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از آنجایــی کــه آب در فراینــد توســعه 
اقتصــادی ، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور ، 
نقــش عمــده و کلیــدی دارد و تامیــن آن از 
ــورت  ــی ص ــر طبیع ــد پذی ــع تجدی ــق مناب طری
ــطحی،  ــای س ــا ، آبه ــرد. آب در ابره ــی گی م
ــودات  ــدن موج ــی در ب ــی و حت ــای زیرزمین آبه
در حــال جابجایــی مــی باشــد و بشــر بــا بهــره 
بــرداری مناســب و مدیریــت درســت مــی توانــد 
ــد .  ــک نمای ــتی کم ــط زیس ــداری محی ــه پای ب
بانبرایــن مدیــران بخــش آب بــا نگاهــی آینــده 
نگــر ، بخشــی از آبهــای تجدیــد پذیــر را بــرای 
ــره  ــی به ــاورزی و صنعت ــهری ، کش ــارف ش مص
بــرداری مــی نماینــد. برداشــت از منابــع آبهــای 
ــد  ــی باش ــه میزان ــد ب ــی بای ــطحی وزیرزمین س
کــه محیــط زیســت طبیعــی را بــا چالــش روبــرو 
ــت  ــی بایس ــع م ــن مناب ــت از ای ــازد و برداش نس
ــدت و  ــد م ــزی بلن ــه ری ــداز برنام ــم ان ــا چش ب
پایــدار صــورت بگیــرد تــا در چرخــه آب امــکان 

ــردد. ــن گ ــع تامی ــن مناب ــداری ای پای

شناسنامه
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آب = زندگی

ــن  ــی ترین و مهم تری ــی از اساس آب یک
عناصــر زیســت بــوده و برخــورداری 
از آب ســالم بــرای نیازهــای انســانی 
ــل  ــه عام ــه منزل ــی و ب ــل اساس از عوام

می شــود.  شــناخته  تمدن ســاز 
گنجانــدن مباحــث مصــرف بهینــه در 
منابــع آموزشــی، آمــوزش و ایجــاد آگاهی 
عمومــی و اجتماعــی، آمــوزش اصــول 
ــه مبانــی دینــی  مصــرف بهینــه، توجــه ب
ــوی  ــر الگ ــی در تغیی ــانه های جمع و رس

ــت.  ــذار اس ــیار تأثیرگ ــرف بس مص

ســخنان نماینده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امام 
جمعه محبــوب تبریزبه مناســبت هفتــه صرفــه جویی آب

هیچ کشوری بدون        
اطمینان از داشتن آب
نمی تواند به ثبات اقتصادی،    
. ســد ســی بر عـــی و سیا جتما     ا
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اســتان فاضــالب و آب شــرکت
ــتمین ــرایهش ــرقیب ــانش آذربایج
ــردر ــهبرت ــوانرتب ــیعن ــالپیاپ س
شــاخصهایعمومــیواختصاصــی
جشــنوارهشــهیدرجایــیســال1400

ــرد. ــبک راکس

ــنجشــنوارهشــهید بیســتوپنجمی
رجایــیاســتانآذربایجــانشــرقی
ــیدرشــاخصهای دســتگاههایاجرای
ــیشــدهو ــی،اختصاصــیارزیاب عموم

شــرکتآبوفاضالبآذربایجانشرقی
درهــردوشــاخصهایعمومــیو
ــر ــتگاهبرت ــواندس ــیبهعن اختصاص
معرفــیشــدوبــاحضــورعابدیــنخرم
اســتاندارآذربایجــانشــرقیازمهندس

محمــدخانــیتجلیــلشــد.

شــایانذکــراســت؛جشــنوارهشــهید
رجایــیبــاهــدفشناســاییوقدردانی
ازتالشــگرانعرصــهخدمــتوارتقــاو
بهبــودعملکــرددســتگاههایاجرایــی

درســطوحمختلــفازطریــقتقدیــرو
تشــویقآنهــابرگــزارمیشــودوارتقای
پاســخگویی بهــرهوری، کارآمــدی،
دســتگاههای عملکــرد شــفافیت و
اجرایــی،آگاهــیمــردمازوضعیــت
نتیجــه در و دســتگاهها عملکــرد
افزایــشاعتمــادعمومــیمیشــود
دردوبعــدشــاخصهایاختصاصــی
ــدام1000 ــههرک ــودهک ــیب وعموم

امتیــازمیباشــد.

ــاً ــهعمدت ــیک ــاخصهایاختصاص ش
ــای ــاوفعالیته ــدهازمأموریته برگزی
ذاتــیشــرکتبــودهوشــامل:جمعیــت
ــت تحــتپوشــشآبشــهری،جمعی
تحــتپوشــششــبکهجمــعآوری
ــد، ــدوندرآم ــهری،آبب ــالبش فاض
ــانی ــامانههایآبرس ــازیس هوشمندس
ــد ــیآبمیباش ــهایمن ــهری،برنام ش
کــهخوشــبختانهباتوجهبــهتعامــل

جشــنواره برتــر  رتبــه  عنــوان  کســب 
پیاپی سال  هشــتمین  برای  سال 1400  رجایی  شهید 
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مناســبدرســطحملــیواســتانیودر
ســایهتالشوکوشــشپرســنلشرکت
ــتراز ــاًبیش ــاخصهاغالب ــردش عملک
ــت. ــودهاس ــدهب ــدارپیشبینیش مق

