطقـی از تبریـز ،مربـوط به قطعیهـای برق اسـت ،افزود:
همـه مدیـران صنعـت آب و بـرق بایـد نهایت تلاش خود را
بـه کار گیرنـد تـا شـاهد کمتریـن میـزان قطعیهـای آب و
برق در اسـتان باشـیم.
وی در خصـوص افزایـش اعتبـارات پروژههـای حـوزه آب و
فاضلاب اسـتان در الیحـه بودجـه  ۱۴۰۰بـا معاون شـرکت
مهندسـی آب و فاضلاب کشـور بحـث و گفتگـو کرد.

نظـارت بهرهبرداری شـرکت مهندسـی آب و فاضالب کشـور
از همـکاری ایـن اسـتان بـا شـرکت مهندسـی تشـکر کـرد
و از زحمـات مهنـدس ایمانلـو کـه بـا برنامهریـزی دقیـق و
مناسـب در رفـع تنـش آبـی اسـتان نقـش بسـزایی داشـت
تقدیـر و نسـبت بـه پیگیـری سـایر مـوارد قـول مسـاعد داد.
حمیدرضـا کشـفی بـا بیـان اینکـه وضعیـت آبـی برخـی از
شـهرهای کشـور ،نزدیـک بـه بحرانـی اسـت ،اظهار داشـت:
تقویـت زیرسـاختهای منابـع آبـی در تبریـز و آذربایجـان
شـرقی ،یـک ضرورت اسـت و تلاش میکنیـم اقدامات الزم
بـرای جلوگیـری از تنـش آبی داشـته باشـیم.
وی بـا بیـان اینکـه اعتبـارات نسـبتاً مناسـبی بـا توجـهبـه
شـرایط خـاص شـهر تبریـز بـرای اسـتان آذربایجان شـرقی
در نظـر گرفتـه شـده ،افـزود :تـا امـروز اعتبـار ملـی بـرای
شـبکه توزیـع نداشـتیم و بـرای اولینبـار در حـال تصویـب
اعتبـار در مجلـس بـرای سـند پایـداری توزیـع هسـتیم که
بتوانیـم از ایـن طریـق بخشـی از مخـازن پهنههـا و شـبکه
توزیـع را اصلاح کنیـم کـه مناطق موجـود در ارتفـاع را که
آسـیبپذیری بیشـتری دارنـد ،بهبـود بدهیـم.

وی ادامـه داد :امیدواریـم بـا کمک شـرکت مهندسـی آب و
فاضلاب کشـور و بـا تخصیـص سـریع بودجه مصوب شـده
شـاهد افتتاح فـاز مایـع تصفیهخانه فاضالب باشـیم تا عالوه
بـر شـهر تبریـز دریاچـه ارومیـه هـم از مزایـای ایـن طـرح
بـزرگ کـه بزرگتریـن تصفیهخانـه در حال سـاخت کشـور
هسـت بهرهمند شـوند.
در پایـان ایـن نشسـت مهنـدس کشـفی معـاون راهبـری و
abfaazarbaijan.ir
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بازدید رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از
روند احداث مدول دوم تصفیهخانه فاضالب تبریز
رئیــس ســازمان حفاظــت از
محیــط زیســت از رونــد احــداث
پــروژه مــدول دوم تصفیهخانــه
فاضــاب کالنشــهر تبریــز
بازدیــد نمــود..
رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط
زیســت طــی ســفری بــه تبریــز از
رونــد احــداث مــدول دوم تصفیهخانــه
فاضــاب تبریــز بازدیــد کــرد.
دکتــر کالنتــری در ایــن بازدیــد
در خصــوص اثرگــذاری پــروژه در
موضــوع احیــای دریاچــه ارومیــه
گفــت :ایــن پــروژه یکــی از موضوعــات
مهــم و اثرگــذار در احیــای دریاچــه
ارومیــه اســت و قــرار اســت خروجــی
پســاب ایــن تصفیهخانــه بــر اســاس
اســتانداردهای مطلــوب بــه دریاچــه
ارومیــه منتقــل شــود و ازاینحیــث
بســیار حائــز اهمیــت میباشــد.
مهنــدس ایمانلــو در ایــن بازدیــد بــا
اشــاره بــه اقدامــات انجامیافتــه در
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خصــوص احــداث پــروژه مــدول دوم
تصفیهخانــه فاضــاب تبریــز گفــت:
از اهــداف مهــم طــرح احــداث مــدول
دوم تصفیهخانــه فاضــاب کالنشــهر
تبریــز ،اســتفاده از پســاب تولیــدی
بــه عنــوان تأمیــن کننــدۀ عمــده آب
موردنیــاز دریاچــه ارومیــه میباشــد
کــه بــا تکمیــل و بهرهبــرداری فــاز

دو بالــغ بــر  75میلیــون مترمکعــب در
ســال پســاب تصفیــه شــده بــه دریاچــه
ارومیــه انتقــال یابد .همچنیــن جمعیت
تحــت پوشــش ایــن طــرح یــک میلیون
نفــر و ظرفیــت تصفیهخانــه نیــز
 ۲۰۷۰۰۰مترمکعــب در شــبانهروز
میباشــد.
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بازدیـد دکتـر متفکر آزاد نماینده مردم شـریف تبریز ،اسـکو وآذرشـهر
از رونـد احـداث پروژه مـدول دوم تصفیهخانـه فاضالب کالنشـهر تبریز
دکتــر متفکــر آزاد نماینــده مــردم شــریف
تبریــز ،اســکو ،آذرشــهر بــه همــراه مهنــدس
ایمانلــو مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان از رونــد احــداث مــدول دوم تصفیهخانــه
فاضــاب کالنشــهر تبریــز بازدیــد کــرد.
مدیرعامــل آبفــای آذربایجــان شــرقی در ایــن بازدیــد
ضمــن قدردانــی از حضــور دکتــر متفکــر آزاد در محــل
احــداث پــروژه گفــت :ظرفیــت مــدول دوم تصفیهخانــه
فاضــاب کالنشــهر تبریــز حــدود  207000مترمکعــب
در شــبانهروز بــوده و جمعیــت تحــت پوشــش ایــن
طــرح یــک میلیــون نفــر در شــبانهروز خواهــد بــود.
مهنــدس ایمانلــو در حاشــیه بازدیــد دکتــر متفکــر آزاد
نماینــده مــردم شــریف تبریــز ،اســکو ،آذرشــهر از ایــن
پــروژه افــزود :احــداث مــدول دوم تصفیهخانــه بــزرگ
فاضــاب تبریــز از ســال  95بــا قــراردادی بــه مبلــغ
 182میلیــارد تومــان در دو فــاز مایــع و لجــن آغــاز
شــد.
وی گفــت :پــروژه در فراینــد تصفیــه فاضــاب مــدول
دوم تصفیهخانــه فاضــاب تبریــز از نــوع   Step-Feed
بــوده کــه ایــن فراینــد از نــوع فرایندهــای حــذف مــواد
آلــی بــا قابلیــت حــذف ازت و فســفر بــوده و باتوجهبــه
مرحلــهای بــودن سیســتم توزیــع فاضــاب در واحــد
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بیولوژیکــی ،یکــی از پیشــرفتهترین و کارآمدتریــن
فرایندهــای بــروز تصفیــه فاضــاب شــهری میباشــد.
وی افــزود :بــا اجــرای ایــن طــرح بالــغ بــر  75میلیــون
مترمکعــب در ســال پســاب تصفیــه شــده بــه دریاچــه
ارومیــه انتقــال مییابــد.
مهنــدس ایمانلــو ادامــه داد :ایــن پــروژه یکــی از
مهمتریــن و بزرگتریــن پروژههــای زیســتمحیطی
شــمال غــرب کشــور و اســتان آذربایجــان شــرقی و
همچنیــن یکــی از بزرگتریــن تصفیهخانــه در حــال
احــداث کشــور میباشــد.
دکتــر متفکــر آزاد نماینــده مــردم شــریف تبریــز،
اســکو ،آذرشــهر در مجلــس شــورای اســامی در بازدیــد
از پــروژه احــداث مــدول دوم تصفیهخانــه فاضــاب
کالنشــهر تبریــز از زحمــات مدیرعامــل و مجموعــه
همــکاران شــرکت آب و فاضــاب اســتان تقدیــر و
تشــکر نمودنــد.
وی در ایــن بازدیــد بهضــرورت اســتفاده بهینــه از
ظرفیــت پســاب خروجــی تصفیهخانــه فاضــاب
بهمنظــور تأمیــن آب بــرای زمینهــای کشــاورزی
و همچنیــن صنعــت پاییندســت شــهر اشــاره کــرد
و همــکاری دیگــر دســتگاههای اجرایــی اســتان
دراینخصــوص را خواســتار شــد.
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ـرقی از
ـان شـ
ـتاندار آذربایجـ
ـی اسـ
ـاون عمرانـ
ـد معـ
بازدیـ
پــروژه مــدول دوم تصفیهخانــه فاضــاب تبریــز
جــواد رحمتــی معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان
شــرقی بــه همــراه مدیرعامــل و معاونان شــرکت آب
و فاضــاب آذربایجــان شــرقی از پــروژه مــدول دوم
تصفیهخانــه فاضــاب تبریــز بازدیــد و از نزدیــک در
جریــان رونــد احــداث و مشــکالت آن قــرار گرفت.
رحمتــی در ایــن بازدیــد احــداث تصفیهخانــه را فرصتــی
مناســب بــرای کمتــر شــدن مشــکالت زیســتمحیطی
در ســالهای آینــده باتوجهبــه افزایــش جمعیــت شــهر
تبریــز برشــمرد.
وی تأکیــد نمــود :پســاب حاصــل از تصفیهخانــه فاضــاب
میتوانــد بــه مــدار اســتفاده برگــردد و بــه تأمیــن آب
صنعــت  ،کشــاورزی و مخصوصــاً احیــای دریاچــه ارومیــه
کمــک شــایانی خواهــد کــرد.

