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نشریه الکترونییک داخیل
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

از آنجایــی کــه آب در فراینــد توســعه
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مــی گیــرد .آب در ابرهــا  ،آبهــای ســطحی،
آبهــای زیرزمینــی و حتــی در بــدن موجــودات
در حــال جابجایــی مــی باشــد و بشــر بــا بهــره
بــرداری مناســب و مدیریــت درســت مــی توانــد
بــه پایــداری محیــط زیســتی کمــک نمایــد .
بانبرایــن مدیــران بخــش آب بــا نگاهــی آینــده
نگــر  ،بخشــی از آبهــای تجدیــد پذیــر را بــرای
مصــارف شــهری  ،کشــاورزی و صنعتــی بهــره
بــرداری مــی نماینــد .برداشــت از منابــع آبهــای
ســطحی وزیرزمینــی بایــد بــه میزانــی باشــد
کــه محیــط زیســت طبیعــی را بــا چالــش روبــرو
نســازد و برداشــت از ایــن منابــع مــی بایســت
بــا چشــم انــداز برنامــه ریــزی بلنــد مــدت و
پایــدار صــورت بگیــرد تــا در چرخــه آب امــکان
پایــداری ایــن منابــع تامیــن گــردد.
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ســخنان نماینده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امام

جمعه محبــوب تبریزبه مناســبت هفتــه صرفــه جویی آب
هیچ کشوری بدون
اطمینان از داشتن آب
نمیتواند به ثبات اقتصادی،

ا جتما عـــی و سیا ســی بر ســد .

آب یکــی از اساســیترین و مهمتریــن
عناصــر زیســت بــوده و برخــورداری
از آب ســالم بــرای نیازهــای انســانی
از عوامــل اساســی و بــه منزلــه عامــل
تمد نســاز شــناخته میشــود.
گنجانــدن مباحــث مصــرف بهینــه در
منابــع آموزشــی ،آمــوزش و ایجــاد آگاهی
عمومــی و اجتماعــی ،آمــوزش اصــول
مصــرف بهینــه ،توجــه بــه مبانــی دینــی
و رســانههای جمعــی در تغییــر الگــوی
مصــرف بســیار تأثیرگــذار اســت.

آب = زندگی
abfaazarbaijan.ir
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کســب عنــوان رتبــه برتــر جشــنواره
شهید رجایی سال  1400برای هشــتمین سال پیاپی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان
آذربایجــان شــرقی بــرای هشــتمین
ســال پیاپــی عنــوان رتبــه برتــر در
شــاخصهای عمومــی و اختصاصــی
جشــنواره شــهید رجایــی ســال 1400
را کســب کــرد.

شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
در هــر دو شــاخصهای عمومــی و
اختصاصــی بهعنــوان دســتگاه برتــر
معرفــی شــد و بــا حضــور عابدیــن خرم
اســتاندار آذربایجــان شــرقی از مهندس
محمــد خانــی تجلیــل شــد.

بیســت و پنجمیــن جشــنواره شــهید
رجایــی اســتان آذربایجــان شــرقی
دســتگاههای اجرایــی در شــاخصهای
عمومــی ،اختصاصــی ارزیابــی شــده و

شــایان ذکــر اســت؛ جشــنواره شــهید
رجایــی بــا هــدف شناســایی و قدردانی
از تالشــگران عرصــه خدمــتو ارتقــا و
بهبــود عملکــرد دســتگاههای اجرایــی
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در ســطوح مختلــف از طریــق تقدیــر و
تشــویق آنهــا برگــزار میشــود و ارتقای
کارآمــدی ،بهــرهوری ،پاســخگویی
و شــفافیت عملکــرد دســتگاههای
اجرایــی ،آگاهــی مــردم از وضعیــت
عملکــرد دســتگاهها و در نتیجــه
افزایــش اعتمــاد عمومــی میشــود
در دو بعــد شــاخصهای اختصاصــی
و عمومــی بــوده کــه هرکــدام 1000
امتیــاز میباشــد.
شــاخصهای اختصاصــی کــه عمدتــاً
برگزیــده از مأموریتهــا و فعالیتهــای
ذاتــی شــرکت بــوده و شــامل :جمعیــت
تحــت پوشــش آب شــهری ،جمعیــت
تحــت پوشــش شــبکه جمــعآوری
فاضــاب شــهری ،آب بــدون درآمــد،
هوشمندســازی ســامانههای آبرســانی
شــهری ،برنامــه ایمنــی آب میباشــد
کــه خوشــبختانه باتوجهبــه تعامــل
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مناســب در ســطح ملــی و اســتانی و در
ســایه تالش و کوشــش پرســنل شرکت
عملکــرد شــاخصها غالبــاً بیشــتر از
مقــدار پیشبینیشــده بــوده اســت.
ارزیابــی شــاخصهای عمومــی در 8
محــور شــامل :نحــوه ارائــه خدمــات
دســتگاه و ســهولت اســتفاده ،شایســته
ســاالری در انتصــاب نیــروی انســانی،
اجــرا و ارزشــیابی دورههــای آموزشــی
مدیــران و کارکنــان ،ارتقــای ســامت
اداری دســتگاه ،ارائــه خدمــت بــه
شــهروندان توانخــواه ،اســتقرار نظــام
رســیدگی بــه شــکایات مردمــی،
اســتقرار نظــام جامــع توســعه و ترویــج
فرهنــگ اقامــه نمــاز ،آسیبشناســی و
بهبــود عملکــرد انجــام شــده اســت.

وی افــزود :آن چیزی که برای پیشــرفت
ســازمان و مجموعــه دســتگاههای
اجرایــی نیــاز اســت عــاوه بــر اصــول
مدیریتــی درســت  ،در مقابــل خــود و
خــدای خــود مســئول بــودن میباشــد
کــه آن را بایــد ســرلوحه قــرار داد.
عابدیــن خــرم افــزود :وجــود برخــي
كاســتيها و نواقــص در دســتگاه  هــاي
اجرايــي غیرقابلانــکار اســت ،امــا اينكه
گفتــه شــود دســتگاهها يــا كاركنــان
دولــت كــمكاري ميكننــد هــم
شايســته نيســت؛ لــذا بایســتی عملکرد
و اقدامــات شــاخص هــر دســتگاه
بهدرســتی منعکــس گــردد تــا تــاش
عزیــزان در مجموعــه دولــت بــه ســمع

و نظــر مــردم عزیــز برســد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی  ادامــه
داد :از صنعــت آب و بــرق بهخصــوص
شــرکت آب و فاضــاب اســتان کمــال
تشــکر و قدرانــی را دارم کــه بــا وجــود
شــرایط ســخت نســبت به برقــراری آب
شــرب اســتان و از جملــه روســتاهای
دورافتــاده اقــدام نمودنــد و از تــاش
دســت برنداشــتند.
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.

اســتاندار آذربايجــان شــرقي در
ایــن مراســم بــا اشــاره بــه برگــزاري
جشــنواره شــهيد رجايــي بــراي انتخاب
دســتگاههاي اجرايــي برگزيــده ،گفــت:
فلســفه برگــزاري ايــن جشــنواره،
قدردانــي از خدمــات و تالشهــاي
دولتمــردان و حمايــت از دســتگاههاي
اجرايــي برتــر اســت.
abfaazarbaijan.ir
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به مناسبت هفته صرفهجویی ؛

بازدیــد اســتاندار آذربایجــان شــرقی
از شــرکت آب و فاضــاب اســتان
اســتاندار آذربایجــان شــرقی
بــه همــراه مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضــاب و آب منطق ـهای
و جمعــی از مدیــران در بازدیــد
از مرکــز دیســپاچینگ شــرکت
آبفــای اســتان در جریــان
آخریــن وضعیــت آبرســانی بــه
کالنشــهر تبریــز قــرار گرفــت
و اقدامــات آن شــرکت در
جهــت گــذر از پیــک مصــرف
آب را بررســی کــرد.

برعهــدهدارنــدودرجهــتبهبــود
کیفیــتوانجــامخدمــاتبــهمــردم
بایــدبــهروزوآمــادهباشــند.

اســتاندارآذربایجــانشــرقیبــا
اشــارهبــهاهمیــتآبباتوجهبــه
شــرایطکشــورواســتاناظهــار
داشــت:درحــوزهآبوفاضــالب
مدیریــت و برنامهریــزی جــدی
اتفــاقافتــادهکــهمهمتریــنآن
آبرســانیبــهروســتاهایمحــروم
اســتوحتمــاًبایــدپروژههــای
خــرم در ایــن
عابدیــن رضــوی
ّ
عمرانــیوزیربنایــیبــهجــددنبــال
بازدیــد،ضمــنآگاهــیازآخریــن
وتأمیــناعتبــارشــود.
وضعیــت مخــازن و شــبکههای
آبرســانیاســتانوکالنشــهرتبریــز ،رضــوی خــرم بــا تقدیــر از
درجریــاناقدامــاتانجامشــدهبــرای فعالیتهــایانجامیافتــهدرحــوزه
تأمیــنآبشــهرهایاســتانبهویــژه فرهنــگبهینــهمصــرفتصریــح
کالنشــهرتبریــزقــرارگرفــت.
کــرد:بایــددرایــنحــوزهبیشــتر
ازایــنتــالشکــردتــادرتابســتان
وی بــا قدردانــی از تالشهــا و
امســال مــردم بــا صرفهجویــی
زحمــاتشــرکتآبوفاضــالب
10الــی15درصــدیمشــکلیدر
اســتان در خدماترســانی بــه
تأمیــنآبنباشــد.
مــردم شــریف اســتان ،گفــت:
شــرکت آب و فاضــالب جــزو مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
دســتگاههایخدمترســاناســت اســتانهــمدرایــنبازدیــدبــا
کــهوظیفــهســنگینوحساســیرا ارائــهگزارشــیازاقدامــاتعوامــل
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ایــنمجموعــهبــرایتأمیــنآب
پایــدار و خدماترســانی بــه
کالنشــهرتبریــزگفــت:شــرکتآب
وفاضــالباســتانبــاتمهیــدات
و اقدامــات پیشبینیشــده در
همــهحــالآمــادهبــودهودرحــال
خدمترســانی اســت تــا مــردم
تابســتانســالجــاریرابــدونافت
ویــاقطعــیآبســپرینماینــد.
مهنــدسخانــیدرادامــهتأکیــد
کــرد:افقــیجامــعبــرایپروژههــای
آبوفاضــالبدرنظــرگرفتــهشــده
اســتکــهبــااجــرایآناســتان
بــه لحــاظ زیرســاختهای آب و
فاضــالبتضمیــنوشــرایطبهتــر
خواهــدشــد.
همچنیــن اســتاندار آذربایجــان
شــرقیدرابتــدایایــنبازدیــداز
ایســتگاهپمپــاژآبشــماره5آب
منطقــهای،رینــگآبرســانیجنوب
تبریــزومرکــزارتباطــاتمردمــی
122شــرکتآبوفاضــالببازدیــد
ودرجریــانمراحــلکارمســائل
مربــوطقــرارگرفــت.
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دیدار معاون نظارت بر بهرهبرداری شــرکت مهندسی
آب و فاضالب کشــور با اســتاندار آذربایجان شرقی
معــاون نظــارت بــر بهرهبــرداری
شــرکتمهندســیآبوفاضــالب
کشــوربــااشــارهبــهاهمیــتآب
باتوجهبــهشــرایطکشــورواســتان
اظهارداشــت:درحــوزهآبوفاضالب
مدیریــتوبرنامهریــزیجــدیاتفــاق
افتــادهکــهمهمتریــنآنآبرســانی
بــهروســتاهایمحــروماســتوحتمـاً
بایــدپروژههــایعمرانــیوزیربنایــی
بــهجــددنبــالوتأمیــناعتبــارشــود.

مهنــدس امینــی معــاون نظــارت
بــر بهرهبــرداری شــرکت
مهندســی آب و فاضــاب کشــور
در ســفر ی ـکروزه بــه آذربایجان
شــرقی بــا عابدیــن خــرم
اســتاندار آذربایجــان شــرقی
دیــدار و گفتوگــو کــرد.

جمعــیازمدیــراندربازدیــدازمرکــز
تلهمتــری شــرکت آب و فاضــالب
آذربایجــانشــرقیدرجریــانآخریــن
وضعیــتآبرســانیبــهکالنشــهرتبریز
قــرارگرفــتواقدامــاتشــرکتآب
وفاضــالباســتاندرجهــتگــذراز
پیــکمصــرفآبرابررســیکــرد.

ـرمدرایــندیدارخواســتار
عابدیــنخـ ّ
اقدامــاتفــوریوکوتاهمــدتبــرای
عبــورازتنــشآبــیامســالواتخــاذ
تدابیــربلندمــدتبــرایتأمیــنآب
شــربپایــدارشــهرتبریــزوســایر
مناطــقاســتانشــد.

هاشــمامینــیدرایــنبازدیــد،ضمــن
آگاهــیازآخریــنوضعیــتمخــازنو
شــبکههایآبرســانیاســتانوکالنشهر
تبریــز،درجریــاناقدامــاتانجامشــده
بــرایتأمیــنآبشــهرهایاســتان
بهویــژهکالنشــهرتبریــزقــرارگرفــت.

ویتخصیــصاعتبــاراتالزمبــرای
اتمــامطرحهــایآبــیمربــوطبــه
احیــایدریاچــهارومیــهرامــورد
تأکیــدقــرارداد.
معــاون نظــارت بــر بهرهبــرداری
شــرکتمهندســیآبوفاضــالب
کشــوربــههمــراهمدیرعامــلشــرکت
آبوفاضــالبوآبمنطقــهایو
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ویبــاقدردانــیازتالشهــاوزحمــات
شــرکتآبوفاضــالباســتاندر
خدماترســانی بــه مــردم شــریف
اســتان،گفــت:شــرکتآبوفاضــالب
جــزو دســتگاههای خدمترســان
اســتکــهوظیفهســنگینوحساســی
رابرعهــدهدارنــدودرجهــتبهبــود
کیفیــتوانجــامخدمــاتبــهمــردم
بایــدبــهروزوآمــادهباشــند.

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتانهــمدرایــنبازدیــدبــاارائــه
گزارشــی از اقدامــات عوامــل ایــن
مجموعــهبــرایتأمیــنآبپایــدارو
خدماترســانیبــهکالنشــهرتبریــز
گفــت:شــرکتآبوفاضــالباســتانبا
تمهیــداتواقدامــاتپیشبینیشــده
در همــه حــال آمــاده بــوده و در
حــالخدمترســانیاســتتــامــردم
تابســتانســالجــاریرابــدونافــتو
یــاقطعــیآبســپرینماینــد.
مهنــدسخانــیدرادامــهتأکیــد
کــرد:افقــیجامــعبــرایپروژههــای
آبوفاضــالبدرنظــرگرفتــهشــده
اســتکــهبــااجــرایآناســتانبــه
لحــاظزیرســاختهایآبوفاضــالب
تضمیــنوشــرایطبهتــرخواهــدشــد.
مدیرعامــل شــرکت آبفــای
اســتان همچنیــن در توضیــح
سیســتمتلهمتــریگفــت:پــروژه
تلهمتــریشــرکتآبوفاضــالب
جهــتاتوماســیونومانیتورینــگ
تأسیســاتآبشــربشــهرتبریــز
طراحــیواجــراشــدهاســت.
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طــولایــنطــرحکــهحــدود25
کیلومتــربــودهوازشــهرکاندیشــه
تبریــزشــروعوتــاشــهرکخــاوران
ادامــهخواهــدداشــتبــرایتکمیــل
آبرســانیکالنشــهرتبریــزتوســط
ّ
شــرکتآبمنطقــهایآذربایجــان
شــرقیاحــداثمیشــود.
بــه دلیــل عــدم وجــود رینــگ
شــبکهشــهریآبرســانیکــهبتوانــد
کالنشــهرتبریــزرادرمواقــعلــزوم
خدماترســانی کنــد و بهصــورت
یکنواخــتکلشــهرتبریــزراتحــت
پوشــشآبرســانیقــراردهــد،ایــن
طــرح اجــرا میشــود.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتانهمچنیــندرتوضیــحسیســتم
تلهمتــریگفــت:پــروژهتلهمتــری
شــرکت آب و فاضــالب جهــت
اتوماســیونومانیتورینــگتأسیســات
آبشــربشــهرتبریــزطراحــیو
اجــراگردیــدهاســت.
ویافــزود:ایــنپــروژهبــاهــدف
کنتــرل و نظــارت لحظــهای بــر
جریــانتولیــد،انتقــالوتوزیــعآب
وهمچنیــنمدیریــتوکنتــرلدر
بســترهای انــرژی ،هدررفــت آب،
کیفیــتوســالمتآبوکاهــش
زمــانتوقــفدررونــدتوزیــعبــا
برقــراریارتبــاطهوشــمندکلیــه
تجهیــزات و مخــازن و بهبــود
کیفیــتوکمیــتآبمــوردنیــاز
مشــترکینطراحــیوبرنامهریــزی
شــدهاســت.

وهمچنیــنمدیریــتوکنتــرلدر
بســترهای انــرژی ،هدررفــت آب،
کیفیــتوســالمتآبوکاهــشزمان
توقــفدررونــدتوزیــعبــابرقــراری
ارتبــاطهوشــمندکلیــهتجهیــزاتو
مخــازنوبهبــودکیفیــتوکمیــت
آبمــوردنیــازمشــترکینطراحــیو
برنامهریــزیشــدهاســت.
بازدیــد از مخــزن  100هــزار،
مراحــلســاخترینــگآبرســانی
شهرســتانتبریــزومخــزن10هــزار
آبســومینمقصــدمعــاوننظــارتبر
بهرهبــرداریشــرکتمهندســیآبو
فاضــالبکشــوربــود.

بــااجــرایایــنطــرحکــهباهمــکاری
تمــام دســتگاههای اجرایــی در
حــالاجــرااســتبخــشعمــدهایاز
قطعــیویــاعــدمقطعــیبخشهــای
مختلــفشــهرمرتفــعخواهــدشــدو
بــاتکمیــلرینــگآبرســانیکالنشــهر
تبریــزواحــداثچنــدمخــزنچنــد
صــد هزارمترمکعبــی هــم امــکان
ذخیرهســازی آب بــرای مواقــع
الزم بیشــتر خواهــد شــد و هــم
میتوانیــمتوزیــعمتناســبآبرســانی
کل شــهر تبریــز را در ســاعات
مختلــفشــبانهروزیداشــتهباشــیمو
خدماترســانی کنیــم.

مهنــدسخانــیافــزود:مهمتریــن
دســتاورد اجــرای ایــن پــروژه
افزایــش رضایتمنــدی مشــترکین،
تصمیمگیــری بهینــه ،افزایــش
راندمــانوطــولعمــرتأسیســات
ایــنشــرکتاســت.
ویافــزود:ایــنپــروژهبــاهــدف
کنتــرل و نظــارت لحظــهای بــر
جریــانتولیــد،انتقــالوتوزیــعآب
abfaazarbaijan.ir
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بازدید فرماندار و اعضای شــورای تأمین
شهرستان تبریز از اداره آب و فاضالب استان
فرمانــدار و اعضــای شــورای
تأمیــن شهرســتان تبریــز بــا
حضــور در از اداره آب و فاضــاب
اســتان از نزدیــک در جریــان
نحــوه آبرســانی کالنشــهر
تبریــز قــرار گرفتنــد.
در ایــن بازدیــد رئیــس و اعضــای
شــورایتأمیــندرابتــدابــاحضــوردر
شــرکتازسیســتمتلهمتــریبازدیــدو
درجریــانآخریــنوضعیــتآبشــرب
کالنشــهرتبریــزقــرارگرفتنــد.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان
درتوضیــحسیســتمتلهمتــریگفــت:
پــروژهتلهمتــریشــرکتآبوفاضــالب
جهــت اتوماســیون و مانیتورینــگ
تأسیســات آب شــرب شــهر تبریــز
طراحــیواجــراشــدهاســت.
وی افــزود :ایــن پــروژه بــا هــدف
کنتــرلونظــارتلحظ ـهایبــرجریــان
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تولیــد،انتقــالوتوزیــعآبوهمچنیــن شــودچــراکــهطرحهــایآبرســانیصرفـاً
مدیریــتوکنتــرلدربســترهایانــرژی ،مشــکالتایــنبخــشرارفــعنمیکننــد.
هدررفــتآب،کیفیــتوســالمتآبو
کاهــشزمــانتوقــفدررونــدتوزیــع جعفــریآذرافــزود:حفاظــتازمنابــع
بــابرقــراریارتبــاطهوشــمندکلیــه آب،وظیفــهقانونــیوملــیهمــهمــا
تجهیــزاتومخــازنوبهبــودکیفیــت اســتواگــرکوتاهــیکنیــمنتایــج
وکمیــتآبمــوردنیــازمشــترکین نامناســبیبــههمــراهداردوبــامشــکالت
طراحــیوبرنامهریــزیشــدهاســت .زیــادیروبــرومیشــویم.
مهنــدس خانــی افــزود :مهمتریــن ویبیــاننمــود:باتوجهبــهمســائلو
دســتاورداجــرایایــنپــروژهافزایــش حساســیتهایموجــوددرمــوردآب
رضایتمنــدیمشــترکین،تصمیمگیــری و وجــود خشکســالیها ،بایــد همــه
بهینــه،افزایــشراندمــانوطــولعمــر دســتگاههابــاشــرکتآبوفاضــالب
تعامــلوهمدلــینماینــد.
تأسیســاتایــنشــرکتاســت.
فرمانــدارشهرســتانتبریــزهــمبــااشــاره رئیــسشــورایتأمیــنتأکیــدکــرد:
بــهاینکــه،بــرایجلوگیــریازهدررفــت اســتفادهازآبغیرشــرببــرایمصارفــی
آببایــدفرهنگســازیالزمدرزمینــه ماننــدباغبانــیوشستوشــو،بــرای
صرفهجویــیوســبکزندگــیاســالمی ذخیــرهایــنموهبــتالهــی،یکــیاز
انجــامشــود،اظهارداشــت:فرهنگســازی امــوریاســتکــهترویــجآندربیــن
درحــوزهآبومســئلهبحــرانآبو مــردم میتوانــد اثــرات مثبتــی در
ضــرورتصرفهجویــیبایــدجــدیگرفتــه صرفهجویــیمصــرفآبداشــتهباشــد.
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جعفــریآذرهمچنیــنبــااشــارهبــه
تالشهــای صورتگرفتــه در شــرکت
آبوفاضــالببــرایارائــهخدمــات
بهتــربــهشــهروندانمحتــرمتشــکرو
قدردانــیکــرد.

ویتصریــحکــرد:بــااجــرایایــنطــرح
کــهبــاهمــکاریتمــامدســتگاههای
اجرایــیدرحــالاجــرااســتبخــش
عمــدهایازقطعــیویــاعــدمقطعــی
بخشهــای مختلــف شــهر مرتفــع
خواهــدشــد.

بازدیــد از مراحــل ســاخت رینــگ
آبرســانی شهرســتان تبریــز دومیــن مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
مقصــدرئیــسواعضــایشــورایتأمیــن اســتانافــزود:خوشــبختانهایــنپــروژه
شهرســتانتبریــزبــود.
مشــکلمنابــعمالــینداشــتهوبـهزودی
قســمتیازآنافتتــاحخواهــدشــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
اســتاندربازدیــدازایــنپــروژهگفــت:
طــول ایــن طــرح کــه حــدود 25
کیلومتــربــودهوازشــهرکاندیشــه
تبریــزشــروعوتــاشــهرکخــاوران
ادامــهخواهــدداشــتبــرایتکمیــل
آبرســانی کالنشــهر تبریــز توســط
شــرکت ّآب منطقــه ای آذربایجــان
شــرقی احــداث میشــود.

مهنــدس خانــی تأکیــد کــرد :بــا
تکمیــل رینــگ آبرســانی کالنشــهر
تبریــزواحــداثچنــدمخــزنچنــد
صــد هزارمترمکعبــی هــم امــکان
ذخیرهســازی آب بــرای مواقــع
الزم بیشــتر خواهــد شــد و هــم
میتوانیــمتوزیــعمتناســبآبرســانی
کل شــهر تبریــز را در ســاعات
مختلــفشــبانهروزیداشــتهباشــیمو
خدماترســانی کنیــم.

مهنــدسخانــیادامــهداد:بــهدلیــل
عــدموجــودرینــگشــبکهشــهری
آبرســانیکــهبتوانــدکالنشــهرتبریــزرا
درمواقــعلــزومخدماترســانیکنــدو
بهصــورتیکنواخــتکلشــهرتبریــزرا
تحــتپوشــشآبرســانیقــراردهــد،ایــن
طــرحاجــرامیشــود.
abfaazarbaijan.ir
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پیوستن اســتاندار آذربایجان شرقی
به پویش مــن حامی آب هســتم
خــرم در
عابدیــن رضــوی
ٌ
حاشــیه بازدیــد از شــرکت
آب و فاضــاب آذربایجــان
شــرقی بــه پویــش «مــن
حامــیآبهســتم»پیوســت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی
گفــت:کشــورمــابــامحدودیت
منابــع آب روبــرو بــوده و
بهرهگیــری صحیــح از ایــن
نعمــتالهــیضــروریاســت
لــذاآمــوزشوترویــجفرهنــگ
صحیــحمصــرفآبدرجامعهاز
اهمیــتویــژهایبرخورداراســت
وشــرکتآبوفاضــالباســتان
نیــزدرایــنراســتاتالشهــای
زیــادیکــردهتــانــگاهجامعــه
ومــردمرابــهموضــوعحیاتــی
آبمعطــوفنمایــدکــهازایــن
بابــتتشــکرمیکنــم.
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وی افــزود :بهرهگیــری از
همکاریهــای جمعــی و
مشــارکتهمگانــیواســتفاده
ازظرفیتهــاوتوانمندیهــای
مردمنهــاد
ســازمانهای
نســبت بــه فرهنگســازی

مصــرفبهینــهآببهتریــن
روشاســتچــوندرجمــع
مــردمبــودننتیجــهمثبتــی
در همــه زمینههــا دارد.
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احیای دریاچه ارومیه یکی از مهمترین برنامههای زیستمحیطی کشور است
دکتــر منــادی نماینــده مــردم شــریف تبریــز ،آذرشــهر و
اســکو در مجلــس شــورای اســامی در بازدیــد از تصفیهخانه
فاضــاب مــدول دوم تبریــز بــا اشــاره بــه تصفیــه فاضــاب
یــک میلیــون نفــر از کالنشــهر تبریــز اجــرای ایــن پــروژه
را یکــی از مهمتریــن پروژههــای زیســتمحیطی کشــور
بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه دانســت.
نماینــده مــردم شــریف کالنشــهر تبریــز در مجلس شــورای
اســامی در بازدیــد از تصفیهخانــه مــدول دوم بــا اشــاره
بــه تصفیــه فاضــاب یــک میلیــون نفــر از کالنشــهر تبریــز
اجــرای ایــن پــروژه را امــر بســیار مبارکــی بــرای شــهر
تبریــز دانســت.
دکتــر منــادی افــزود :همزمــان بــا اجــرای پــروژه مــدول
دوم تصفیهخانــه فاضــاب تبریــز ،شــرکت آب منطقــهای
نیــز بــه اجــرای طرحــی پرداختــه کــه بــا افتتــاح ایــن
پــروژه کل فاضــاب مــدول اول و دوم کالنشــهر تبریــز بــه
میــزان  125میلیــون مترمکعــب تصفیــه شــده و پســاب
وارد دریاچــه ارومیــه میشــود.
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وی ادامــه داد :در فــاز اول پســاب تصفیــه شــده مــدول اول
تصفیهخانــه فاضــاب بــه میــزان  75میلیــون مترمکعــب
بــه ســمت دریاچــه ارومیــه هدایــت خواهــد شــد و در
صــورت تکمیــل مــدول دوم تصفیهخانــه فاضــاب بــه
میــزان  50میلیــون مترمکعــب نیــز بــه پســاب تولیــد
شــده اضافــه و درکل  125میلیــون مترمکعــب بــه ســمت
دریاچــه ارومیــه هدایــت خواهــد شــد.
نماینــده مــردم تبریــز اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای
اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــه تالشهــای صورتگرفتــه
از طریــق مجلــس محتــرم شــورای اســامی و هیئــت دولت
دربــاره تکمیــل پــروژه مــدول ســوم تصفیهخانــه فاضــاب
شــهر ارومیــه ابــراز امیــدواری نمــود بــا  75میلیــون
مترمکعبــی کــه از ایــن طریــق وارد دریاچــه ارومیــه
میشــود و همچنیــن بــا  600میلیــون مترمکعبــی کــه از
طریــق زاب و تونــل کانــی ســیب انتقــال داده خواهــد شــد
شــاهد آن خواهیــم بــود کــه  800میلیــون مترمکعــب آب
بــه دریاچــه ارومیــه وارد شــده تــا باعــث احیــای آن شــود.
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جلسه قرارگاه جهادی آبرسانی به روستاهای استان ،با حضور استاندار

آذربایجان شرقی و ناظر عالی وزارت نیرو در پروژههای محرومیتزدایی
اســتاندار آذربایجــان شــرقی
بــا تأکیــد بــر اینکــه سیاســت
دولــت و مجلــس ،تأمیــن آب
شــرب روســتایی و شــهرهای زیر
 5هــزار نفــر اســت ،افــزود :مــا
بهعنــوان مجــری و مســئوالن
اســتانی در ایــن راســتا بایــد
هماهنــگ عمــل کنیــم.
رونــداجــرایپروژههــایجهــادملــی
آبرســانیبــاعنــوانمحرومیتزدایــی
درمحــلاســتانداریآذربایجانشــرقی
وبــاحضــوراســتاندار،معــاونامــور
عمرانــیوهماهنگــی،مدیــرکلامــور
روســتایی و شــوراهای اســتانداری
آذربایجــانشــرقی،ناظــرعالــیوزارت
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نیــرودرپروژههــایمحرومیتزدایــی،
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتان ،رئیــس بســیج ســازندگی
آذربایجانشــرقیونماینــدگانقرارگاه
امــامحســنمجتبــی(ع)برگــزارشــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در
ایــنجلســهبــااشــارهبــهاقدامــات
انجامیافتــهدرخصــوصجهادآبرســانی
ملــی بــا عنــوان محرومیتزدایــی
گفــت:بنــدهبــهنوبــهخــودبــههمــه
بــرادرانعزیزدرشــرکتآبوفاضالب
اســتانوقــرارگاهامــامحســنمجتبــی
(ع)خســتهنباشــیدعــرضمیکنــمو
ازمدیریــتکالنایــنموضــوعتقدیــر
میکنــم.