ارزیابــیشــاخصهایعمومــیدر8
ــات ــهخدم ــوهارائ ــامل:نح ــورش مح
دســتگاهوســهولتاســتفاده،شایســته
ــانی، ــرویانس ــابنی ــاالریدرانتص س
ــایآموزشــی اجــراوارزشــیابیدورهه
ــایســالمت ــان،ارتق ــرانوکارکن مدی
بــه ارائــهخدمــت اداریدســتگاه،
ــام ــتقرارنظ ــواه،اس ــهروندانتوانخ ش
مردمــی، شــکایات بــه رســیدگی
اســتقرارنظــامجامــعتوســعهوترویــج
فرهنــگاقامــهنمــاز،آسیبشناســیو
ــردانجــامشــدهاســت. ــودعملک بهب

در شــرقي آذربایجــان اســتاندار
ــزاري ــهبرگ ــارهب ــااش ــمب ــنمراس ای
جشــنوارهشــهیدرجایــيبــرايانتخاب
دســتگاههاياجرایــيبرگزیــده،گفــت:
جشــنواره، ایــن برگــزاري فلســفه
تالشهــاي و ازخدمــات قدردانــي
ــتازدســتگاههاي دولتمــردانوحمای

ــت. ــراس ــيبرت اجرای

ویافــزود:آنچیزیکهبرایپیشــرفت
دســتگاههای مجموعــه و ســازمان
ــراصــول ــینیــازاســتعــالوهب اجرای
ــلخــودو مدیریتــیدرســت،درمقاب
خــدایخــودمســئولبــودنمیباشــد

ــرارداد. ــرلوحهق ــدس ــهآنرابای ک

ــي ــودبرخ ــزود:وج ــرماف ــنخ عابدی
کاســتيهاونواقــصدردســتگاههــاي
اجرایــيغیرقابلانــکاراســت،امــااینکه
ــان ــاکارکن ــتگاههای ــوددس ــهش گفت
هــم ميکننــد کــمکاري دولــت
شایســتهنیســت؛لــذابایســتیعملکرد
واقدامــاتشــاخصهــردســتگاه
ــاتــالش بهدرســتیمنعکــسگــرددت
عزیــزاندرمجموعــهدولــتبــهســمع

ــد. ــزبرس ــردمعزی ــرم ونظ

اســتاندارآذربایجــانشــرقیادامــه
ــوص ــرقبهخص ــتآبوب داد:ازصنع
شــرکتآبوفاضــالباســتانکمــال
تشــکروقدرانــیرادارمکــهبــاوجــود
شــرایطســختنســبتبهبرقــراریآب
ــتاهای ــهروس ــتانوازجمل ــرباس ش
ــالش ــدوازت ــدامنمودن ــادهاق دورافت

دســتبرنداشــتند.

ــلاز ــمتجلی ــتمراس ــایانذکراس ش
ــی ــدگانجشــنوارهشــهیدرجای برگزی
اســتانبــاحضــوراســتاندارآذربایجــان
شــرقیوجمعــیازمســئولیناســتانی
ــازمان ــاتس ــالناجتماع ــلس درمح
ــد. ــزارش ــزیبرگ ــتوبرنامهری مدیری
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ــرقی  ــان ش ــتاندار آذربایج اس
بــه همــراه مدیرعامــل شــرکت 
آب و فاضــاب و آب منطقــه ای 
و جمعــی از مدیــران در بازدیــد 
از مرکــز دیســپاچینگ شــرکت 
جریــان  در  اســتان  آبفــای 
آخریــن وضعیــت آبرســانی بــه 
ــرار گرفــت  ــز ق کانشــهر تبری
در  شــرکت  آن  اقدامــات  و 
ــرف  ــک مص ــذر از پی ــت گ جه

ــرد.  ــی ک آب را بررس
ایــن در خــّرم رضــوی عابدیــن
ــن ــیازآخری ــنآگاه ــد،ضم بازدی
شــبکههای و مخــازن وضعیــت
ــز، آبرســانیاســتانوکالنشــهرتبری
درجریــاناقدامــاتانجامشــدهبــرای
تأمیــنآبشــهرهایاســتانبهویــژه

ــت. ــرارگرف ــزق ــهرتبری کالنش

و تالشهــا از قدردانــی بــا وی
زحمــاتشــرکتآبوفاضــالب
بــه خدماترســانی در اســتان
گفــت: اســتان، شــریف مــردم
جــزو فاضــالب و آب شــرکت
دســتگاههایخدمترســاناســت
کــهوظیفــهســنگینوحساســیرا

ــود ــتبهب ــدودرجه ــدهدارن برعه
کیفیــتوانجــامخدمــاتبــهمــردم

ــند. ــادهباش ــهروزوآم ــدب بای

بــا اســتاندارآذربایجــانشــرقی
ــه ــتآبباتوجهب ــهاهمی ــارهب اش
شــرایطکشــورواســتاناظهــار
داشــت:درحــوزهآبوفاضــالب
جــدی برنامهریــزی و مدیریــت
اتفــاقافتــادهکــهمهمتریــنآن
ــروم ــتاهایمح ــهروس ــانیب آبرس
اســتوحتمــاًبایــدپروژههــای
عمرانــیوزیربنایــیبــهجــددنبــال

ــود. ــارش ــناعتب وتأمی

از تقدیــر بــا خــرم رضــوی
ــوزه ــهدرح ــایانجامیافت فعالیته
فرهنــگبهینــهمصــرفتصریــح
ــتر ــوزهبیش ــنح ــددرای ــرد:بای ک
ازایــنتــالشکــردتــادرتابســتان
صرفهجویــی بــا مــردم امســال
ــکلیدر ــدیمش ــی15درص 10ال

تأمیــنآبنباشــد.

ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
اســتانهــمدرایــنبازدیــدبــا
ــل ــاتعوام ــیازاقدام ــهگزارش ارائ

ایــنمجموعــهبــرایتأمیــنآب
بــه خدماترســانی و پایــدار
کالنشــهرتبریــزگفــت:شــرکتآب
وفاضــالباســتانبــاتمهیــدات
در پیشبینیشــده اقدامــات و
همــهحــالآمــادهبــودهودرحــال
مــردم تــا اســت خدمترســانی
تابســتانســالجــاریرابــدونافت
ــد. ــپرینماین ــیآبس ــاقطع وی

ــد ــهتأکی ــیدرادام ــدسخان مهن
کــرد:افقــیجامــعبــرایپروژههــای
آبوفاضــالبدرنظــرگرفتــهشــده
ــتان ــرایآناس ــااج ــهب ــتک اس
و آب زیرســاختهای لحــاظ بــه
ــر ــرایطبهت ــنوش ــالبتضمی فاض

ــد. ــدش خواه

آذربایجــان اســتاندار همچنیــن
ــداز ــنبازدی ــدایای ــرقیدرابت ش
ــماره5آب ــاژآبش ــتگاهپمپ ایس
منطقــهای،رینــگآبرســانیجنوب
ــی ــاتمردم ــزارتباط ــزومرک تبری
122شــرکتآبوفاضــالببازدیــد
ودرجریــانمراحــلکارمســائل

ــت. ــرارگرف ــوطق مرب

به مناسبت هفته صرفه جویی ؛
شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  بازدیــد 

اســتان فاضــاب  و  آب  شــرکت  از 
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بر بهره برداری شــرکت مهندسی  دیدار معاون نظارت 
آب و فاضاب کشــور با اســتاندار آذربایجان شرقی

مهنــدس امینــی معــاون نظــارت 
شــرکت  بهره بــرداری  بــر 
مهندســی آب و فاضــاب کشــور 
ــه آذربایجان  در ســفر یــک روزه ب
خــرم  عابدیــن  بــا  شــرقی 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی 

دیــدار و گفت وگــو کــرد.

عابدیــنخــّرمدرایــندیدارخواســتار
ــرای ــدتب ــوریوکوتاهم ــاتف اقدام
ــیامســالواتخــاذ عبــورازتنــشآب
ــنآب ــرایتأمی ــدتب ــربلندم تدابی
ــایر ــزوس ــهرتبری ــدارش ــربپای ش

مناطــقاســتانشــد.
ویتخصیــصاعتبــاراتالزمبــرای
ــه ــوطب ــیمرب ــایآب ــامطرحه اتم
مــورد را ارومیــه احیــایدریاچــه

تأکیــدقــرارداد.
بهرهبــرداری بــر نظــارت معــاون
فاضــالب و آب مهندســی شــرکت
کشــوربــههمــراهمدیرعامــلشــرکت
و ای وآبمنطقــه فاضــالب و آب

جمعــیازمدیــراندربازدیــدازمرکــز
فاضــالب و آب شــرکت تلهمتــری
آذربایجــانشــرقیدرجریــانآخریــن
وضعیــتآبرســانیبــهکالنشــهرتبریز
ــرکتآب ــاتش ــتواقدام ــرارگرف ق
وفاضــالباســتاندرجهــتگــذراز
ــرد. ــیک ــرفآبرابررس ــکمص پی

هاشــمامینــیدرایــنبازدیــد،ضمــن
آگاهــیازآخریــنوضعیــتمخــازنو
شــبکههایآبرســانیاســتانوکالنشهر
تبریــز،درجریــاناقدامــاتانجامشــده
بــرایتأمیــنآبشــهرهایاســتان
بهویــژهکالنشــهرتبریــزقــرارگرفــت.
ویبــاقدردانــیازتالشهــاوزحمــات
در اســتان فاضــالب و شــرکتآب
شــریف مــردم بــه خدماترســانی
اســتان،گفــت:شــرکتآبوفاضــالب
خدمترســان دســتگاههای جــزو
اســتکــهوظیفهســنگینوحساســی
ــود ــتبهب ــدودرجه ــدهدارن رابرعه
ــردم ــهم ــاتب ــامخدم ــتوانج کیفی

ــند. ــادهباش ــهروزوآم ــدب بای

بهرهبــرداری بــر نظــارت معــاون
فاضــالب و آب مهندســی شــرکت
کشــوربــااشــارهبــهاهمیــتآب
ــتان ــورواس ــرایطکش ــهش باتوجهب
اظهارداشــت:درحــوزهآبوفاضالب
مدیریــتوبرنامهریــزیجــدیاتفــاق
ــانی ــنآنآبرس ــهمهمتری ــادهک افت
بــهروســتاهایمحــروماســتوحتمــاً
ــی ــیوزیربنای ــدپروژههــایعمران بای
بــهجــددنبــالوتأمیــناعتبــارشــود.
فاضــالب و مدیرعامــلشــرکتآب
ــه ــاارائ ــدب ــنبازدی ــمدرای ــتانه اس
ایــن عوامــل اقدامــات از گزارشــی
ــدارو ــنآبپای ــرایتأمی ــهب مجموع
خدماترســانیبــهکالنشــهرتبریــز
گفــت:شــرکتآبوفاضــالباســتانبا
ــده ــاتپیشبینیش ــداتواقدام تمهی
در و بــوده آمــاده حــال همــه در
ــردم ــام ــتت ــانیاس ــالخدمترس ح
تابســتانســالجــاریرابــدونافــتو