۱۸

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان نیــز در ایــن
بازدیــد در خصــوص میــزان پیشــرفت فیزیکــی پــروژه و
زمــان بهرهبــرداری از آن توضیحــات جامعــی ارائــه نمــود.
ایمانلــو ادامــه داد :ایــن پــروژه یکــی از مدرنتریــن
تصفیهخانههــای درحــال ســاخت کشــور اســت کــه بــا
دســتگاههای پیشــرفتهای کــه نصــب شــده فــاز مایــع آن
بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
شــایانذکر اســت اجــرای پــروژه مــدول دوم تصفیهخانــه
فاضــاب تبریــز در دو فــاز مایــع و لجــن بــا هزینــه 182
میلیــارد تومانــی از ســال  95شــروع شــده و تــا پایــان ســال
 ۱۴۰۰بخــش مایــع آن بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
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بازدیــد مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان از تأسیســات آبرســانی
آســیبدیده مجتمــع شــهید لشــگری آبــش احمــد
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان ،بــه همــراه معاونیــن و اعضــای
شــورای تأمیــن آبــش احمــد از
قســمتهای مختلــف آســیبدیده
مجتمــع شــهید لشــکری از خســارات
ســیلویرانگــری ۱۷مــردادبازدیــدکــرد.
مهنــدس ایمانلــو در ایــن بازدیــد بــا
ارائــه گــزارش مهندســین و متخصصین
شــرکت در جریــان میــزان خســارت
وارده بــه مجتمــع آبرســانی شــهید
لشــگری و تأسیســات آبرســانی شــهر
آبــش احمــد و رونــد بازســازی
تأسیســاتخســارتدیدهقــرارگرفــت.
وی در مصاحبــه بــا واحــد خبــر
روابطعمومــی آب و فاضــاب اســتان
در خصــوص آبرســانی بــه مناطــق
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ســیلزده گفــت :همــه تــاش
کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب بــر
ایــن اســت کــه تأسیســات آبرســانی
خســارتدیده را دراســرعوقت و بــا
تــاش شــبانهروزی تعمیــر و بازســازی
و وارد مــدار نماینــد و در ایــن
راســتا اکیپهــای ســیار اقــدام بــه
آبرســانی از طریــق تانکرهــای ســیار
بــه روســتاهای درگیــر ســیل اخیــر
نمودهانــد تــا هموطنــان گرانقــدر
مشــکلی در تأمیــن آب شــرب نداشــته
باشــند.

مشــکل آبرســانی همــه ظرفیــت
شــرکت آب و فاضــاب بــکار گرفتــه
خواهــد شــد.
مهنــدس ایمانلــو همچنیــن بــرای رفــع
مشــکل تأمیــن آب شــرب روســتائیان
درگیــر ســیل ،دســتور افزایــش
اکیپهــای تانکــر ســیار و تخصیــص
اعتبــار الزم بــرای بازســازی و تعمیــر
تأسیســات خســارتدیده را صــادر
نمودنــد.

وی ادامــه داد :ایــن اطمینــان بــه
شــهروندان عزیــز داده
میشــود کــه در
جهــت رفــع
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بازدید دکتر منادی نماینده مردم شریف تبریز ،اسکو ،آذرشهر در مجلس
شورای اسالمی از روند اجرای پروژه احداث مدول دوم تصفیهخانه تبریز
دکتـر منـادی نماینـده مـردم شـریف تبریـز،
اسـکو ،آذرشـهر در مجلس شـورای اسلامی از
رونـد پیشـرفت پـروژه مـدول دوم تصفیهخانه
فاضلاب تبریـز بازیـد کرد.
دکتــر منــادی نماینــده مــردم شــریف تبریــز ،اســکو،
آذرشــهر در مجلــس شــورای اســامی بــه همــراه مدیرعامل
و معاونــان شــرکت آبفــای اســتان از پــروژه مــدول دوم
تصفیهخانــه فاضــاب تبریــز بازدیــد و از نزدیــک در جریــان
رونــد احــداث و مشــکالت آن قــرار گرفــت.

مدیـر عامـل شـرکت
آب و فاضلاب اسـتان
در ایـن بازدیـد ضمـن
خیرمقـدم بـه حضـور
دکتـر منـادی نماینـده
محتـرم در پروژه احداث
مـدول دوم تصفیـه خانه
فاضلاب ،از زحمـات
و پیگیر یهـای مؤثـر
دکتـر منـادی کـه منجر
بـه تخصیـص پانصـد میلیـارد ریـال بودجـه جهـت
تکمیـل تصفیهخانـه بـزرگ بـا ظرفیـت تصفیـه
فاضلاب یـک میلیـون نفـر جمعیـت شـد تشـکر
کـرد.
وی همچنیـن از تال شهـای مؤثـر دکتـر منـادی در
تأمیـن بودجـه چهارصـد و پنجـاه میلیـارد ریالـی
کـه بـه کمـک آن موجب  حفـر د هها چـاه ،افزایش
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ظرفیـت سـد نهنـد و رفـع مشـکل تنش آبـی تبریز
در تابسـتان امسـال شـد سپاسـگزاری ویـژه نمـود
و در خصـوص میـزان پیشـرفت فیزیکـی عملیـات
پـروژه و زمـان بهر هبـرداری از آن توضیحـات
جامعـی ارائـه نمـود.
وی افـزود :ایـن پـروژه یکـی از مدرنتریـن
تصفیهخانههـای در حـال سـاخت کشـور اسـت کـه
بـا دسـتگاههای پیشـرفتهای کـه نصـب شـده فـاز
مایـع آن بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید.
در این جلسـه دکتر منادی با
تماسـی تلفنـی کـه بـا رئیس
خزانـهداری کشـور و معـاون
سـازمان برنامه بودجه داشـت
قـرار شـد  200میلیـارد ریال
بـرای تکمیـل تصفیهخانـه  
فاضلاب آذرشـهر و تکمیـل
فاضلاب تبریـز در هفته آتی
تأمین شـود.
وی  احـداث تصفیـه خانـه را
نعمتـی بـزرگ و گرانقـدر بـرای مـردم تبریـز و فرصتی
مناسـب بـرای احیـاء زیسـت محیطی دانسـت.
دکتـر منـادی تاکید کرد :پسـاب حاصـل از تصفیهخانه
فاضلاب میتوانـد بـه مـدار اسـتفاده برگـردد و بـه
تأمیـن آب صنعـت ،کشـاورزی و مخصوصـاً احیـای
دریاچـه ارومیـه کمـک شـایانی خواهـد کـرد.
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خسارت گسترده سیل به
مجتمع آبرسانی شهید لشکری

قبـل

بعـد

بازدید مدیرعامل آبفای استان از پروژه احداث
شبکه فاضالب محله علی سیاهپوش تبریز
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجان شــرقی،
از پــروژه شــبکه جمــعآوری فاضــاب محلــه علــی
ســیاهپوش بازدیــد کــرد.
مهنــدس ایمانلــو در بازدیــد از پــروژه شــبکه جمــعآوری
فاضــاب محلــه علــی ســیاهپوش ،کــوی شــهید ســتار زاده و
کوچــه خــزان گفــت :ایــن پــروژه یکــی از پروژههــای مهــم
شــهر تبریــز اســت کــه مــردم منطقــه مدتهــا منتظــر اجرای
آن بودنــد کــه امیدواریــم هــر چــه ســریعتر بــه بهرهبــرداری
برســد و مــردم ایــن محلــه نیــز از مزایــای آن بهرهمنــد شــوند.

بــرای محلههــای علــی ســیاهپوش چشــمه لــی بــاغ ،لیالبــی،
امــام دوســت ،طــی مــدت  24مــاه تکمیــل خواهــد شــد.
همچنیــن ایــن پــروژه شــامل لولهگــذاری مجموعـاً بــه طــول
 3855متــر بــه قطرهــای  315میلیمتــر در خــط اصلــی و
 200و  250میلیمتــر در خطــوط فرعــی اســت کــه در عمــق 7
متــری و بــه روش لولــه رانــی اجــرا میشــود.