وی افــزود ایــن اراده در مرکزیــت
اســتانوجــودداردکــهمســئلهآب
روســتاهایاســتانحــلگــرددوبــرای
ایــنموضــوعبرنامههــایبزرگــیرو
تعریــفنمودنــد.
ـرمبــاتأکیــدبــراینکــهسیاســت
خـ ّ
دولــتومجلــس،تأمیــنآبشــرب
روســتاییوشــهرهایزیــر5هــزار
نفــراســت،افــزود:مــابهعنــوان
مجــریومســئوالناســتانیدرایــن
راســتابایــدهماهنــگعمــلکنیــم.
عابدیــنرضــویخــرمادامــهداد:از
اینکــهبــاحضــورمدیریــتقــویو
نیروهــایکارآمــددرشــرکتآبو
فاضــالباســتانباانگیــزهونیــروی
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قــویپــایکارمیباشــندخــدایرا
بســیشــاکرهســتم.
ویبــااشــارهبــهلــزومبرنامهریــزی
درســت و دقــت الزم در اجــرای
پروژههــایاســتانیتأکیــدکــردکــه
بایــدنســبتبــهاجــرایپروژههــا
و همچنیــن پیادهســازی طرحهــا
مدیریــت ویــژه داشــته و باعــث
تحمیــلهزینههــایســرباریبــرای
اســتاننشــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در
خصــوصبرنامهریــزیوزمانبنــدی
انجــام پروژههــا گفــت :فصــل
کاریمــامحــدودمیباشــدواگــر
مــا زمانبــدی درســتی نداشــته
باشــیمطبیعتــاًعقبماندگــیکاری
خواهیــمداشــتکــهایــنبــرایمــا
خــوبنیســتوازمدیــراناســتانی
میخواهیــم نســبت بــه اجــرای
پروژههــادرزمــانمناســبنظــارت
بیشــتریداشــتهباشــند.همچنیــن
بحــثکیفیــتکاریدرانجــامایــن
دســتپروژههــامطــرحمیباشــد
کــهنبایــددقــتوکیفیــتکاری
فــدایســرعتشــود.بنــدهواقــفبــه
تــوانجهــادیهمــهشــماهســتمو
از شــما بــرادران میخواهــم کــه
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پروژههــای آبرســانی بادقــت و
کیفیــتالزمانجــامگــردد.
ناظــرعالــیجهــادآبرســانیوزارت
نیــروهماهنگــیمیــانشــرکتآبفــا
رابــاســایرنهادهــاوبخشهــااعــم
از بســیج ســازندگی و اســتانداری
بســیار ارزشــمند توصیــف کــرده
وگفــتهمیــنروحیــهجهــادی
در بخشهــای مختلــف موجــب
پیشــرفتورفــعمحرومیــتمیشــود.
دکتــر خــان احمــدی ادامــه داد
کارهــای بســیار خوبــی در حــال
انجــاماســتکــهبســیاریازآنهــا
انشــاءاهلل طــی چنــد مــاه بــه
بهرهبــرداری خواهــد رســید و
بایســتی اطالعرســانی درســت و
مناســبیازرونــداجــرایپروژههــا
انجــامگیــردتــامــردمشــریفاســتان
درجریــانامــرقــرارگیرنــد.
در ایــن جلســه مهنــدس خانــی
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتاندرخصــوصرونــداجــرای
پــروژهودرصــدپیشــرفتکاریبــه
ارائــهگــزارشپرداخــت.
مهنــدسخانــیبــابیــاناینکــه
قــراراســت121روســتایاســتان
آذربایجــانشــرقیدرمرحلــهاول

درقالــبقــراردادبــاقــرارگاهامــام
حســن مجتبــی (ع) بهعنــوان
پــروژهیمحرومیتزدایــیآبرســانی
شــود،اظهــارکــرد:ایــنپروژههــا
کــهپایــانســالگذشــتهآغــازشــده
اســتهــماکنــونازپیشــرفتخوبــی
برخــوردار میباشــد.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن
جلســهبــااشــارهبــهتفاهمنامــه
ســالگذشــتهبــاقــرارگاهامــام
حســن مجتبــی (ع) بــه مبلــغ
250میلیــاردتومــاندرراســتای
آبرســانی بــه  121روســتای
اســتان ،گفــت :آبرســانی بــه
مجتمــعقشــالقاتکلیبــربــرای16
روســتابــاپیشــرفتفیزیکــی80
درصــد،فــاز2مجتمــعســتارخان
ورزقــان بــرای  60روســتا بــا
پیشــرفت فیزیکــی  55درصــد و
مجتمــعآلمالــویهشــترودبــرای
45روســتابــاپیشــرفتفیزیکــی
 85درصــد در حــال اجراســت.
محمدخانــیافــزود:ازمجمــوعایــن
پروژههــا ،امســال  25روســتا در
هشــترودو10تــا20روســتادرکلیبر
وورزقــانآبرســانیخواهــدشــد.
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پیگیری پروژههــای جهاد آبرســانی با حضــور ناظر
عالــی وزارت نیــرو در پروژههــای محرومیتزدایی
ناظــر عالــی وزارت نیــرو در
پروژههــای محرومیتزدایــی
بــه همــراه معــاون توســعه و
بهرهبــرداری آب و فاضــاب
اســتان از تعــدادی از پروژههــای
محرومیتزدایــی بازدیــد کــرد.

دکتــرخــاناحمــدی،ناظــرعالــیجهــاد
آبرســانیوزارتنیــروبهمــراهمهنــدس
عباســپور،معــاونتوســعهوبهرهبــرداری
آبشــرکتآبفــایآذربایجــانشــرقیاز
تعــدادیازپروژههــایمحرومیتزدایــی
شهرســتانهای کلیبــر و خداآفریــن
بازدیــدکردنــد.
دکتــرخــاناحمــدیهماهنگــیمیــان
شــرکتآبفــارابــاســایرنهادهــاو
بخشهــااعــمازبســیجســازندگیو
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اســتانداریبســیارارزشــمندتوصیــف
کــردهگفــتهمیــنروحیــهجهــادیدر
بخشهــایمختلــفموجــبپیشــرفتو
رفــعمحرومیــتمیشــود.

ناظــرعالــیجهــادآبرســانیوزارت
نیــرو ادامــه داد کارهــای بســیار
خوبــیدرحــالانجــاماســتکــه
بســیاریازآنهــاانشــاءاهللطــیچنــد
مــاهبــهبهرهبــرداریخواهــدرســید
و بایســتی اطال عرســانی درســت و
مناســبیازرونــداجــرایپروژههــا
انجــامگیــردتــامــردمشــریفاســتان
درجریــانامــرقــرارگیرنــد.
مهنــدسعباســپور،معــاونبهرهبــرداری
وتوســعهآبشــرکتآبفــایاســتاننیــز
ضمــنتشــکرازحضــوردکتــرخــان
احمــدیگفــتهمــکاریسالهاســت

کــه شــرکت آبفــای اســتان بــرای
دسترســیبــاآبباکیفیــتدرنقــاط
محــرومتــالشمیکنــدولــیهمــکاری
جدیــدی کــه بــا ســپاه و بســیج
ســازندگیشــکلگرفتهدرهمیــنمــدت
کــمنشــانازکارجهــادیداردکــه
امیــدوارمایــنپروژههــاهرچــهزودتــر
بــهبهرهبــرداریبرســد.

ســرهنگملــکلــو،رئیــسبســیج
ســازندگیاســتاننیــزبــااشــارهبــه
نتیجهبخشــیتخصــصوروحیــهجهانــی
باهــمگفــت،نــگاهمــابلندمــدتاســت
وبهعنــوانمجــریتمــاماســتاندارهای
ملــیومهندســیرارعایــتکــردهو
کارنهایــیازکیفیــتودوامباالیــی
برخــوردارخواهــدبــود.
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بازدید بازرس کل آذربایجان شــرقی از
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

رئیــس منطقــه  ۵بازرســی و
بــازرس کل آذربایجــان شــرقی
و هیئــت همــراه از تلهمتــری
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجان
شــرقی بازدیــد کــرد.

قاســمیونــدضمــنآگاهــیازآخرین
وضعیــت مخــازن و شــبکههای
آبرســانیاســتانوکالنشــهرتبریــز،
درجریــاناقدامــاتانجامشــدهبــرای
تأمیــنآبشــهرهایاســتانبهویــژه
کالنشــهرتبریــزقــرارگرفــت.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتاندرایــنبازدیــدبــاارائــه
گزارشــیازاقدامــاتعوامــلایــن
مجموعــهبــرایتأمیــنآبپایــدارو
خدماترســانیبــهکالنشــهرتبریــز
گفــت:شــرکتآبوفاضالباســتانبا
تمهیــداتواقدامــاتپیشبینیشــده
درهمــهحــالآمــادهبــودهودرحــال
خدمترســانیمیباشــدتــامــردم
تابســتانســالجــاریرابــدونافــتو
یــاقطعــیآبســپرینماینــد.

20

ثانیــههــممقــدارمصــرفکالنشــهر
تبریــزاســتکــه70لیترازاســتاندارد
ملــیبیشــتراســتبنابرایــنمــردم
عزیــزبــارعایــتالگــویمصــرف
درســتواســتانداردوبــا10-15
درصــدصرفهجویــیکــهبــهرفــع
کمبــودآبکمــکخواهــدکــرد.

مهنــدسخانــیافــزود:آبشهرســتان
تبریــزاز4منبــعخــطآبرســانی
زرین ـهرود55درصــد،خــطآبرســانی
نهنــد13درصــد،چاههــا(هــروی،
ســعیدآباد،قزلجــهمیــدان)31درصد
وقنــوات1درصــدتأمیــنمیشــود
کــه69شــهربــا4میلیــوننفــر
جمعیــتشــهریو2734روســتارا
رئیــسهیئتمدیــرهشــرکتآبو
پوشــشمیدهــد.
فاضــالبآذربایجــانشــرقیتصریــح
ویادامــهداد150:لیتــراســتاندارد کــرد:باتوجهبــهاینکــهدرســطح
مصــرفآبکشــورو220لیتــردر کشــور و اســتان بــا خشکســالی
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مواجــه هســتیم بحــث کاهــش
ســطحبارندگــینیــزوجــودداردکــه
درســطحکشــورایــنکاهــش30
درصــدبــودهودرســطحاســتان20
درصــداســتوباتوجهبــهایــنکــه
بــاافزایــشدرجــهحــرارتنســبتبــه
ســالهایگذشــتهروبــروهســتیم
کــهطبیعتــاًافزایــشمصــرفرابــه
بــارخواهــدداشــت.
ویادامــهداد:خوشــبختانهبــاتدابیــر
خــوبوکارشناســیوحفــرچاههــا
ومهندســیمعکــوسســعیگردیــده
ایــنکمآبــیبــهحداقــلبرســد.
مدیرعامــلشــرکتآبفایاســتاناظهار
کــرد:رویهمرفتــهوضــعتولیــدآبدر
اســتانخــوباســتولــیمصــرفهــم
بایــدمطابــقبــااســتانداردهایدرنظــر
گرفتهشــدهباشــد.
مهنــدسخانــیبهضــرورتهماهنگــی
بیشازپیــشبیــنصنعــتآبوبــرق
اســتانبــالحــاظحداقــلاثــرات
اجتماعــیتأکیــدنمــود.
درادامــهایــنبازدیــد،بــازرسکل
آذربایجــانشــرقیبــاابــرازرضایــت
از عملکــرد مجموعــه شــرکت آب
وفاضــالبدرامــرخدمترســانی
بــهمــردمشــریفاســتاناظهــار
داشــت:صرفهجویــیدرمصــرفآب
بایــدمدنظــرهمــگانباشــدوبایــد
حساســیتوســختیکارتأمیــنآب
راازهــرطریــقممکــنبــرایمــردم رئیــسمنطقــه5بازرســیگفــت :در ادامــه ایــن بازدیــد بــازرس
اطالعرســانی نمــود.
باتوجهبــهآنکــهآببعــدازامنیــت کلآذربایجــانشــرقیبــههمــراه
مهمتریــن نیــاز مــادی حیاتــی مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
قاســمیونــددرادامــهتأکیــدکــرد:
بشــری اســت ،لــذا بــرای رفــع اســتانومهنــدسجلیـلزادهمعــاون
مــردم ولینعمتــان مــا هســتند و
مشــکالتقطعــیآب،بایــدازتمامی توســعهوبهرهبــرداریشــرکتآب
اســتفادهازآبشــربوبهرهمنــدیاز
ظرفیتهــایموجــوداســتفادهکــرد منطقــهایوتعــدادیازمدیــران
آنحــقمســلمهمشــهریانعزیزاســت.
وهنــرمدیریــت،رفــعمشــکالتبــر ازمرکــزارتباطــاتمردمــی122
وییــادآورشــد:رویکــردســازمان اســاسمنابــعموجــوداســتوبایــد شــرکت آب و فاضــالب و رینــگ
بازرســی ،اولویــت بــر نظــارت و آمادگــیالزمبــرایشــرایطبحرانــی آبرســانیتبریــزبازدیــدودرجریــان
پیشــگیری اســت  +و در کنــار وجــودداشــتهباشــدتــابهســهولت مراحــلکارومســائلمربــوطقــرار
مدیــران پاکدســت میخواهیــم و ســرعت آمادگــی خدمــت بــه گرفــت.
مــردمفراهــمشــود.
مشــکالتمــردمحــلشــود.
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رزمایش طــرح صرفهجویی مصرف آب و برق آغاز شــد
رزمایــش آمادگــی طــرح نظــارت میدانــی در
مدیریــت مصــرف آب و بــرق دســتگاههای
خدماتــی (دولتــی) امــروز بــا حضــور وزیــر
نیــرو ،فرمانــده ســپاه ،مقامــات کشــوری و
لشــکری آغــاز شــد.

سیســتمهای سرمایشــی و روشــنایی ،اســتفاده از نــور
طبیعــی ،عــدم نورپــردازی و روشــنکردن محوطــه،
مدیریــت مصــرف آب و ممنوعیــت اســتفاده از آب
شــرب در فضــای ســبز و ...از جملــه اقدامــات اجرایــی
در طــول اجــرای ایــن طــرح ســهماهه اســت.

مشــترک صرفهجویــی مصــرف آب و بــرق متبــرک بــه
نــام حضــرت علــی بــن موســیالرضا (ع) بــا حضــور
ویدئــو کنفرانســی وزیــر نیــرو ،فرمانــده کل ســپاه و
جمعــی از مقامــات کشــوری و لشــکری و فرمانــده
ســپاه عاشــورا ،معــاون اســتاندار آذربایجــان شــرقی و
مدیــران عامــل آبفــا ،آب و بــرق منطقــه ای و توزیــع
نیــروی بــرق در سراســر کشــور آغــاز شــد.

ایــن رزمایــش در مرحلــه اول بــرای تمــام اماکــن و
ســاختمانهای وزارت نیــرو ،وزارت کشــور و ردههــای
ســپاه و بســیج و در مراحــل بعــدی ســایر ادارات و
نهادهــا برگــزار میشــود.

ایــن رزمایــش در راســتای تحقــق فرامیــن فرمانــده
معظــم کل قــوا مبنــی بــر صرفهجویــی بهعنــوان
یــک سیاســت در متــن خطــوط اساســی برنامههــای
کالن کشــور اجــرا میشــود.
اجــرای اقدامــات مؤثــر در کاهــش مصــرف ،کمــک بــه
پایــداری شــبکه آب و بــرق از جملــه روشــنکردن
مولدهــای بــرق اضطــراری ،حداقــل اســتفاده از
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تقدیــر اســتاندار آذربایجــان شــرقی از
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان
عابدیــن رضــوی خــرم اســتاندار آذربایجــان
شــرقی ،طــی لــوح تقدیــری از محمدخانــی
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان آذربایجــان
شــرقی بهپــاس تالشهــای خســتگیناپذیر در
پیگیــری و اجــرای برنامههــای محولــه در توســعه
و پیشــرفت صنعــت آب و فاضــاب تقدیــر نمــود.
عابدیــن رضــوی خــرم اســتاندار آذربایجــان
شــرقی ،طــی لــوح تقدیــری از محمدخانــی
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان آذربایجــان
شــرقی بهپــاس تالشهــای خســتگیناپذیر در
پیگیــری و اجــرای برنامههــای محولــه در توســعه
و پیشــرفت صنعــت آب و فاضــاب تقدیــر نمــود.
در ایــن لــوح تقدیــر آمــده اســت:
جناب آقای مهندس خانی
مدیرعامــل محتــرم شــرکت آب و فاضــاب
آذربایجــان شــرقی
سالمعلیکم؛
خدمــت بــه خلــق ،لــوح افتخــار زریــن و پشــتوانه
معنــوی گرانســنگی اســت کــه خدمتگــزاران
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــر آن
مفتخــر میباشــند.
بــی شــک توســعه و پیشــرفت صنعــت آب و
فاضــاب اســتان بــدون تــاش خردمندانــه تمامی
دس ـتاندرکاران ایــن حــوزه میســر نیســت؛ لــذا
بدینوســیله از زحمــات ارزشــمند و دلســوزانه
جنابعالــی و مجموعــه همــکاران گرانقــدر شــما در
ارائــه خدمــات بهتــر بــه مــردم سپاســگزاری نموده
و از خداونــد منــان توفیــق روزافــزون و ســرافرازی
بــرای شــما مســئلت دارم.
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 45پــروژه آب و فاضــاب آذربایجان شــرقی
همزمــان بــا هفتــه دولــت افتتــاح شــد
 45پــروژه آب و فاضــاب
آذربایجــان شــرقی بــا
اعتبــاری بالــغ بــر 1680
میلیــارد ریــال همزمــان بــا
هفتــه دولــت افتتــاح شــد.
همزمــانبــاهفتــهدولــتطرحهــای
آبرســانیواجــرایشــبکهجمـعآوری
فاضــالبآبفــایاســتانهمزمــان
بهصــورت ویدئــو کنفرانســی بــا
حضــور معــاون هماهنگــی امــور
عمرانــی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی،فرمانــدارکالنشــهرتبریــز،
مدیــرکل بنیــاد شــهید اســتان،
دکتــرفتــحزادهمعــاونســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان،
معاونــانومدیــرانشــرکتافتتــاحو
بــه بهرهبــرداری رســید.
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آذربایجــان شــرقی و کالنشــهر
ـی از باکیفیتترین
ـز دارای یکـ
تبریـ
ـت
ـور اسـ
و پایدارترین آبهای کشـ

ویافــزود:امــروزبــهبرکــتاقداماتــی
کــهدرجمهــوریاســالمیایــران
توســطدولتمــرداننظــامانجــامشــده
اســت خوشــبختانه در آذربایجــان
شــرقیوشــهرتبریــزنــهتنهامشــکل
آبشــربنداریــم؛بلکــهداراییکــی
ازبهتریــنوباکیفیتتریــنآبهــای
شــربکشــورهســتیم.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در
مراســم افتتــاح پروژههــای آب و
فاضــالبگفــت:اســتانآذربایجــان
شــرقی باکیفیتتریــن آب شــرب معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
کشــور را دارد
اســتاندارآذربایجــانشــرقیبــابیــان
دکتــررحمتــیدرســخنانیاظهــار اینکــهخدمــاتدولــتمردمــیدر
داشــت :هفتــه دولــت فرصــت اســتانبینظیــراســتخاطرنشــان
مغتنمــیاســتکــهمــایــادوخاطــره کــرد:ایــنمهــمنیازمنــدقدردانــی،
شــهیدانگرانقــدررجایــیوباهنــر روشــنگری،امیــدواریوامیدآفرینــی
وشــهدایدولــتراگرامــیبداریــم اســتکــهامــروزبــادســتانپرتــوان
وازســویدیگــرازکســانیکــهدل مهندســان و خادمــان مــردم در
درگــروهنظــام،دولــتوملــتدارنــد شــرکتآبوفاضــالبمــاکمتریــن
مشــکلرادربخــشآبداریــم.
قــدردانکنیــم.
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دکتــررحمتــیضمــنقدردانــیاز
مدیریــتوکارکنــانشــرکتآبو
فاضــالبابــرازداشــت:امســالبــا
وجــودبــارشکــموخشکســالیدر
کشــورواســتانآذربایجــانشــرقیبــا
اقدامــاتخوبــیکــهبــهانجامرســیده
اســتتابســتانرابــاکمتریــنمشــکل
وبهخوبــیپشــتســرمیگذاریــم.
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معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
اســتاندارآذربایجــانشــرقیگفــت:
بهرهبــرداریازپــروژهآبوفاضــالببــا
اعتبــاریبالــغبــر1680میلیــاردریــال
راتوفیقــیبــزرگوقابلتقدیــردانســت
وتأکیــدکــرد:بایــداقداماتــیکــهدر
ســطحاســتاندرحــوزهآبوفاضــالب
دردســتاجــرااســتتســریعشــود.

ویتصریــحکــرد:بایــدبــهفکــر
تأمیــنمناســبآببــرایآینــده
باشــیموبــرایایــنکاراســتاندار
محتــرمبــاهماهنگیســایرمســئوالن
و نماینــدگان مجلــس در تــالش
شــبانهروزیهســتندتــابــاحــل
مشــکالتانتقــالآبارسبــهتبریــز
درکمتریــنزمــانصــورتگیــرد.

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

25

شماره 22
شهریور 1401

باید فرهنگ مصرف را اصالح کنیم
معــاون هماهنگــی امــور
عمرانــی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی بــا اشــاره بــه اقدامــات
فرهنگســازی شــرکت آب و
فاضــاب و تــاش بــرای اصــاح
الگــوی مصــرف اظهــار داشــت:
امــروز بایــد در کنــار توســعه
زیرســاختها بــرای مدیریــت
مصــرف آب ،فرهنــگ مصــرف
را اصــاح کنیــم.
دکتــررحمتــیبــابیــاناینکــه
درزمینــهاصــالحالگــویمصــرف
آب ،تمــام ســازمانها ،نهادهــای
فرهنگــی و تکتــک آحــاد
شــهروندانمســئولیتدارنــدگفــت:
اینکــه شــرکت آب و فاضــالب
در ایــن زمینــه پیشقــدم شــده
جــایتقدیــرداردالبتــهبایــدایــن
فعالیتهــاادامــهوتوســعهپیــدا
کنــد.

آذربایجــانشــرقیهــمدرایــن
مراســمگفــت:پروژ ههــایهفتــه
دولتشــرکتآبوفاضالباســتان
شــامل آبرســانی ،بهر هبــرداری
حفــر ،تجهیــز و نیرورســانی بــه
چا ههــا،لولهگــذاریخــطانتقــال
بــه روســتاهای شهرســتا نهای
اســتان،ســاختوبهر هبــرداریاز
مخــزنذخیــرهآب،بهر هبــرداری
ازایســتگاهپمپــاژ،اجــرایگالــری
ولولهگــذاریتأمیــنآبشــرب،
نصــب،را هانــدازیوبهر هبــرداری
از دســتگاه آ بشــیرینکن،
اجــرایشــبکهفاضــالبوخــط
انتقــال اصلــی فاضــالب شــهر
تبریــز میباشــد.

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیتصریــحکــرد:
آبرســانیبــهمجتمــعآبرســانی
آلمالــو هشــترود و همچنیــن 34
روســتاو11پــروژهمحرومیتزدایــی
آبرســانیبــا27میلیــاردتومــان
اعتبــاردرهفتــهدولــتافتتــاحشــد.
مهنــدسخانــیهمچنیــنبــااشــاره
بــهتولیــد12مترمکعــببــرثانیــه
آب شــرب در آذربایجــان شــرقی
تأکیــدکــرد10:حلقــهچــاهعمیــق
بــا  102میلیــارد تومــان هزینــه
بــرایتأمیــنآبکالنشــهرتبریــز
بــاظرفیــت300لیتــردرثانیــهبــه
منابــعاســتحصالآبایــنکالنشــهر
اضافــهمیشــود.