ــد. ــپرینماین ــیآبس ــاقطع ی
تأکیــد ادامــه مهنــدسخانــیدر
ــرایپروژههــای ــعب کــرد:افقــیجام
آبوفاضــالبدرنظــرگرفتــهشــده
ــه ــااجــرایآناســتانب اســتکــهب
لحــاظزیرســاختهایآبوفاضــالب
تضمیــنوشــرایطبهتــرخواهــدشــد.
آبفــای شــرکت مدیرعامــل
توضیــح در همچنیــن اســتان
سیســتمتلهمتــریگفــت:پــروژه
تلهمتــریشــرکتآبوفاضــالب
اتوماســیونومانیتورینــگ جهــت
ــز ــهرتبری ــربش ــاتآبش تأسیس

طراحــیواجــراشــدهاســت.
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مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتانهمچنیــندرتوضیــحسیســتم
تلهمتــریگفــت:پــروژهتلهمتــری
جهــت فاضــالب و آب شــرکت
اتوماســیونومانیتورینــگتأسیســات
آبشــربشــهرتبریــزطراحــیو

ــت. ــدهاس ــراگردی اج
ــدف ــاه ــروژهب ــنپ ــزود:ای ویاف
بــر لحظــهای نظــارت و کنتــرل
ــانتولیــد،انتقــالوتوزیــعآب جری
ــرلدر ــتوکنت ــنمدیری وهمچنی
آب، هدررفــت انــرژی، بســترهای
وکاهــش کیفیــتوســالمتآب
ــا ــعب ــدتوزی ــفدررون ــانتوق زم
برقــراریارتبــاطهوشــمندکلیــه
بهبــود و مخــازن و تجهیــزات
کیفیــتوکمیــتآبمــوردنیــاز
مشــترکینطراحــیوبرنامهریــزی

ــت. ــدهاس ش
مهنــدسخانــیافــزود:مهمتریــن
پــروژه ایــن اجــرای دســتاورد
مشــترکین، رضایتمنــدی افزایــش
افزایــش بهینــه، تصمیمگیــری
راندمــانوطــولعمــرتأسیســات

ایــنشــرکتاســت.
ویافــزود:ایــنپــروژهبــاهــدف
بــر لحظــهای نظــارت و کنتــرل
ــعآب ــالوتوزی ــد،انتق ــانتولی جری

وهمچنیــنمدیریــتوکنتــرلدر
آب، هدررفــت انــرژی، بســترهای
کیفیــتوســالمتآبوکاهــشزمان
ــراری ــابرق ــعب ــدتوزی ــفدررون توق
ــزاتو ــهتجهی ــمندکلی ــاطهوش ارتب
ــت ــتوکمی ــودکیفی ــازنوبهب مخ
آبمــوردنیــازمشــترکینطراحــیو

برنامهریــزیشــدهاســت.
هــزار، 100 مخــزن از بازدیــد
آبرســانی مراحــلســاخترینــگ
شهرســتانتبریــزومخــزن10هــزار
آبســومینمقصــدمعــاوننظــارتبر
ــرداریشــرکتمهندســیآبو بهرهب

ــود. ــورب ــالبکش فاض

طــولایــنطــرحکــهحــدود25
ــه ــهرکاندیش ــودهوازش ــرب کیلومت
ــاوران ــاشــهرکخ ــزشــروعوت تبری
ــرایتکمیــل ادامــهخواهــدداشــتب
آبرســانیکالنشــهرتبریــزتوســط
شــرکتّآبمنطقــهایآذربایجــان

شــرقیاحــداثمیشــود.
رینــگ وجــود عــدم دلیــل بــه
ــد ــهبتوان شــبکهشــهریآبرســانیک
ــزوم ــعل ــزرادرمواق ــهرتبری کالنش
بهصــورت و کنــد خدماترســانی
ــزراتحــت ــهرتبری یکنواخــتکلش
ــن ــد،ای ــرارده ــانیق ــشآبرس پوش

میشــود. اجــرا طــرح
بــااجــرایایــنطــرحکــهباهمــکاری
در اجرایــی دســتگاههای تمــام
حــالاجــرااســتبخــشعمــدهایاز
قطعــیویــاعــدمقطعــیبخشهــای
مختلــفشــهرمرتفــعخواهــدشــدو
بــاتکمیــلرینــگآبرســانیکالنشــهر
ــد ــدمخــزنچن ــزواحــداثچن تبری
امــکان هــم هزارمترمکعبــی صــد
مواقــع بــرای آب ذخیرهســازی
هــم و شــد خواهــد بیشــتر الزم
ــعمتناســبآبرســانی ــمتوزی میتوانی
ســاعات در را تبریــز شــهر کل
مختلــفشــبانهروزیداشــتهباشــیمو

کنیــم. خدماترســانی
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بازدید فرماندار و اعضای شــورای تأمین 
شهرستان تبریز از اداره آب و فاضاب استان

فرمانــدار و اعضــای شــورای 
ــا  ــز ب ــتان تبری ــن شهرس تأمی
حضــور در از اداره آب و فاضــاب 
ــان  ــک در جری ــتان از نزدی اس
کانشــهر  آبرســانی  نحــوه 

ــد. ــرار گرفتن ــز ق تبری

اعضــای و رئیــس بازدیــد ایــن در
ــاحضــوردر ــداب ــندرابت شــورایتأمی
ــدو شــرکتازسیســتمتلهمتــریبازدی
ــانآخریــنوضعیــتآبشــرب درجری

ــد. ــرارگرفتن ــزق ــهرتبری کالنش
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان
درتوضیــحسیســتمتلهمتــریگفــت:
ــریشــرکتآبوفاضــالب ــروژهتلهمت پ
مانیتورینــگ و اتوماســیون جهــت
تبریــز شــهر شــرب آب تأسیســات

ــت. ــدهاس ــراش ــیواج طراح
هــدف بــا پــروژه ایــن افــزود: وی
ــان ــرجری ــرلونظــارتلحظــهایب کنت

تولیــد،انتقــالوتوزیــعآبوهمچنیــن
مدیریــتوکنتــرلدربســترهایانــرژی،
ــالمتآبو ــتوس ــتآب،کیفی هدررف
ــع ــدتوزی ــفدررون ــانتوق ــشزم کاه
بــابرقــراریارتبــاطهوشــمندکلیــه
ــت ــودکیفی ــازنوبهب ــزاتومخ تجهی
وکمیــتآبمــوردنیــازمشــترکین
طراحــیوبرنامهریــزیشــدهاســت.