الزم بــه ذکــر اســت پــروژه احــداث شــبکه جمـعآوری فاضالب
abfaazarbaijan.ir
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بازدید معاون راهبری و نظارت بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

از روند اجرای پروژههای رفع تنش آبی 1400
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پروژه های شرکت

بازدید مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی
از پروژههای اجرایی بخش فاضالب
مهنــدس ایمانلــو مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان در
ادامــه بازدیدهــای جــاری از پروژههــای در دســت احــداث آبفــا
و همچنیــن از پروژههــای در حــال اجــرای فاضــاب بازدیــد
نمــود و بــه بررســی رونــد تکمیــل و پیشــرفت آنهــا پرداخــت.
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قابلذکــر اســت ایــن بازدیدهــا در راســتای اتمــام و
آمادهســازی اجــرای شــبکه فاضــاب جهــت بهرهبــرداری در
آینــده نزدیــک صــورت گرفــت.

وی در بازدیــد از پروژههــای قراملــک ،ثقــه االســام و کــوی
امــام رضــا بــا ذکــر اینکــه پیشــرفت پروژههــای فاضــاب
بایــد رونــد ســریع و جــدی بــه خــود بگیــرد ،از مجریــان طرح
و پیمانــکار و مســئولین ذیربــط خواســت بــا تســریع رونــد
اجــرای پروژههــای فاضــاب و اتمــام آن طــی زمانبنــدی
تعیینشــده بــه وعدههــای خــود جامــه عمــل بپوشــانند.
اهدای لوح سپاس از سوی اهالی و ساکنین روستای الوار سفلی به مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
اهالـی و سـاکنین روسـتای الوار سـفلی با اهدای لـوح سپاسـی از مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی بهپـاس اقدامات
ارزنـده و خدمـات ارائـه شـده قدردانی نمودنـد .متن پیام به شـرح ذیل میباشـد:

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
پـس از اهـداء احترامـات وافـر بـه اسـتحضار عالـی میرسـاند :نظـر بـه اینکـه اهالـی و مراجعین حـوزه آب و
فاضلاب منطقـه  6تبریـز در مراجعـات مکرر حضـوری خود بـه اداره تحت سرپرسـتی جناب آقـای مهندس
داود صفـاری از خدمـات ارائـه شـده و نحـوه برخورد ایشـان و پرسـنل آن مجموعه ابراز رضایـت مینمایند .بر
خـود وظیفـه میدانیـم از حضرتعالی به جهت انتخاب مدیرانی شایسـته و مردمی ،قدردانـی نموده و توفیقات
روزافـزون از درگاه ایـزد منـان برای جنابعالی مسـئلت داریم.
با تقدیم احترام؛ اهالی و ساکنین روستای الوار سفلی
abfaazarbaijan.ir

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

۲۳

مصاحبه

شماره 19
شهریور 1400

معاون بهرهبرداری و توسعه آب آذربایجان شرقی:
مشکل آب شهر کشکسرای با اقدامات انجامیافته از
سوی شرکت آب و فاضالب استان مرتفع شده است
معــاون بهرهبــرداری و توســعه آب شــرکت آب و
فاضــاب آذربایجــان شــرقی خبــر از رفــع مشــکل
کمبــود آب شــرب شــهر کشکســرای مرنــد داد.
مهنــدس خانــی معــاون بهرهبــرداری و توســعه آب
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی در مصاحبــه بــا
روابــط عمومــی شــرکت بــا اشــاره بــه حــل مشــکل آب
شــرب شــهر کشکســرای گفــت:
شهرکشکســرای یکــی از شــهرهای شهرســتان مرنــد بــوده
و بــا جمعیــت  10هــزار نفــر و دارای  3600انشــعاب آب
میباشــد کــه تأمیــن آب ایــن شــهر توســط ســه حلقــه
چــاه عمیــق انجــام میشــود.
وی ادامــه داد :متأســفانه در یــک مــاه اخیــر یکــی از
چاههــای تأمینکننــده آب شــرب در ســطح شــهر بــا
مشــکل ماســه دهــی مواجــه شــد کــه موجــب کاهــش 30
درصــدی اســتحصال آب و باعــث نارضایتــی شــهروندان
عزیــز گردیــد.

۲۴

معــاون بهرهبــرداری و توســعه آب افــزود :خوشــبختانه بــا
جلسـهای کــه بــا حضــور مســئولین شــرکت آب و فاضــاب،
فرمانــدار محتــرم و شــورای اســامی شــهر و در محل شــرکت
آب و فاضــاب برگــزار شــد ،طــی صورتجلسـهای مقــرر شــد
موقتـاً بــا اجــاره یــک حلقــه چــاه از چاههــای کشــاورزی وارد
مــدار گــردد کــه خوشــبختانه ایــن امــر نیــز محقــق شــد و
مشــکل کمبــود آب در ســطح شــهر مرتفــع گردیــد.
مهنــدس خانــی خاطرنشــان کــرد :شــرکت آب و فاضــاب
دســتگاه حفــاری چــاه عمیــق را در محــل مســتقر کــرده
کــه بــا فعالیــت مســتمر آن ،ظــرف مــدت یــک مــاه ایــن
چــاه بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
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اگـــر مدیریـــت و صرفهجویـــی نکنیـــم بـــا
مشـــکل بســـیار جـــدی روبـــهرو میشـــویم
نشســت خبــری کــه بــا انجمــن
صنفــی دفاتــر نمایندگــی
روزنامههــای سراســری اســتان
آذربایجــانشــرقیبرگــزارشــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان بــا اشــاره بــه لــزوم مدیریــت
و صرفهجویــی آب گفــت :باتوجهبــه
گرمــی هــوا و شــیوع پاندمــی ویــروس
کرونــا ،میــزان اســتفاده مــردم از آب
بیشــتر شــده کــه بــا ادامــه ایــن رونــد
شــاهد مشــکل قطعــی یــا افــت فشــار
آب خواهیــم بــود.
مهنــدس ایمانلــو  افــزود 26 :درصــد
کاهــش بارندگــی در اســتان داریــم
کــه در ســطح کشــور ایــن کاهــش 50
درصــد بــوده و حتــی بــا تغییــر نــوع
بارندگــی و بــارش نیــز مواجــه بودیــم
کــه ســطح بــارش بــرف بهشــدت
کاهــش یافتــه اســت.
وی ادامــه داد :افزایــش  1درجــه دمــا
هــوا باعــث افزایــش  3درصــدی در
مصــرف آب شــده کــه ادامــه ایــن امــر
باعــث مشــکالتی در آینــده خواهــد
شــد.
در حــال حاضــر مــا در  64شــهر و
 1450روســتا بــه جمعیتــی معــادل 4
میلیــوننفــرارائــهخدمــتمیدهیــم.
مــردم عزیــز بــا رعایــت الگــوی مصرف
درســت و اســتاندارد و بــا 10 -15
درصــد صرفهجویــی کــه حــدود 750
لیتــر در ثانیــه صرفهجویــی میشــود
کــه معــادل  30چــاه آب میشــود در
ایــن راه بــه تنــش آبــی کمــک خواهند
کــرد تــا از ایــن مرحلــه هــم بهخوبــی
و خوشــی عبــور کنیــم.
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وی  تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر
 14500لیتــر بــر ثانیــه ّآب در اســتان
تولیــد میشــود و در شــهر تبریــز نیــز
میــزان مصــرف آب  5400لیتــر بــر ثانیه
اســت کــه در زمــان پیــک مصــرف بــه
 7500لیتــر بــر ثانیــه میرســد و حالــت
سربهســر داریــم و هــر چــه تولیــد
میشــود بــه ســمت مصــرف روانــه
میشــود امــا بــا پایــداری شــبکه بــرق
مشــکلی در قطعــی و یــا کمبــود آب
نخواهیــم داشــت.

مهنــدس ایمانلــو ادامــه داد :بــرای
جلوگیــری از هدررفــت آب بحــث
زونبنــدی کل شــهر و تعدیــل فشــار و
همچنیــن تعویــض لولههــای پوســیده
مطــرح میباشــد کــه بــا بررســی و
تالشهــای متخصصــان عزیــز در
شــرکت آب و فاضــاب ،اصــاح شــبکه
در حــال پیگیــری و انجــام میباشــد.
وی بــا اشــاره بــه قیمت تمــام شــده تولید
آب گفــت :بــه دلیــل پلکانــی و مناســب
نبــودن قیمــت بــا کاهــش درآمــد مواجــه
هســتیم که ایــن امــر نگهــداری تجهیزات
و بهروزرســانی آنهــا را بــا مشــکل مواجــه
کــرده کــه امیدواریــم باتدبیــر مســئوالن
کالن کشــور و اســتان بتوانیــم
مشــکالت را حــل کنیــم.