مهنــدسخانــیادامــهداد:ایــن
طر حهــا در شهرســتا نهای
تبریــز ،مراغــه ،میانــه ،کلیبــر،
خداآفریــن ،شبســتر ،هشــترود،
ورزقــان،جلفــا،هورانــد،ســراب،
وی بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر مرنــدوخسروشــاهاجــراشــدهو مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
رئیسجمهــور بــه اســتان ادامــه بــه بهر هبــرداری میرســد
آذربایجــان شــرقی ادامــه داد:
داد:ســفرپرخیــروبرکتــیبــود ویاظهــارکــرد:درداخــلشــهر هــماکنــونایــنشــرکتدر69
کــهبــااختصــاصبودجــهمناســب تبریــز نیــز  34کیلومتــر شــبکه نقطــهشــهریبــا3میلیــوننفــر
پروژههــای مهــم در حــوزه آب فاضــالب و در شهرســتانهای جمعیــتشهرنشــینو1میلیــونو
تأمیــنوانجــامخواهــدشــد.
بــزرگاســتاننیــز10کیلومتــر 200هــزارنفــرروســتاییخدمــات
 300لیتــر در ثانیــه بــه منابــع افتتــاحو60کیلومتــرنیــزبــهطــور ارائــهمیدهــد.
اســتحصال آب کالنشــهر تبریــز همزمــانعملیــاتاجرایــیشــبکه مهنــدسخانــیتأکیــدکــرد:در
اضافــه میشــود
فاضــالب مربــوط بــه آذربایجــان مقایســهبــاکالنشــهرها،تبریــزتنهــا
شــرقی آغــاز میشــود.
کالنشــهریاســتکــهبــدونقطعــی
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
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ویادامــهداد:آبرســانیبــه272
روســتادرحــالاجــرابــودهواز
ایــنتعــدادعملیــاتاجرایــی130
روســتاامســالبــهپایــانمیرســد.
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آببــوده؛ولــیشــهروندانتوجــه پایــانســالگذشــتهآغــازشــده
کننــدکــهشــرایطشــکنندهاســت؛ اســتهــماکنــونازپیشــرفتخوبــی
امــادرشــهرتبریــزمیــزانتولیــد برخــوردار میباشــد.
ومصــرفآببرابــراســتواگــر
مصــرفبــاالبــرودویــاحادثــهای ویادامــهداد:آبرســانیبــهمجتمــع
اتفــاقبیفتــداحتمــالقطعــیآب قشــالقاتکلیبــربــرای16روســتا،
وجــودداردوبایــدشــهرونداندر فــاز2مجتمــعســتارخانورزقــان
مصــرفآبمدیریــتدرســترادر بــرای60روســتاومجتمــعآلمالــوی
هشــترود بــرای  45روســتا بــا
اولویــتقــراردهنــد.
پیشــرفتفیزیکــیخوبــیدرحــال
مهنــدسخانــیبــابیــاناینکــه اجراســت.
قــراراســت121روســتایاســتان
آذربایجــانشــرقیدرمرحلــهاولدر مهنــدسمحمــدخانــیافــزود:از
قالــبقــراردادبــاقــرارگاهامامحســن مجمــوعایــنپروژههــا،امســال25
مجتبــی (ع) بهعنــوان پروژههــای روســتادرهشــترودو10تــا20
محرومیــتزدایــیآبرســانیشــود ،روســتادرکلیبــروورزقــانآبرســانی
اظهــار کــرد :ایــن پروژههــا کــه خواهــدشــد.
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مهنــدسخانــیتصریــحکــرد:باروی
کارآمــدندولــتســیزدهم،موضــوع
آبرســانیبــهروســتاهاموردتوجــه
جــدیقــرارگرفتــهاســتتــاآنجــا
کــهطبــقبرنامــهارائــهشــدهوزیــر
نیــروبــهمجلــسشــورایاســالمی،
میــزانپوشــشآبرســانیروســتایی
و جمعیــت بهرهمنــد در انتهــای
دولــتســیزدهمبایــدبــهرقــم90
درصــدبرســد.
ویادامــهداد:درراســتایطــرح
جهــادآبرســانیکــهنهضتــیجدیــد
دروزارتنیــرومیباشــد،آبرســانی
آبادیهــای بــاالی  20خانــوار
اســتاندراولویــتخواهــدبــود.
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تعرفههای آب در سال  ۱۴۰۱چگونه محاسبه میشود؟
چه افرادی از پرداخت آببهای معافاند
معــاون درآمــد و خدمــات ویادامــهداد:درحــالحاضــرحــدود
مشــترکین شــرکت آب و فاضالب 63درصــدازمشــترکینخانگــیدر
اســتان آذربایجــان شــرقی ،از شــهرهاوروســتاهایتحــتپوشــش
تغییــر تعرفههــای آب و کارمــزد شــرکتآبفــایآذربایجــانشــرقی،
دفــع فاضــاب از ابتــدای ســال الگــویمصــرفرارعایــتکــردهو
 ۱۴۰۱بــر اســاس مصوبــه هیئــت مشــمولهیﭻگونــهافزایــشتعرفهای
وزیــران و ابالغیــه وزیــر نیــرو نخواهنــدشــدوحــدود37درصــداز
بــه شــرکتهای آب و فاضــاب مشــترکینبیــشازالگــوآبمصــرف
سراســر کشــور خبــر داد.
میکننــدکــهپیشبینــیمیشــود
بــااعمــالتعرفههــا،مصــرفآنهــا
مهنــدس یوســفزاده گفــت :مدیریــتوبــهســمترعایــتالگــو
دســتورالعملجدیــدبــاهــدفاصالح حرکــتکننــد.
تعرفههــای آب جهــت مدیریــت
مصــرفبهینــهوتشــویقبــهرعایــت مهنــدسیوسـفزادهتأکیــدکــرد:بر
الگــویمصــرفآبابالغشــدهاســت .اســاستعرفــهجدیــد،مددجویــان
تحــتپوشــشکمیتــهامــدادامــام
ویتأکیــدکــرد:بهــایآبمصرفــی خمینــی(ره)وســازمانبهزیســتی
مشــترکینخانگــیدرصــورترعایت درصــورترعایــتمصــرفماهانــه
الگــویمصــرفیعنــی14مترمکعــب تــاالگــویمصــوب،ازپرداخــت
درمــاه،نســبتبــهســالگذشــته آببهــامعــافهســتند.
هیﭻگونــهتغییــرینداشــتهوازنــرخ
ویافــزود:مشــترکانبــراســاس
یارانــهایآببرخــوردارمیشــوند.
میــزانمصــرفبــه3دســتهخــوش
معــاوندرآمــدوخدمــاتمشــترکین مصــرف،پرمصــرفوبــدمصــرف
شــرکت آب و فاضــالب اســتان دســتهبندی شــدهاند.
آذربایجــانشــرقیافــزود:درتعرفــه
جدیــد،آندســتهازمشــترکینآب معــاوندرآمــدوخدمــاتمشــترکین
کــهبیشــترازالگــویمصــوبمصرف آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد:
داشــتهباشــند،بهصــورتپلکانــی در همیــن راســتا و بــر اســاس
مشــمولاصــالحتعرفــه،متناســببــا دســتورالعملابالغــیازســویوزارت
نیــرو؛مشــترکانبــامصــرف1تــا14
مقــدارمصــرفمیشــوند.
مترمکعــبدرمــاهبهعنــوانمشــترک
مهنــدس یوســفزاده در مــورد خــوشمصــرفشــناختهشــدهو
نرخهــای اصالحــی تصریــح مشــمولتعرفــهعــادیهســتند.
کــرد:نرخهــایاصالحــیپلکانــی
مشــترکینبــاالیالگــویمصــرف مهنــدسیوســفزادهبــااشــارهبــه
بــهنحــویاســتکــهبخشــیاز اینکــهمشــترکانیکــهمیــزانآب
یارانــهپرداختــیبــهمشــترکین مصرفــیآنهــادرطــولمــاهبیــش
کممصــرف و خــوش مصــرف را از28مترمکعــبباشــدبهعنــوان
مشــترکانبــدمصــرفتلقــیشــدهو
جبــرانکنــد.
مشــمولتعرفــهپلکانــیمیشــوند،
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اظهــارکــرد:توصیــهمــابــهایــن2
دســتهازمشــترکان(پرمصــرفو
بــدمصــرف)اســتفادهازشــیرآالت
کاهنــدهوکاهــشمصــرفاســت.
ویتصریــحکــرد:مشــترکیندر
صــورترعایــتالگویمصــرفآبدر
بخــشخانگــی،مشــمولهیﭻگونــه
افزایــشتعرف ـهاینخواهنــدشــد.از
طــرفدیگــرمشــترکینیکــهبیــش
ازالگــو،آبمصــرفنمایند،مشــمول
ضرایبــیازقیمــتغیریارانــهایآب
کــهبهصــورتپلکانــیبــرایمصــرف
مــازادبــرالگــومحاســبهمیشــود،
میگردنــد.
معــاوندرآمــدوخدمــاتمشــترکین
اســتانادامــهداد:قیمــتغیریارانهای
آب شــامل مجمــوع هزینههــای
تأمیــنآب،هزینــهآبخــاموانــرژی
الکتریکــیاســتکــهدرسراســر
کشــوربهصــورتیکســانمحاســبه
وبــراســاسمصوبــهشــورایاقتصــاد
وتوســطوزیــرمحتــرمنیــرو،ابــالغ
گردیــدهاســت.
مهنــدس یوســفزاده در ادامــه
گفــت :تعرفــه مشــترکین غیــر
خانگــی بهشــرط مصــرف تــا
ظرفیــت قــراردادی ماهانــه
مشــخص شــده بــرای هــر
انشــعاب ،و مصــارف صنعتــی،
عمومــی ،دســتگاههای اجرائــی
واقامتگاههــایغیردائــممعــادل
قیمــتغیریارانــهایآبوبــرای
مصــارف تجــاری معــادل 1.5
برابــرقیمــتغیــررایانــهایآب
اســتودرصورتیکــهمشــترکین
غیــرخانگــیبیــشازظرفیــت
قــراردادیدرمــاهمصــرفنماینــد،
مصــرفمــازادبــراســاستعرفــهآب
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آزادمحاسبهمیگردد.
ویاظهــارکــرد:باتوجهبــهاینکــه
ماهیــتتعرفههــایســالگذشــته
وســالجــاری،بــربازدارندگــیاز
مصــرفبیرویــهورعایــتالگــوی
مصــرفآبتمرکــزدارد،اقدامــات
الزم جهــت آگاهیبخشــی و
اطال عرســانی بــه مشــترکین
پرمصــرفومتقاعــدنمودنایشــان
بــهکنتــرلومدیریــتمصــرفآب
ازطریــقارســالپیامــک،همزمــان
بــاارســالصورتحســابازســال
گذشــته برقــرار گردیــده و در
ســالجــاریادامــهخواهــدیافــت
و عالوهبــرآن اقدامــات متنــوع
دیگــریدردســتورکارشــرکت
آبوفاضــالبآذربایجــانشــرقی
قــراردادیماهانــهشــاملهزینــهآب
قــراردارد.
آزادخواهــدبــودکــهحــدود4برابــر
معــاوندرآمــدوخدمــاتمشــترکین ازتعرفههــایعــادیباالتــراســت.
شــرکت آب و فاضــالب اســتان
آذربایجــان شــرقی ،در خصــوص مهنــدسیوس ـفزادهتصریــحکــرد:
واحدهــایغیرخانگــیتأکیــدکــرد :در بخــش غیرخانگــی (مــدارس،
درکاربریهــایغیــرخانگــیحتم ـاً فرهنــگ و ورزش) نســبت ســال
مصــرف تــا ظرفیــت قــراردادی قبــلافزایشــینداشــتهایموفقــط
توصیــهمیشــودچــراکــههزینــه دربخــشصنعــتوتجــارتبــر
مصــارفباالتــرازالگــووظرفیــت اســاسقیمــتتمــامشــده20تــا
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25درصــدافزایــشقیمــتداریــم.
ویدرپایــانبــهمشــترکینتوصیــه
کــرد:میــزانمصــارفرامدیریــت
وازعــدمنشــتیتأسیســاتآبــی
ســاختمان خویــش اطمینــان
حاصــلنمــودهوازهدررفــتآبدر
کولرهــایآبــیجلوگیــرینماینــد.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

درصــد بهرهمنــدی از خدمــات فاضــاب در
آذربایجان شــرقی بیش از متوســط کشوری است
محمدخانــی گفــت :در راســتای تحــتپوشــششــبکهجمــعآوری
سالمســازیوحفــظمحیطزیســت فاضــالباســت.
شــهریوافزایــشبهداشــتعمومــی
جامعــه ،شــرکت آب و فاضــالب ویادامــهداد:درراســتایسالمســازی
آذربایجــانشــرقیســاالنهحــدود و حفــظ محیطزیســت شــهری و
118میلیــونمترمکعــبفاضــالب افزایــشبهداشــتعمومــیجامعــه،
جمــعآوریشــدهراتصفیــهمیکنــد .ایــنشــرکتســاالنه118میلیــون
مترمکعــبفاضــالبجمـعآوریشــده
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب راتصفیــهمیکنــد.
آذربایجــان شــرقی گفــت08/70 :
درصــدجمعیتشــهریتحتپوشــش مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
خدمــاتفاضــالبقــرارداردوایــندر آذربایجــانشــرقیبــااشــارهبــه
حالــیاســتکــهدرصــدبهرهمنــدی اهمیــتوضــرورتاجــرایطــرح
ازخدمــاتفاضــالبدرایــنشــرکت شــبکهفاضــالبدراســتانودفــع
بهداشــتی فاضالبهــای خانگــی
بیــشازمتوســطکشــوریاســت.
گفــت:امــروزهایجــادشــبکهفاضالب
مهنــدسمحمدخانــیافــزود:درحــال یکــی از ضروریتریــن تأسیســات
حاضــردراســتانآذربایجــانشــرقی مــوردنیــازجوامــعبشــریجهــت
957هــزارفقــرهانشــعابفاضــالب رعایــتبهداشــتعمومــیمحســوب
بــا08/70درصــدجمعیــتوکالنشــهر میشــود و برایناســاس شــرکت
تبریــزبــهتعــداد624هــزارفقــره آبوفاضــالبآذربایجــانشــرقیبــا
مشــترکبــا84/5درصــدجمعیــت نگاهــیکالنوبــاصــرفهزینههــای
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ســنگین و تحمــل مشــکالت
اجرایــیپــروژه،اقــدامبــهاحــداث
شــبکه فاضــالب خانگــی مبتنــی
بــر اســتانداردهای زیســتمحیطی
کــردهوبــاتــالشمســتمردرارتقــای
ســطحبهداشــتعمومــیاقدامــات
مهمــیراانجــامدادهاســت.
مهنــدس خانــی بــه تعــداد
تصفیهخانههــای فاضــالب در
حــال بهرهبــرداری و همچنیــن
در حــال اجــرای شــرکت اشــاره
کــردوافــزود:فاضــالبجمــعآوری
شــدهدراســتانازطریــق3928
کیلومتــرشــبکهفاضــالببــه14
تصفیهخانــهفاضــالبموجــودبــا
ظرفیــت324هــزارمترمکعــبدر
شــبانهروزانتقــالوپــسازانجــام
فرایندهــایتصفیــهوگندزدائــیدر
حــداســتانداردهایتعریــفشــدهبــه
حجــم118میلیــونمترمکعــبدر
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ســالفاضــالبجمــعآوریشــدهرا
تصفیــهمیکنــد.
ویتأکیــدکــرد:ازمجمــوعمــدولاول
ودومتصفیهخانــهتبریــزنیــز125،
میلیــونمکعــبپســابتصفیــهشــده
ازطریــقخــطلولــهبــهطــول50
کیلومتــربــهدریاچــهارومیــهانتقــال
خواهــدیافــتکــهســاختایــنخــط
لولــهتوســطســازمانآبمنطقــهای
اســتانآذربایجــانشــرقیدرحــال
انجــاماســت.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیاظهــارکــرد:عــالوه
بــرتصفیهخانههــایفاضــالبتبریــز،
از تصفیهخانــه فاضــالب بنــاب،
آذرشــهروعجبشــیرنیــزپســاببــه
دریاچــهارومیــهانتقــالخواهــدیافــت
تــاشــاهدکمــکبــهاحیــایمجــدد
دریاچــهارومیــهباشــیم.
مهنــدسخانــیتصریــحکــرد:درحال
حاضــرتعــداد5واحــدتصفیهخانــه

فاضــالبنیــزدردســتاجــرااســت
کــهبــاتکمیــلآنهــاظرفیــتتصفیــه
فاضــالبنیــزبــهمقــدارقابلتوجهــی
حــدود248هــزارمترمکعــبدرروز
افزایــشخواهــدیافــتکهیکــیازاین
تصفیهخانههــاطــرحاحــداثمــدول
دومتصفیهخانــهفاضــالبتبریــزاســت
کــهعملیــاتاجرایــیبــااعتبــار182
میلیــاردتومــانوبــافراینــدپیشــرفته
STEP-FEEDوبــاظرفیــت207000
هــزار مترمکعــب در روز در حــال
اجراســتکــهســویلبخــشمایــعبــا
پیشــرفتبیــشاز95درصــدیافتتاح
وبــهبهرهبــرداریخواهــدرســید.

ویادامــهداد:درطــولســالهای
گذشــتهعلیرغــممشــکالتمالــی
بیــش از ســه برابــر برنامههــای
پیشبینیشــده لولهگــذاری شــبکه
فاضــالباجــراشــدهاســت.

مهنــدس خانــی اضافــه کــرد :در
ســالهایگذشــتهســاالنهحــدود40
کیلومتــرشــبکهفاضــالبدرتبریــز
احــداثمیشــدکــهبــاتدابیــراتخــاذ
شــدههــماکنــوندرنقــاطمختلــفاز
محــالتقدیمــیشــهرتبریــزاحــداث
شــبکههایفاضــالببــاجدیــتدر
حــالاجــرااســتودرســالجــاری
بیــشازمتوســطچنــدســالاخیــر
رئیــسهیئتمدیــرهشــرکتآبو لولهگــذاریاجــراخواهــدشــد.
فاضــالباســتانافــزود:کنتــرلکیفی
فاضــالبدفعشــدهدرطولشــبانهروز الزمبــهذکراســتتوســطشــرکتآب
از طریــق  21واحــد آزمایشــگاهی وفاضــالباســتانآذربایجــانشــرقی،
موجــودانجــاممیشــودتــامــوردی تعــداد14بــابتصفیهخانــهفاضــالب
ازلحــاظدفــعغیربهداشــتیفاضــالب در13شهرســتاناســتانفعــالبودهو
در5شــهرنیــزعملیــاتاجرایــیآنهــا
صــورتنپذیــرد.
بــاجدیــتدرحــالاجــرااســت.

مشکل کمبود فشار آب تبریز مرتفع گردید
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی
گفــت :بــا تــاش شــبانهروزی پرســنل خــدوم شــرکت،
مشــکل کمبــود فشــار آب تبریــز رفــع گردیــد.
مهنــدس خانــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :بــا عنایــت بــه
کاهــش ســطح مخــازن ،پیــک مصــرف و گرمــای شــدید
هــوا ،در برخــی مناطــق کمبــود فشــار آب در کالنشــهر
تبریــز متصــور بــود کــه خوشــبختانه بــا تــاش همــکاران
در شــبانهروز گذشــته ایــن مشــکل مرتفــع گردیــد.
وی ضمــن اشــاره بــه آخریــن وضعیــت آب شــرب اســتان
ادامــه داد :شــرایط تأمیــن آب در کالنشــهر تبریــز و
شــهرهای بــزرگ اســتان همچنــان پایــدار اســت.
مهنــدس خانــی باتوجهبــه گرمــای هــوا و پیــک مصــرف
در پایــان اظهــار داشــت :از شــهروندان عزيــز ســاکن در
ســطح کالنشــهر تبریــز و اســتان درخواســت میشــود
abfaazarbaijan.ir

بــا صرفهجويــي در مصــرف آب و اجتنــاب از مصــارف
غيرضــروري ،همــکاري الزم را بــا ايــن شــرکت معمــول
فرماینــد و خادمیــن شــرکت آب و فاضــاب را در
خدمترســانی بیشازپیــش یــاری نماینــد.
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دعــوت بــه صرفهجویی بــدون همکاری مــردم و
گســترش ســواد آبی پایــدار امکانپذیر نیســت
راههـای مصـرف صحیـح آن در بیـن
شـهروندان و همچنیـن هماهنگـی
بـا ائمـه محتـرم جمعـه و جماعـات
اسـتانبـرایتبیینموضوعـاتمربوط
بـه آب و اصـالح الگـوی مصـرف در
نمازجمعـهتمامـیشـهرهایاسـتاناز
دیگـرفعالیتهایـیاسـتکـهدرهفته
صرفهجویـی انجـام خواهـد شـد.

تـانـگاهجامعـهومـردمرابـهموضـوع
حیاتـیآبمعطـوفنمایـد.

مدیر دفتـر روابطعمومی شـرکت
آب و فاضلاب آذربایجان شـرقی
به مناسـبت هفتـه صرفهجویی در
مصـرف آب ( 1الی  7تیرماه) پیامی
صـادر کرد.
مهنـدسپورآقاجاندرتشـریحعملکرد
و فعالیتهـای ایـن دفتـر در هفتـه
صرفهجویـی در مصـرف آب گفـت:
هرسـالهباشـروعفصـلگرمـا،موضوع
صرفهجویـیومصـرفدرسـتمنابـع،
برجسـتهتراززمانهـایدیگرمیشـود
وموضـوعمشـارکتعمومیبـرایگذر
ازتنـشآبـی،حیاتـیتـرمیشـودو
فرصتهایـینظیرهفتهنخسـتتیرماه
کـه بـا عنـوان هفتـه صرفهجویـی در
مصـرفآبنامگـذاریشـده،ظرفیـت
مناسـبیبـرایجلبتوجههـاواقدامات
در مسـیر نجـات آب در کل جامعـه
محسـوب میشـود.
وی افـزود :کشـور مـا بـا محدودیـت
منابـع آب روبـرو بـوده و بهرهگیـری
صحیـحازایـننعمـتالهـیضـروری
اسـتلـذاآمـوزشوترویـجفرهنـگ
صحیحمصـرفآبدرجامعهازاهمیت
ویـژهایبرخـورداراسـتوشـرکتآب
وفاضـالباسـتاننیـزتـالشمیکنـد
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مدیـردفتـرروابطعمومـیشـرکتآب
وفاضـالبآذربایجانشـرقیادامهداد:
دراینراسـتادفترروابطعمومیسـعی
دارد بـا بهرهگیـری از همکاریهـای
جمعـی و مشـارکتهای همگانـی
بهخصـوصبـااسـتفادهازظرفیتهـاو
توانمندیهـایسـازمانهایمردمنهـاد
نسـبتبهفرهنگسـازیمصـرفبهینه
آباقـدامنمایـد.
مهنـدس پورآقاجـان تصریـح کـرد:
بـا هماهنگیهـای انجـام شـده بـا
صداوسـیمای مرکـز آذربایجـان
شـرقیمدیرعامـلشـرکتبـاحضـور
در برنامههـای مختلـف برنامههـای
صداوسـیما،نسـبتبـهارائـهگـزارش
عملکـرد و توصیههـا و راهکارهـای
صرفهجویـی در مصـرف آب بـه
شـهروندان اقـدام خواهـد نمـود.
وی اضافـه کـرد :پیامهـای آموزشـی
بـاموضوعـاتصرفهجویـیدرمصـرف
آب بهصـورت بنـر و پـالکارد ،توزیـع
پوسـترهایمتنـوع،دفترنقاشـی،دفتر
یادداشـت ،کتـاب قصـه و بسـتههای
فرهنگـی در خصـوص صرفهجویـی و

مدیـردفتـرروابطعمومـیشـرکتآب
و فاضـالب آذربایجـان شـرقی تأکیـد
کـرد:بـاهمـکاریرسـانههایمختلـف
وNGOهـادرفضـایمجـازیوسـطح
شـهر اقـدام بـه انتشـار و نصـب بنـر
در40اتوبـوسشـهری12،ایسـتگاه
اتوبـوس100،بنـردرنقـاطمختلـف
شـهرتبریزوهمچنیـنطراحیوتولید
موشـنگرافی،انیمیشـن،خبر،پوسـتر،
کلیـﭗواقـدامبـهبرگـزاریبرنامـهو
مسـابقههایافزایـشسـطحسـوادآبی
همشـهریهایعزیـزدرمحالتپرتردد
وشـلوغتبریـزوهمچنیـنهمـکاری
تنگاتنـگبـاآموزشوپـرورشخواهیـم
داشـتتابااجـرایبرنامههـایمختلف
دانشآمـوزانرابـامصـرفبهینـهآب
آشنا سـازیم.
مهنـدس پورآقاجـان بـر ضـرورت
اصـالح الگـوی مصـرف بهینـه آب
تأکیـدوازمـردمخواسـتکـهحتمـاً
بـامدیریتدرمصرفآبشـرکتآب
وفاضـالبرادرتأمیـنهـرچـهبهتر
آب،یـاریکننـد.
مدیـر دفتـر روابطعمومـی شـرکت
آبوفاضـالبآذربایجـانشـرقیدر
پایـان تأکیـد کـرد :در طـول هفتـه
صرفهجویـیدرمصـرفآبپیامهـای
صرفهجویـی در قبـوض مشـترکین
درجوهمچنیـنپیامهایـیبـاعناوین
و موضوعـات صرفهجویـی از طریـق
سـامانه پیـام کوتـاه بـه همـکاران و
خبرنـگاران و تعـدادی از شـهروندان
ارسـالخواهـدشـد.
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دیدار رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی آذربایجان
شــرقی با مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان

حجتاالســالم اســکندری رئیــس
شــورایهماهنگــیتبلیغــاتاســالمی
آذربایجــانشــرقیبــامهنــدسخانــی
دیــداروگفتگــوکــرد.
درایــندیــدارصمیمــیبــااشــارهبــه
محــرموواقعــهکربــالوفلســفهوجــودی
عاشــورا گفــت :بهتریــن راه بــرای
شــناختعلــلوچرایــیوفلســفهقیــام
حضــرتحســین(ع)رابایــددرکالمو
ســخنانخــودآنحضــرتجســت.
حجتاالســالم اســکندری گفــت:
حضــرتاباعبــداهللالحســین(ع)بــه
اشــکالگوناگــونشــخصیتخــودرا
تعریــفکــردهودرعبــاراتوســخنان
متعــدد بــه فلســفه قیــام خویــش
اشــاره کــرده اســت .از مهمتریــن
علــلوفلســفهقیــامآنحضــرت(ع)
abfaazarbaijan.ir

میتــوانمــواردزیــررابرشــمرد:خــوف
وخشــیتازخــدا،اطاعــتامــرالهــی،
رضایــتخــدا،دعــوتمــردمبــهاســالم
حقیقــی،مبــارزهبــابدعــت،احیــای
دیــناجتماعــی،احیــایحــقوابطــال،
امربهمعــروف و نهیازمنکــر ،تشــکیل
حکومــتاســالمی.
ویادامــهداد:بنابرایــنفلســفهاصلــی
ونهایــینهضــتحضــرترامیتــوان
دریــکهــدفجامــعوکلــی،یعنــی
»احیــایفرهنــگاســالماصیــلونــاب
محمــدیوزدودنزنگارهــایتحریــفو
بدعــتازدیــنجدشــان«خالصــهکــرد.
رئیــستبلیغــاتاســالمیاســتانوظیفــه
مــادرعصــرحاضــررادربرابــرامــام
حســین (ع) و نهضــت عاشــورایی را
بســیارســنگینتروســختتردانســت

وخاطرنشــانکــردکــههمــهمــابایــد
دررفتــارواعمــالخــودراهاولیــاءاهلل
را پیــش بگیریــم و امربهمعــروف و
نهیازمنکــررادرزندگــیخــودنهادینــه
نماییــم.
مهنــدسخانــیرئیــسهیئتمدیــره
ومدیرعامــلآبفــایاســتانبــاتســلیت
دهــهمحــرموعــزایحســینیگفــت:
واقعــهعاشــورارســالتبزرگــیرابــر
دوشهمــهدیــندارانانســانهایآزاده
بهویــژهآگاهــانجامعــهنهــادهاســت.
همــگان پــس از شــناخت ابعــاد آن
موظفانــدخــودوجامعــهخــودرابــاآن
مقایســهوازآندرسوعبــرتبیاموزنــد.
همــهمــابایــددرعمــلورفتــارخــود
الگــویواقعــیرهــروانواقعــیامــت
اســالمیوائمــهاطهــارباشــیم.
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کســب رتبه برتر دســتگاه اجرایی
توســط شــرکت آب و فاضالب استان
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان
شــرقی در اولیــن همایــش دبیــران دســتگاههای
اجرایــی امربهمعــروف و نهیازمنکــر بهعنــوان
دســتگاه اجرایــی برتــر انتخــاب شــد.

در اولیــن همایــش دبیــران دســتگاههای اجرایــی
امربهمعــروف و نهیازمنکــر اســتان آذربایجــان
شــرقی ،شــرکت آب و فاضــاب اســتان بهعنــوان
رتبــه برتــر دســتگاه اجرایــی انتخــاب و لــوح تقدیــر
و تندیــس همایــش بــه آقــای بهــروزی فــر بهعنــوان
دبیــر شــورای امربهمعــروف و نهیازمنکــر شــرکت
آب و فاضــاب اســتان اهــدا گردیــد.
متن لوح به شرح ذیل میباشد:
جناب آقای هادی بهروزی فر
دبیــر محتــرم شــورای امربهمعــروف و نهیازمنکــر شــرکت
آب و فاضــاب اســتان آذربایجان شــرقی
بــا عنایــت بــه اهتمام جدی و همــکاری ثمربخــش جنابعالی
و اعضــای محتــرم شــورای امربهمعــروف و نهیازمنکــر
آن دســتگاه در انجــام و پیگیــری بهموقــع فعالیتهــای
ترویــج و توســعه فرهنــگ فریضتیــن در ســال  1401کــه
بــر اســاس ارزیابیهــای صورتگرفتــه بهعنــوان دســتگاه
اجرایــی برتــر انتخــاب و شایســته تقدیــر ویــژه شــدهاید
ایــن لــوح تقدیــر اهــدا میگــردد.
بدینوســیله مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را از تــاش
صادقانــه جنابعالــی در ایــن عرصــه تقدیــم داشــته و
بقــای عمــر و آرزوی موفقیــت تحــت توجهــات حضــرت
ولیعصــر (عــج) و اطاعــت از ولیامــر مســلمین جهــان
حضــرت آیــت ا ...خامنــهای (مدظلهالعالــی) را برایتــان
مســئلت مینمایــم.
محمدحسن نستوهی
دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر
استان آذربایجان شرقی
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همــکاران نمونه شــرکت آب و فاضالب
آذربایجــان شــرقی تجلیل شــدند
در ایــن مراســم کــه بــا
حضــور مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضــاب اســتان بــه
همــراه معاونیــن و مدیــران
برگــزار گردیــد از تعــدادی
از همــکاران نمونــه حاضــر
تجلیــل شــد.
مدیرعامــلشــرکتدرایــنمراســمبــا
اشــارهبــهارزشکارومنزلــتواالی
کارگــرگفــت:مــاهمــوارهبــاتــالشو
کوشــششــبانهروزیکلیــههمــکاران
عزیــزوبــابهرهگیــریازاندیش ـههای
پویــایآنــان،شــاهدانجــامکارهــای
ارزشــمندواثرگــذارهســتیمکــه
موجــببالندگــیوکســبافتخــارات
متعــدددراکثــرزمینههــایکاری
شــدهاســت.
مهنــدس خانــی افــزود :مــن
دســتبوسهمــهشــماهمــکاران
عزیــزهســتمکــهدرحالخدمــتبــه
جامعــهومــردمهســتیدوتجلیــلاز
همــکاراننمونــهراتعظیــمبــهکارو
تــالشبندگانــیمیدانیــمکــهدر
راهپیشــرفتامــورجامعــهوترقــی
آنقــدمبــرمیدارنــدوامیــدوارم
ایــنتالشهــارضایــتمــردمرابــه
همــراهداشــتهباشــدتــازمینهســاز
رضایــتباریتعالــینیــزگــردد.