مهمتریــن افــزود: خانــی مهنــدس
ــش ــروژهافزای ــنپ ــرایای ــتاورداج دس
ــری ــترکین،تصمیمگی ــدیمش رضایتمن
ــانوطــولعمــر ــشراندم ــه،افزای بهین

ــت. ــرکتاس ــنش ــاتای تأسیس
فرمانــدارشهرســتانتبریــزهــمبــااشــاره
ــت ــریازهدررف ــرایجلوگی ــهاینکــه،ب ب
آببایــدفرهنگســازیالزمدرزمینــه
ــالمی ــیاس ــبکزندگ ــیوس صرفهجوی
انجــامشــود،اظهارداشــت:فرهنگســازی
و آب بحــران ومســئله آب درحــوزه
ضــرورتصرفهجویــیبایــدجــدیگرفتــه

شــودچــراکــهطرحهــایآبرســانیصرفــاً
مشــکالتایــنبخــشرارفــعنمیکننــد.
ــع ــتازمناب ــزود:حفاظ ــریآذراف جعف
ــا ــهم ــیهم ــیومل ــهقانون آب،وظیف
اســتواگــرکوتاهــیکنیــمنتایــج
نامناســبیبــههمــراهداردوبــامشــکالت

زیــادیروبــرومیشــویم.
ویبیــاننمــود:باتوجهبــهمســائلو
حساســیتهایموجــوددرمــوردآب
همــه بایــد خشکســالیها، وجــود و
دســتگاههابــاشــرکتآبوفاضــالب

ــد. ــینماین ــلوهمدل تعام
رئیــسشــورایتأمیــنتأکیــدکــرد:
اســتفادهازآبغیرشــرببــرایمصارفــی
بــرای وشستوشــو، باغبانــی ماننــد
ــیاز ــی،یک ــتاله ــنموهب ــرهای ذخی
ــن ــجآندربی ــهتروی ــتک ــوریاس ام
در مثبتــی اثــرات میتوانــد مــردم
ــد. ــتهباش ــیمصــرفآبداش صرفهجوی
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ــه ــارهب ــااش ــنب ــریآذرهمچنی جعف
شــرکت در صورتگرفتــه تالشهــای
آبوفاضــالببــرایارائــهخدمــات
ــکرو ــرمتش ــهروندانمحت ــهش ــرب بهت

ــرد. ــیک قدردان
رینــگ ســاخت مراحــل از بازدیــد
دومیــن تبریــز شهرســتان آبرســانی
مقصــدرئیــسواعضــایشــورایتأمیــن

شهرســتانتبریــزبــود.
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
اســتاندربازدیــدازایــنپــروژهگفــت:
25 حــدود کــه طــرح ایــن طــول
کیلومتــربــودهوازشــهرکاندیشــه
ــاوران ــهرکخ ــاش ــروعوت ــزش تبری
ــل ــرایتکمی ــتب ــدداش ــهخواه ادام
توســط تبریــز کالنشــهر آبرســانی
آذربایجــان ای منطقــه ّآب شــرکت

میشــود. احــداث شــرقی
ــل ــهدلی ــهداد:ب ــیادام ــدسخان مهن
عــدموجــودرینــگشــبکهشــهری
ــزرا ــدکالنشــهرتبری آبرســانیکــهبتوان
ــدو ــانیکن ــزومخدماترس ــعل درمواق
ــزرا بهصــورتیکنواخــتکلشــهرتبری
تحــتپوشــشآبرســانیقــراردهــد،ایــن

ــود. ــرامیش ــرحاج ط

ویتصریــحکــرد:بــااجــرایایــنطــرح
کــهبــاهمــکاریتمــامدســتگاههای
ــش ــتبخ ــرااس ــالاج ــیدرح اجرای
ــی ــدمقطع ــاع ــیوی ــدهایازقطع عم
مرتفــع شــهر مختلــف بخشهــای

ــد. ــدش خواه
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
اســتانافــزود:خوشــبختانهایــنپــروژه
مشــکلمنابــعمالــینداشــتهوبــهزودی

ــد. ــدش ــاحخواه ــمتیازآنافتت قس

بــا کــرد: تأکیــد خانــی مهنــدس
کالنشــهر آبرســانی رینــگ تکمیــل
ــد ــزنچن ــدمخ ــداثچن ــزواح تبری
امــکان هــم هزارمترمکعبــی صــد
مواقــع بــرای آب ذخیرهســازی
هــم و شــد خواهــد بیشــتر الزم
ــانی ــبآبرس ــعمتناس ــمتوزی میتوانی
ســاعات در را تبریــز شــهر کل
ــیمو ــتهباش ــبانهروزیداش ــفش مختل

کنیــم. خدماترســانی
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شرقی  آذربایجان  اســتاندار  پیوستن 
هســتم آب  حامی  مــن  پویش  به 

ــٌرم در  ــوی خ ــن رض عابدی
ــرکت  ــد از ش ــیه بازدی حاش
آب و فاضــاب آذربایجــان 
ــن  ــش »م ــه پوی ــرقی ب ش
ــت. ــتم« پیوس ــی آب هس حام