وی خاطرنشــان کرد 5 :شــهر
و  243روســتا در وضــع قرمز
آبــی قـرار دارنــد کــه در تنش
زمــان تنــش آبــی بــا مشــکل
مواجــه خواهنــد شــد کــه بــا
برنامهریزهــای انجــام شــده
امیدواریــم بــه مشــکالت غلبــه
کنیم .
مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضــاب
اســتان افــزود 30 :چــاه در اســتان
بــرای تأمیــن آب حفــر شــده کــه 20
مــورد آن در شــهر تبریــز و  10مــورد
هــم در نزدیــک تبریــز و مســیر
زرینـهرود بــرای روســتاها اســت کــه
رویهمرفتــه وضــع تولیــد آب در
اســتان خــوب بــوده ولــی مصــرف
هــم بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای
در نظــر گرفتــه شــده باشــد.
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جلســـه شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز بـــا حضـــور
مدیرعامـــل آبفـــای اســـتان برگـــزار شـــد
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تزریق واکسن کرونا به کارمندان شرکت آب و فاضالب استان
کارکنــان شــاغل در شــهرهای
تبریــز ،باســمنج ،ســردرود
و خسروشــاه دز اول واکســن
کرونــا را دریافــت کردنــد.
مهنــدس ایمانلــو مدیرعامــل
شــرکت آب و فاضــاب اســتان
بــا اشــاره بــه ارتبــاط تنگاتنــگ
کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب با
مــردم و قرارگرفتــن در گروههــای
هــدف گفــت :بــرای ســامت
کارکنــان و پیشــگیری از انتشــار
abfaazarbaijan.ir

ویــروس کرونــا واکسیناســیون
کارکنــان انجــام پذیرفــت.
وی ادامــه داد :طــی مکاتبــات و
هماهنگیهــای صورتگرفتــه بــا
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان
طــرح واکسیناســیون کارکنــان
شــاغل در شــهرهای تبریــز،
باســمنج ،ســردرود و خسروشــاه،
شــرکتهای
بــا
همــگام
زیرمجموعــه وزارت نیــرو روز
سهشــنبه  16شــهریورماه در محــل

ســالن ورزشــی بــا نظــم خــاص و
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و
فاصلهگــذاری صــورت پذیرفــت.
مهنــدس ایمانلــو ابــراز امیــدواری
نمــود کــه کلیــه کارکنــان شــرکت
آب و فاضــاب در راســتای ایــن
طــرح واکســن کرونــا را دریافــت
نمــوده تــا بتواننــد بــا تمرکــز و
انســجام کامــل بــه ارائــه خدمــات
درســت و شایســته بــه هموطنــان
عزیــز بپردازنــد.
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۲۷

گزارش وضعیت
در راستای صیانت از حقوق شهروندان؛
مالقات مردمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
آذربایجان شرقی برگزار شد

مالقــات مردمــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
آذربایجــان شــرقی بهمنظــور رســیدگی بــه مشــکالت
اربابرجــوع و مراجعهکننــدگان بــا رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی برگــزار شــد.
مهنــدس علیرضــا ایمانلــو  ،رئیــس هیئتمدیــره و مدیرعامل
شــرکت ضمــن دیــدار صمیمــی و چهرهبهچهــره بــا مــردم،
از نزدیــک در جریــان مســائل و درخواسـتهای آن هــا قــرار
گرفــت و دســتورات الزم را بــرای حــل مشــکالت موجــود بــه
معاونیــن و مدیــران واحدهــای مربوطــه صــادر کــرد.
شــایانذکر اســت ،دیدارهــای مســتقیم و چهرهبهچهــره
ســبب آشــنایی بیشــتر بــا نیازهــا و درخواســتهای
اربابرجــوع و افزایــش ســطح کیفیــت خدمترســانی بــه
مــردم و رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت آن هــا برگــزار
میشــود کــه ایــن امــر یکــی از مهمتریــن اهــداف شــرکت
آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی در راســتای صیانــت از
حقــوق شــهروندان اســت.

شماره 19
شهریور 1400

حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در
مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

حضــور مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان در مرکــز
ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی
بــا حضــور در مرکــز ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و
دولــت از طریــق ســامانه  111بــه درخواس ـتهای مردمــی
پاســخ داد.
علیرضــا ایمانلــو مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
در ادامــه برنامــه پاســخگویی مدیــران اســتانی بــه مطالبــات
مردمــی و جهــت تعامــل بیشــتر و آســان مــردم و دولــت بــا
حضــور در مرکــز ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط بــا مــردم و
دولــت از طریــق ســامانه  111ســامد بــه درخواســتهای
مردمــی پاســخ داد.

گفتنــی اســت ،جلســات مالقــات مردمــی بهصــورت (هفتگــی
و ماهانــه) و بــه شــکل مســتمر برگــزار میشــود.

آب = زندگی
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اجتماعی
نشسـت سـاالنه رابطین ایثارگر شـرکت
آب و فاضلاب اسـتان آذربایجان شـرقی

شماره 19
شهریور 1400

همچنیــن بررســی لوایــح و مصوبــات ایثارگــران در
ســال  1400در محــل ســالن کنفرانــس منطقــه 3
تبریــز برگــزار گردیــد.

دومیــن نشســت ســاالنه رابطیــن ایثارگــر
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان
شــرقی برگــزار شــد.
دومیــن نشســت ســاالنه رابطیــن ایثارگــر شــرکت
آب و فاضــاب اســتان بــا حضــور مشــاور مدیرعامــل
در امــور ایثارگــران ،مدیــر امــور کارکنــان و رفــاه و
مدیــر تجهیــز نیــروی انســانی و کارشناســان مربوطــه
حــول محــور فرصتهــا و چالشهــای ایثارگــران و

به مناسبت هفته صرفهجویی صورت گرفت؛

بازدید مدیر دفتر روابطعمومی و آموزش
همگانی شرکت آبفای آذربایجان شرقی از
انجمن خیریه و اوتیسم تبریز
مهنــدس پورآقاجــان مدیــر دفتــر روابطعمومــی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجان شــرقی
از کــودکان بیمــار انجمــن خیریــه اوتیســم
(دنیــای مهربــان) بازدیــد کــرد.
در ایــن بازدیــد پورآقاجــان در خصــوص وضعیــت
مددجویــان مرکــز ،نحــوه پذیــرش و ترخیــص بیمــاران،
بازگشــت بیمــاران بــه زندگــی و نحــوه تعامــل و همکاری
جویــا شــد و بــا مدیــران پرســنل و مددجویــان مرکــز
دیــدار و گفتگــو کــرد.
خانــم اســماعیلپور مدیــر ایــن مرکــز در خصــوص
نحــوه نگهــداری و اقدامــات انجامیافتــه در ایــن مرکــز
نگهــداری مطالبــی را بیــان کــرد.
مدیــر دفتــر روابطعمومــی بــا بیــان اینکــه بحــران
آب در همهجــای دنیــا وجــود دارد افــزود :بــا مدیریــت،
مصــرف بهینــه و روشهــای گوناگــون میتــوان تنــش

abfaazarbaijan.ir

آبــی را مدیریــت کــرد .وی بــه تشــریح اقداماتــی کــه
از ســوی شــرکت آب و فاضــاب و از جملــه دفتــر
روابطعمومــی بــرای آگاهــی ســازی عمومــی در
خصــوص مدیریــت مصــرف انجــام داده اســت پرداختــه و
ابــراز امیــدواری نمــود کــه بــا افزایــش فرهنــگ مصــرف
و اســتفاده درســت و صرفهجویــی  10درصــدی بتــوان
تنــش آبــی ســال جــاری را مدیریــت نمــود.
در خاتمــه بهرســم یادبــود بســتههای فرهنگــی و
ماســک کــه بــا درج شــعارهای مدیریــت مصــرف آب
مزیــن شــده بــود در بیــن کــودکان بیمــار اوتیســم
توزیــع شــد.

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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شماره 19
شهریور 1400

تجلیـــل از ایثارگـــران شـــرکت آب و فاضـــاب
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی
در آســتانه هفتــه دفــاع مقــدس بــا حضــور
رئیــس هیئــت و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
آذربایجــان شــرقی ،قائممقــام شــرکت ،مشــاور
مدیرعامــل شــرکت در امــور ایثارگــران ،معاونــان و
مدیــران از ایثارگــران شــاغل و بازنشســته شــرکت
تجلیــل بــه عمــل آمــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی در این
دیــدار گفــت :پیــروزی انقالب اســامی حفــظ و اســتمرار آن
مدیــون و مرهــون صبــر ،اســتقامت و ایثارگــری آزادگان در
حفــظ و پاســداری از اصــول ،ارزشهــا و آرمانهــای مقدســی
اســت کــه شــهدای مــا جــان خــود را در راه آن فــدا کردنــد.
مهنــدس علیرضــا ایمانلــو افــزود :ایثارگــران بایــد در محــل
کار الگــو باشــند و دلســوزی آنهــا بــه شــرکت و مــردم
بیشــتر از دیگــران باشــد تــا ســایرین نیــز بــه آرمانهــا و
باورهــای شــهدا بیشازپیــش جــذب شــوند.
وی ادامــه داد :حضــور در میــان شــما بــرای مــا توفیــق
بزرگــی اســت کــه میتــوان بــا خدمــت بــه شــما یــاد و
خاطــره شــهدا ،جانبــازان و ایثارگریهــای هشــت ســال
دفــاع مقــدس را در جامعــه مهیــا کنیــم و در کارهــای خــود
آن هــا را الگــو و نمونــه قــرار بدیــم تــا بتوانیــم بــه بهتریــن
نحــو ممکــن بــه مــردم عزیزمــان خدمترســانی کنیــم.
وی تاکیــد کــرد :بنــده و همــکاران شــرکت تــاش خواهیــم
کــرد تــا ایــن عزیــزان حداقــل مشــکالت را در اداره داشــته
باشــند تــا همــراه بــا همــه همــکاران در جهــت راهبردهــا و
موفقیتهــای شــرکت قدمهــای محکمتــری برداریــم.
مشــاور مدیرعامــل شــرکت در امــور ایثارگــران هــم در ایــن
جلســه بــا اشــاره بــه تعــداد همــکاران ایثارگــر شــاغل در
شــرکت آب و فاضــاب گفــت 346 :ایثارگر در ســطح اســتان
داریــم کــه  135نفــر آن هــا شــاغل و  211نفــر آن هــا
بازنشســته هســتند.