وی ادامــه داد :در دیــن اســالم
پیامبــرماکــرم(ص)کاروکوشــش
راتشــبیهبــهمجاهــدفیســبیلاهلل
وهــمردیــفبــاجهــادومبــارزهبــا
دشــمنمعرفــیگردیــدهوخداونــد
هــمهمــاناجــروپــاداشرابــرای
اودرنظــرگرفتــهاســت.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه
موفقیتهــای حاصلــه در شــرکت
اظهــارکــرد:مــاشــاهدزحمــات
و تالشهــای همــکاران هســتیم
و نقــش همــکاران نمونــه در
اعتــالینــامشــرکتآبوفاضــالب

انکارناپذیــراســتبنابرایــنتــالش
آنهــا قابلتقدیــر بــوده و ماهــم
تالشــمانبــرایــناســتتــابتوانیــم
کارهایــیکــهدرتــوانداریــمودر
شــأنومنزلــتهمــکاراناســت
انجــامدهیــم.
مهنــدسخانــیتصریــحکــرد:تمــام
همکارانــی کــه نمونــه انتخــاب
شــدهاندبایــدســعیکننــدتــاایــن
نمونــهبــودنراتکــرارکننــدودســت
ازتــالشوکوشــشخــودبــرندارنــد.
وی عملکــرد پرســنل شــرکت آب
و فاضــالب آذربایجــان شــرقی را
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خــوبارزیابــیوتأکیــدکــرد:شــما
عزیــزان نماینــده مجموعــه آبفــا
هســتید و جــزو زحمتکشتریــن
و پرتالشتریــن پرســنل هســتید
بنابرایــنبنــدهبــهنوبــهخــوداز
زحمــات و تالشهــای همیشــگی
و بیوقفــه همگیتــان تشــکر
میکنــم .
رئیــس هیئتمدیــره شــرکت
آب و فاضــالب اســتان در پایــان
افــزود :جبــران زحمــات و
ازخودگذشــتگیهایشــماکارگــران
وهمــکارانبزرگــوارســختاســت
ولــیحداقــلکاریکــهمیتــوان
انجــام داد همیــن تقدیرهــا و
یادبودهاســتکــهباعــثتشــویقو
ایجــادانگیــزهمیشــودوجــادارداز
خانوادههــایگرامــیشــماعزیــزان
نهایــتســپاسراداشــتهباشــمکــه
ایــن موفقیتهــا قطعــاً مرهــون
همــکاریآنهاســتکــهشــمادرهــر
ســاعتیازشــبانهروزحاضــروآمــاده
خدمــت هســتید.
درپایــانمراســممهنــدسخانــی
مدیرعامــل ،معاونــان و مدیــران
شــرکتازتعــدادیهمــکاراننمونــه
شــاغلدراســتانبــااهــدایجوایــز
ولــوحتقدیــرتجلیــلبــهعمــل
آوردنــد.
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پاسخ به سؤاالت همشهریان با حضور

در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــا
حضــور در ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم
و دولــت (ســامد) پاســخگوی ســؤاالت برخــی از
شــهروندان در حــوزه آب و فاضــاب بــود.
در راســتای اجــرای نظامنامــه مدیریــت ارتباطــات مردمــی
در بســتر ســامد و تبییــن اهــداف دولــت و تحقــق مصادیــق
حقــوق شــهروندی و تأکیــد مقــام عالــی اســتان مبنــی
بــر اســتمرار تعامــل مــردم و دولــت و پاســخگویی بــه
درخواســتها و مشــکالت هموطنــان و ایجــاد فرصتــی
یکســان بــرای همــه اقشــار جامعــه بــرای ارتبــاط مســتقیم
تلفنــی بــا مســئولین و مدیــران دســتگاههای اجرایــی،

مهنــدس خانــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
از ســاعت  10الــی  12روز دوشــنبه  6تیرمــاه  1401بــا
حضــور در محــل اســتانداری آذربایجــان شــرقی از طریــق
ســامانه تلفنــی و الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت
(ســامد  )111شــنونده صــدای مــردم اســتان بــود و بــه
ســؤاالت مردمــی پاســخ داد.

خداحافظی شــهر جلفا با قطعی و افت فشار آب شرب
بــا بهرهبــرداری از دو چــاه کمعمــق ظرفیــت آب
شــرب جلفــا ،چهــل لیتــر بــر ثانیــه افزایــش یافــت.
در آییــن افتتــاح ایــن پــروژه کــه بــا حضــور نماینــده مــردم
جلفــا در مجلــس شــورای اســامی ،فرمانــدار جلفــا ،اعضــای
شــورای شــهر و مدیــر امــور آب و فاضــاب جلفــا برگــزار
شــد خدائیــان مدیــر امــور آب و فاضــاب جلفــا گفــت :بــا
افزایــش چهــل لیتــر بــر ثانیــهای آب شــرب جلفــا ،ضمــن
خودکفــا شــدن شــهر جلفــا از آبهــای باالدســتی کــه عمومـاً
از چاههــای عمیــق هادیشــهر تأمیــن میشــد دیگــر شــاهد
افــت فشــار یــا قطعــی آب در ایــن شــهر نخواهیــم بــود.
وی ضمــن تشــکر از کمکهــای نماینــده مــردم جلفــا در
مجلــس شــورای اســامی و فرمانــدار ،ایــن اتفــاق را گامــی
بلنــد در راســتای پایــداری آب در شــبکه برشــمرد و افــزود :بــا
افزایــش ظرفیــت تصفیــه آب شــرب ،موجــب کاهــش فشــار
بــر ســفرههای زیرزمینــی هادیشــهر کــه پیشازایــن منبــع
عمــده تأمیــن آب شــرب جلفــا بودنــد ،خواهــد شــد.
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بررسی وضعیت آب شرب شهرســتان شبستر  /قدردانی از
همکاری تیپ مکانیزه امام زمان (عج) نیروی زمینی سپاه

در جلســه مشــترک نماینــده
مــردم شــریف شهرســتان
شبســتر در مجلــس شــورای
اســامی و مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی
مســائل و مشــکالت آب شــرب
ایــن شهرســتان بررســی و
تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
اســتاننیــزدرایــنجلســهبــااشــارهبــه
خدماتــیبــودنرســالتشــرکتآبفــا
اســتانگفــت:سیاســتایــنســازمان
مبتنــیبــرتأمیــنآبشــرببااســتفاده
ازآبهــایســطحیاســتلــذاکاهــش
نــزوالتجــویوبهرهبــرداریبیرویــه
ازمخــازنزیرزمینــیآبطــیســالهای
گذشــتهباعــثمشــکالتیدربعضــی
شهرســتانهاشــدهاســت.
مهنــدسخانــیبابیــاناینکــهتخصیص
آببــهروســتاهاوشــهرهایشهرســتان
ازمیــزانمقــررکاهــشنیافتــهاســت
افــزود :در شــرایط کمآبــی کاهــش
ســطحآبهــایزیرزمینــیباعــثتغییــر
ذائقــهمــردمواهالــیمیشــود.
abfaazarbaijan.ir

ویاجــرایپروژههــایعمرانــیآبرســانی
وفاضــالبرامســتلزمتأمیــناعتبــار
دانســتواظهــارکــرد:تــاتکمیــل
پروژههــامــردمشــریفاســتانبــا
صرفهجویــی10-15درصــدیمــارادر
ّ
تأمیــنهرچــهبهتــرآب،یــاریکننــد.
رئیــس هیئتمدیــره شــرکت آب و
فاضــالباســتانبــااشــارهبــهوضعیــت
اســتحصالازچاههــایاســتانادامــهداد:
تنظیــممیــزانآبرســانیبــهشــهرهای
مختلــفوصنایــعازاهمیــتویــژهای
برخــورداراســتچــراکــهوضعیــتآبــی
شــهرهاومیــزانآبدهــیچاههــاتغییــر
کــردهاســت.
مهنــدسخانــیبــاتأکیــدبــرضــرورت
تعامــلایــنشــرکتبــامدیــرانصنایــع،
اظهــارامیــدواریکــردبــاعملیاتــی
شــدنپــروژهانتقــالآبارسبــهتبریــز
درآینــدهآبمــوردنیــازشــربوصنایع
شــهرهایتبریــز،شبســتروســایرمراکز
مدنظــرتأمیــنشــود.
نماینــدهمــردمشبســتردرمجلــس
شــورایاســالمیدرایــنجلســهضمــن
قدردانــیازاقدامــاتانجــامشــدهدر

مدیریــتتأمیــنآبشــربوبهداشــتی،
درخصــوصضرورتتعامــلوهماهنگی
بیــندســتگاههایمتولــیجهــتتأمیــن
آبپایــداردرتابســتانامســالمــورد
تأکیــدقــرارداد.
راســتیافــزود:باتوجهبــهرشــدمنطقــه،
نیازمنــد ســرمایهگذاری بیشــتر در
تعویــﺾ شــبکه آبرســانی ،ایجــاد
شــبکههایجدیــدوهمچنیــنترمیــم
بافتهــای فرســوده هســتیم.
درپایــانایــنجلســهپــسازبحــثو
گفتوگــودرخصــوصســایرمســائلو
مشــکالت،تصمیمــاتالزماتخــاذشــد.
همچنیــنمدیرعامــلشــرکتآبو
فاضــالبآذربایجــانشــرقیبــههمــراه
مدیــرامــورآبوفاضــالبشبســتربــا
حضــوردرتیــﭗمکانیــزهامــامزمــان
(عــج)نیــرویزمینــیســپاهپاســداران
شبســتربــاقدردانــیاززحمــاتســردار
ســرتیﭗدومپاســدارمصطفــیمحمدی
درراســتاییاریرســانیبــهآبشــرب
بــاتانکــرآبرســانیبــهروســتاهایکــم
آبمنطقــهتجلیــلکــرد.
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کارگاه آموزشی نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضالب
سازمان نظاممهندسی ساختمان برگزار شد
بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت آب
و فاضــالب اســتان ،کارگاه آموزشــی
نظــارت بــر نصــب انشــعابات آب و
فاضــالب ســازمان نظاممهندســی
ســاختمانبرگــزارشــد.مهنــدسخانــی
بــاحضــوردرکارگاهآموزشــیضمــن
بیــانتجربیــاتدورانکاریخویــش،
از مشــکالت و تبعــات بهداشــتی و
اجتماعــیعــدمصحیــحانشــعاباتو
لــزومرعایــتمبحــث16مقــرراتملــی
ســاختمان پرداخــت.

آبوکاهــشمصــرفوهدررفــتآب
شــربوبهداشــتیبهویــژهدربلندمــدت
نتایــجمفیــدیداشــتهونقــشمهمــیرا
عهــدهدارشــود.
مهنــدسخانــیبــااشــارهبــرارزشــمند
بــودننقــشمهندســینناظــرســازمان
نظاممهندســیســاختمانوقدردانــی
ازتالشهــایآتــیآنــانبــرحفــظ
وحرمــتوشــخصیتاجتماعــیایــن
ناظریــنتأکیــدنمــود.

وی بــا اشــاره بــه فرهنگســازی
ایــنموضــوعمهــمدربیــنمــردم
افــزود :هــدف اصلــی ایــن طــرح
راحتــیمــردماســتکــهبــارعایــت
ایــنموضــوعدرحیــنساختوســاز
میتواننــد از مشــکالت پیشآمــده
در آینــده جلوگیــری و ســاختمانی
اســتانداردوایمــنداشــتهباشــند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
آذربایجــان شــرقی تأکیــد کــرد:

رئیــس هیئتمدیــره و مدیرعامــل
شــرکت آب و فاضــالب اســتان بــا
اشــارهبــهراهکارهــایکاهــشمصــرف
آب ،گفــت :نظــارت صحیــح بــر
نصــب انشــعاب و نیــز لولهکشــی و
ذخیرهســازی آب مصرفــی ،هدایــت
صحیــحآببــارانوبهویــژهبازچرخانــی
آبخاکســتریبهعنــوانیــکراهــکار
مفیــدوکمهزینــهدرکاهــشمصــرف
آبواســتفادهازآندرمــواردمختلــف
ماننــدآبیــاری،فضــایســبز،شستشــوی
معابــر عمومــی ســاختمان ،آب
فالشتانکهــاو...میتوانــددرحفــظ
وصیانــتازنعمــتارزشــمندومقــدس
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ازدیگــرالزامــاتمهــممبحــث،16
وصــلنکــردنمجــرایآببــارانبــه
شــبکهجمــعآوریاســتوچنانچــه
آب بــاران بــه شــبکه جمــعآوری
فاضــالب متصــل شــود ،در هنــگام
بارندگــی حجــم زیــادی آب وارد
تصفیهخانــهفاضــالبخواهــدشــدو
شــوکبزرگــیبــهشــبکهجمــعآوری
فاضــالب وارد میکنــد و فراینــد
تصفیــهرامختــلخواهــدکــرد.
ویادامــهداد:تعییــنحداکثــرفشــار
و مصــرف آب در لــوازم بهداشــتی
اعــمازدستشــوییوحمــامازدیگــر
الزامــات ایــن دســتورالعمل اســت
ومطابــقآنمقــدارمصــرفآبدر
لــوازم بهداشــتی بایــد بــه کمــک
شــیرآالتمناســبواســتفادهازلــوازم
کنتــرلمقــدارجریــان،بــهمیــزان
حداکثــرمجــازمحــدودشــود.

آنبــارویکــردکمــکبــهشــرایط
محیطزیســتی شــهر و منابــع آب
نیــزازمطالــبمهمــیاســتکــهدر
اجــرایایــنطــرحنیــزبایــدبــهآن
توجــهویــژهایشــود.

مهنــدس خانــی در پایــان افــزود:
مدیریــتمصــرفآبوجداســازیآب
شــربازآبخاکســتریوبازچرخانــی

مبحــث16درخصــوصمقــرراتملــی
ســاختمان در تأسیســات مکانیکــی
بهداشــتیاســتکــهرعایــتآنهــا
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مشــمول الزامــات قانونــی بــوده ،و
بهمنظــورلولهکشــیوذخیر هســازی
آب مصرفــی ،لولهکشــی فاضــالب
بهداشــتی ،لولهکشــی هواکــش
فاضــالب،لــوازمبهداشــتی،لولهکشــی
آببــاراندرداخــلســاختماننصــب
میشــود را شــامل میشــود.
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همایش پیادهروی خانوادگی با حضور خانواده بزرگ
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد.
بــا هــدف ایجــاد روحیــه نشــاط و شــادابی در بیــن کارکنــان،
تشــویق بــه داشــتن زندگــی فعــال و پویــا ،ارتقــای ســامت،
ترویــج و توســعه ورزش همگانــی همایــش پیــادهروی
خانوادگــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان برگــزار شــد.
تأمیــن ســامتی جســم و روح ،باالبــردن روحیــه نشــاط
و تعــاون و همــکاری از اهــداف برگــزاری ایــن همایــش
پیــادهروی بــود.
در ایــن همایــش کــه جمــع کثیــری از خانــواده بــزرگ
آب و فاضــاب در آن مشــارکت نمودنــد ،ضمــن برگــزاری
برنامههــای شــاد هنــری بهقیدقرعــه بــه تعــدادی از
شــرکتکنندگان جوایــزی اهــدا شــد.
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تداوم عملیــات اجرای فــاز اول خط انتقال شــبکه
جمــعآوری فاضــاب روســتای طالبخــان مراغه
عملیــات اجــرای فــاز اول خــط انتقــال شــبکه
جم ـعآوری فاضــاب روســتای طالبخــان مراغــه
در حــال اجــرا اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب مراغــه گفــت :شــرکت
آب و فاضــاب اســتان در ســریعترین و کوتاهتریــن زمــان
ممکــن و بــا اســتفاده از اعتبــارات داخلــی و ملــی مبــادرت
بــه اجــرای عملیــات لولهگــذاری شــبکه جمــعآوری
فاضــاب مــدرن در برنامــه کاری خــود قــرار داد.
مهنــدس ســلیمانی افــزود :بــا عنایــت بــه درخواسـتهای
مکــرر اهالــی منطقــه مبنــی بــر احــداث شــبکه
جمــعآوری فاضــاب در ســریعترین و کوتاهتریــن
زمــان ممکــن انجــام خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :عملیــات اجــرای ایــن پــروژه بــه طــول
 4کیلومتــر بــا لولههــای  315و  250میلیمتــری
بــا جنــس پلیاتیلــن دوجــداره بــا اعتبــار  80میلیــارد
ریــال از اعتبــارات داخلــی شــرکت و بــا مشــارکت اهالــی
محتــرم ایــن روســتا در حــال اجــرا اســت.
طالبخــان یکــی از روســتاهای اســتان آذربایجــان شــرقی
اســت کــه در دهســتان ســراجوی غربــی بخــش مرکــزی
شهرســتان مراغــه واقــع شــده اســت.
َمراغــه دومیــن شــهر بــزرگ اســتان آذربایجــان شــرقی
اســت .ایــن شــهر در کنــار رودخانــه صوفیچــای در
دامنــه جنوبــی کــوه ســهند و در  ۱۳۵کیلومتــری جنوب
مرکــز اســتان واقــع شــده اســت.
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مدیرعامل شرکت آبفای آذربایجان شرقی:

کیفیــت آب شــرب تبریز،
استاندارد و در حد مطلوب است

مدیرعامــلورئیــسهیئتمدیــره
شــرکتآبوفاضــالبآذربایجــان
شــرقیبــابیــاناینکــهکیفیــتآب
شــربتبریــزاســتانداردودرحــد
مطلــوب اســت گفــت :باتوجهبــه
اینکــهســالمتمــردمخطقرمــز
مــااســت،بنابرایــنبهتریــنکیفیــت
آبشــربرادراختیــارهمشــهریان
عزیــزقــرارمیدهیــم.
مهنــدسمحمدخانــیدرخصــوص
کیفیــتآبگفــت:آبآشــامیدنی
مــوردنیــازشــهروندانکالنشــهر
تبریــزازمحــلخــطزرینـهرود،ســد
نهنــد،چاههــایموجــوددردامنــه
کــوهســهندوقنــواتتبریــزتأمیــن
میشــود.
خانــی اضافــه کــرد :در تابســتان
امســالباتوجهبــهبرنامهریزیهایــی
کــه در کوتاهمــدت و میانمــدت
بــرایکالنشــهرتبریــزانجــامدادیــم،
خوشــبختانهقطعــیآبنداشــتیم
واتفاقــاتکمتــرینیــزبــهلحــاظ
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مدیریــت صحیــح شــبکه رخداده
اســت .تنهــا یــک خــط از ســه
خــطتأمیــنآبشــاملخــط800
میلیمتــریچاههــایتبریــزیــک
مــوردحادثــهاتفــاقافتــادهبــودکــه
ازســاعت12تــا6صبــحعملیــات
طــول کشــید ولــی یکزمــان 6
ســاعتهدیگــرنیــازبــودکــهشــبکه
پایــدارگــردد.کمتــراز10درصــد
ســطحشــهرتبریــزشــاملشــهرک
شــهیدیاغچیــانوپــروازوفــردوس
دچــارقطعــیآبگردیــد.بــهعلــت
وقــوعاتفــاقدرنیمهشــبامــکان
اطالعرســانیازطــرفصداوســیما
نشــدولــیدرفضــایمجــازیبــه
نحــویگــزارششــدهبــود.
ویافــزود:درکلدرتابســتانســال
جــاری خوشــبختانه قطعــی آب
نداشــتیموایــنپایــداریدرچنــد
ســال گذشــته بینظیــر بــوده و
االنپایدارتریــنآبدرســطحشــهر
برقــراراســت.

ویدرمــوردمخــازنذخیــرهآبدر
کالنشــهرتبریــزگفــت:مــا200هزار
مترمکعــبکمبــودمخــزنداریــمکــه
100هــزارمترمکعــبآنهمزمــان
بــارینــگجنوبــیتبریــزدرحــال
احــداثاســتو60درصــدپیشــرفت
فیزیکــیدارد.ازمحــلبودجــهتنــش
آبــیکــهتوســطشــرکتمهندســی
آبوفاضــالبکشــورتأمیــنشــده
اســتوســهمخــزنبــهظرفیــت
 30هزارمترمکعبــی را در حــال
اجــراداریــمبــاایــناوصــافدرکل
وضعیــتمخــازنبــااحتســابیــک
ســالدیگــر70هــزارمترمکعــب
کمبــودمخــزنخواهیــمداشــتکــه
درآینــدهمصمــمبــهتکمیــلآن
هســتیم.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتاندرادامــهدرخصــوصطعــمو
بــودریکــیازمنابــعتأمیــنگفــت:
مــاآبشــربکالنشــهرتبریــزرااز
ســهمحــلومنبــعتأمیــنمیکنیــم
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کــهطبیعتــاًکیفیــتوطعــمآناز
هــممتفــاوتخواهــدبــود،ولــیدر
کلکیفیــتآبتبریــزمــوردتأییــد
مراجــعمرتبــطمیباشــد.
تنهــایکــیازســدهایمادرزمســتان
گذشــتهبهخاطــراینکــهبــهحــدی
حجــمآبمخــزنپاییــنآمــدهبودو
بهناچــاردربــازهزمانــیســهماههاز
حجــممــردهآباســتفادهمیکردیــم
کــهطعــموبــودرآنملمــوسبــود.
امــاخوشــبختانهدرســالجدیــدو
بــاذوبشــدنبرفهــاوبــاالآمــدن
ســطحآبســد،ایــنمشــکلمرتفــع
گردیــدکــهبــااجــرایکامــلرینــگ
ایــنمشــکالتدرکالنشــهرتبریــز
قابلجبــرانخواهــدبــود.
مهنــدسخانــیبــااشــارهبــهنظــر
کارشناســاندرخصــوصمدیریــت
آبکالنشــهرتبریــزبــارینــگواحــد
گفــتبنــدهبــاایــننظــرکارشناســی
کام ـ ً
الموافــقهســتمکــهبــارینــگ
واحــدشــبکهآبرســانیمیتوانیــم
بهتریــنمدیریــتدرتوزیــعآبرا
ازنظــرکیفیــتوکمیــتداشــته
باشــیم.
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مهنــدسخانــیدرمــوردطــرح
رینــگآبرســانیکالنشــهرتبریــز
تصریــحکــرد:ایــنپــروژهبــاهمــت
همــکاران شــرکت آب منطقــهای
درحــالانجــامبــودهو80درصــد
پیشــرفت فیزیکــی دارد .طــرح
رینــگآبرســانیکالنشــهرتبریــز
حــدود  26کیلومتــر بــوده و از
شــهرکاندیشــهتبریــزشــروعو
تــاشــهرکخــاورانادامــهخواهــد
داشــتکــهبــرایتکمیــلآبرســانی
کالنشــهرتبریــزاحــداثمیشــود
کــهبهوســیلهآنمدیریــتتوزیــع
آبکالنشــهرتبریــزراآســاننمــوده
و میتوانــد آبــی کــه از منابــع
مختلــف میآیــد باهــم اختــالط
دهــد.بــااجــرایایــنطــرحقســمت
عمــدهایازقطعــیوفشــارکــم
آب در بخشهــای مختلــف شــهر
مرتفــعخواهــدشــد.
ویرینــگجنوبــیتبریــزراشــامل
زیرمجموعههــای احــداث مخــزن
 100هزارمترمکعبــی ،احــداث
مخــزن  10هزارمترمکعبــی و
ایســتگاهپمپــاژوهمچنیــنخــط
لولــهانتقــالآببــهباالدســتشــهر
اعــالمکــرد.

وی در خصــوص رینــگ شــمالی
تبریــزگفــت:ایــنطــرحمنــوطبــه
اتمــامپــروژهآبرســانیدرازمــدت
رودخانــهارسمیباشــدکــهجــزو
برنامههــایشــرکتآبمنطقــهای
ومــوردتأکیــدمقــامعالــیوزارتو
اســتاندارمحتــرمنیــزمیباشــد.
در خصــوص آب شــرب کالنشــهر
تبریــزخوشــبختانهمــابــراســاس
کارهایــی کــه در دو ســه ســال
اخیــرانجــامدادیــم،مخصوصـاًســال
گذشــتهدرجریــان ســال ،1400
کارهایــیکــهازطــرفشــرکتآب
منطقــهایشــاملبازســازیخــط
انتقــالســدنهنــدویــاافتتــاح
پمپــاژشــماره5خــطزرینــهرودو
همچنیــن15حلقــهچــاهجدیــد
ازطــرفشــرکتآبوفاضــالب،
خوشــبختانهمــاتوانســتیمدرمقابــل
600لیتــربــرثانیــهآبتولیــدی
اضافــهبکنیــم.درحــالحاضــرمــا
حــدوداً  200لیتــر در ثانیــه آب
اضافــهداریــمولــیطبیعــیهســت
کــهکالنشــهربایــدضریــباطمینــان
بیشــتریداشــتهباشــدونیــازاســت
اهتمــامبیشــترینســبتبــهاجــرای
طــرح درازمــدت انتقــال آب ارس
داشــتهباشــیم.
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آغاز بکار مدرســه فوتبــال آبفای آذربایجان شــرقی

بــا حضــور  مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان ،مدرســه فوتبــال نونهــاالن
ایــن شــرکت شــروع بــکار کــرد .باهــدف ارتقــای ســامتی و نشــاط در
بیــن کــودکان و نوجوانــان ،مدرســه فوتبــال نونهــاالن و نوجوانــان آبفــای
اســتان در زمیــن چمــن طبیعــی ایــن شــرکت شــروع بــکار کــرد.
مدیرعامــل عامــل شــرکت آبفــای آذربایجــان شــرقی بــا حضــور در
مدرســه فوتبــال و بازدیــد از رونــد شــروع بــکار مجموعــه ،در جمــع
فوتبالیســتهای نونهــال و خانواد ههــای ایشــان ضمــن تشــکر از
کمیتــه ورزش آبفــای اســتان گفــت :در ســا لهای گذشــته بهخاطــر
شــیوع بیمــاری کرونــا فعالیتهــای
ورزشــی متوقــف شــده بــود کــه
خوشــبختانه بــا تمهیــدات انجــام
شــده و کاهــش رونــد شــیوع
بیمــاری ،دوبــاره شــاهد بازگشــایی
اماکــن و فعالیتهــای ورزشــی
هســتیم و آبفــای اســتان از ایــن
امــر مســتثنی نمیباشــد .امیــدوارم
امــور ورزشــی شــرکت خصوصــاً در
گــروه ســنی نونهــاالن روزب ـهروز بــر
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و خانوادههایشــان اهتمــام ویــژه دارد .الزم اســت از خانوادههــای ایــن
عزیــزان تشــکر کنــم چــرا کــه بــاارزش قائــل شــدن بــه ایــن مقولــه و بــا
تشــویق و پیگیریهــای خــود مســیر رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای
فرزندانشــان را فراهــم میکننــد.
الزم بــه ذکــر اســت رشــتههای ورزشــی دیگــری نیــز ماننــد فوتســال،
پینگپنــگ ،والیبــال و ...نیــز در ایــن شــرکت بــرای فرزنــدان کارکنــان
ارائــه میگــردد.