شــرقی آذربایجــان اســتاندار
گفــت:کشــورمــابــامحدودیت
و بــوده روبــرو آب منابــع
ایــن از صحیــح بهرهگیــری
ــت ــروریاس ــیض ــتاله نعم
لــذاآمــوزشوترویــجفرهنــگ
صحیــحمصــرفآبدرجامعهاز
اهمیــتویــژهایبرخورداراســت
وشــرکتآبوفاضــالباســتان
ــنراســتاتالشهــای ــزدرای نی
ــگاهجامعــه ــان ــادیکــردهت زی
ــهموضــوعحیاتــی ومــردمراب
آبمعطــوفنمایــدکــهازایــن

ــم. ــکرمیکن ــتتش باب

از بهرهگیــری افــزود: وی
و جمعــی همکاریهــای
مشــارکتهمگانــیواســتفاده
ازظرفیتهــاوتوانمندیهــای
مردمنهــاد ســازمانهای
فرهنگســازی بــه نســبت

مصــرفبهینــهآببهتریــن
ــع ــوندرجم ــتچ روشاس
ــی ــهمثبت ــودننتیج ــردمب م

دارد. زمینههــا همــه در
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است کشور  زیست محیطی  برنامه های  مهم ترین  از  یکی  ارومیه  دریاچه  احیای 
ــز،آذرشــهرو ــردمشــریفتبری ــدهم ــادینماین ــرمن دکت
اســکودرمجلــسشــورایاســالمیدربازدیــدازتصفیهخانه
فاضــالبمــدولدومتبریــزبــااشــارهبــهتصفیــهفاضــالب
یــکمیلیــوننفــرازکالنشــهرتبریــزاجــرایایــنپــروژه
ــور ــتمحیطیکش ــایزیس ــنپروژهه ــیازمهمتری رایک

بــرایاحیــایدریاچــهارومیــهدانســت.

نماینــدهمــردمشــریفکالنشــهرتبریــزدرمجلسشــورای
ــاره ــااش ــدولدومب ــهم ــدازتصفیهخان ــالمیدربازدی اس
بــهتصفیــهفاضــالبیــکمیلیــوننفــرازکالنشــهرتبریــز
ــهر ــرایش ــیب ــیارمبارک ــربس ــروژهراام ــنپ ــرایای اج

تبریــزدانســت.

ــدول ــروژهم ــااجــرایپ ــانب ــزود:همزم ــادیاف ــرمن دکت
ــهای ــرکتآبمنطق ــز،ش ــالبتبری ــهفاض دومتصفیهخان
ــن ــاحای ــاافتت ــهب ــهک ــیپرداخت ــرایطرح ــهاج ــزب نی
پــروژهکلفاضــالبمــدولاولودومکالنشــهرتبریــزبــه
ــاب ــدهوپس ــهش ــبتصفی ــونمترمکع ــزان125میلی می

ــود. ــهمیش ــهارومی وارددریاچ

ویادامــهداد:درفــازاولپســابتصفیــهشــدهمــدولاول
ــب ــونمترمکع ــزان75میلی ــهمی ــهفاضــالبب تصفیهخان
ــدودر ــدش ــتخواه ــههدای ــهارومی ــمتدریاچ ــهس ب
صــورتتکمیــلمــدولدومتصفیهخانــهفاضــالببــه
ــد ــابتولی ــهپس ــزب ــبنی ــونمترمکع ــزان50میلی می
شــدهاضافــهودرکل125میلیــونمترمکعــببــهســمت

ــدشــد. ــتخواه ــههدای دریاچــهارومی

نماینــدهمــردمتبریــزاســکووآذرشــهردرمجلــسشــورای
ــااشــارهبــهتالشهــایصورتگرفتــه اســالمیدرادامــهب
ازطریــقمجلــسمحتــرمشــورایاســالمیوهیئــتدولت
دربــارهتکمیــلپــروژهمــدولســومتصفیهخانــهفاضــالب
شــهرارومیــهابــرازامیــدوارینمــودبــا75میلیــون
مترمکعبــیکــهازایــنطریــقوارددریاچــهارومیــه
ــا600میلیــونمترمکعبــیکــهاز میشــودوهمچنیــنب
طریــقزابوتونــلکانــیســیبانتقــالدادهخواهــدشــد
شــاهدآنخواهیــمبــودکــه800میلیــونمترمکعــبآب
بــهدریاچــهارومیــهواردشــدهتــاباعــثاحیــایآنشــود.
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استاندار  حضور  با  استان،  روستاهای  به  آب رسانی  جهادی  قرارگاه  جلسه 
آذربایجان شرقی و ناظر عالی وزارت نیرو در پروژه های محرومیت زدایی

اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
ــت  ــه سیاس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
دولــت و مجلــس، تأمیــن آب 
شــرب روســتایی و شــهرهای زیر 
ــا  ــزود: م ــت، اف ــر اس ــزار نف 5 ه
به عنــوان مجــری و مســئوالن 
ــد  ــتا بای ــن راس ــتانی در ای اس

ــم. ــل کنی ــگ عم هماهن
ــی ــادمل ــایجه ــداجــرایپروژهه رون
ــی ــوانمحرومیتزدای ــاعن ــانیب آبرس
درمحــلاســتانداریآذربایجانشــرقی
ــور ــاونام ــتاندار،مع ــوراس ــاحض وب
ــور ــرکلام ــیوهماهنگــی،مدی عمران
اســتانداری شــوراهای و روســتایی
آذربایجــانشــرقی،ناظــرعالــیوزارت

ــی، ــایمحرومیتزدای ــرودرپروژهه نی
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
ســازندگی بســیج رئیــس اســتان،
آذربایجانشــرقیونماینــدگانقرارگاه
امــامحســنمجتبــی)ع(برگــزارشــد.
در شــرقی آذربایجــان اســتاندار
ــات ــهاقدام ــارهب ــااش ــهب ــنجلس ای
انجامیافتــهدرخصــوصجهادآبرســانی
محرومیتزدایــی عنــوان بــا ملــی
گفــت:بنــدهبــهنوبــهخــودبــههمــه
بــرادرانعزیزدرشــرکتآبوفاضالب
اســتانوقــرارگاهامــامحســنمجتبــی
)ع(خســتهنباشــیدعــرضمیکنــمو
ازمدیریــتکالنایــنموضــوعتقدیــر

میکنــم.