در ایــن جلســه تعــدادی از ایثارگــران بــه بیــان مشــکالت و
نکتــه نظــرات خــود بــا مدیرعامــل شــرکت پرداختنــد.
در ادامــه ،صمــد شــکری مســئول امــور فرهنگــی و دینــی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان گزارشــی از نحــوه برگــزاری
مســابقات شــانزدهمین جشــنواره قــرآن و نمــاز ویــژه
فرزنــدان همــکار ارائــه نمــود.
در پایــان ایــن جلســه از مقــام آوران شــانزدهمین جشــنواره
قــرآن و نمــاز ویــژه فرزنــدان همــکاران و همچنیــن از
ایثارگــران شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــا اهــداء لــوح
سپاســی تجلیــل شــد.
جشــنواره قــرآن و نمــاز ویــژه فرزنــدان همــکاران در
رشــتههای مفاهیــم ،حفــظ و قرائــت و تحقیــق اذان برگــزار
شــده بــود کــه از آذربایجــان شــرقی امیرمحمــد کیوانــی و
امیرحســین کیوانــی در رشــته قرائــت و تحقیــق اذان بــه
ترتیــب مقامهــای اول و ســوم ،اتابــک ســوزنده در رشــته
حفــظ مقــام دوم و امیرحســین موســوی قاســمی در رشــته
مفاهیــم مقــام دوم را کســب کردنــد.

عباســپور افــزود :در ســال  1400از جملــه کارهای شــاخصی
کــه در ایــن حــوزه انجــام دادیــم تدویــن کتابچــه روایــت
دفــاع مقــدس از زبــان ایثارگــران ،درج پیامهــای دفــاع
مقــدس در قبــوض و ســربرگها ،نصــب بنــر در ســطح
شــهر ،تهیــه بروشــور از پیامهــای دفــاع مقــدس و ایجــاد
ســامانه ایثارگــران میباشــد کــه در ایــن مــورد جــزء
شــرکتهای پیشــرو در کشــور میباشــیم.

۳۰
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شماره 19
شهریور 1400

افتخـارات گـروه کوهنـوردی شـرکت
آب و فاضلاب اسـتان در تابسـتان 1400
صعــود بــه قلــه  4811متــری ســبالن توســط گــروه
کوهنــوردی شــرکت آبفــای اســتان
کــوه ســبالن در  ۳۵کیلومتــری غــرب شــهر اردبیــل و  ۲۵کیلومتــری
جنــوب شــرقی شهرســتان مشکینشــهر واقــع اســت .از لحــاظ
تقســیمات اداری اســتان اردبیــل ،ایــن کــوه در مــرز بیــن بخــش
مرکــزی شهرســتان اردبیــل و بخــش الهرود شهرســتان مشکینشــهر
واقــع میباشــد .قســمت شــرقی کــوه ســبالن بــه قلــه آتشفشــان
ســبالن کــه در بلنــدای  ۴۸۱۱متــری قــرار دارد ،منتهــی میشــود.
صعــود بــه قلــه  3470متــری ســلطان رشــتهکوه ســهند بــه
مناســبت هفتــه دولت
کــوه ســلطان در شــمال باختــری کوهســتان ســهند ،در نزدیکــی شــهر
اســکو قــرار گرفتــه و بــا ارتفــاع  ۳۴۷۰متر ،ســومین قله ســهند محســوب
میشــود .رودخانههــای زینجنــاب چــای ،اســکو چــای و کنــدوان چــای
از ایــن قلــه سرچشــمه گرفتــه و بــه دشـتهای حاصلخیــز مجــاور جاری
میگــردد .مســیر صعــود بــه قلــه ســلطان مســیری بــا شــیب نســبتاً تنــد
اســت و از میــان تختهســنگهای آتشفشــانی عبــور میکنــد.
صعــود بــه قلــه  3150متــری گئچــی قیــران بــه مناســبت
هفتــه صرفهجویــی در مصــرف آب
رشــتهکوه قوشــاداغ یکــی از زیباتریــن محیطهــای طبیعــی منطقــه
قــره داغ (ارســباران)  در جنــوب شهرســتان اهــر و شــمال شهرســتان
هریــس واقــع شــده اســت .ارتفاعــات ایــن رشــتهکوه از منطقــه
کوهســتانی گويجــه بئــل شــروع و بــه ارتفاعــات ســاواالن (ســبالن)
منتهــی میشــود .بلندتریــن قلــه قوشــاداغ بــه ارتفــاع  3150متــر
گئچــی قیــران یــا یــای قــاری نــام دارد.
صعــود بــه قلــه  2860متــری داشباشــی میشــو به مناســبت
هفتــه عفــاف و حجاب
رشــته کوهســتانی میشــوداغ ،بــا امتــداد شــرقی غربــی و در حدفاصــل
دشــت مرنــد و جلگــه شبســتر قــرار گرفتــه و دامنــه شــمالی آن
سرچشــمه رودخانههایــی دائمــی اســت کــه در جهــت جنــوب بــه
شــمال جریــان دارنــد .ایــن رودخانههــا در انتهــای حوضــه آبریــز
خــود و پیــش از ورود بــه دشــت مرنــد ،ســاختارهای زمینشناســی و
گســلهای مهــم منطقــه را بهصــورت عرضــی قطــع کردهانــد.
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برگزیدگان حجاب و عفاف تجلیل شدند
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معرفی مدیران
رئیس جدید آب و فاضالب خسروشاه منصوب شد

طــی حکمــی از ســوی مدیرعامــل و رئیــس
هیئتمدیــره شــرکت آب و فاضــاب اســتان،
احمــد ســلیمیان بهعنــوان رئیــس جدیــد آب و
فاضــاب خسروشــاه منصــوب شــد.
طــی مراســمی بــا حضــور مهنــدس عظیمپــور معــاون
محتــرم منابــع انســانی و مهنــدس ابراهیمــی مدیــر امــور
آب و فاضــاب شهرســتان تبریــز در بخشــداری خسروشــهر
انجــام گرفــت طــی حکمــی از ســوی مهنــدس ایمانلــو
مدیرعامــل و رئیــس هیئتمدیــره شــرکت آب و فاضــاب
آذربایجــان شــرقی ،مهنــدس احمــد ســلیمیان بهعنــوان
رئیــس جدیــد آب و فاضــاب خسروشــاه منصــوب و از
زحمــات مهنــدس احمــد قهرمانــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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سرپرست جدید آبفای یامچی معرفی شد

طــی حکمی از ســوی مدیرعامــل و رئیــس هیئتمدیره
شــرکت آبفــای اســتان ،آقــای کریــم غفــاری بهعنوان
سرپرســت جدیــد یامچی معرفی شــد.
طــی مراســمی بــا حضــور قائممقــام و معاونــت بهرهبــرداری
اســتان ،مدیرعامــل آبفــای مرنــد و بخشــدار یامچی ،آقــای کریم
غفــاری بهعنــوان سرپرســت جدیــد آبفــای یامچــی معرفی شــد.
مهنــدس عباســپور قائممقــام و مهنــدس خانــی معاونــت
بهرهبــرداری و توســعه آب اســتان بــا امامجمعــه محبــوب
بخــش یامچــی دیــدار نمودنــد .امامجمعــه بخــش یامچــی
ضمــن قدردانــی از زحمــات و تــاش شــبانهروزی کارکنــان
آبفــای یامچــی ،نســبت بــه حــل مشــکل تأمیــن آب بخــش
یامچــی و روســتاهای تحــت پوشــش تاکیــد نمودنــد.