فعالیــت خــود افــزوده و شــاهد رشــد
و موفقیــت ایــن عزیــزان باشــیم.
مهنــدس خانــی ادامــه داد ورزش
بــرای ســامت خانــواده و کــودکان
الزم اســت .ورزش هزینــه نیســت
نوعــی ســرمایهگذاری اســت و بایــد
در ســبک زندگــی خــود جایگاهــی
بــرای ورزش داشــته باشــیم؛ لــذا
شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــرای
ارتقــای ســطح ســامت کارکنــان
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ســیزدهمین دوره مسابقات فوتسال سراســری برادران
وزارت نیرو با قهرمانی هیئت ورزش بوشهر به پایان رسید.
اختتامیه ســیزدهمین دوره مســابقات فوتســال سراســری
بــرادران وزارت نیــرو یــادواره شــهدای صنعــت آب و بــرق
کشــور در ســالن چندمنظــوره شــهید ســلیمانی شــرکت
آبفــای آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد .مســابقات
فوتســال سراســری بــرادران وزارت نیــرو یــادواره شــهدای
صنعــت آب و بــرق کشــور در اســتان آذربایجان شــرقی و
بــه میزبانــی شــرکت آب منطقـهای اســتان از تاریــخ ۲۳
تیرمــاه شــروع شــده و امــروز بــا قهرمانــی تیــم هیئــت
ورزش بوشــهر بــه پایــان رســید.
در ایــن مســابقات  ۲۰تیــم در  ۴گــروه  ۵تیمی از سراســر
کشــور در ســالن آذراب و شــهید ســلیمانی شــرکت آب و
فاضــاب اســتان بــه رقابــت پرداختنــد کــه تیــم هیئــت
ورزشــی بوشــهر بــه مقــام اول ،شــرکت بــرق منطقــه ای
تهــران بــه مقــام دوم و هیئــت ورزشــی اســتان قزویــن
بــه مقــام ســوم دســت یافتنــد .کاپ اخــاق بــه هیئــت
ورزشــی اســتان خوزســتان داده شــد و محمــد خســروی
از تیــم بوشــهر بــا  ۹گل زده آقــای گل شــد.
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ایــن مســابقات بــا  ۲۳۶گل زده ۷۰ ،کارت زرد ۸ ،کارت
قرمــز بــه کار خــود پایــان داد.
مراســم اختتامیــه ایــن دوره از مســابقات بــا حضــور دبیــر
شــورای مرکــزی ورزش وزارت نیــرو ،مدیــران عامــل
شــرکتهای آبفــا ،آب منطقـهای ،بــرق منطقـهای ،توزیع
بــرق اســتان ،بــرق تبریــز ،رئیــس انجمــن فوتســال
اســتان و ســایر دســتاندرکاران حضــور داشــتند.
در ایــن مراســم مهنــدس نصرآبــادی رئیــس انجمــن
فوتســال اســتان از همــه دســتاندرکاران و اعضــای
کمیتــه اجرایــی ،کمیتــه فنــی و مهنــدس عبــداهللزاده
تشــکر کــرده و گزارشــی از رونــد اجــرای مســابقات ارائــه
دادنــد.
در ادامــه مهنــدس خانــی مدیرعامــل شــرکت آب و
فاضــاب اســتان بــا تشــکر از مدیــران صنعــت آب و بــرق
اســتان و دکتــر حســینزاده و کمیتــه اجرایــی گفــت:
ایــن دوره از مســابقات پــس از دو ســال وقفــه بــه علــت
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بیمــاری کرونــا برگــزار میشــود امــا ســطح ایــن دوره از
مســابقات بــاال رفتــه و بــا بهتریــن کیفیــت برگــزار شــد.
وی افــزود :شــرکت آب و فاضــاب اســتان آمــاده اســت
تــا امکانــات ورزشــی خــود را در جهــت ارتقــای ســطح
ورزش اســتان و بــرای چنیــن مســابقاتی بــه کار گیــرد.
در ادامــه دکتــر حســینزاده دبیــر شــورای مرکــزی
ورزش وزارت نیــرو ضمــن تشــکر از زحمــات همــه
دســتاندرکاران ایــن مســابقات گفــت :ایــن دوره از
مســابقات بــا عنــوان یــادواره شــهدای وزارت نیــرو مزیــن
شــده اســت کــه حــال و هــوای دیگری بــه این مســابقات
داده بــود ،همــان گونــه کــه میدانیــد وزارت نیــرو 530
شــهید در راه وطــن تقدیــم کــرده اســت و امیدواریــم
همــت و شــجاعت شــهدای گرانقــدر راهگشــای همــه مــا
در مراحــل کاری و زندگــی باشــد.
وی افــزود :وزارت نیــرو در ســال  ۱۴۰۱در  ۲۴رشــته
ورزشــی بــرای خواهــران و بــرادران برنامههایــی در
دســت اجــرا دارد و امیدواریــم بتوانیــم بــه نحــو شایســته
ایــن مســابقات رو برگــزار نماییــم.
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طی مراسمی هفته عفاف و حجاب گرامی داشته شد
مراســم گرامیداشــت هفتــه
عفــاف و حجــاب بــا حضــور
مدیرعامــل شــرکت آب و
فاضــاب آذربایجــان شــرقی،
در ســالن کنفرانــس شــرکت
برگــزار شــد.
یکــی از مظاهــر اســامیت جوامــع
مســلمان ،حجــاب و پوشــش زنان
اســت کــه بهعنــوان ســمبل و
نمــادی از آموزههــای اســامی
و تکلیفــی بــرای مســلمانان و
بهویــژه زنــان اســت.
حجــاب و عفــاف بهعنــوان
 ۲ارزش در جامعــه بشــری و
بهویــژه جوامــع اســامی مطــرح
اســت چنانچــه زن از دیــدگاه
اســام دارای شــخصیت شایســته
و موقعیتــی الهــی اســت کــه
میتوانــد مــدارج کمــال را طــی
کــرده و بهمراتــب عالــی انســانیت
راه یابــد .وجــود زن زینتبخــش
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آفرینــش انســان اســت و افق روح
او تجلـیگاه رحمــت و دامــن زن،
مدرســه بشــریت اســت و کمــال
مــرد بــدون او ممکــن نیســت.
جایــگاه الهــی و واالی ایــن گوهــر
آفرینــش اقتضــا دارد کــه در
صــدف حجــاب قــرار گیــرد تــا
ارزشهــای او حفــظ شــود و یکــی
از مهمتریــن علــل حجــاب بــرای
زنــانحفــظارزشواالیآنهاســت.
بــه مناســبت هفتــه عفــاف و
حجــاب مراســمی بــا حضــور
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب
اســتان و مســئول امــور فرهنگــی
و جمعــی از بانــوان همــکار
شــرکت در ســالن کنفرانــس
آبفــای اســتان برگــزار گردیــد.
مدیرعامــل آبفــای اســتان در
ایــن مراســم بــا اشــاره بــه ۲۱
تیرمــاه مصــادف بــا روز عفــاف

و حجــاب و ضمــن گرامیداشــت
یــاد و خاطــره شــهدای فاجعــه
اظهــار داشــت :هفتــه عفــاف و
حجــاب بــه مناســبت ســالروز
واقعــه گوهرشــاد بــه دســت رژیــم
پهلــوی بــود کــه بیــش از ۲
هــزار از مــردان غیرتمنــد مقابــل
دســتورات بدحجابــی ایســتادگی
کردنــد و تعــداد زیــادی از آنهــا
بــه شــهادت میرســند و امــروز
یــاد و خاطــر ایــن عزیــزان را
گرامــی میداریــم.
ایــن هفتــه فرصــت مناســبی
اســت بــرای ترویــج فرهنــگ
عفــاف و حجــاب و تحکیــم
بنیــان خانــواده تــا بتواننــد ارزش
واالی ایــن مقولــه را بهدرســتی
بشناســانند.
مهنــدس خانــی ادامــه داد:
بررســیها و ریشــهیابی انجــام
شــده از کتــب دینــی نشــان
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میدهــد کــه اساســاً اســام و
ســایر ادیــان آســمانی بــه طــور
جــد و بــا صراحــت کامــل بــه
مقولــه حجــاب و عفــاف پرداختــه
و انســانها را بــه عمــل بــه
دســتورات تدویــن و تبییــن
شــده ،فــرا خواســتند.
وی افــزود :مســئله حجــاب
و عفــاف در قــرآن و ســخن
پیامبــران و ائمــه اطهــار آمــده
و بــه رعایــت آن تأکیــد صریــح
شــده اســت .زیــرا نتیجــه
اهمیـتدادن بــه حجــاب و حفــظ
و رعایــت آن ،آرامــش و امنیــت
را بــرای خانــواده و جامعــه بــه
ارمغــان مــیآورد.
خانــی بــا اشــاره بــه نقــش و جایگاه
حجــاب تصریــح کــرد :اهمیــت
و جایــگاه عفــاف و حجــاب در
آموزههــای دینــی و منویــات مقــام
معظــم رهبــری بســیار بــاال بــوده و
abfaazarbaijan.ir

ایــن اهمیــت و واال بــودن جایــگاه
آن ،وظیفــه بانــوان مــا را صدچندان
کــرده اســت و بحــق بانــوان همــکار
شــرکت آب و فاضــاب توانســتهاند
نمونــه بــارز بانــوای ایرانی و اســامی
را نشــان دهنــد.
رئیــس هیئتمدیــره و مدیرعامــل
آبفــای اســتان تصریــح کــرد :حیــا
و عفــت عالوه بــر اینکه وســیلهای
بــرای تعالــی و تکریــم شــخصیت
و حفــظ کرامــت انســانی زن و
مــرد اســت بلکــه باعــث حفــظ
کیــان و بنیــان خانــواده و باعــث
ســامتی جامعــه میشــود.
مدیرعامــل آبفــای اســتان بــا
اشــاره بــه نقــش بانــوان همــکار
در فرهنگســازی درســت عفــاف
و حجــاب و گفــت :حجــاب و
عفــاف عامــل بســیار اساســی
در ســامتی جامعــه اســت و
بانــوان همــکار مــا توانســتهاند
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بــا پوشــش و رعایــت الگــوی
اســامی خــود جلــوهای از
فرهنــگ درســت بانــوی ایرانــی
و مشــارکت اجتماعــی را بــه
نمایــش بگذارنــد.
در ایــن مراســم شــکری مســئول
امــور فرهنگــی شــرکت ،گزارشــی
از اقدامــات و عملکــرد امــور
فرهنگــی شــرکت و همچنیــن
بســتههای تشــویقی کــه بــرای
بانــوان همــکار در نظــر گرفتــه
شــده اســت را بیــان نمــود.
در پایــان مراســم توســط
مدیرعامــل شــرکت آب و
فاضــاب اســتان بــه تعــدادی از
بانــوان همــکار برتــر در حــوزه
حجــاب و عفــاف لــوح سپاســی
اهــدا گردیــد.
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همایــش بانــوی آب در شهرســتان بســتانآباد

همایــش بانــوی آب بهمنظــور
ترویــج فرهنــگ درســت مصــرف
آب در شهرســتان بســتانآباد
برگــزار شــد.
همایــشبانــویآببــاهــدفتقویــت
رویکــردبــهموضــوعزنــانونقــشآنــان
در مدیریــت مصــرف آب بــا حضــور
قائممقــامشــرکت،امامجمعــهوفرمانــدار
شهرســتانبســتانآبادبرگــزارشــد.
درایــنمراســمقائممقــامشــرکتآب
وفاضــالباســتانبــااشــارهبــهنقــش
حیاتــیزنــانخانــهداردراســتفادهو
ترویــج روشهــای صرفهجویــی در
مصــرفآبگفــت:بانــواننقــشاصلــی
انتقــالفرهنــگمصــرفبهینــهآبو
از همراهیکننــدگان اصلــی در امــر
مدیریــتمصــرفهســتند.
مهنــدسابراهیـمزادهبــابیــاناینکــهدر
فصــلتابســتانبایــدفرهنــگمدیریــت
مصــرفدرجامعــهترویــجشــودافــزود:

50

بانــواننقــشتعیینکننــدهدرنهادینــه
کــردن الگــوی صحیــح مصــرف آب
دارنــد و ازآنجائیکــه پایــه اصلــی
در خانوادههــا را مــادران تشــکیل
میدهنــدوایــنمــادرانهســتندکــه
بــاآموزشهــایخــودنحــوهدرســت
زندگــی را بــه فرزنــدان میآموزنــد،
لــذابــابرگــزاریکارگاههــایآموزشــی
مدیریــت مصــرف آب بــرای بانــوان
میتــوانبهینــهمصــرفنمــودنآبرا
درخانوادههــانهادینــهنماییــم.
حجتا ال سال مو ا لمســلمینغفا ر ی
امامجمعــه شهرســتان بســتانآباد در
بیــانارزشآبولــزومصرفهجویــیدر
مصــرفآبگفــت:دراحادیــث،روایــاتو
فرهنــگنیــاکانمــانیــزهمــوارهبــرمقوله
صرفهجویــیومصــرفبهینــهایــنکاالی
بــاارزشتأکیــدشــدهاســتوهمــانگونــه
کــهدرقــرآنواحادیــثائمــهآمــدهاســت
همــهمــارابــهمصــرفدرســتنعمــات
خداونــدیتأکیــدوســفارشنمودهانــدو
ازاســرافوهــدردادنآنحــذرنمودهانــد.

ویتأکیــدکــرد:بهعنوانمثــالاگــر
دراســتفادهازآببــرایوضــو،بدانیــم
بــا کمتریــن مقــدار آب میتــوان
وضــوگرفــت،اســتفادهبیرویــهازآن
اســراف اســت ،پــس بهطریقاولــی
بازگذاشــتنشــیرآبوهــدردادنآن،
اســرافمحســوبمیشــود.بهویــژهدر
حــالحاضــرکــهبــهدلیــلمحدودیــت
منابــعآبــی،کشــورمــادرشــرایط
خــاصاســتواگــردرمصــرفبهینــه
آن تــالش همگانــی و همهجانبــهای
صــورتنگیــردشــرایطبــرایهمــه
مــاســختخواهــدشــد؛لــذاازهمــه
مــادرانعزیــزمیخواهیــمنســبتبــه
ایــنامــرتوجــهویــژهداشــتهوفرزنــدان
و خانوادههــا را نســبت بــه مصــرف
بهینــهودرســتآگاهنماینــد.
همچنیــن در ایــن همایــش کارگاه
آموزشــیتوســطخانــمدکتــرمجتهــد
زاده از اســاتید و فعالیــن خانــه
محیطزیســتبــرایبانــوانشهرســتان
برگــزارگردیــد.
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آغــاز بــکار مدرســه والیبــال فرزندان
دختر کارکنان آبفــای آذربایجان شــرقی
مدرســه والیبــال فرزنــدان مدرســهوالیبــالآبفــایاســتانقصــد
دختــر کارکنــان شــرکت آب داردبــرایترویــجورزشوبالخــص
و فاضــاب اســتان شــروع رشــتهجــذابوپرشــوروالیبــالطرح
والیبــالبــرایهمــهفرزنــداندختــر
بــکار کــرد.
همــکاراجــراکنــد؛بنابراینتابســتان
بــا هــدف ارتقــای ســالمتی امســالبــهمــدت3مــاهکالسهــای
ایــن مدرســه والیبــال باتوجهبــه
و نشــاط در بیــن کــودکان و آموزشــیدایــرخواهــدبــود.
حضــوربســیارپرشــورنونهــاالنو
نوجوانــان ،مدرســه والیبــال
واحــد ورزش آبفــای اســتان در نوجوانــان،اقــدامبــهاســتعدادیابی
نونهــاالن و نوجوانــان آبفــای
زمینههــای مختلــف ورزشــی از کــردهوافــرادمســتعدبــرایحضــور
اســتان در ســالن چندمنظــوره
جملــه والیبــال پتانســیلهای در ورزش والیبــال را بهصــورت
و سرپوشــیده  ایــن شــرکت
بســیارخوبــیداردودرصورتیکــه حرفــهایآمــوزشمیدهــد.
شــروعبــکارکــرد.
اســتعدادیابیصحیحــیدرمیــان
فرزنــداننونهــالوجــوانهمــکاران
شــرکت  انجــام شــود ،میتــوان
ورزشــکاران و قهرمانــان بســیار
خوبــیازمیــانآنهــاتربیــتکــرد.
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مراسم تقدیر از کارکنان
آزمایشگاههای استان
بــا حضــور مدیرعامــل آبفــای آذربایجــان
شــرقی از کارکنــان آزمایشــگاههای اســتان
تقدیــر شــد .طــی مراســمی بــا حضــور
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان
شــرقی از کارکنــان آزمایشــگاههای آب
اســتان بــه جهــت اســتقرار مدیریــت
یکپارچــه  IMSتقدیــر شــد.
مهنــدس خانــی در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه زحمــات
طاقتفرســای کارکنــان آزمایشــگاههای اســتان
گفــت :کار عزیــزان شــاغل در آزمایشــگاهها بســیار
حســاس اســت و باتوجهبــه دغدغههــای مــردم در
خصــوص کیفیــت و ســامت آب شــرب مصرفــی
حساســیت را دوچنــدان کــرده اســت.

ســامت آب ،نظــارت کامــل انجــام میگیــرد کــه
نمونهبــرداری مشــترک بــا مرکــز بهداشــت کــه
نظــارت عالــی بــر کیفیــت آب در شــبکه را دارد
حاکــی از ایــن امــر اســت.

وی ادامــه داد :ایــن عزیــزان بایــد بــا دانــش روز جهانــی
و یافتههــای جدیــد همــواره همــراه باشــند تــا بتواننــد
بهتریــن عملکــرد را ارائــه نماینــد و در این راســتا تالش
شــده تــا بــا بهتریــن متدهــا و پارامترهــای روز جهانــی
نســبت بــه ســنجش و پایــش آب اســتان آذربایجــان
شــرقی انجــام پذیــرد و بهتریــن و باکیفیتتریــن آب
بــه دســت مــردم عزیــز اســتان برســد.

مهنــدس خانــی در ادامــه با اشــاره به ســازوکارهای
انجــام شــده و پایــش مســتمر ،مطابــق اســتاندارد
ملــی بیــان داشــت :بــر روی آب ورودی و خروجــی
تصفیهخانــه و شــبکههای تحــت پوشــش بــا
انجــام آزمایشهــای میکروبــی ،بیولوژیکــی و
شــیمیایی بهتریــن کیفیــت آب در کشــور را ارائــه
مینماییــم کــه ایــن حاصــل زحمــات شــبانهروزی
شــما عزیــزان اســت و بنــده بــه نوبــه خــود
قــدردان زحمــات شــما هســتم.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان در خصوص
کیفیــت آب شــرب اســتان تصریــح کــرد :هــر روز بــر

در پایــان مراســم بــه دسـتاندرکاران اســتقرار مدیریــت
یکپارچــه  IMSبــا اهــدای لوحــی قدردانــی گردیــد.
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مراسم تجلیل از بازنشســتگان شرکت آب و
فاضالب اســتان آذربایجان شرقی برگزار شد
بــهمناســبتفرارســیدنمیــالدامــام
موســیکاظــم(ع)،مراســمتجلیــلاز
بازنشســتگانشــرکتآبفــایاســتان
آذربایجــانشــرقیبــاحضــورمعاونین
وجمعــیازمدیــران،بازنشســتگان
درمحــلســالنکنفرانــسشــرکت
برگــزارشــد.
رئیــسهیئتمدیــرهومدیرعامــل
شــرکتآبوفاضــالباســتاندراین
مراســمضمــنخوشآمدگویــیبــه
بازنشســتگانعزیــزکــهبعــداز30
ســالتــالشوکوشــشبــهدرجــه
بازنشســتگی نائــل شــده بودنــد
گفــت:تجلیــلوتکریــمهمــکاران
بازنشســتهتکلیفــیذاتــیاســتو
نوعــیقدردانــیاززحمــاتوخدمات
انجــامگرفتــهدرطــولخدمــتآنهــا
بشــمارمــیرود.
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تجلیــلواقــعگردنــدتــاگوشــهای
ازتالشهــایایشــانجبــرانشــود
وبعــدازبازنشســتگینســبتبــه
رفــاهوآســایشایــنعزیــزاننهایــت
توجــهراداشــتهباشــند.

ویادامــهداد:بــیشــککارکنــان
یــکســازمانســرمایههایاصلــیو
ارزشــمندآنبشــمارمیرونــدودر
ایــنراســتابــرخــودالزممیدانــماز
تالشهــایچندینســالههمــکاران
عزیزمــانکــهبــدونشــکدرطــول
دورانخدمــتمنشــأاثــربودهانــد ویدرادامــهگفــت:نبایــدارتبــاط
بازنشســتگانبعــدازاتمــامدوران
تقدیــرنمایــم.
خدمــتبــاسیســتماداریقطــعو
رئیــسهیئتمدیــرهومدیرعامــل همــهتجــارببازنشســتگانازبســتر
شــرکت آب و فاضــالب اســتان خــارجشــود،بلکــهبــافراه ـمآوردن
در خصــوص تکریــم همــکاران زمینــهای بــرای اســتفاده ســایر
بازنشســتهورســیدگیبــهرفــاه کارکنــانبــاانتقــالایــنتجــارببــه
و آرامــش آنــان گفــت :بایســتی نیروهــایجــوان،کارمنــدانباتجربــه
فرهنــگ تجلیــل و قدردانــی از پــرورشیابنــد.
بازنشســتگانیــکمجموعــهنهادینــه
شــدهوازهمکارانــیکــهبــهخدمــت در پایــان مراســم از همــکاران
بازنشســتگی نائــل میشــوند بــه بازنشســتهبــالــوحتقدیــروهدایایــی
نحــو مطلــوب مــورد تقدیــر و بهرســمیادبــودتقدیــربــهعمــلآمــد.
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بهمنظور اجرای برنامههــای مدیریت مصرف آب در مدارس ،مدیرعامل شــرکت
آبفای آذربایجان شــرقی با مدیرکل آموزشوپرورش اســتان دیدار و گفتگو کرد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب
آذربایجــان شــرقی در دیــدار
بــا مدیــرکل آموزشوپــرورش
اســتان راههــای تقویــت
همــکاری در زمینــه آمــوزش
مدیریــت مصــرف و صرفهجویــی
در مصــرف آب را بــرای
دانشآمــوزانبررســیکردنــد.

آذربایجــان شــرقی ضمــن ارائــه
فعالیتهــایصورتگرفتــهدرحــوزه
تأمیــنآبآشــامیدنیدرشــهرهاو
روســتاهایاســتانگفت:شــرکتآبو
فاضــالباســتانبهصــورتشــبانهروزی
مشــغولخدماترســانیبــهمــردم،
شــهرهاوروســتاهایاســتاناســتو
تمــامتــالشخــودراجهــتکاهــش
مشــکالتآبرســانیانجــاممیدهــد.

مهنــدسخانــیدرراســتایاجــرای
برنامههــای آموزشــی ،فرهنگــی و
اســتفادهازظرفیتهــاوتوانمندیهــای
آموزشوپــرورشدرتوســعهوترویــج
فرهنــگ صرفهجویــی و اصــالح
الگــویمصــرفآبدرســطحاســتانو
همچنیــنبرنامهریــزیجهــتآمــوزش
گروههــایتحــتپوشــشکــهشــامل
دانشآمــوزان،اولیــایدانشآمــوزان
وآمــوزگاراناســتطــیجلس ـهایبــا
مدیــرکلآموزشوپــرورشبــهبحــث
وتبــادلنظــردرخصــوصچگونگــی
گســترشفعالیتهــایفرهنگــیبــا
محوریــتمدیریــتمصــرفآبدر
مــدارسپرداختنــد.

مهنــدسخانــیبــااشــارهبــهکاهــش
نــزوالت جــوی و بارندگیهــا در
ســالجــاریگفــت:اگــرهمــه،
صرفهجویــی و مصــرف بهینــه را
ســرلوحهکارخــودقــراردهیــمامیــد
داریــمتابســتانرابــاکمتریــنچالش
آبــیپشــتســربگذاریــم.

وی در ادامــه خواســتار مشــارکت
همگانــیتمــاماقشــارودرتمــام
عرصههــابهمنظــورمدیریــتمصــرف
وکاهــشاثــراتناشــیازبحــران
کمآبــیشــدوتنهــاراهمدیریــت
شــرایطکنونــیرامدیریــتمصــرفو
تقاضــایآبوهمچنیــنصرفهجویــی
درمصــرفعنــواننمــود.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
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ویبــاتأکیــدبــراهمیــتتعامــل
بیــن شــرکت آب و فاضــالب و
آموزشوپــرورش اظهــار داشــت:
ایجــاد تعامــل بیــن دســتگاههای
دولتــیوخدمترســاننیــازاســتو
اگــردســتگاههابــایکدیگــرنزدیــک
وهمــراهشــوندمســلماًخدمــاتبــه
مــردم مضاعــف میشــود.
مدیــرکل امــور آموزشوپــرورش
اســتاننیــزدرایــندیــداربــاتقدیــر
ازفعالیتهــایشــرکتآبفــایاســتان،
تأکیــدکــرد:آموزشوپــرورشاســتان
نیــزخــودراموظــفمیدانــددرکنــار
ســایردســتگاههادررفــعمشــکالت
کشــور،تــالشخــودراانجــامبــدهودر
کنــارآبوفاضــالباســتاناســت.

دکتــرعلیرضــاصیــادیضمــنابــراز
رضایــتمتقابــلازایجــادزمینـهیاین
همــکاریفرهنگــیگســترده،تقویــت
همــکاریبیــنشــرکتآبوفاضــالب
اســتانوادارهکلآموزشوپــرورشرا
بســیارمثبــتارزیابــینمــودوبحــران
کمآبــیدرکشــوررایــکدغدغــهی
ملــیتوصیــفکــرد.
ویبــاتأکیــدبــرایــنقضیــهکــه
آموزشوپــرورش میتوانــد در
راســتایرســالتخــودشــهروندان
خــوبومســئولیتپذیریراپــرورش
وبــهجامعــهتحویــلدهــد،افــزود:
آموزشوپــرورش بهعنــوان یــک
دســتگاهعمومــیفراگیــراســتکــه
بــرایفرهنگســازیدرراســتایاهــداف
مهــمکشــوروهمینطــورهــدفواال
ایــناقــدامفرهنگــیمشــترککــه
امــروزهیــکچالــشملــیاســت،بســتر
مناســبیایجــادمیکنــد.
دکتــر صیــادی خاطرنشــان کــرد:
اگــر ایــن فرهنگســازیها در
آموزشوپــرورش باشــد در جامعــه
فراگیــرخواهــدشــدوطبعـاًنتیجـهی
دلخــواهراخواهــدداشــت.
مدیــرکل امــور آموزشوپــرورش
آذربایجــانشــرقیتصریحکــرد:بدیهی
اســتاگــردانــشصرفهجویــیدر
مصــرفآبوفرهنــگمصــرفبهینهی
آندرســنینکودکــیدرافــکارانســان
نهادینــهشــود،ایــنفرهنگســازی
میتوانــددرآینــدهاثــراتمطلوبــیدر
جامعــهداشــتهباشــد.
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برگزاری دوره آموزشی نظام مدیریت مشارکتی در شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
ایــن دوره بــا حضــور تعــدادی
از همــکاران ســتادی ،مناطــق
و شهرســتانها برگــزار شــد و
مفاهیــمواطالعــاتمفیــدیدر
خصــوصتوانمندســازیهمــکاران
بــاروشهــاوابزارهــایتوســعه
مشــارکت در تحقــق اهــداف
شــرکتارائــهگردیــد.

دورهآموزشــینظــامپیشــنهادها
(مدیریــتمشــارکتی)بــاحضــور
کارکنــان ســتادی ،مناطــق و
شهرســتانها در محــل ســالن
کنفرانــسشــرکتآبوفاضــالب
اســتانآذربایجــانشــرقیبرگــزار
شــد .دوره آموزشــی نظــام
پیشــنهادها(مدیریــتمشــارکتی)
درراســتایترویــجواشــاعهفرهنگ
مشــارکتیوآشــناییهمــکارانبــا شــایانذکراســتشــرکتآبو
الزامــاتومفاهیــمنظامپیشــنهادها فاضــالباســتانآذربایجــانشــرقی
ومدیریــتمشــارکتیاجــراشــد .یکــیازشــرکتهایپیشــرودر
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زمینــهمدیریــتمشــارکتیبــوده
وبــابسترســازیمناســبزمینــه
مشــارکتکارکنــاندرتحققاهداف
شــرکتبــاارائــهپیشــنهادهای
ســازنده را فراهــم آورده اســت.
همچنیــنشــرکتبــرایتســهیل
بررســیپیشــنهادهایهمــکاران13
کارگــروهدرســطحســتادشــرکت
ومناطــقتشــکیلدادهوبطــور
مســتمر پیشــنهادهای وارده در
دبیرخانــهرابررســیمینمایــد.
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بهره برداری از چاه آب شرب شهر سیس شبستر
یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی بــا اعتبــار ۲.۵
میلیــارد تومــان بــا هــدف تأمیــن بخشــی از کمبــود
آب شــهر ســیس مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
بــا حضــور نماینــده مــردم شــریف شهرســتان شبســتر
در مجلــس شــورای اســامی ،فرمانــدار و مســئوالن
شهرســتان یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی بــا
هــدف تأمیــن بخشــی از کمبــود آب شــهر ســیس
بــه بهرهبــرداری رســید.
جعفــر راســتی نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اقــدام جهــادی در
پمپــاژ آب چــاه شــرب شــهر ســیس بــر لــزوم
انتقــال آب ارس بــه ایــن شهرســتان تأکیــد کــرد
و گفــت :بایــد بــه فکــر آینــدگان باشــیم و در
ذخیر هســازی منابــع آبــی تــاش کنیــم.

بــا بهرهبــرداری از ایــن حلقــه چــاه جمعیتــی برابــر بــا
 6هــزار نفــر کمبــود آب شــرب ســالم نخواهــد داشــت.
شــهر ســیس یکــی از شــهرهای شهرســتان شبســتر
کــه در بخــش مرکــزی شهرســتان شبســتر در ۱۴
کیلومتــری شــرق شبســتر واقــع شــده اســت.

افتخاری دیگر از خانواده بزرگ شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
آذربایجــان شــرقی بــه مناســبت
یــادوارهشــهدایکربــالومدافعــان
حــرمبــهمــدتدوروزبــاشــرکت
ورزشــکارانسراســراســتاندرســالن
فتــحخیبــربرگــزارشــد.