مرکزیــت در اراده ایــن افــزود وی
اســتانوجــودداردکــهمســئلهآب
روســتاهایاســتانحــلگــرددوبــرای
ــیرو ــایبزرگ ــوعبرنامهه ــنموض ای

ــد. ــفنمودن تعری
ــراینکــهسیاســت ــدب ــاتأکی خــّرمب
ــنآبشــرب ــس،تأمی ــتومجل دول
ــزار ــر5ه ــهرهایزی ــتاییوش روس
نفــراســت،افــزود:مــابهعنــوان
ــن مجــریومســئوالناســتانیدرای
ــم. ــدهماهنــگعمــلکنی راســتابای
ــهداد:از ــرمادام ــویخ ــنرض عابدی
ــویو ــتق ــورمدیری ــاحض ــهب اینک
ــرکتآبو ــددرش ــایکارآم نیروه
ــروی ــزهونی ــتانباانگی ــالباس فاض
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ــدایرا ــندخ ــایکارمیباش ــویپ ق
بســیشــاکرهســتم.

ــزی ــزومبرنامهری ــهل ــارهب ــااش ویب
اجــرای در الزم دقــت و درســت
ــدکــردکــه پروژههــایاســتانیتأکی
بایــدنســبتبــهاجــرایپروژههــا
طرحهــا پیادهســازی همچنیــن و
باعــث و داشــته ویــژه مدیریــت
ــرای ــرباریب ــایس ــلهزینهه تحمی

ــود. ــتاننش اس
در شــرقی آذربایجــان اســتاندار
خصــوصبرنامهریــزیوزمانبنــدی
فصــل گفــت: پروژههــا انجــام
کاریمــامحــدودمیباشــدواگــر
نداشــته درســتی زمانبــدی مــا
ــیکاری ــاًعقبماندگ ــیمطبیعت باش
ــا ــرایم ــنب ــهای ــمداشــتک خواهی
ــتانی ــراناس ــتوازمدی ــوبنیس خ
اجــرای بــه نســبت میخواهیــم
ــارت ــبنظ ــانمناس ــادرزم پروژهه
ــن ــند.همچنی ــتهباش ــتریداش بیش
ــن ــامای ــتکاریدرانج ــثکیفی بح
پروژههــامطــرحمیباشــد دســت
کــهنبایــددقــتوکیفیــتکاری
فــدایســرعتشــود.بنــدهواقــفبــه
ــماهســتمو ــهش ــادیهم ــوانجه ت
کــه میخواهــم بــرادران شــما از

و بادقــت آبرســانی پروژههــای
کیفیــتالزمانجــامگــردد.

ــانیوزارت ــادآبرس ــیجه ــرعال ناظ
ــا ــانشــرکتآبف ــروهماهنگــیمی نی
ــم ــااع ــاوبخشه ــایرنهاده ــاس راب
اســتانداری و ســازندگی بســیج از
کــرده توصیــف ارزشــمند بســیار
وگفــتهمیــنروحیــهجهــادی
موجــب مختلــف بخشهــای در
پیشــرفتورفــعمحرومیــتمیشــود.
داد ادامــه احمــدی خــان دکتــر
حــال در خوبــی بســیار کارهــای
ــا ــیاریازآنه ــهبس ــتک ــاماس انج
بــه مــاه چنــد طــی انشــاءاهلل
و رســید خواهــد بهرهبــرداری
و درســت اطالعرســانی بایســتی
مناســبیازرونــداجــرایپروژههــا
انجــامگیــردتــامــردمشــریفاســتان

درجریــانامــرقــرارگیرنــد.
خانــی مهنــدس جلســه ایــن در
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتاندرخصــوصرونــداجــرای
ــه ــرفتکاریب ــدپیش ــروژهودرص پ

ارائــهگــزارشپرداخــت.
مهنــدسخانــیبــابیــاناینکــه
قــراراســت121روســتایاســتان
آذربایجــانشــرقیدرمرحلــهاول

ــام ــرارگاهام ــاق ــراردادب ــبق درقال
بهعنــوان )ع( مجتبــی حســن
ــانی ــیآبرس ــروژهیمحرومیتزدای پ
شــود،اظهــارکــرد:ایــنپروژههــا
کــهپایــانســالگذشــتهآغــازشــده
اســتهــماکنــونازپیشــرفتخوبــی

میباشــد. برخــوردار
ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
ایــن در نیــز شــرقی آذربایجــان
جلســهبــااشــارهبــهتفاهمنامــه
ســالگذشــتهبــاقــرارگاهامــام
مبلــغ بــه )ع( مجتبــی حســن
250میلیــاردتومــاندرراســتای
روســتای 121 بــه آبرســانی
بــه آبرســانی گفــت: اســتان،
ــرای16 مجتمــعقشــالقاتکلیبــرب
روســتابــاپیشــرفتفیزیکــی80
ــتارخان ــعس ــاز2مجتم ــد،ف درص
بــا روســتا 60 بــرای ورزقــان
و درصــد 55 فیزیکــی پیشــرفت
ــرای ــترودب ــویهش ــعآلمال مجتم
45روســتابــاپیشــرفتفیزیکــی