سرپرست جدید آبفای کشکسرای معرفی شد.
طــی حکمــی از ســوی مدیرعامــل و رئیــس
هیئتمدیــره شــرکت آب و فاضــاب اســتان،
آقــای احمــد آفتــاب بهعنــوان سرپرســت جدیــد
کشکســرای معرفــی شــد.
طــی مراســمی بــا حضــور قائممقــام و معاونــت
بهرهبــرداری اســتان ،مدیــر آبفــای مرنــد و اعضــای شــورای
اســامی شــهر کشکســرای ،آقــای احمــد آفتــاب بهعنــوان
سرپرســت جدیــد آبفــای بخــش کشکســرای معرفــی شــد
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در ایــن مراســم مهنــدس عباســپور قائممقــام شــرکت از
زحمــات آقــای محمــد بهجانــی تقدیــر نمــوده و بــرای
مدیــر جدیــد آرزوی موفقیــت نمــود.
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مدیریت آب و پساب در بحران کرونا
پرویز عباسی ، 1محمدرضا فخری هروی ، 2علی رستمی ایرانق ،*3الناز زهتاب لطفی4
کنــد یــا از بیــن ببــرد .امــا در خصــوص
نشــده اســت .اگــر چــه مدفــوع انســانی
افزایــش ایمنــی منابــع آب در خصــوص
چاههــای شــخصی و همچنیــن چاههای
بــه عنــوان عامــل ایجــاد بیمــاری کوویــد
جلوگیــری از آلودگــی و مبــارزه بــا انــواع
کــه بــه طــور مســتقیم و بــدون کلــر
 19در آب شــناخته شــده اســت ،امــا بــر
پاندمــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
زنــی مناســب بــه مصــرف شــرب مــی
اســاس رهنمودهــای ســازمان بهداشــت
اســت .مــی تــوان گفــت در کشــورهای
رســد ریســک هایــی وجــود دارد .در ایــن
جهانــی ()WHOریســک انتقــال ایــن
در حــال توســعه ایمنــی منابــع آب در
مقالــه تــاش برایــن اســت کــه آخریــن
بیمــاری از مدفــوع انســانی بســیار
معــرض تهدیــد هــای زیــادی بــوده و
اطالعــات در خصــوص ویــروس کرونــا در
کــم اســت .روشــهای گنــد زدایــی و
ریســک هــای مختلــف در حــال افزایــش
مــورد آب و فاضــاب بررســی شــده و
فیلتراســیون مــورد اســتفاده در بســیاری
اســت .کرونــا ویــروس کــه باعــث ایجــاد
از سیســتم هــای تصفیــه آب و فاضــاب   نتایــج آن جهــت اســتفاده در صنعت آب
بیمــاری کوییــد  19مــی شــود ،تــا
و فاضــاب مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
مــی توانــد ویــروس کرونــا را غیــر فعــال
کنــون در آب آشــامیدنی کلردارمشــاهده

روشهای مختلف و مراحل تصفیه

فاکتورهای محیطی موثر در
پایداری

فاکتورهای موثر

مکانیسم عمل

مشاهدات تجربی

 در دمای  Cº4ویروس به شدت پایدار است و در حدود 0.7واحد لگاریتمی کاهش در

بر اساس مکانیسم سینتیک درجه اول
با نرخ  1.5تا  2واحد لگاریتمی در
هفته در 25 Cºدر حالیکه در 4 Cº
بسیار آرام تر و حدودا  0.3تا  0.2واحد
لگاریتمی در هفته انجام می شود

آالینده ها و مواد
جامد

مدت زمان الزم جهت کاهش فعالیت ویروس های مشابهمانند 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
میشوند.

تصفیه به روش
راکتور های
بیولوژیکی غشا

 5.1 ،5.5و  3.9واحد لگاریتمی کاهش آدنو ویروس،
انترو ویروس و نورو ویروس بدست آمده است در راکتور
بیولوژیکی غشا با سایز حفره های  0.1میکرومتر

دما

فعالیت بعد از  14روز
 -در  Cº 70برای مدت  min 5غیر فعال می شود.

تصفیه به روش
گندزدایی با کلر
آزاد یا دی اکسید
کلر
تصفیه به روش
گندزدایی با اشعه
فرابنفش
تصفیه به روش
ته نشینی اولیه و
ثانویه

ویروس در فاضالب به هیپوکلریت سدیم و دیاکسیدکلر حساستر از اشرشیاکلی است
جهت کنترل ویروس میزان اسید هیپوکلرو (کلرآزاد) بایستی طوری باشد تا کلر آزاد باقیمانده درحد
oppm0.5وجودداشته باشد.

اولترافیلتراسیون برای جداسازی ویروس
ها پیشنهاد می شود.
میکروفیلتراسیون کارایی دارد .ممکن
است مرحله گندزدایی مورد نیاز باشد.

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

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

 به نظر نمی رسد ویروس های پاکتی نسبت به ویروسهای غیر پاکتی حساسیت بیشتری به نور فرابنفش داشته
باشند.
26%ویروس های پاکتی جذب سطحی جامدات می شوند
در حالیکه  6%ویروس های غیر پاکتی چنین رفتاری را
نشان می دهند.

در فرایند غیرفعالسازی ابتدا ژنوم مورد
هدف قرار می گیرد زیرا غشای چربی نمی
تواند ویروس را از تابش محافظت کند

آبگریزی غشای خارجی باعث می شود
که ویروس های پاکتی تمایل کمتری
به حل شدن در آب نشان دهند و جذب
سطحی جامدات گردند.

نتیجه گیری
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده کرونــا ویــروس در آب شــرب وجــود نــدارد امــا بایســتی تمهیــدات الزم جهت جلوگیــری از نفــوذ این
ویــروس بــه آبهــای خــام زیرزمینــی و ســطحی صــورت گیــرد و در برنامــه ایمنــی آب شــرب مــد نظر قــرار گیــرد .در خصــوص فاضالب
بایســتی مــوارد مربــوط بــه ایمنــی فاضــاب در راســتای دفــع اصولــی و درســت فاضــاب هــا بــه خصــوص بیمارســتانها صــورت گیرد.
و تمهیــدات الزم در خصــوص جلوگیــری از نشــت فاضــاب انجــام گــردد .بــا توجــه بــه تشــابهات ایــن ویــروس بــا ســارس مــی تــوان
گفــت اکثــر گنــد زداهــای مــورد اســتفاده در مــورد ایــن ویــروس قابــل اســتفاده بــرای ویــروس کرونــا نیــز می باشــد.
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مدلسازی در نرمافزار
در ایــن پــروژه تحلیــل لولــه بتنــی فاضــاب مدفــون شــده در
خــاک مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .قطــر لولــه بتنــی
برابــر بــا  ۲۰۰الــی  ۸۰۰میلیمتــر بــوده کــه بــا گام تغییــر
 ۱۰۰میلیمتــر افزایــش مییابــد.

بررسی نقاط مختلف در لوله تحت زلزله حوزه
نزدیک و دور از گسل لولههای شبکه آب و فاضالب
شهری تبریز  -عباس بلندی
کارشناســی ارشــد عمــران گرایــش ژئوتکنیــک،
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز
چکیده
بشــر همــواره در معــرض بالیــای طبیعــی ماننــد ســیل ،طوفان،
زلزلــه میباشــد .در ایــن میــان زلزلــه بهعنــوان مهمتریــن
عامــل خرابــی ممکــن اســت مشــکالت زیــادی بــرای زندگــی
انســان از طریــق آســیبزدن بــه خطــوط انتقــال نفــت ،گاز ،آب
و فاضــاب زیرزمینــی بــه وجــود آورد.
بررســی زلزلههــای گذشــته نشــان میدهــد کــه اصلیتریــن
خرابیهــای لــرزهای در لولههــای انتقــال آب و فاضــاب در
اثــر جابهجاییهــای مانــدگار زمیــن ماننــد جابهجایــی گســل
اتفــاق افتــاده اســت.
در ایــن پژوهــش بــه بررســی رفتــار لــرزهای لولههــای مدفــون
فاضالبــی در مناطــق نزدیــک گســل و دور از گســل بــه مطالعــه
مــوردی لولههــای شــبکه آب و فاضــاب شــهری  -تبریــز
پرداختهایــم.
هنــوز در ایــران زلزل ـهای در شــهرهای توســعهیافته کــه دارای
شــبکة فاضــاب گســترشیافته باشــد ،واقــع نشــده اســت .در
ثانــی علیرغــم بانــک اطالعاتــی مناســب نســبت بــه ســازههای
متــداول شــهری بانــک اطالعاتــی خطــوط شــبکه لولــه نســبت
بــه آن ســازهها کمتــر میباشــد دلیــل ایــن امــر میتوانــد
مــوارد زیــر باشــد:
 -1خطــوط لولــه انتقالــی بــه علــت دور از دســترس بــودن در  
اغلــب مــوارد مــورد بررســی قــرار نگرفتهانــد.
 -2زیرزمیــن بــودن ایــن شــبکهها باعــث شــده کــه بررســی
آنهــا را ســختتر کنــد.
 -3وســعت ایــن ســازهها در یــک منطقــه کمتــر از ســازههای
متــداول میباشــد.
abfaazarbaijan.ir