در ایــن مســابقات نیمــا خانــی
فرزنــدهمــکارشــرکتآبوفاضــالب
اســتاندروزنمثبــت182کیلوگــرم
بزرگســاالنموفــقبهکســبمقــاماول
فرزنــد همــکار شــرکت آبفــای ایــنرقابتهــادررشــتهفیزیــکشــد.
آذربایجــان شــرقی در مســابقات نفــراتبرتــرایــنمســابقاتدرقالــب
قهرمانــی پــرورش انــدام ،بــادی تیــماســتانیدرمســابقاتقهرمانــی
کالســیک و فیزیــک قهرمانــی کشــوروانتخابــیتیــمملــیشــرکت
آذربایجــانشــرقیموفــقبــهقهرمانی خواهنــدکــرد.
در ایــن رقابتهــا شــد.
درایــنرقابتهــا112شــرکتکننده
مســابقات پــرورش انــدام ،بــادی ســهردهســنیجوانــان،بزرگســاالنو
کالســیک،فیزیــک،فیزیککالســیک پیشکســوتانحضــورداشــتند.
وماســکوالرقهرمانــیباشــگاههای
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درپایــانمســابقاتازنفــراتاولتــا
ســوممســابقاتبــااهــدایحکــم،
لــوح،مــدالقهرمانــیوهمچنیــن
جوایــزنقــدیتجلیــلشــد.
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اعزام تانکرهای آبرسان از استان آذربایجان شرقی به مناطق سیلزده
باتوجهبــه جــاری شــدن ســیل
و حجــم بــاالی بارندگــی در اکثــر
اســتانهای کشــور بــا هــدف
ســرعت بخشــی بــه امدادرســانی
کمکهــای امــدادی بــه مناطــق
ســیلزده اعــزام شــد.
باتوجهبــه ســیل اخیــری کــه
در جنــوب کشــور بــه وقــوع
پیوســت و مــردم بیشــتر مناطــق
از لحــاظ دسترســی بــه آب ســالم
و بهداشــتی بــا مشــکل مواجــه
شــده بودنــد بــا هماهنگیهــای
الزم نســبت بــه اعــزام تانکــر
ســیار آبرســانی شــرکت آب و
فاضــاب آذربایجــان شــرقی
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جهــت تأمیــن آب شــرب بــه
روســتاهای ســیلزده اســتان
اصفهــانوکرمــاناقــدامگردیــد.
ســتاد مدیریــت بحــران شــرکت
آب و فاضــاب اســتان بــا اعــزام
نیروهــای عملیاتــی در قالــب 4
دســتگاه تانکــر آبرســانی بــه
مناطــقحادثهدیــدهانجــامشــد.
 3دســتگاه از ایــن تانکرهــا بــه
اســتان اصفهــان و یــک دســتگاه
نیــز بــه اســتان کرمــان اعــزام
شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت وزیــر نیــرو
در خصــوص خدماترســانی بــه

مناطــق ســیلزده دســتور داد:
صنعــت آب و بــرق بایــد تــا حــل
کامــل مشــکالت ناشــی از ســیل
و آبگرفتگــی اتفــاق افتــاده ،در
کنــار مــردم بــه خدمترســانی
ادامــه دهــد.
در ادامــه دســتور وزیــر آمــده
اســت ،کلیــه ســازههای آبــی
کشــور بهمنظــور اســتفاده
کامــل از منابــع آبــی فراهــم
شــده ناشــی از بارشهــای اخیــر
بایــد بــه نحــو مطلــوب مدیریــت
شــده و زمینــه ذخیــره حداکثری
آب فراهــم شــود.

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

57

شماره 22
شهریور 1401

تخصیــص  ۷۰میلیــارد تومان
برای طــرح آب و فاضــاب مراغه
 ۷۰میلیــارد تومــان بــرای طرحهــای آب و فاضــاب مراغــه
تخصیصیافتــه اســت .مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب مراغه
گفــت :بــا اعتبــار تخصیــص یافته بیــش از  ۳۰طــرح آبرســانی و
فاضــاب در روســتاهای ایــن شهرســتان اجــرا میشــود.
ســلیمانی افــزود :احــداث مخزن زاللســاز و مخزن آب شــهرک
امــام حســن (ع) از طرحهــای مهم آبرســانی شــهری اســت.
وی اضافــه کــرد :حفــر چــاه و تأمیــن آب شــرب روســتاها
بهنــق و چــوان بــاغ در بخــش آبرســان روســتایی در حــال
اجــرا اســت.

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب مراغــه ،اجــرای
شــبکه فاضــاب روســتاهای علویــان و طالبخــان و روســتاهای
مســیر رودخانــه صوفــی چــای بــا هــدف جمــعآوری
فاضالبهــای روســتایی اجــرا میشــود.
وی گفــت :مطالعــه مــدول ســوم تصفیهخانــه فاضــاب
امســال انجــام و ســال آینــده اجــرای آن آغــاز میشــود.
ســلیمانی افــزود :در شهرســتان مراغــه  ۱۰۰درصــد جمعیــت
از آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی بهرهمنــد هســتند.
وی گفــت :در شهرســتان مراغــه نیــز  ۹۶درصــد جمعیــت
تحــت پوشــش فاضــاب قــرار دارنــد.

رئیس جدید اداره آب و فاضالب شهر آبشاحمد منصوب شد
طــی حکمــی از ســوی رئیــس هیئتمدیــره و مدیرعامــل
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی ،ســعید شــکرزاده
بهعنــوان رئیــس جدیــد امــور آب و فاضــاب آبشاحمــد
معرفــی شــد .مراســم تودیــع و معارفــه رئیس جدیــد اداره
آب و فاضــاب آبــش احمــد بــا حضــور مهنــدس مــردی
بخشــدار شــهر آبشاحمــد و مهنــدس عظیمپــور معــاون
منابــع انســانی شــرکت آبفــای اســتان در محل بخشــداری
آبشاحمــد برگــزار شــد.
مهنــدس عظیمپــور بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم شــهر
آبشاحمــد بــر لــزوم افزایــش کیفیــت خدماترســانی و
تــاش هرچــه بیشــتر تأکیــد نمــود .وی ضمــن قدردانــی
از زحمــات رئیــس قبلــی اداره آب و فاضــاب آبــش
احمــد ،ابــراز امیــدواری نمودنــد کــه مهنــدس ســعید
شــکرزاده در جهــت پیشــبرد اهــداف شــرکت کوشــا و
توانمنــد بــوده و در انجــام ایــن امــر خطیــر موفــق باشــند.
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دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
با مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان
مدیرعامــل شــرکت آب و
فاضــاب آذربایجــان شــرقی
بــا مدیــرکل امــور اقتصــاد
و دارایــی اســتان دیــدار و
گفتگــو کــرد.
مهنــدس خانــی ضمــن ارائــه
فعالیتهــایصورتگرفتــهدرحــوزه
تأمیــنآبآشــامیدنیدرشــهرهاو
روســتاهایاســتانگفــت:شــرکت
آبفــاآذربایجــانشــرقیبهصــورت
شــبانهروزیمشــغولخدماترســانی
بــهمــردمشــهرهاوروســتاهایاســتان
میباشــد و تمــام تــالش خــود را خریــد در صنعــت آب و فاضــالب ،پروژههــاینیمهتمــاموهمچنیــنبحــث
جهــتکاهــشمشــکالتآبرســانیانجام ســرمایهگذاران نســبت بــه فــروش پروژههــایفاضــالبراازایــنطریــقبــه
محصــوالتخــوداطمینــاندارنــد .اتمــامبرســانیم.
میدهــد.
ویبــااشــارهبــهکاهــشنــزوالتجــوی رئیــس هیئتمدیــره شــرکت آب و مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی
وبارندگیهــادرســالجــاریگفــت :فاضــالبآذربایجــانشــرقیتصریــحکرد :آذربایجــانشــرقیهــمدرایــنجلســه
اگــر همــه ،صرفهجویــی و مصــرف همــکاریبانکهــاومراکــزتســهیالت بــاقدردانــیازخدمــاتارزنــدهشــرکت
بهینــهراســرلوحهکارخــودقــراردهیــم دهنــدهبــابخــشخصوصــیبــرای آبوفاضــالباســتاندرخدماترســانی
میتوانیــم تابســتان را بــا کمتریــن اجــرایپروژههــابــهنحــومطلــوبودر بــهمــردماظهــارداشــت:کارمهــمشــما
زمانبنــدیمناســب،درمیــزانمشــارکت باتوجهبــهافزایــشتقاضــایمردمــی
چالــشآبــیپشــتســربگذاریــم.
بخــشخصوصــیدرپروژههــایعمرانــی بــرایتأمیــنایــنمایــعحیاتــیوبــا
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب کشــوربســیارمؤثــراســتوایــنکار وجــودمحدودیتهایــیماننــدکمآبــی
آذربایجــانشــرقیادامــهداد:اســتان باعــثتوســعههرچــهبیشــترحــوزهآبو وخشکســالیکــهدرکشــوروجــوددارد
قابلتقدیــر میباشــد.
آذربایجــانشــرقیدارایظرفیتهــای فاضــالبخواهــدشــد.
بالقــوه و کمنظیــری اســت کــه بــا
ورودســرمایهگذارانبخــشخصوصــی وی افــزود :امکانــات و ظرفیتهــای بهــروزی افــزود :شــرکت آب و
و بهکارگیــری توانمندیهــای ایــن بخــشآبوفاضــالباســتاندراختیــار فاضــالباســتانبــاوجــودمشــکالت
بخــش،میتــوانشــاهدتوســعههــرچــه ســرمایهگذارانبخــشخصوصــیقــرار ومحدودیتهــایمالــیتوانســتهبــه
بیشــتردرحــوزهآبوفاضــالببــود .میگیــردتــادرراســتایاجــرایشــعار بهتریــننحــوهممکــنبــهمــردمارائــه
ســالجدیــدکــهتوســطمقــاممعظــم خدمــت نمایــد.
مهنــدس خانــی ادامــه داد :توســعه
بخــشآبفــابــاســرمایهگذاریبخــش رهبــریبــاعنــوان»تولیــد،دانشبنیــان ،ویازاعــالمآمادگــیدرارائــهتســهیالت
خصوصــیرارویکــرداصلــیشــرکتآب اشــتغالآفرین«نامگــذاریشــدهاســت ،وزیرســاختهابــهســرمایهگذاراندر
وفاضــالبکشــورنیــزدانســتوگفــت :همــراهبــادولــتتمــامتــوانخــودرا بخــشآبوفاضــالبخبــرداد.
جهــتتوســعهاســتانانجــامبدهنــد.
بــاهمــهمشــکالتموجــود،فضــابــرای مهنــدسخانــیتأکیــدکــرد:امیدواریــم درایــندیــداردرخصــوصمســائل
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در بتوانیــمدراجــرایپروژههــاازمــاده 56مربــوطبــهشــرکتآبوفاضالباســتان
صنعــتآبوفاضــالبمهیاشــدهاســت( .فاینانــسداخلــی)دراســتانبهتریــن ازجملــهتوزیــعوجــذباعتبــارات
ویاظهــارکــرد:امــروزهبــاتضمیــن اعتبــاراتممکــنراکســبکنیــمتــا عمرانــینیــزبحــثوتبــادلنظــرشــد.
abfaazarbaijan.ir
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برگــزاری جلســه آموزشــی و توجیهــی دفتــر
کار ســبز بــا هــدف تعمیــق دانــش و فرهنــگ ســبز

جلســه آموزشــی و توجیهــی
در راســتای اســتمرار دفتــر
کار ســبز در حــوزهی ســتادی
و  14واحــد تابعــه و بــا هــدف
تعمیــق دانــش و فرهنــگ
ســبز در ســالن کنفرانــس
شــهید فخریزاده شــرکت آب
و فاضــاب اســتان آذربایجــان
شــرقی برگــزار شــد.

ویــادآورشــدندکــهبــهاذعــان
رئیــسانجمــنمدیریــتســبز
ایــران،اقدامــاتســالگذشــته
شــرکتآبفــانهتنهــادرســطح
شــرکتهایآبفــاووزارتنیــرو
بلکــه در ســطح دســتگاههای
اجرایــی اســتان بیســابقه و
بینظیــر بــوده و بــه الگویــی
بــرایآنــانتبدیــلشــدهاســت.

در راســتای اســتمرار دفتــر
کار ســبز در حــوزهی ســتادی
و  14واحــد تابعــه ،جلســه
آموزشــیتوجیهــیدرمورخــه
29/06/1401بــاهــدفتعمیــق
دانــش و فرهنــگ ســبز در
شــرکتوبــاحضــورآقــایدکتــر
امامــیرئیــسانجمــنمدیریــت
ســبزایــران،اعضــایکارگــروه
دفتــرکارســبزشــرکتونیــز
رابطیــنســبزمناطــقتابعــهدر
محــلســالنکنفرانــسشــهید
فخــریزاده برگــزار گردیــد.
درابتــدایجلســهمهــدوینیــک
دبیــر کمیتــه مدیریــت ســبز،
بــهارائــهگزارشــیازعملکــردو
اقدامــاتســال1400پرداخــت

دکتــرامامــیرئیــسانجمــن
مدیریــت ســبز ایــران در
ایــنجلســهضمــنتشــکراز
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضالب
اســتاندرخصــوصحمایــتو
توجــهویــژ هایکــهبــهتوســعه
فرهنــگ ســبز و پروژههــای
ســبزداشــتندیــادآورشــدند
کــهدرراســتایتعمیــقدانــش
وفرهنــگســبزکــهامســالبــا
تغییــر رویکــرد همــراه بــوده
وبــاشــعاراقتصــادمــاهمــان
محیطزیســت شــرکت ماســت
پروژ ههــا رو  پیــش میبریــم.
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درادامــهبرنامــهمهندسعباســی
معــاون برنامهریــزی و توســعه
ســرمایهگذاریضمــنتقدیــراز

زحمــاتهمــههمــکاراندرگیــر
درایــنپروژههــاازرابطیــنســبز
مناطقــیکــهموفــقبــهاخــذ
گواهینامههــایدفتــرکارســبز
شــدهبودنــدبــااهــدایلوحــی
تقدیــربــهعمــلآوردنــد.
همچنیــن کالس آموزشــی
توجیهــیبــرایرابطیــنســبز
مناطــق برگــزار و از برنامههــا
و دانشهــای نویــن در عرصــه
مدیریــت ســبز آگاهــی یافتنــد.
الزمبــهتوضیــحمیباشــدکــه
شــرکت آبفــا در ســال 1400
عــالوهبــراســتقراردفتــرکار
ســبز و دریافــت گواهینامــه از
جامعــهســبزاروپــاوانجمــن
مدیریــتســبزایــراندرحــوزهی
ســتادیو14واحــدتابعــه،موفــق
بــهاخــذگواهینامــهمحاســبه
ردپــایکربــنبــرایتصفیهخانــه
فاضــالبمراغــهازبنیــادجهانــی
انــرژی و نیــز اســتمرار مــدل
مدیریــت ســبز تصفیهخانــه
تبریــزواخــذنشــانمدیریــت
ســبزازشــانزدهمیندورهجایــزه
مدیریــتســبزایــرانگردیــد.
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برگزاری جلسه بررســی پروژههای جهاد ملی آبرسانی به مناطق محروم
با حضور ناظــر عالی وزارت نیــرو در پروژههــای محرومیتزدایی
جلســه بررســی پروژههــای جهــاد
ملــیآبرســانیبــهمناطــقمحــروم
بــاحضــوردکتــرخــاناحمــدیو
نماینــدگان قــرارگاه امــام حســن
مجتبــی(ع)درشــرکتآبوفاضــالب
اســتانآذربایجــانشــرقیبرگــزار
گردیــد.
درایــنجلســهرئیــسهیئتمدیــره
ومدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتاندرخصــوصرونــداجــرای
پــروژهودرصــدپیشــرفتکاریبــه
ارائــهگــزارشپرداخــت.
مهنــدسخانــیبــابیــاناینکــهقــرار
اســت121روســتایاســتانآذربایجان
شــرقیدرقالــبقــراردادبــاقــرارگاه
امــامحســنمجتبــی(ع)بهعنــوان
پــروژهیمحرومیتزدایــیآبرســانی
شــود،اظهــارکــرد:ایــنپروژههــا
کــهپایــانســالگذشــتهآغــازشــده
اســتهــماکنــونازپیشــرفتخوبــی
برخــوردارمیباشــد.
دکتــرخــاناحمــدیناظرعالــیوزارت
نیــرودرپروژههــایمحرومیتزدایــی
بــااشــارهبــههماهنگــیوهمدلــی
کــهدرمیــانشــرکتآبوفاضــالب
اســتانوقــرارگاهامــامحســنمجتبــی
(ع)میباشــدابــرازامیــدواریکــرد
کــهایــنهمدلــیباعــثتســریعدر
انجــام بموقــع پروژههــا گــردد و
شــاهدآبرســانیبــهمناطــقمحــروم
دراســتانآذربایجــانشــرقیباشــیم.
درایــنجلســهنســبتبــهاجــرای
بموقــعپروژههــاتأکیــدودرخصــوص
تســریع پروژههــا در راســتای
بهرهمنــدی مــردم محــروم ایــن
روســتاهامــوردبررســیقــرارگرفــت.
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برگــزاری دوره آموزشــی و نشســت ابــاغ
سیاســتهای آموزشــی صنعــت آب و فاضــاب

دوره آموزشــی و نشســت ابــاغ ممکــندراختیــارمــردمقــراردهیــم .بــروزرســانیاطالعــاتبهترینعملکــردرا
درحــوزهکاریخودشــانداشــتهباشــند.
سیاســتهای آموزشــی صنعــت وی ادامــه داد :از مســئوالن محتــرم
آب و فاضــاب بــا حضــور معــاون آمــوزشخواســتارمآمــوزشطــوری _________________________
منابــع انســانی و تحقیقــات باشــدکــههمــکارانبــهتمــامنقــاط باالتریــن درجــه انســان میــزان
و مدیــران آمــوزش سراســر کشــورســفرداشــتهباشــندتــابــادیــدن ســطح آگاهــی وی اســت
کشــور در شــرکت آب و فاضــاب شــرایطمختلــفازتجربیــاتهمدیگــر
مدیــرکلنیــرویانســانیوتحقیقــات
آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد .اســتفادهکننــد.
شــرکت مهندســی آب و فاضــالب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب کشــوردرایــننشســتضمــنتوضیــح
آذربایجــانشــرقیضمــنتقدیــروتشــکر آذربایجــانشــرقیبــااشــارهبــهارتبــاط سیاســتهای آمــوزش صنعــت آب و
ازشــرکتکنندگاندرایــننشســتبــا علــم و صنعــت خاطرنشــان کــرد :فاضــالبکشــورگفــت:بــاهمــکاری
اشــارهبــهشــعارامســالکــهازســویمقام آموزشهــابایــدتــداومداشــتهباشــندو دانشــگاههایمعتبــرواســاتیدبزرگــوار
معظــمرهبــریتولیــد،دانشبنیــانو تمــامهمــکاراندرحیــنخدمــتبایــد
درحــالبــروزرســانیوایجــادتغییراتــی
اشــتغالآفریننامگــذاریشــدهاســت همیشــهدرحــالیادگیــریباشــندتــابــا
درنحــوهآموزشهــاهســتیم.
گفــت:شــرکتهایآبوفاضــالبنیــز
بایــدآموزشهــارابــهســمتدانشبنیــان
شــدنســوقدهنــدتــاعلــمبهصــورت
عملــیبــهبدنــهشــرکتتزریــقشــودتــا
شــاهدمفیــدبــودنآنباشــیم.
مهنــدسخانــیافــزود:آمــوزشخــوب
باعــثمیشــودهمــکارانبــااطالعــات
کامــلوبــاتکنولــوژیروزوعلمــی
شــدنکارهــاوفعالیتهــاآبشــرب
ســالموبهداشــتیرابــهبهتریــننحــو
دکتــر محرمــی راد افــزود :وظیفــه اصلی
حــوزه آموزش ،آمــوزش و توانمندســازی
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نیــروی انســانی اســت؛ بنابرایــن از تمامــی مســئوالن
ایــن حــوزه خواســتارم بــا بازخوانــی دســتورالعملها
در حــوزه آمــوزش ارتبــاط تنگاتنگــی بــا کارکنــان
جهــت مشخصشــدن میــزان نیــاز آنهــا بــرای
آمــوزش داشــته باشــند تــا بــا احصــای آنهــا
بهتریــن دورههــای آموزشــی در نظــر گرفتــه شــود.
وی ادامــه داد :آموزشهــا هــم در حــوزه تخصصــی
مدیــران و هــم ســایر کارکنــان بهصــورت مهارتــی
شــروع کردیــم تــا عــاوه بــر تئــوری بهصــورت
عملــی و مهارتــی نیــز از نزدیــک در جریــان آخریــن
اطالعــات ،تکنولــوژی و عملکردهــا باشــیم.
مدیــرکل منابــع انســانی و آموزش شــرکت مهندســی
آب و فاضــاب کشــور در پایــان خاطرنشــان کــرد:
برنامــه ویــژهای نیــز بــرای آمــوزش مدیــران و
کارشناســان حــوزه آمــوزش خواهیــم داشــت تــا
آنهــا بهعنــوان ســربازان خــط مقــدم ایــن حــوزه
بتواننــد بــا یادگیــری بهروزتریــن مطالــب بهتریــن
عملکــرد را داشــته باشــند.
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در دیدار رئیس مجتمع آموزش عالی آذربایجان با مدیرعامل شرکت آبفای استان رقم خورد:

تأکید بــر افزایــش همــکاری آبفــای اســتان با
مجتمــع عالــی آموزشــی و پژوهشــی آذربایجان
دیــدار ریاســت مجتمــع آمــوزش عالــی آذربایجــان بــا  مدیرعامل
شــرکت آبفــای اســتان در راســتای توســعه آموزشهــای
تخصصــی صنعــت آب و فاضــاب انجــام شــد.
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان ضمــن تشــکر از حضــور دکتر
پریــش رئیــس مجتمــع عالــی آموزشــی و پژوهشــی آذربایجــان و
هیئــت همــراه گفــت :مجتمــع آذربایجــان ســابقه درخشــانی در
امــر آمــوزش نیروهــای متخصــص و مدیــران دارد کــه مدتــی بود
بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا دورههــای آموزشــی حضــوری
متوقــف و کمرنــگ شــده بــود .امــا بــا پایــان یافتــن پاندمــی
کرونــا ،امیدواریــم همکاریهــا و ارتباطــات میــان شــرکت آبفــای
اســتان و آن مجتمــع گســترش یابــد.
وی تأکیــد کــرد پیشــرفت در هــر حــوزهای در گــرو آمــوزش
و توســعه نیــروی انســانی اســت درنتیجــه کیفیــت آمــوزش
بــرای مــا از اولویــت برخــوردار اســت .بدیــن منظــور بایــد
اســتادان باکیفیــت را هــم در ســطح اســتان و هــم در ســطح
کشــور بهکارگیــری کنیــم ،البتــه همــواره قــدردان اســتادان و
پیشکســوتان توانمنــد ایــن صنعــت هســتیم.
دکتــر پریــش ،رئیــس مجتمــع آمــوزش عالــی آذربایجــان نیــز
ضمــن تشــکر از مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان بهخاطــر
توجــه ویــژه بــه موضــوع کیفیــت آمــوزش گفــت :در مجتمــع
آموزشــی پژوهشــی آذربایجــان هرســاله صدهــا دوره آموزشــی
برگــزار میگــردد و تــاش میکنیــم همــواره متناســب بــا
انتظــارات ،کیفیــت ارائــه آمــوزش را ارتقــا دهیــم ،البتــه مدتــی
نیــز بــه دلیــل همهگیــری کرونــا بهناچــار کالسهــا آنالیــن
برگــزار شــد کــه بــا افــت کیفیــت و بعض ـاً مشــکالت سیســتم
حضوروغیــاب همــراه شــد امــا پــس از آن کیفیــت آمــوزش بــه
وضــع ســابق بازگشــت و عالوهبــرآن دانشــجویان میتواننــد از
فضــای و امکانــات ایــن مجتمــع بــه نحــو احســن اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد شــرکت آبفــای اســتان بهعنــوان شــرکت نمونــه
شــناخته میشــود و همــواره بــه فکــر ارتقــای کمــی و کیفــی
خدمترســانی بــه مــردم عزیــز اســتان اســت مــا نیــز مفتخــر
بــه ایــن همــکاری هســتیم و امیدواریــم ایــن همکاریهــا در
ســالهای آینــده نیــز ادامــه یابــد.
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تصفیهخانــه آب هشــترود فراینــد حذف
آرســنیک را بهخوبــی انجــام میدهــد
مدیــر مرکــز پایــش آب و فاضــاب اســتان دربــاره
موضــوع مطــرح شــده در خصــوص وجــود آرســنیک
در آب شــرب شــهر هشــترود گفــت :تصفیهخانــه آب
شــهر هشــترود بهخوبــی آرســنیک را طــی فراینــد
انعقــاد ،لختهســازی ،زالل ســازی و فیلتراســیون
حــذف میکنــد.
مدیــر مرکــز پایــش آب و فاضــاب اســتان بــا اعــام
ایــن مطلــب گفــت :بهتریــن روش حــذف آرســنیک
بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی تصفیــه متعــارف
شــامل فرایندهــای انعقــاد ،لختهســازی ،زاللســازی و
فیلتراســیون میباشــد.
وی افــزود :در شــهر هشــترود تصفیهخانــه متعــارف بــه
ظرفیــت  120لیتــر بــر ثانیــه کــه جدیــدا ً هــم مــورد
اصــاح و بازســازی قــرار گرفتــه اســت وجــود دارد کــه
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تمــام فرایندهــای ذکــر شــده را داراســت و بهخوبــی
آرســنیک را حــذف مینمایــد؛ لــذا باتوجهبــه اســتاندارد
ملــی ایــران بــه شــماره  1053تمــام پارامترهــای آب
شــرب مجــاز و اســتاندارد میباشــد.
خانــم نیکمــرام ادامــه داد :بــرای ارتقــای تصفیهخانــه
 100میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات تنــش و
بازســازی در یــک ســال گذشــته هزینــه گردیــده اســت
و در حــال حاضــر تصفیهخانــه بهتریــن وضعیــت را
داراســت.
وی در پایــان افــزود :طــرح بلندمــدت آبرســانی بــه
هشــترود طــرح آبرســانی از ســد کلقــان میباشــد؛ امــا
بــرای توجیــه ردیــف جدیــد طــرح آبرســانی بلندمــدت
زیــر ســؤال بــردن کیفیــت آب موجــود کار صحیحــی
بــه نظــر نمیرســد.
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
آذربایجان شــرقی عضو ســتاد اربعین استان شد
اســتاندار آذربایجــان شــرقی طــی حکمــی مهنــدس خانــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان
را عضــو ســتاد اربعیــن منصــوب کــرد .متــن حکــم بدین شــرح اســت:
سالمعلیکم؛
در اجــرای دســتورالعمل مدیریــت و ســاماندهی زائریــن اربعیــن حســینی (ع) موضــوع
نحــوه تشــکیل ســتاد اســتانی و کمیتههــای متناظــر اســتانی بهموجــب ایــن حکــم
مهنــدس محمدخانــی را بهعنــوان عضــو ســتاد اربعیــن منصــوب مینمایــم.
اهتمــام مســتمر نســبت بــه توســعه مشــارکتهای مردمــی و فعالیــت مردممحــور،
توســعه تســهیالت و خدمــات بــه زائریــن ،تقویــت شــبکههای آب و فاضــاب ،تهیــه و
تأمیــن تانکرهــای آبرســان ،تأمیــن آب بستهبندیشــده و یــخ در ایــام اربعیــن ،تــاش
وافــر بــر عملیاتــی نمــودن اصــول حاکــم بــر مراســم راهپیمایــی معنــوی اربعیــن و
همچنیــن شــرکت منظــم و مرتــب در جلســات اســتانی از جملــه مــواردی اســت کــه
انتظــار دارد بــا اســتعانت از درگاه ایــزد منــان در برگــزاری هرچــه باشــکوهتر ایــن
ل آوریــد.
مراســم عظیــم معنــوی تــاش و اهتمــام الزم را بعم ـ 
توفیقــات روزافزونتــان را در راســتای تحقــق اهــداف عالیــه نظــام جمهــوری اســامی
در ظــل توجهــات حضــرت ولیعصــر (عــج) و انفــاس قدســیه ائمــه اطهــار (ع) باالخــص
ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــدا ...الحســین (ع) و تاســی از رهنمودهــای
حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری (مدظلهالعالــی) از درگاه پــروردگار متعــال خواســتارم.
عابدین خ ّرم
							

66

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

abfaazarbaijan.ir

شماره 22
شهریور 1401

رئیس جدید ســامانه ارتباطــات مردمی 122
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی منصوب شد
طــی حکمــی از ســوی مهنــدس خانــی
مدیرعامــل آبفــای آذربایجــان شــرقی،
مهنــدس بنایــی بهعنــوان رئیــس جدیــد
ســامانه ارتباطــات مردمــی  122منصــوب و
از خدمــات مهنــدس رفیعــی رئیــس قبلــی
ایــن مرکــز تقدیــر گردیــد.
آبفــای اســتان در خصــوص اهمیــت مرکــز
ارتباطــات مردمــی  ۱۲۲گفــت :شــرکتهای آب
و فاضــاب بهمنظــور ارائــه خدمــات مناســب،
نیــاز بــه ارتبــاط دائمــی بــا مشــترکین خــود
دارنــد.

نزدیــک کــرد و ایــن فرصــت را بــه وجــود آورده
کــه مــردم بتواننــد بهراحتــی نقطهنظــرات و
انتقــادات خــود را بازگــو نماینــد.
مهنــدس خانــی در پایــان تأکیــد کــرد :کاربــران
ســامانه  122بایســتی بــه طــور شــبانهروز
پاســخگوی ســؤاالت و درخواســتهای مــردم
باشــند و بــا صبــر و حوصلــه و ســعه صــدر بــا
مشــترکان برخــورد داشــته باشــند.

مهنــدس خانــی افــزود :خدمــات قابــل ارائــه در
ایــن مرکــز در شــش بخــش پاســخگویی بــه
ســؤاالت ،ثبــت درخواســت خدمــات ،رســیدگی
بــه شــکایات و پیگیــری آن ،نظرســنجی و
بازخــورد ،اطالعرســانی و ارائــه گزارشهــای
تحلیلــی و مدیریتــی قابــل تفکیــک هســتند.
وی ادامــه داد :نهایتـاً اینکــه آب و فاضــاب بیــش
از گذشــته تــاش مینمایــد مشــکالت مردمــی
در رابطــه بــا آب را باتوجهبــه حساســیت و
اهمیــت آن ،لحظــهای رصــد نمایــد تــا بتوانیــم
بــا عملکــرد مطلــوب رضایتمنــدی بیشــتری بیــن
مشــترکان محتــرم داشــته باشــیم.
مدیرعامــل آب و فاضــاب اســتان اظهــار
کــرد :امــروزه فضــای مجــازی ارتبــاط بیــن
دســتگاههای اجــرای و مــردم را بیــش از حــد
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مدیر جدید امور آبفای شهرســتان بستانآباد معرفی شد
مدیــرامــورآبفــایشهرســتان مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
بســتانآباد طــی مراســمی در آذربایجــان شــرقی مهنــدس
محــل فرمانــداری شهرســتان ســلیمیانبهعنــوانمدیــرامــور
آبفــای شهرســتان بســتانآباد
معرفــیشــد.
معرفــیشــد.
درایــنمراســمکــهبــاحضــور
مهنــدس عظیمپــور معــاون معــاونمنابــعانســانیوتحقیقات
منابــع انســانی و تحقیقــات و در ایــن مراســم بــر ضــرورت
مهنــدسپورمحــرممدیــردفتــر صرفهجویــی  10درصــدی در
حراســتوامــورمحرمانــهشــرکت مصــرفآببــرایعبــوربــدون
آبوفاضــالباســتانوفرمانــدار تنــشازتابســتانتأکیــدکــردو
شهرســتان بســتانآباد  شــد ،گفــت10:درصــدکاهــشمصرف،
ضمــنتقدیــراززحمــاتمهندس مشــکلیدرفراینــدزندگــیایجــاد
جهانگیــریطــیحکمــیازســوی نخواهــدکــرد.

68

وی بــر رضایتمنــدی مــردم
تأکیــدکــردوادامــهداد:بایــد
خدمترســانیبــهمــردمبــدون
وقفــهادامــهداشــتهباشــدو
بــهآبرســانیروســتاهاتوجــه
ویــژهداشــت.
مهنــدس عظیمپــور افــزود:
امیــدوارم بــا همــکاری همــه
مــردمازایــنتابســتانگــرمکــه
منجــربــهافزایــشمصــرفدر
حــوزهآبشــدهرابــاموفقیــتو
ســربلندیعبــورکنیــم.
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محمدی بهعنــوان مدیر جدیــد امور
آبفــای شهرســتان میانه معرفی شــد

ضمــنتقدیــراززحمــاتمهنــدس
مدیــر امــور آبفــای شهرســتان
مهرگــوطــیحکمــیازســوی
میانــه طــی مراســمی در
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
محــل فرمانــداری شهرســتان
اســتانمهنــدسصمــدمحمــدی
معرفــی شــد.
بهعنــوانمدیــرامــورآبفــایایــن
درایــنمراســمکــهبــاحضــور شهرســتانمعرفــیشــد.
مهنــدس عظیمپــور معــاون معــاونمنابــعانســانیوتحقیقات
منابــع انســانی و تحقیقــات و ومعــاونامــورمشــترکینودرآمد
مهنــدسیوسـفزادهمعــاونامــور درایــنمراســمدرســخرانیهــای
مشــترکینودرآمــدشــرکتآبو جداگانــه بــر خدمترســانی
فاضــالباســتانوفرمانــدارویــژه هرچــهبهتــروبیشــتربــهمــردم
شهرســتانمیانــهبرگــزارشــد ،تأکیــدکردنــدوگفتنــد:یکــیاز
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هدفهــایاصلــیشــرکتآبو
فاضــالباســتان،جلــبرضایــت
مشــتریانوخدمــاتگیرنــدگان
ازطریــقارائــهخدمــاتباکیفیــت
مطلــوباســتکــهایــنمــورد
شهرســتانهایاســتاننیــزبایــد
بــهنحــواحســنتانجــامشــود.
درپایــانایــنجلســه،مهنــدس
مهرگــو،گزارشــیازعملکــردامور
آبفــایایــنشهرســتانمیانــهدر
زمــانحضــورشدرایــنادارهرا
تشــریحکــرد.
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برگــزاری مراســم تجلیل از همــکاران
آزاده شــرکت آب و فاضــاب اســتان
بــهمناســبت26مردادمــاهســالروز
بازگشــتآزادگانســرافرازجنــگ
تحمیلــی بــه میهــن اســالمی،
مراســمتجلیــلازهمــکارانآزاده
و حماسهســازان دوران دفــاع
مقــدس؛ در ســالن کنفرانــس
شــرکت برگــزار گردیــد.
مراســمتجلیــلازهمــکارانآزاده
شــرکتبــاحضــورمهنــدسبقایــی
مشــاوراســتانداردرامــورایثارگــران،
مهنــدسخانــیمدیرعامــلشــرکت
آب و فاضــالب اســتان ،معاونیــن
و مشــاور مدیرعامــل در امــور
ایثارگــران در ســالن کنفرانــس
شــرکتبرگــزارگردیــد.
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درایــنمراســممهنــدسخانــیبــا
اشــارهبــهنقــشمهــمآزادگاندردوران
هشــتســالدفــاعمقــدس،اظهــارکرد:
جانفشــانیها و بزرگمردیهــای
رزمنــدگانهشــتســالدفــاعمقــدس
همیشــهودرهمــهاعصــارجاودانــه
خواهــدبــود.ایــنبــزرگمــردانبــا
رشــادتواقتــداردرجنــگتحمیلــی
حماســهبزرگــیآفریدنــدوایــنکشــور
مدیــونازخودگذشــتگیآنــانهســت.
وی ادامــه داد :آزادگان اســطورههای
صبــر،مقاومــتوپایــداریهســتندو
اگــرامــروزآرامــشوآسایشــیوجــود
داردبــهواســطهرشــادتوفــداکاری
ایــنافــراداســت.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
اســتانافــزود:ایــنبــزرگان،دوران
ســختاســارتدرزندانهــایرژیــم
بعثــیراعزتمندانــهتحمــلکردنــد
وپــسازآزادینیــزهمچنــانبــدون
منــتوچشــمداشــتیدرخدمــت
مــردمونظــامهســتند.
درایــنمراســمهــریــکازآزادگانبــه
بیــانخاطــراتخــوددردورانســخت
اســارتپرداختنــد.
درپایــانمراســملــوحسپاســیبــه
همــکارانآزادهشــرکتآبوفاضــالب
اســتانازطــرفمدیرعامــلشــرکت
اهــداگردیــد.
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جوابیــه شــرکت آب و فاضــاب آذربایجان
شــرقی در خصوص طعــم و بوی آب شــرب
مدیریــت مرکــز پایــش آب و
فاضــالباســتاندربــارهســؤالهای
مطــرحشــدهدرخصــوصطعــم
وبــویآبشــربشــهرتبریــزو
شهرســتانهاییکــهمســتقیماًاز
آبتصفیهخانــهزرینــهرودتأمیــن
میگــرددجوابیــهایصــادرکــرد.
مدیریــتمرکــزپایــششــرکتآب
وفاضــالباســتانگفــت:حــدود
66درصــدآبآشــامیدنیموردنیــاز
شــهروندان کالنشــهر تبریــز از
منابــعســطحیبــودهکــهازطریــق
ســدشــهیدکاظمــی(بــوکان)و
ازطریــقتصفیهخانــهزرینــهرود
واقــعدراســتانآذربایجــانغربــی
بــامشــخصات177کیلومتــرخــط
انتقــال5،ایســتگاهپمپــاژو12
مخــزنذخیــره،بــاظرفیــت5/2
مترمکعــبدرثانیــهوســدنهــد
واقــعدر43کیلومتــریشــمال
تبریــز و از طریــق تصفیهخانــه
نهنــدبــاظرفیــت6/0مترمکعــب
درثانیــهازطریــقســازمانآب
منطقــهای اســتحصال و جهــت
توزیــعبــهشــرکتآبوفاضــالب
انتقــالدادهمیشــود34درصــد
مابقــیازطریــقچاههــایعمیــق
واقــع در دامنــه کــوه ســهند
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باکیفیــت بســیار بــاال توســط
شــرکت آب و فاضــالب تأمیــن
میگــردد.
درمــورداعــالمشــهروندانعزیــز
مبنــیبــروجــودطعــموبــوی
اخیــردرآبشــربمناطــقتحــت
پوشــشتصفیهخانــهزرینــهاعــالم
مـیدارد:باتوجهبــهاینکــهتغییــرات
اقلیمــیکــهیکــیازچالشهــای
اساســیدردنیــاوکشــورعزیزمــان
ایــرانمطــرحاســت،افزایــشدمــا،
تغییــرچرخــههیدرولیکــیآبو
تغییــرالگــویبارندگــی،باعــث
پاییــن آمــدن آب پشــت ســد
مخــزنذخیــرهســدبــوکانبــوده
کــهایــنامــرامــکانوجــودفراینــد
بیهــوازیبیولوژیــکدراعمــاق
ســدرامحتمــلنمــودهموجــب
تغییــرات کیفــی آب منجملــه
طعــم و بــوی آن در آبهــای
ســطحیشــدهاســت.
درایــنراســتاهمــکارانمحتــرم
آبمنطقـهایوآبوفاضــالببــا
تالشهــایشــبانهروزیخــوددر
خصــوصکمیــتوکیفیــتآب
ازهیــﭻکوششــیدریــغنورزیــده
ودرایــنشــرایطبحرانــیکشــور
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کــهبســیاریازکالنشــهرهابــا
کمبــودچندیــنســاعتهقطــعآب
مواجــهاســتعــالوهبــرجلوگیــری
از قطعــی آب ،بــا پایشهــای
روزانــهخــوددرتصفیهخانههــا،
خطــوطانتقــالوشــبکهتوزیــع
درمجهزتریــنآزمایشــگاهخــود
درشــمالغــربکشــورکیفیــت
آبرانیــزتضمیــننمــودهاســت
کــهایــنمهــمازســویمرکــز
بهداشــت اســتان کــه ارگان
ناظــربــرکیفیــتآبوفاضــالب
میباشــدمــوردتأییــداســت.
مطابــقمذاکــراتمتعــددانجــام
یافتــهبــهمــوازاتفعالیتهــای
فــوق،همــکارانآبمنطقــهایدر
صــدداجرایــینمــودنمطالعــات
خــودمبنــیبــرحــذفطعــموبــو
در تصفیهخانههــای آب هســتند.
درحــالحاضــرامیــداســتبــا
گــذرازبحــرانکمآبــیباتوجهبــه
مصــرفبــاالیآبوکاهــشدمــای
هــواوبهبــودبارندگیهــایفصلــی
شــاهدارتقــایکیفیــتآبازنظــر
طعــموبــوباشــیم.
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جلسه بررسی عملکرد حوزه خدمات مشترکین و درآمد با حضور مدیرعامل
آبفای استان آذربایجان شرقی و مدیران مناطق تبریز و شهرستانهای استان
عملکــردحــوزهخدمــاتمشــترکینو
درآمــداســتانبــاحضــورمدیرعامــل
شــرکتآبوفاضــالبآذربایجــان
شــرقی،معاونــان،مدیــرانســتاد،
مدیــران7گانــهشهرســتانتبریــز
و شهرســتانهای تابعــه اســتان
درمحــلســالنکنفرانــسشــرکت
مــوردبررســیقــرارگرفــت.
مهنــدسخانــیدرایــندیــدارضمــن
قدردانــیاززحمــاتپرســنل،حفــظ
روحیــههمدلــیهمــراهبــاتــالش
مضاعــفبهمنظــوررشــدوارتقــای
شــرکتومدیریــتراخواســتارشــد.
ویادامــهافــزود:باتوجهبــهتابســتان
ســخت پیــش رو اهتمــام ویــژه
کارکنــان شــرکت آب و فاضــالب
رادرگــذرموفــقازپیــکمصــرف
و مدیریــت مصــرف بهمنظــور
جلوگیــریازقطعــیآبدرتبریــزو
ســایرشهرســتانهایاســتانرابــهاز
رســالتهایاصلــیشــرکتدانســت.

72

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب غیرمجــازووصــولمطالبــاتالزمــه
آذربایجــانشــرقیادامــهداد:ســال تــداومخدمــاتآبرســانیاســت.
گذشــته  15شهرســتان اســتان
دچــارتنــشآبــیبودنــدکــهبــا مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
برنامهریزیهــایانجــامشــدهوتــالش آذربایجــانشــرقیتکریــماربابرجــوع
تمــامپرســنلزحمتکــشامســالبــه وخدماترســانیبــهمــردمرااولویــت
7شهرســتانرســیدهکــهســعیداریــم نخســتدانســتواظهــارکــرد:الزمــه
ســالبعــدبــهصفــرشهرســتانبرســد .رســیدنبــهایــنهــدفمهــمدرابتــدا
رضایــتشــغلیکارکنــاناســتکــه
مهنــدسخانــیتصریــحکــرد:مدیریــت تمــامتــالشخــودرادرایــنراســتابــه
مصــرفآب،شناســاییوجمــعآوری کار میبندیــم.
انشــعاباتغیرمجــازووصــولآببهــا
بهطورجــدیومســتمرتوســطامــور مهنــدس خانــی خاطرنشــان کــرد:
آبوفاضــالبشهرســتانهادردســت خدمترســانی بــه مــردم شــریف
پیگیــریواجراســتکــهجهــتتحقــق آذربایجــانشــرقی،همــوارهاولویــت
بیشــتراهــدافموردنظــرازظرفیــت مدیــران و کارکنــان شــرکت آب و
دهیــارانوشــوراهایاســالمینیــز فاضــالباســتانبــودهوبــاتدابیــر
اندیشــیدهشــدهایــنراهبــاقــوت
اســتفادهخواهــدشــد
بیشــترادامــهخواهــدداشــت.
ویبــااشــارهبــهاخطاریههــایصادر
شــدهبــرایانشــعاباتغیرمجــازو ویازکارکنــانایــنمنطقهدرخواســت
جریمــهتعــدادیازایــنانشــعابات ،کــرد در تصمیمســازیها مشــارکت
گفــت :جمــعآوری انشــعابات فعــالداشــتهباشــندتــاشــرکتبــه
اهــدافخــوددســتپیــداکنــد.
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ارســال نیروی متخصص ،تجهیزات و امکانات
شرکت آب و فاضالب اســتان به شهر همدان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــر حســب دســتور
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور
مبنیبــر ارســال نیــرو و تجهیــزات و امکانــات موجــود
شــرکتها بــه شــهر همــدان اقــدام بــه ارســال نیــرو و
تجهیــزات نمــود.
بــا عنایــت بــه مشــکل بــه وجــود آمــده شــهر همــدان و قطعــی
و افــت فشــار آب در ایــن اســتان و دســتور مدیرعامــل شــرکت
مهندســی آب و فاضــاب کشــور مبنیبــر ارســال تجهیــزات و نیــرو
بــه آن شــهر ،مهنــدس خانــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان دســتور ویــژهای بــه مدیــر مرکــز مدیریــت بحــران و مدیــر
پشــتیبانی شــرکت صــادر نمــود و طــی ایــن دســتور  ۲دســتگاه
تانکــر آبرســان  ۱۳۰۰۰لیتــری و  ۲تیــم واکنــش ســریع در قالــب
تیمهــای جوشــکار پلیاتیلــن همــراه بــا دســتگاه و خــودرو بــه
محــل اعــزام گردیــد.
همچنیــن در ایــن راســتا  ۲۰۰۰متــر لولــه پلیاتیلــن ۱۱۰
میلیمتــری و  ۲۰۰۰متــر لولــه پلیاتیلــن  ۱۶۰میلیمتــری و
 ۲۰۰۰متــر لولــه داکتیــل  ۷۰۰میلیمتــری ارســال گردیــد.
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آغاز عملیات اجرایــی خط انتقال فاضالب آموزشــگاه
انتظامــی تخصصــی حضــرت ولیعصر (عــج) فراجا

خط انتقــال فاضــاب آموزشــگاه
انتظامــی تخصصــی حضــرت
ولیعصــر (عــج) فراجــا بــا حضور
مهنــدس خانــی مدیرعامــل
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجان
شــرقی ،مهنــدس ملکیــان معاون
توســعه و بهرهبــرداری فاضــاب
شــرکت آب و فاضــاب اســتان و
مســئوالن انتظامــی برگــزار شــد.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیدرایــنمراســم
ضمــن تشــکر از همــکاری و
کمکهــای فرماندهــی انتظامــی
اســتانبــهارائــهگزارشــیازرونــد
کارهــایانجــامشــدهوهزینههــای
پــروژهپرداخــت.
مهنــدسخانــیگفــت:ایــنپــروژه
بــهطــول2کیلومتــروبــااعتبــاری

74

بالــغبــر140میلیــاردریــالاجرائــی بتوانیــمهرچــهزودتــرایــنپــروژهرا
خواهــدشــد.
انجــاموشــاهدافتتــاحآنباشــیم.
ویافــزود2:کیلومتــردیگــرنیــز
داخــلشــهرودرادامــهایــنپــروژه
نیــزبایــداصــالحوتعویــﺾلولــه
گــردد تــا در آینــده پاســخگوی
تعــدادزیــادجمعیــتوحجــمبــاالی
فاضــالبباشــد.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیاجــراواتمــام
هرچــهزودتــرایــنپــروژهرامنــوط
بــهگــذرازاتوبــاندانســتوگفــت:
باتوجهبــهاینکــهقســمتیازخــط
انتقــالازاتوبــانکســاییبایــدعبــور
کنــد؛بنابرایــنامیدواریــمبــاهمکاری
همهجانبــهادارهمحتــرمراهــداری،
نیــرویانتظامــی،ســایرارگانهــای
مربوطــهومــردمشــریفاســتان

ویادامــهداد:درراســتایگســترش
وتســریعاجــرایپــروژهفاضــالب
برنامههایــیدرســالجــاریودر
ســالهای آتــی در دســت اجــرا
میباشــدکــهبــاتخصیــصاعتبــارات
الزمبــهمرحلــهاجــرادرخواهــدآمــد
تــابتوانیــمدرجهــتبهبــودکیفیــت
خدماترســانی قــدم برداشــته و
مطالبــاتبــهحــقهموطنــانعزیــز
راپاســخگوباشــیم.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیگفــت70/08:
درصــد جمعیــت شــهری تحــت
پوشــشخدمــاتفاضــالبقــرار
داردوایــندرحالــیاســتکــه
درصــد بهرهمنــدی از خدمــات
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فاضــالبدرایــنشــرکتبیــشاز
متوســطکشــوریاســتودومیــن
اســتانکشــوردرتوســعهوپیشــرفت
فاضــالبمیباشــد.
مهنــدسمحمــدخانــیافــزود:درحال
حاضــردراســتانآذربایجــانشــرقی
957هــزارفقــرهانشــعابفاضــالب
بــا70/08درصــدجمعیــت
وکالنشــهرتبریــزبــهتعــداد624
هــزارفقــرهمشــترکبــاحــدود90
درصــدجمعیــتتحتپوشــششــبکه
جمــعآوریفاضــالباســت.
ویادامــهداد:درراســتایسالمســازی
و حفــظ محیطزیســت شــهری و
افزایــشبهداشــتعمومــیجامعــه،
ایــنشــرکتســاالنه118میلیــون
مترمکعبفاضــالبجمعآوریشــدهرا
تصفیــهمیکنــد.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجانشــرقیبااشــارهبــهاهمیت
وضــرورتاجــرایطــرحشــبکه
فاضــالبدراســتانودفــعبهداشــتی
فاضالبهــایخانگــیتصریــحکــرد:
امــروزهایجــادشــبکهفاضــالبیکــی
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از ضروریتریــن تأسیســات مــورد اولویــتقــراردهنــد.
نیــازجوامــعبشــریجهــترعایــت
معــاونبهــدادفراجاکشــورنیــزدراین
بهداشــتعمومــیمحســوبمیشــود
مراســمضمنتشــکراززحماتشرکت
وبرایناســاسشــرکتآبوفاضــالب
آبفــایاســتانگفــت:باتوجهبــهاینکــه
آذربایجــانشــرقیبــانگاهــیکالن
هــدفازاجــرایطرحهــایفاضــالب
وبــاصــرفهزینههــایســنگینو
افزایــشســطحســالمتجامعــه،بهبود
تحمــلمشــکالتاجرایــیپروژههــا،
محیطزیســتوارتقایســطحســالمت
اقــدامبــهاحــداثشــبکهفاضــالب
هموطنــانعزیــزمیباشــد،بــااجــرای
خانگــیمبتنــیبــراســتانداردهای
ایــندســتازعملیــاتامیدواریــم
زیســتمحیطیکــردهوبــاتــالش
بتوانیــمازشــبکهفاضــالبدرســطح
مســتمردرارتقــایســطحبهداشــت
پادگانهــایسراســرکشــوربهرهمنــد
عمومــیاقدامــاتمهمــیراانجــام
شــویمتــاســربازانعزیــزبــاهیﭻگونــه
دادهاســت.
مشــکلزیسـتمحیطیمواجهباشــند.
مهنــدسخانــیادامــهداد:هــماکنون
ســردارمحمدرضــاحســینیافــزود:
ایــنشــرکتدر69نقطــهشــهریبــا
کشــورمــاایــراننیــزماننــدســایر
3میلیــوننفــرجمعیتشهرنشــینو
کشــورها دچــار کمبــود بــارش و
1میلیــونو200هــزارنفرروســتایی
خشکســالیشــدهاســت؛بنابرایــن
خدمــاتارائــهمیدهــد.
اســتفادهمجــددازآب،جلوگیــریاز
ویتأکیــدکــرد:درمقایســهبــا آلودگــیآبهــایزیرزمینــی،اســتفاده
کالنشــهرها،تبریــزتنهــاکالنشــهری مجــددازپســابدرفضــایســبزو
اســتکــهبــدونقطعــیآببــوده؛ همچنیــنبهینــهمصــرفکــردنو
ولــیشــهروندانتوجــهکننــدکــه صرفهجویــی در مصــارف خانگــی
شــرایطشــکنندهاســتوبایــددر میتوانــدکمــکشــایانیبــهمیــزان
مصــرفآبمدیریــتدرســترادر مصــرفآبنمایــد.
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کمیته تخصصی تحقیقات و شناسایی منشأ بوی نامطبوع در
شهر اهر به دستور استاندار آذربایجان شرقی تشکیل میشود

مدیــرکلمدیریــتبحــرانآذربایجــان
شــرقیبــااشــارهبــهبــوینامطبــوع
درســطحشــهراهــرگفــت:بایــد
منشــأایــنبــوبهصــورتتخصصــی
ریشــهیابیشــود.
دکتــرهنربــرازتشــکیلکمیتــه
تخصصــی تحقیقــات و شناســایی
منشــأبــوینامطبــوعشــهراهــر
متشــکلازهیئتعلمــیدانشــگاه
تبریــز ،ســازمان محیطزیســت،
شــرکت آب و فاضــالب ،معاونــت
بهداشــتیدانشــگاهعلــومپزشــکی
تبریــز،فرمانــداریاهــر،شــهرداری
اهــر،شــرکتآبمنطقـهای،ســازمان
زمینشناســی ،جهــاد کشــاورزی
و مدیریــت بحــران اســتانداری
آذربایجــانشــرقیخبــرداد،گفــت:
کمیتــه تخصصــی تحقیقــات و
شناســاییمنشــأبــوینامطبوعشــهر
اهــرملزمهســتندظــرف7روزآینده
نتیجــهبررســیمنشــأبــوینامطبــوع
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درمناطــقمختلــفشــهراهــررابــه آذربایجــانشــرقیدرایــنزمینــه
فرمانــداریشهرســتانواســتانداری بــه شهرســتانها و ســازمانهای
اســتانیابــالغشــدهوتأکیــدمــا
آذربایجــانشــرقیاعــالمکننــد.
بــر اجراییشــدن توصیههــای
ویادامــهداد:ازاســتاندارآذربایجــان پیشــگیریاســت.
شــرقی درخواســت میکنیــم تــا
طــینامـهایبــهوزیــرنیــروورئیــس تنهــامنشــأبــوینامطبــوعشــهر
ســازمان برنامهوبودجــه کشــور اهــر از تصفیهخانــه فاضــالب
خواســتارتأمیــناعتبــاراحــداثفــاز شــهری نیســت
دومتصفیهخانــهفاضــالبشــهری
اهــربــاتعییــنردیــفبودجــهشــوند ،مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
عــالوهبــراین؛موضــوعبــوینامطبوع آذربایجــانشــرقیبــااشــارهبــه
اهــررابــهســازمانمدیریــتبحــران اینکــهوضعیــتتأمیــنآبشــرب
کشــورنیــزمنعکــسوپیگیــری شــهراهــردرحالــتپایــداراســت،
گفــت:بایــدبــرایآیندهسیســتمهای
خواهیــمکــرد.
تصفیهخانــهآبشــرباهــرارتقــا
مدیــرکلمدیریــتبحــرانآذربایجــان یافتــهوجهــتپایدارتــرکردنشــبکه
شــرقیبــاتأکیــدبــراینکــهاســتاندار آبرســانی شــهر اهــر چاههــای
آذربایجــانشــرقیبــرالیروبــی جدیــدی تعبیــه کنیــم .ازایــنرو
رودخانههــا ،کانالهــا ،آبراههــا و بایســتیازمدیریــتامــورمنابــعآب
مســیلها بهمنظــور پیشــگیری از اهــربهخاطــرهمــکاریمســتمردر
مســائلومشــکالتبهداشــتیتأکیــد تأمیــنآبشــرببــامدیریــتآبو
دارنــد،گفــت:پیشتــرنامــهاســتاندار فاضــالبقدردانــیمیکنــم.
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مهنــدسخانــیدرخصــوصشــبکه
فاضــالبشــهریآذربایجــانشــرقی
افــزود:کالنشــهرتبریــزبــا90درصد
پوشــشفاضــالبشــهریو96درصد
شــهراهــرتحــتپوشــششــبکه
فاضــالبشــهریاســت.بهطوریکــه
اســتانآذربایجــانشــرقیدرســطح
کشــورازنظــرتوســعهشــبکهفاضالب
رتبــهنخســترادارد.
وی اضافــه کــرد :شــرکت آب و
فاضــالبدرشــهراهــر40هــزار
انشــعابآبو32هــزارانشــعاب
فاضــالبداردوهنــوز5هــزارخانــوار
اهــریتحــتپوشــششــبکهفاضالب
شــهریقــرارنگرفتهانــد.درحالیکــه
اصــوالًبایــددرشــهراهــر37هــزار
انشــعابفاضــالبداشــتهباشــیم؛لــذا
ازکمیتــهســالمتشهرســتاناهــر
انتظــارداریــمتــابــهخانوارهایــیکــه
پســابحاصــلازمصــارفخــودرا
بهصــورتســطحیدفــعمیکننــد
اخطــاردهــدوایــنخانوارهــارا
مجــابکنــدتــافاضــالبخــودرابــه
شــبکهمتصــلکننــد.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیتصریــحکــرد:
مــا منکــر بــوی نامطبــوع در
تصفیهخانــهفاضــالبشــهریاهــر
نیســتیمواستنشــاقبــویفاضــالب
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ازتصفیهخانــهطبیعــیاســت،ولــی
اینکــهبــوینامطبــوعازتصفیهخانــه
فاضــالبشــهریکلشــهراهــردر
برگیــردراقبــولنداریــم.ممکــن
نیســتبــویتصفیهخانــهفاضــالب
بــهاکثــرمناطــقشــهراهرگســترش
یابــد،اگــرفقــطدرمنطقهشــلهبرانو
میــدانشــورابــویفاضالباحســاس
میشــد قطعــاً بــه تصفیهخانــه
فاضــالبشــکمیکردیــمقطعـاًبوی
نامطبــوعجویهــایآبومانــدآب
درشــکلگیریبــوینامطبــوعتأثیــر
دارد.نبایــدهمدیگــررامقصــربدانیم؛
بلکــهبایــدهمــهپــایکارباشــیمتــا
معضــلبــوینامطبــوعراحــلکنیــم.
مهنــدسخانــیبــاذکــراینکــه
تصفیهخانــه فاضــالب شــهری
اهــربــاحداکثــرظرفیــتفعالیــت
داشــتهوآســیبپذیراســت،گفــت:
احــداث فــاز دوم تصفیهخانــه
فاضــالب شــهری اهــر ضــروری
اســت ،ازایــنرو در ســفر اخیــر
ریاســتجمهوری دســتور مجــوز
مــاده23راگرفتهایــماگــرمــاده
23تصویــبشــودامــکاناحــداث
فــازدومتصفیهخانــهفاضــالباهــر
میســرخواهــدشــد.درحــالحاضــر
نیــزتصفیهخانــهفاضــالبشــهری
اهــربیــشازظرفیــتورودیدارد.