ارتفــاع خــاک بــروی لولــه در دو حالــت  ۲و  ۶متــری مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن مقــدار فاضــاب
موجــود در لولــه نیــز در ایــن پــروژه تأثیــر داده شــده اســت.
ایــن مقــدار برابــر بــا  ۴۵ ،۱۰و  ۷۵درصــد از لولــه میباشــد.
در تمــام ایــن مــوارد زلزلــه  Northridgeبــر خــاک اعمــال
گردیــده اســت.
مواد ،رفتار و روش تحلیل
در ایــن تحلیــل از ســه نوع ماده اســتفاده شــده اســت .ایــن مواد
عبارتانــد از خــاک ،بتــن و آب  .همچنیــن چگالــی فاضــاب در
ایــن تحلیــل برابــر بــا  ۱۲۰۰کیلوگــرم بــر مترمکعب داده شــده
اســت .بــرای شبیهســازی خــاک از رابطــه دراگر-پراگــر اســتفاده
شــده است.
جمعبندی
در بررســی تنــش در حــاالت مختلــف قطــر لولــه مشــاهده
میشــود ماکزیمــم تنــش برابــر  ۶۰۰۰۰۰پاســکال در لولــه بــه
قطــر  ۳۰۰میلیمتــر بهدســتآمده اســت.
میــزان جابهجایــی در حالــت  ۱۰درصــد فاضــاب بلنــدی ۱
نقطــه لولــه فاضــاب نزدیــک گســل تقریبـاً  ۳۸درصــد بیشــتر
از زلزلــه حــوزه دور از گســل میباشــد.
میــزان تنــش در حالــت  ۱۰درصــد فاضــاب بلنــدی  ۱نقطــه
لولــه فاضــاب نزدیــک گســل تقریبـاً  ۴۵درصــد بیشــتر از زلزله
حــوزه دور از گســل میباش ـد.
میــزان جابهجایــی در حالــت  ۴۵درصــد فاضــاب بلنــدی ۱
نقطــه لولــه فاضــاب نزدیــک گســل تقریبـاً  ۳۳درصــد بیشــتر
از زلزلــه حــوزه دور از گســل میباشــد.
میــزان تنــش در حالــت  ۴۵درصــد فاضــاب بلنــدی  ۱نقطــه
لولــه فاضــاب نزدیــک گســل تقریبـاً  ۴۵درصــد بیشــتر از زلزله
حــوزه دور از گســل میباش ـد.
میــزان جابهجایــی در حالــت  ۷۵درصــد فاضــاب بلنــدی ۱
نقطــه لولــه فاضــاب نزدیــک گســل تقریبـاً  ۳۷درصــد بیشــتر
از زلزلــه حــوزه دور از گســل میباشــد.
میــزان تنــش در حالــت  ۷۵درصــد فاضــاب بلنــدی  ۱نقطــه
لولــه فاضــاب نزدیــک گســل تقریبـاً  ۵۳درصــد بیشــتر از زلزله
حــوزه دور از گســل میباش ـد  .
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ارزیابی تحول پذیری سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت بحران
مطالعه موردی :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی
مهدی پورآقاجان
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بناب
یوسف بیگ زاده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بناب

در عصــر حاضــر بشــر بــا توســل صــرف بــه تجــارب قبلــی
نمــی توانــد بــر مشــکالت فائــق آیــد .دنیایــی کــه مــا در آن
بــه ســر مــی بریــم بســیار مبهــم و پیچیــده اســت .ظهــور
اندیشــه هــای جدیــد ،توانایــی هــا و تــاش هــا و آموختــه
هــای علمــی مــا را قــادر مــی ســازد تــا ظرفیــت علمــی،
تکنولــوژی و فرهنگــی مــان توســعه یافتــه و مســیر تکامــل
و تعالــی را طــی نمایــد .بــدون وجــود یــک زمینــه و بــدون
وجــود اندیشــه تحــول پذیــر فائــق آمــدن بــر بحــران هــای
پیــش رو مقــدور نمــی باشــد.

عالئــم بحــران را بــه وجــود نیــاورده انــد .از طرفــی تنهــا
بخــش کوچکــی از ســازمانها بــه لــزوم بررســی موشــکافانه و
مســتمر فرهنــگ ســازمان خــود پــی بــرده انــد کــه معلــوم
کننــد آیــا فرهنــگ ســازمان از مدیریــت بحــران پشــتیبانی
مــی کنــد یــا ضــد آن کار مــی کنــد .عــاوه بــر ایــن هــا
تنهــا تعــداد اندکــی از ســازمان هــا بــه طــور منظــم و
مرتــب خــود را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی  ).دهنــد.
بــه همیــن ترتیــب بــه نظــر مــی رســد کــه رشــته مدیریــت
بحــران نیازمنــد پیشــرفت هــای بیشــتری اســت.

از طــرف دیگــر رویدادهــای مهــم دهــه هــای اخیر جهــان از
نظــر سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،جغرافیایــی و انســانی
نشــان مــی دهــد کــه جوامــع بشــری پیوســته دســتخوش
حــوادث طبیعــی یــا تمایــات مخــرب انســانها کــه باعــث
بــروز بحــران هــای گوناگــون مــی شــود ،بــوده اســت.
روزی نیســت کــه اخبــار مربــوط بــه بحــران هــای کوچــک
و بزرگــی کــه در گوشــه و کنــار دنیــا رخ مــی دهــد در
وســایل ارتبــاط جمعــی منعکــس نشــود .ایــن بحــران هــای
ممکــن  ).اســت تــا آنجــا پیــش بــرود کــه منافــع داخلــی و
خارجــی جوامــع و یــا اعتبــار یــک ســازمان بــزرگ را مــورد
تهدیــد قــرار دهــد.

مدیریــت جامــع بحــران عبــارت اســت از اقداماتــی کــه
بــرای اداره انــواع مختلــف تهدیــدات )طبیعــی ،تکنولوژیــک،
جنگــی و تروریســتی( ،و بــا در نظــر گرفتــن همــه ابعــاد
تهدیــدات )ابعــاد فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی،
امنیتــی( در همــه فازهــای یــک بحــران )پیشــگیری ،کاهش
مخاطــرات ،آمادگــی ،مقابلــه ،بازتوانــی ،بازســازی( و با توجه
جــدی بــه چرخــه حیاتــی حاکمیــت) فلســفه و ایدئولــوژی
حاکــم ،دکتریــن و اصــول ،سیاســتها ،آمایــش ) ســرزمین،
راهبردهــا ،پــروژه هــا( انجــام مــی شــود.

از آنجــا کــه هــر ســازمانی در طــول حیــات خــود بارهــا بــا
بحرانهــای گوناگــون روبــرو مــی شــود ،مدیــران و تصمیــم
گیرنــدگان اصلــی ســازمان بایــد تمهیداتــی بیاندیشــند تــا
ســازمان خــود را آمــاده مقابلــه بــا بحــران هــای احتمالــی
کننــد .بهتریــن اقــدام بکارگیــری موثــر مدیریــت بحــران
اســت .مدیریــت بحــران شــامل اقداماتــی اســت کــه بــرای
مقابلــه ســریع و موثــر بــا بحــران هــای احتمالــی و کنتــرل
اثــرات مخــرب آن هــا مــورد نیــاز مــی باشــد.
تعــداد کمــی از ســازمان هــا بــه لــزوم آمــاده ســاختن خــود
بــرای رویارویــی بــا گســتره وســیعی از بحــران هــا پــی برده
انــد .بــه همیــن ترتیــب بــرای مقابلــه بــا سلســله گســترده
ای از بحــران هــا ،ســاز و کارهــای الزم بــرای شناســایی
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در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت کــه ضمــن ارزیابــی
تحــول پذیــری ســازمانی در شــرکت آب و فاضــاب در
حــوزه هــای مختلــف بــا توجــه بــه شــاخصه
هــای تحــول  ،تاثیــر آن بــر شــاخص هــای مدیریــت بحــران
مــورد بررســی قــرار گیرد.
هــر ســازمان در معــرض بحــران هــای گوناگــون اســت و
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و از آنجــا کــه وظیفــه ایــن
شــرکت از اهمیــت بــاالی برخــوردار اســت و بــی توجهــی
بــه برنامــه هایــی بــرای مقابلــه بــا بحــران هــای احتمالــی
مــی توانــد عواقــب وخیــم و غیــر قابــل پیــش بینــی را بــه
دنبــال داشــته باشــد ،بنابرایــن مدیریــت بحــران در ایــن
شــرکت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
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از ویژگــی هایــی کــه صنعــت آب را اســتثنایی تریــن مــورد
مســتعد بحــران ســاخته اســت عبارتنــد از:

برخــی از بحــران هایــی کــه ممکــن اســت ایــن شــرکت بــا
آن مواجــه شــود عبــارت اســت از:

داشــتن کل جمعیــت و جوامــع بــه عنــوان مشــتری و
وابســتگی تقریبــاَ همــه صنایــع و خدمــات در درجــات
مختلــف بــه آن.

قرار گرفتن ایران در وضعت خاص کم آبی و بحران آب

داشــتن ســاختاری بــا ارتبــاط شــبکه ای و اتصــاالت مرتبط
 ،بــا توجــه بــه اهمیــت صنعــت آب و مصــرف گســترده آن
در منــازل ،بیمارســتان هــا و ســایر مراکــز حســاس ،حفــظ
عملکــرد آن پــس از وقــوع بحــران ضــروری مــی باشــد.