ویتأکیــدکــرد:قطعـاًبــوینامطبوع
درمناطــقمختلــفشــهراهــردالیــل
مختلفــیدارد؛بنابرایــنشــهروندانی
کــهبــاوجــودشــبکهفاضــالب،
پســابوفاضــالبخــودرابهصــورت
ســطحیدفــعمیکننــدمیتوانــد
یکــیازعلــلشــکلگیریمنشــأ
بــوینامطبــوعباشــد.
فرمانــداراهــرنیــزدرجلســهپدافنــد
غیرعامــلایــنشهرســتانبــاموضــوع
بررســیمنشــأبــوینامطبــوعبــا
تأکیــدبــراینکــهشــورایتأمیــنو
دســتگاههایذیربــطهفتههاســت
پیگیــر معضــل بــوی نامطبــوع
هســتند ،گفــت :محلهایــی کــه
انتظــار میرفــت منشــأ بــوی
نامطبــوعدرمناطــقمختلــفشــهر
اهــر باشــد چــه در حــوزه آب و
فاضــالبوچــهحــوزهشــهرداریاهــر
رابررســیکردیــم.
ابوالفضــلغن ـیزادهافــزود:مــاهیــﭻ
دســتگاهیــانهــادیرامقصــریــا
کــمکارنمیدانیــم،بــوینامطبــوع
معضــلشــهراهــراســتوحــل
آنضــروریاســت.البتــهپیامهــا
و گزارشــات شــهروندان اهــری از
وضعیــتگســترشبــوینامطبــوعو
اینکــهآســایشآنهــاراســلبکــرده
بــهاقدامــاتفــورینیازمنــداســت.
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تقدیر وزیر نیرو از اســتاندار آذربایجان شرقی
وزیــر نیــرو طــی لــوح تقدیــری از
حمایتهــای عابدیــن خــرم اســتاندار
آذربایجــان شــرقی از صنعــت آب و بــرق
اســتان و نقشآفرینیهــای مؤثــر ایشــان
قدردانــی نمــود .متــن لــوح تقدیــر بــه شــرح
ذیــل میباشــد:
بسمهتعالی
برادر ارجمند جناب آقای عابدین خرم
استاندار محترم استان آذربایجان شرقی
با سالم
صنعــت آب و بــرق ،زیربنــای تولیــد ،توســعه و
آبادانــی کشــور عزیزمــان و همچنیــن میدانــی
وســیع بــرای خدمتگــزاری و کمــک بــه ســاختن
ایرانــی شایســته و ســزاوار ملــت شــریف میباشــد.
بهواســطه حمایتهــای بیدریــغ شــما از
ایــن صنعــت در جهــت پیشــبرد مأموریتهــا و
تحقــق اهــداف آن در اســتان آذربایجــان شــرقی
کــه موجبــات پیشــرفت و خدماترســانی بهتــر
و بیشــتر بــه هموطنــان عزیزمــان شــده اســت،
از نقشآفرینــی مؤثــر شــما قدردانــی نمــوده و
امیدواریــم شــرکتهای صنعــت آب و بــرق در
آن اســتان همچنــان از حمایت و پشــتیبانی شــما
در جهــت تأمیــن آب و بــرق هموطنــان عزیــز
و کســب رضایــت هرچــه بیشــتر مــردم شــریف
بهرهمنــد گردنــد.
علیاکبر محرابیان
وزیر نیرو
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تقدیر از پایگاه مقاومت حضرت ابوالفضل (ع)
توسط فرمانده سپاه عاشورا
ســردار عباســقلیزاده فرمانــده ســپاه
عاشــوراطــیلــوحتقدیــریازپایــگاه
مقاومــت بســیج کارمنــدی حضــرت
ابوالفضــل(ع)شــرکتآبوفاضــالب
تقدیــروقدردانــیکــرد.

درمتناینلوحتقدیرآمدهاست:
جنابآقایمهندسخانی
مدیرعامــل محتــرم شــرکت آب و
فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی
بــاعنایــتبــهارزیابیهــایانجامیافتــه
تیــمنظــارتحــوزهیــکمقاومــتبســیج
اداراتکلوکارمنــدیســپاهعاشــوراو
اجــرایموفــقمأموریتهــایابالغــی
پایــگاه مقاومــت بســیج کارمنــدی
حضــرتابوالفضــل(ع)درطــیســال
،1400بدینوســیلهبــااهــدایایــن
لــوحازهمدلــیونقشآفرینــیشــما
بــرادرارجمنــدکــهبرگــزاریمیزهــای
خدمــتواهتمــامدرخدمترســانیو
توســعهفرهنــگبســیجیبــرایاعتــالی
نظــاممقدســمانراداشــتهایدصمیمانــه
قدردانــیوتشــکرمینمایــم.
امیــداســتبــااتــکالبــهخداونــد
متعــالودرظــلتوجهــاتحضــرت
ولیعصــر(عــج)وتحــتزعامــتمقــام
معظــمرهبــریحضــرتامــامخامنـهای
(مدظلهالعالــی)کمــاکانموفــقومویــد
بــودهباشــید.
سرتیﭗدومپاسداراصغرعباسقلیزاده
فرماندهسپاهعاشورا
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حضــور کارکنــان شــرکت آب و فاضالب اســتان
در شبکه اســتانی ســهند به مناســبت هفته دولت

بــهمناســبتهفتــهدولــتمدیرعامل
وکارکنــانشــرکتآبفاضــالبدر
برنامــهزنــدهگئجهلــرشــبکهاســتانی
ســهندحضــوریافتنــد.

شــهرتبریــزمیباشــد.
آبکالنشــهرتبریــزبــاظرفیــت300
لیتــردرثانیــهبــهمنابــعاســتحصالآب
مهنــدسخانــیادامــهداد:ایــنطرحهــا ایــنکالنشــهراضافــهمیشــود.
در شهرســتانهای تبریــز ،مراغــه،
میانــه،کلیبــر،خداآفریــن،شبســتر ،ویادامــهداد:آبرســانیبــه272روســتا
هشــترود ،ورزقــان ،جلفــا ،هورانــد ،درحــالاجــرابــودهوازایــنتعــداد
ســراب،مرنــدوخسروشــاهاجــراشــده عملیــاتاجرایــی130روســتاامســال
و بــه بهرهبــرداری میرســد
بــهپایــانمیرســد.

مهنــدسخانــیمدیرعامــلشــرکتآب
وفاضــالباســتانبــههمــراهکارکنــان
شــرکتدربرنامــهگئجــهلــرحضــور
یافتــهوبــهتبییــنبرنامههــاواقدامــات
شــرکتآبوفاضــالباســتاندرهفتــه ویاظهــارکــرد:درداخــلشــهرتبریــز
نیــز34کیلومتــرشــبکهفاضــالبودر
دولــتپرداخــت.
شهرســتانهایبــزرگاســتاننیــز10
مهنــدسخانــیدرایــنبرنامــهضمــن کیلومتــرافتتــاحو60کیلومتــرنیــزبــه
تبریــکهفتــهدولــتوگرامیداشــت طــورهمزمــانعملیــاتاجرایــیشــبکه
شــهیدانرجائــیوباهنــرگفــت 45:فاضــالبمربــوطبــهآذربایجــانشــرقی
پــروژهآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقی آغــازمیشــود.
بــااعتبــاریبالــغبــر1680میلیــارد
ریــالهمزمــانبــاهفتــهدولــتافتتــاح مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
شــد.پروژههــایهفتــهدولــتشــرکت آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد:
آبوفاضــالباســتانشــاملآبرســانی ،آبرســانیبــهمجتمــعآبرســانیآلمالــو
بهرهبــرداریحفــر،تجهیــزونیرورســانی هشــترودوهمچنیــن34روســتاو11
بــهچاههــا،لولهگــذاریخــطانتقــال پــروژهمحرومیتزدایــیآبرســانیبــا
بــهروســتاهایشهرســتانهایاســتان27 ،میلیــاردتومــاناعتبــاردرهفتــه
ســاختوبهرهبــرداریازمخــزنذخیــره دولــتافتتــاحشــد.
آب ،بهرهبــرداری از ایســتگاه پمپــاژ ،مهنــدسخانــیهمچنیــنبــااشــاره
اجــرایگالــریولولهگــذاریتأمیــنآب بــهتولیــد12مترمکعــببــرثانیــهآب
شــرب،نصــب،راهانــدازیوبهرهبــرداری شــربدرآذربایجــانشــرقیتأکیــد
ازدســتگاهآبشــیرینکن،اجــرایشــبکه کــرد10:حلقــهچــاهعمیــقبــا102
فاضــالبوخــطانتقــالاصلــیفاضــالب میلیــاردتومــانهزینــهبــرایتأمیــن

80

مهنــدسخانــیدرایــنبرنامــهدر
خصــوص مــدول دوم تصفیهخانــه
فاضــالب تبریــز اظهــار کــرد :بــا
راهانــدازی فــاز اول مــدول دوم
تصفیهخانــه تبریــز کــه فــاز مایــع
ایــنتصفیهخانــهمحســوبمیشــود
ســاالنه  50میلیــون مترمکعــب
فاضــالببــهپیکــرهدریاچــهارومیــه
رهــامیشــودکــهازمصوبــاتســفر
رئیسجمهــوریبــهآذربایجــانشــرقی
نیــز محســوب میشــود.
وی در خصــوص تصفیهخانههــای
فاضــالباســتاننیــزافــزود:هشــت
تصفیهخانــهنیــزدراســتاندرحــال
اجــرااســتکــهپــروژهمــدولدومتبریز
و تصفیهخانــه آذرشــهر مهمتریــن
آنهــاهســتند؛چراکــهخروجــیایــن
تصفیهخانههــا بــه دریاچــه ارومیــه
منتقــل میشــود
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مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیتأکیــدکــرد:در
ســفر اخیــر ریاســتجمهوری بــه
اســتانبــهایــندوتصفیهخانــه450
میلیــاردتومــانتخصیصیافتــهاســت.
مهنــدس خانــی بــا بیــان اینکــه
قــرار اســت  121روســتای اســتان
آذربایجــانشــرقیدرمرحلــهاولدر
قالــبقــراردادبــاقــرارگاهامــامحســن
مجتبــی (ع) بهعنــوان پروژههــای
محرومیتزدایــی آبرســانی شــود،
اظهــارکــرد:ایــنپروژههــاکــهپایــان
ســالگذشــتهآغــازشــدهاســتهــم
اکنــونازپیشــرفتخوبــیبرخــوردار
میبا شــد .
شــهرونداندرمصــرفآبمدیریــت
درســترادراولویــتقــراردهنــد.
مهنــدس محمــد خانــی افــزود :از
مجمــوعایــنپروژههــا،امســال 25ویبــابیــاناینکــه60درصــدمــردم
روســتا در هشــترود و  10تــا  20الگــویمصــرفرارعایــتمیکننــد،
روســتادرکلیبــروورزقــانآبرســانی گفــت:امیدواریــممــردمشــریفاســتان
خواهــدشــد.
بــهشــکلدرســتوبهینــهمصــرفواز
مصــارفغیرضــروریچــونشستشــوی
مهنــدس خانــی تأکیــد کــرد :در
خــودرووآبیــاریباغچــهخــودداری
مقایســهبــاکالنشــهرها،تبریــزتنهــا
کننــد.
کالنشــهریاســتکــهبــدونقطعــی
آب بــوده؛ ولــی شــهروندان توجــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
کننــدکــهشــرایطشــکنندهاســت؛ آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد:
امــادرشــهرتبریــزمیــزانتولیــدو متوســطمصــرف،بـهازایهــرفــرددرهر
مصــرفآببرابــراســتواگــرمصــرف شــبانهروز150لیتــرتعییــنشــدهاســت
بــاالبــرودویــاحادثـهایاتفــاقبیفتــد کــهبــاایــنمقــدارتمامــیمصــارفمــا
احتمــالقطعــیآبوجــودداردوبایــد
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تأمیــنمیشــود؛امــاباتوجهبــهاینکــه
معمــوالًاکثــرمــاپرمصــرفهســتیم،
ایــنمقــداربــه225لیتــررســیدهاســت.
رئیــس هیئتمدیــره و مدیرعامــل
شــرکت آب و فاضــالب اســتان در
خصــوص اقدامــات انجامیافتــه در
خصــوصفرهنگســازیمصــرفدرســت
آبدرمــدارسگفــت:فرهنگســازی
اســتفادهدرســتازآبیــکامــربدیهی
میباشــدکــهبایســتیآنراجــدی
گرفتــهوبــاراهکارهــایدرســتبــرای
آن برنامهریــزی کــرد و در ایــن
راســتابــاادارهکلآموز شوپــرورش
طــیتفاهمنامــهصور تگرفتــهمثــل
ســالهایگذشــتهاقــدامخواهــدشــد.
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دیدار صمیمی مدیرعامل با فرزندان شاهد شاغل در شرکت
مدیرعامــل آبفــای آذربایجــان شــرقی
بــا کارکنــان فرزنــدان شــاهد شــاغل در
شــرکت دیــدار و گفتگــو نمــود.
بــه گــزارش دفتــر روابطعمومــی آبفــای اســتان،
مهنــدس خانــی در ایــن دیــدار بــا اشــاره
بــه مجاهدتهــا و فداکاریهــای شــهدای
عظیمالشــأن در جبهههــای جنــگ تحمیلــی
گفــت :ایــن ســربلندی و اســتقالل میهــن اســامی
مدیــون جانفشــانیها و ازخودگذشــتگیهای
آن عزیــزان هســت و مــا بایــد ایــن بزرگمــردی
و از جــان گذشــتی آنهــا را قــدر بدانیــم.
مهنــدس عباســپور مشــاور مدیرعامــل در امــور
ایثارگــران شــرکت نیــز ضمــن تشــکر از تالشهــا
و پیگیریهــای مهنــدس خانــی مدیرعامــل
آبفــای اســتان در خصــوص ایثارگــران ،گزارشــی
از رونــد اجــرای مصوبــات و مراحــل اجرایــی
اســتخدامی ایثارگــران ارائــه نمــود.
در ایــن دیــدار تعــدادی از کارکنــان بــه بیــان
مســائل و مشــکالت خــود پرداختنــد.
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برپایـی موکب در
مسیر کاروان پیادهروی
جاماندگان اربعین
در تبـریـز
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان
شــرقی جهــت خدماترســانی بــه
شــرکتکنندگان پیــادهروی جامانــدگان
اربعیــن در تبریــز اقــدام بــه برپایــی
موکــب در مســیر کاروان پیــادهروی نمــود.
جهــت خدمــات رســانی بــه
شــرکتکنندگان پیــادهروی جامانــدگان
اربعیــن در تبریــز اقــدام بــه برپایــی
موکــب توســط پایــگاه مقاومــت بســیج
حضــرت ابوالفضــل (ع) شــرکت در مســیر
کاروان پیــادهروی نمــود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
در تشــریح ایــن موضــوع گفــت :ایــن
موکــب در محــل میــدان جهــاد تبریــز
همزمــان بــا اربعیــن حســینی (ع) در
کنــار موکــب نیروهــای جهــادی و مردمــی
برپــا شــد.
مهنــدس خانــی افــزود :ارائــه آب شــرب
بستهبندیشــده بــه یــاد شــهدای کربــا
و پذیرائــی در میــان شــرکتکنندگان در
آییــن پیــادهروی جامانــدگان اربعیــن از
اهــداف برپایــی ایــن موکــب میباشــد.
در ایــن مســیر فضاســازی محیطــی و پخش
مداحــی و عــزاداری نیــز بخشــی از برنامــه
شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــود.
abfaazarbaijan.ir
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حضور مدیرعامل و کارکنان شــرکت آب و فاضالب استان
در مراسم گرامیداشــت هفته دولت در مصلی بزرگ تبریز
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتان بــا حضــور در مراســم
گرامیداشــتهفتــهدولــتبــهروح
شــهیدان رجائــی و باهنــر ادای
احتــرامنمــود.
 حجتاالسالموالمســلمین دکتــر
آل هاشــم نماینــده ولیفقیــه در
اســتان و امامجمعــه تبریــز در
مراســمگرامیداشــتهفتــهدولــت
درتبریــزخاطرنشــانکــرد:ایــن
شــهیدانبــهتمــامکارگــزارانو
دولتمــرداننظــامجمهوریاســالمی
درسعمــلبــهتکلیــف،صداقــت،
تواضــع،مســئولیتپذیریودوریاز
تجملگرایــی را آموختنــد.
ویافــزود:درسهــایدیگــریکــه
ازایــنشــهیداندرفضــایسیاســی
امــروزمیتــوانآموخــتضــرورت
تــداومهمیــاریوهمگامــی،اتحــاد
و همبســتگی ،روشــنگری دینــی
و نگــرش آنــان بــه سیاســت و
قــدرت بهعنــوان ابــزاری بــرای
خدمترســانی اســت.
نماینــده ولیفقیــه در آذربایجــان
شــرقیهفتــهدولــترابهانــهای
بــرایبیــانخدمــاتدولــتدانســت
و گفــت :افزایــش صــادرات و
مــراوداتتجــاری،احیــایواحدهــای
تولیــدیراکــدونیمــهراکــد،اتــکا
بــهدرآمدهــایمالیاتــیبهجــای
اســتقراض،اصــالحنظــامیارانــهای،
رکوردزنــیدرافزایــشتولیــدبــرق
وجلوگیــریازقطعــیآنازجملــه
ایــناقدامــاتاســت.
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درایــنمــدتهیﭻگونــهقطعــیآب ،همیــنموقــعشــاهدقطعیهــای
بــرقوگازدراســتانبهخصــوص مکــرربودیــم.
کالنشــهرتبریــزنداشــتهایم
عابدیــنخــرمبــابیــاناینکــهدر
اســتاندارآذربایجــانشــرقینیــز 7ماهــهاخیــرنیــز725کیلومتــر
درایــنمراســمگفــت:درهفتــه شــاهراه پــل و راه روســتایی
دولــتطرحهایــیبــهارزش9هــزار دراســتاناحــداثشــدافــزود:
میلیــاردتومــاندراســتانافتتــاح واحدهــای تولیــدی راکــد در
شــدوهــزارو567طــرحنیمهتمــام اســتانانگشتشــمارشــدهاســت
بــااولویــتبــهاتمــامرســیدهیــادر و بیــش از  100واحــد تعطیــل
حــالپایــانیافتــناســت.
در ماههــای گذشــته وارد مــدار
تولیــدشــدند.
خــرم،تــالشبــرایســاماندهی،
بازســازی و توســعه انــرژی در وی همچنیــن گفــت :بخــش
آذربایجــان شــرقی از دیگــر خصوصــی در اســتان در حــال
اقدامــاتمؤثــریــکســالاخیــر ســرمایهگذاریبــهارزشبیــشاز
نــامبــردوادامــهداد:درایــنمدت 40هــزارمیلیــاردریــالاســت.
هیﭻگونــهقطعــیآب،بــرقوگاز
کارکنــانشــرکتآبوفاضــالب
در اســتان بهخصــوص کالنشــهر
اســتاندرایــنمراســمحضــورپــر
تبریــز نداشــتهایم ،در حالیــه
رنــگداشــتند.
پارســال و ســا لهای قبــل در
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صعود گروه کوهنوردی به قله آیالخلی

گــروهکوهنــوردیآبفــایآذربایجــان
شــرقیبــهمناســبتهفتــهصرفهجویــی
درمصــرفآبدرســومینبرنامــهخــود
درســال1401موفــقبــهفتــحقلــه
آیالخلــیشهرســتانهریــسشــد.

دارد.بــرایصعــودبــهقلــهآیالخلــیبایــد
ازشــهرخواجــهبــهجــادهورزقــانوارد
شــدهودرروســتایدغدغــانکــهدرپــای
ایــنکــوهقــرارداردرســید.

امتــدادایــنکــوهبــهســمتبــاشچــای
آیالخلــینــامکــوهبلنــدیدرشهرســتان کشــیدهشــدهکــهقلــهکــوهمشــرفبــه
هریــسهســتکــهبــاارتفــاع 2878تمــاممنطقــهبــاشچــای(قســمتیاز
متــریدرمســیرجــادهتبریــز-اهــرقــرار جــادهورزقــان)بــودهومناظــربســیارزیبا

و چشــمانداز طبیعــی شــگفتانگیزی
دارد و از همــه مهمتــر آبوهــوای
بســیارســالموتمیــزمنطقــهاســت
کــهبــهزیبایــیایــنکــوهمیافزایــد.
ازویژگیهــایایــنکــوهشــیبتنــدو
قســمتهایســنگالخیوصعبالعبــور
آنکــهبیشــترســمتدرههــایآنوجــود
دارداســتوبــرایدوســتدارانطبیعــتو
کوهنــوردیمنطقــهجذابــیاســت.

صعود گروه کوهنوردی به آبشار داران داش

گــروهکوهنــوردیشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیبــهمناســبتهفتــه
دولــتوگرامیداشــتیــادوخاطــره
شــهیدانرجایــیوباهنــرمتشــکلاز17
همنــورد،موفــقبــهصعــودبــهآبشــار
دارانداشدرشهرســتانمرنــدگردیــد .همنــوردان پــس از طــی مســافت
ماشــینی شــهرهای مرنــد و زنــوز و
آبشــار و دره داران داش یکــی از روســتاهای زونــوزاق و دارانــداش ،در
جاذبههــایدیدنــیمرنــددراســتان ادامــهمســیرپیــادهبــاطــیحــدودیــک
آذربایجــانشــرقیاســتکــهدر 24ســاعتدرمســیرسراشــیبیبــهتــهدره
کیلومتــریزنــوزودرنزدیکــیروســتای دارانداشرســیدهوازآنجــابهصــورت
هریــسیــاهــوروزقــرارداردایــندره معکــوساقــدامبــهصعــودنمــودهو

دردامنههــایجنــوبشــرقیارتفاعــات آبشــارهایهفتگانــه،طــولمســیررابــا
کیامکــیودامنــهکــوهزیــدرقــراردارد لــوازموتجهیــزاتمناســبوســختیهای
کــهیکــیازمناطــقتحــتحفاظــت بســیاردرداخــلآبخنــکجــاریدر
دره،صعــودنمودنــد.
محیطزیســت اســتان اســت.
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اعضــایگــروهدرایــنبرنامــهآقایــان
یوســفزاده ،وکیلــی ،اســمعیل پــور،
جمشــیدی،مدقالچــی،عباســی،اظهــری،
رســتمپــور،نیــکخصلــت،داور،فرخــی،
فضلعلــی،حقــی،قدســیخــواه،رادمهــر،
محمــدیبــهسرپرســتیآقــایناصــر
اهــریبودنــد.
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صعود گروه کوهنوردی شــرکت آب و فاضالب اســتان به قله  4811متری سبالن
گــروه کوهنــوردی شــرکت آب
و فاضــاب آذربایجــان شــرقی
متشــکل از  17همنــورد،
موفــق بــه صعــود بــه قلــه
4811متــریســبالنگردیــد.
همنــوردان پــس از برپایــی
چادرهــا در محوطــه پناهگاه و
اســتقرار در آن و بعــد از اندکی
اســتراحت ،در یــک حرکــت
رفتوبرگشــت کوتــاه اقــدام
بــه هــم هوایــی در محیــط
کوهســتان نمــوده و بــا آمــاده
نمــودن لــوازم و تجهیــزات و
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بســتن کولههــای خــود بــرای
صعــود شــبانه آمــاده شــدند.
شــرایط خــاص محیطــی و
آبوهوایــی کوهســتان امــکان
خــواب شــبانه را میســر
ننمــوده و اعضــای گــروه بــا
تحمــل ایــن شــرایط ســخت
نهایتــ ًا ســاعت  3بامــداد
صعــود خــود را شــروع و بــا
طــی مســیر و عبــور از منطقــه
ســنگالخی در امتــداد یــال
شــمال شــرقی و عبــور از
برفچالهــا و رأس یخچــال

نشریه الکترونییک داخیل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شــمالی موفــق بــه فتــح
ســتیغ قلــه ســبالن و رؤیــت
دریاچــه زیبــای آن شــدند.
اعضــای گــروه در ایــن برنامــه
آقایــان وکیلــی ،اســمعیل پور،
جمشــیدی ،عبــادی ،عباســی،
رافضــی ،رســتم پــور ،داور،
فرخــی ،ملــک آبــادی ،یــاری،
همرنــگ ،اســدی ،فتــح الهی،
پورمحمــدی و احمــدی بــه
سرپرســتی آقــای ناصــر
اهــری بودنــد.
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پیاده روی اربعین حســینی 1401

حضــور شــرکت آبفــای اســتان آذربایجــان شــرقی در مناطــق
مــرزی بــرای خدمــت رســانی راهپیمایــان اربعیــن حســینی
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اکیــپ کامــل شــرکت آبفــای آذربایجان
شــرقی و دفتــر روابــط عمومــی بــه همــراه
تجهیــزات و لــوازم جهــت تامیــن آب مورد
نیــاز زائــران کربــای معلــی و پوشــش
خبــری بــه مــرز مهــران اعــزام شــدند.

عکس از خلیلیان
abfaazarbaijan.ir
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اختتامیه مدرسه والیبال فرزندان دختر کارکنان شرکت آبفای استان

مدرســه والیبــال فرزنــدان دختر
کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب
اســتان طــی مراســم اختتامیــه
بــه کار خــود پایــان داد.
مدرســه والیبــال فرزنــدان
دختــر همــکاران شــرکت پس از
 20جلســه تمرینــی بــا مربیگری

ســرکار خانــم تنهائــی بــه کار
خــود پایــان داد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور
دبیــر شــورای ورزشــی ،مشــاور
مدیرعامــل در امــور بانــوان
شــرکت و جمعــی از همــکاران
برگــزار شــد خانــم نیــکان

فــراز مســئولین شــرکت و
برگزارکننــدگان مدرســه والیبال
تقدیــر و تشــکر نمــود.
در پایــان هدایایــی بهرســم
یادبــود بــه دســتاندرکاران و
شــرکتکنندگان اهــدا گردیــد.

اختتامیه مدرسه فوتبال فرزندان پسـر همکار شرکت آبفای استان
مراســم اختتامیــه مدرســه فوتبــال فرزنــدان
کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــا
حضــور دبیــر شــورای ورزشــی و جمعــی از
همــکاران شــرکت برگــزار گردیــد.
مدرســه فوتبــال فرزنــدان همــکار پــس از 24
جلســه تمرینــی بــا مربیگــری مهــدی رســولی
بــه کار خــود پایــان داد.
در ایــن مراســم ناصــر وصالــی دبیــر شــورای
ورزش آبفــای اســتان ضمن تشــکر از مســئولین
شــرکت آب و فاضــاب اســتان برگزارکننــدگان
مدرســه فوتبــال ،هدایایــی را بهرســم یادبــود
اهــدا نمــود.
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پوستر مناسبتی یا صرفه جویی
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روی دوم مجله

رشکت آب و فاضالب استان آذربایجانرشقی

تلفن 041-33309992 041-33318871-74 :

تربیز  -بلوار  29بهمن  -جنب دانشگاه تربیز
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