لــذا بســیاری از ســازمان هــا در معــرض بحــران هــای
احتمالــی هســتند کــه ایــن بحــران در کشــور مــا وجــود دارد
و بــا توجــه بــه افزایــش گرمــای کــره زمیــن در ســالهای
اخیــر و واقــع شــدن ایــران در ناحیــه نیمــه خشــک جــدی
تــر بــه نظــر مــی رســد کــه تحــول پذیــری ســازمان صدمات
احتمالــی آن را کاهــش خواهــد داد.

خالصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

ادبیــات تحقیــق نیــز بیانگــر رابطــه بیــن تحــول پذیــری
ســازمانی بــر مدیریــت بحــران اســت تحقیــق حاضــر
همســویی دارد همچنیــن در نتایــج ثبــات شــغلی،
آمــوزش نیروهــای کــم تجربــه بــه وســیله افــراد ارشــد
و برقــراری آمــوزش ضمــن خدمــت در سراســر دوره
اســتخدامی افــراد اســت کــه بــا نتایــج تحقیــق حاضــر
همســو اســت نتایــج تحقیــق آفــای حســن زاده و
abfaazarbaijan.ir

دیگــران در قالــب پایــان نامــه کارشناســی ارشــد بــا
عنــوان بررســی تاثیــر آمــوزش ارتباطــات ســازمانی بــر
مدیریــت بحــران آمــوزش و پــرورش ملــکان ارتباطــات
ســازمانی بــا مدیریــت بحــران دارد.هــم راســتا اســت
همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق بــا تحقیــق حســن زاده
در ســال  0154بــا عنــوان تاثیــر ارتباطــات بــر تحــول
پذیــری ســازمانی همراســتا مــی باشــد.
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شماره 19
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شناخت ماهیت سازمان با تکنیک  SWOTو بهره گیری از آن
در استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در تصفیه خانه های فاضالب
اکبر محمدزاده  :رئیس گروه توسعه مدیریت شرکت آبفای استان

ویرایـشجدیدالزاماتاسـتانداردبینالمللیسیسـتممدیریت
کیفیت ،2015:9001 I S Oسـازمانراملزمنمودهکهبافت
سـازمان،محیـطدرونـیومحیطبیرونـیکسـبوکارخودرا
شناسـایینمـودهومـوردتحلیلقراردهد.هـدفازاینتحلیل
شناسـاییودسـتیابیبـهعواملداخلـیوخارجـیتاثیرگذار
بـرنتایـجسیسـتممدیریـتکیفیتمسـتقرشـدهدرسـازمان
مـیباشـد.درایـنمقالـهپـسازآشـناییباسیسـتممدیریت
یکپارچـهوتکنیـک ، S W O Tبصـورتمـوردیبـهنحـوه
شناسـاییعامـلبیرونـیودرونـیتصفیـهخانههـایفاضالب
شـهریپرداختـهمـیشـودودرنهایـتامـراسـتراتژیهـای
چهارگانـهایکـهاسـتخراجمیگـرددوبرایارتقـاءکیفیتو
بهبودمسـتمردرراسـتایاهدافکالنوکسـبوکارمدنظر
مـیباشـدشناسـاییوبرنامههـایدسـتیابیتدوینمـیگردد.
درایـنمقالـهبـاتوجـهبـهتغییـراتاخیـرسیسـتممدیریـت
کیفیـتدراسـتاندارد I S O 9001:2015سـعیشـدهاسـت
توجهبیشـتریبرشناسـاییماهیتسـازمانوشناختوتعیین
الزامـاتطـرفهـایذینفعومدیریتریسـکهـایکیفیتدر
تصفیـهخانـههایفاضالبشـدهوراهکارهـایالزمدرخصوص
مدیریـتوبروزرسـانیهرچـهبهتـرتغییـراتارائـهگردد.
 S W O Tمخفـفکلمـات  S t r e n g t h s . W e a k n e s s e s
. O p p o r t u n i t i e sو  T h r e a t sبـهمعنـینقـاطقـوت،
ضعفهـا،فرصتهـاوتهدیـداتاسـت.تجزیـهوتحلیـل
 S W O Tچارچوبـیاسـتکهبـرایارزیابیموقعیـترقابتی
یکشـرکتوتوسـعهبرنامهریزیاسـتراتژیکمورداسـتفاده
قـرارمیگیـرد.
تجزیـهوتحلیـل  S W O Tیکیازابزارهایسـادهدرعینحال
قدرتمنـدبـرایتدویـناسـتراتژیبرایسـازمانهـایمختلف
اسـت.تجزیـهوتحلیـل  S W O Tبـهسـازمانکمـکمیکند
بـااطمینـانازدرنظـرگرفتـنتمامـینقـاطقـوتوضعـف
کسـبوکارخـودوهمچنیـنفرصتهـاوتهدیدهایـیکهدر
خـارجازسـازمانبـاآنروبـرومیشـوید،یکاسـتراتژیقوی
بـرایسـازمانتدویـنکنیـد.درایـنتکنیـکدونوعبررسـی
صـورتمـیگیرد،یکـیبررسـیدرونیکـهدربرگیرنـدهقوت
هـاوضعـفهـایداخلیسـازماناسـتوامـکانیـکارزیابی
دقیـقازمنابـعومحدودیـتهـایسـازمانرابـرایمدیریـت
فراهـممیکنـد.بررسـیدرونیبایـدباواقـعبینیانجـامگیرد،
بدیـنمعنـیکـهدربـراوردقوتهااغـراقنشـودوضعفهای
سـازمانرابـهدرسـتیشناسـاییوبرنامـهریـزیصحیحـیرا
تنظیـمواجـرانماید.

۳۸

نقـاطقـوت( :) S t r e n g t h sنقـاطقوتتوصیـفمیکنندکه
کـدامیـکسـازمانهاچـهبرتـرینسـبتبـهبقیـهداردوچه
چیـزیآنراازرقبـاجـدامیکنـد.یکسـازمانبایـدبهنقاط
قـوتخـودهـمازدیـددرونـیوهـمازدیـدشـرایطبیرونـی
سـازمانتوجهویژهایداشـتهباشـد.وقتیسـازماننقاطقوت
خـودرابررسـیمیکند،بایـددربارهیارتبـاطایننقاطقوت
بـارقیبـانهمبررسـیهـایالزمراانجـامدهد.
نقـاطضعـف(:) W e a k n e s s e sمحدودیتیـاکمبوددرمنابع،
مهارتهـا،امکانـاتوتواناییهاییاسـتکهبهصورتمحسـوس
مانـععملکـرداثربخـشسـازمانشـود.درواقـعنقـاطضعـف،
ایـراداتکارونـکاتمنفـیایاسـتکهسـازماندرگیرآناسـت.
فرصتهـا( :) O p p o r t u n i t i e sفرصتهـابـهعوامـلخارجی
مطلـوباشـارهمیکننـدکـهمیتواننـدیـکمزیـترقابتیبه
سـازمانبدهنـدوعبـارتاسـتازیکموفقیـتمطلوبعمده
درمحیـطخارجیسـازمانمانندشـناختبخشـیازبـازارکه
پیـشازایـنفرامـوششـدهبـود.درواقعفرصتهـاعناصری
محیطـیهسـتندکهسـازمانمـیتوانـدازآنهابـهنفعخود
بهـرهبـرداریکنـد.تحلیـلدقیـقمحیـطخارجـیمـیتواند
باعثشناسـاییفرصتهایجدیدیشـودکهتوسـعهورشـد
رابـرایسـازماندربرخواهدداشـت.
تهدیدهـا( :) T h r e a t sیـکتهدیـد،موقعیـتنامطلوبـیدر
محیـطخارجـیسـازماناسـتکـهمـیتوانـدبـرایسـازمان
دردسرسـازوخطرنـاکشـود.تهدیدهـازمانـیبـهوجـودمی
آیندکهشـرایطمحیـطخارجی،قابلیتاطمینانوسـودآوری
سـازمانرابـهخطـرمیانـدازد.
مدیریـتجهـترعایـتالـزاماسـتانداردمبنـیبـرشـناخت
سـازمانمـیبایسـتبراسـاسیـکتکنیـککاربـردی(مـدل
) S W O Tبـهبررسـیعوامـلدرونیوبیرونـیحیطهفعالیت
سـازمانخـودبپـردازد.درتدویـناسـتراتژیهـایسـازمانو
همچنیـنتدویـنبرنامـهدسـتیابیبـهآنهـا،مدیریـتبایدبه
طـورواقعـیوبـاتوجـهبـهامکانـاتدرونـیوفرصـتهـای
بیرونـیاقـدامنمـودهودرشـناختتعییـنضعـفهـا،قـوت
هـا،فرصـتهـاوتهدیـداتبـاکسـباطالعـاتوآمـاردقیق،
مسـتندات،نظریـاتکارشناسـانهوبـدونجهـتگیـریخاص
وپیـشداوریلحـاظگـرددتااسـتراتژیهایمطلـوبوواقع
بینانـهایتعییـنگـرددکـهسـازمانرادررسـیدنبـهاهداف
کالنخـودیـارینمایـد.
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