اجراســت. حــال در درصــد 85
ــن ــوعای ــزود:ازمجم ــیاف محمدخان
در روســتا 25 امســال پروژههــا،
هشــترودو10تــا20روســتادرکلیبر
ــد. ــدش ــانیخواه ــانآبرس وورزق
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ناظر  حضــور  با  آبرســانی  جهاد  پروژه هــای  پیگیری 
محرومیت زدایی پروژه هــای  در  نیــرو  وزارت  عالــی 

نیــرو در  ناظــر عالــی وزارت 
محرومیت زدایــی  پروژه هــای 
ــعه و  ــاون توس ــراه مع ــه هم ب
فاضــاب  و  آب  بهره بــرداری 
اســتان از تعــدادی از پروژه هــای 
ــرد. ــد ک ــی بازدی محرومیت زدای

دکتــرخــاناحمــدی،ناظــرعالــیجهــاد
ــدس ــراهمهن ــروبهم ــانیوزارتنی آبرس
عباســپور،معــاونتوســعهوبهرهبــرداری
آبشــرکتآبفــایآذربایجــانشــرقیاز
ــی ــایمحرومیتزدای ــدادیازپروژهه تع
خداآفریــن و کلیبــر شهرســتانهای

بازدیــدکردنــد.
ــان ــرخــاناحمــدیهماهنگــیمی دکت
بــاســایرنهادهــاو شــرکتآبفــارا
بخشهــااعــمازبســیجســازندگیو

اســتانداریبســیارارزشــمندتوصیــف
کــردهگفــتهمیــنروحیــهجهــادیدر
بخشهــایمختلــفموجــبپیشــرفتو

رفــعمحرومیــتمیشــود.
ناظــرعالــیجهــادآبرســانیوزارت
بســیار کارهــای داد ادامــه نیــرو
خوبــیدرحــالانجــاماســتکــه
بســیاریازآنهــاانشــاءاهللطــیچنــد
ــید ــدرس ــرداریخواه ــهبهرهب ــاهب م
و درســت اطالعرســانی بایســتی و
پروژههــا اجــرای ازرونــد مناســبی
انجــامگیــردتــامــردمشــریفاســتان

ــد. ــرارگیرن ــرق ــانام درجری
ــرداری مهنــدسعباســپور،معــاونبهرهب
وتوســعهآبشــرکتآبفــایاســتاننیــز
ــان ــرخ ــوردکت ــکرازحض ضمــنتش
ــت ــکاریسالهاس ــتهم ــدیگف احم

بــرای اســتان آبفــای شــرکت کــه
دسترســیبــاآبباکیفیــتدرنقــاط
ــیهمــکاری ــدول ــالشمیکن محــرومت
بســیج و ســپاه بــا کــه جدیــدی
ســازندگیشــکلگرفتهدرهمیــنمــدت
کــمنشــانازکارجهــادیداردکــه
ــر ــهزودت ــاهرچ ــنپروژهه ــدوارمای امی

بــهبهرهبــرداریبرســد.
لــو،رئیــسبســیج ســرهنگملــک
ــه ــارهب ــااش ــزب ــتاننی ــازندگیاس س
نتیجهبخشــیتخصــصوروحیــهجهانــی
ــابلندمــدتاســت ــگاهم باهــمگفــت،ن
ــتاندارهای ــاماس ــریتم ــوانمج وبهعن
ملــیومهندســیرارعایــتکــردهو
باالیــی دوام و کیفیــت از نهایــی کار

ــود. ــدب ــوردارخواه برخ
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از  شــرقی  آذربایجان  کل  بازرس  بازدید 
شرقی آذربایجان  فاضاب  و  آب  شــرکت 

و  بازرســی  منطقــه 5  رئیــس 
ــرقی  ــان ش ــازرس کل آذربایج ب
و هیئــت همــراه از تله متــری 
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجان 

ــرد. ــد ک ــرقی بازدی ش

قاســمیونــدضمــنآگاهــیازآخرین
شــبکههای و مخــازن وضعیــت
ــز، ــهرتبری ــتانوکالنش ــانیاس آبرس
درجریــاناقدامــاتانجامشــدهبــرای
ــژه ــنآبشــهرهایاســتانبهوی تأمی

ــت. ــرارگرف ــزق ــهرتبری کالنش
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
ارائــه بــا بازدیــد ایــن در اســتان
گزارشــیازاقدامــاتعوامــلایــن
ــدارو ــنآبپای ــرایتأمی ــهب مجموع
ــز ــهرتبری ــهکالنش ــانیب خدماترس
گفــت:شــرکتآبوفاضالباســتانبا
ــده ــاتپیشبینیش ــداتواقدام تمهی
درهمــهحــالآمــادهبــودهودرحــال
خدمترســانیمیباشــدتــامــردم
تابســتانســالجــاریرابــدونافــتو

ــد. ــپرینماین ــیآبس ــاقطع ی

مهنــدسخانــیافــزود:آبشهرســتان
آبرســانی از4منبــعخــط تبریــز
ــهرود55درصــد،خــطآبرســانی زرین
نهنــد13درصــد،چاههــا)هــروی،
ســعیدآباد،قزلجــهمیــدان(31درصد
ــود ــنمیش ــدتأمی ــوات1درص وقن
کــه69شــهربــا4میلیــوننفــر
ــتارا ــهریو2734روس ــتش جمعی

پوشــشمیدهــد.
ــتاندارد ــراس ــهداد:150لیت ویادام
مصــرفآبکشــورو220لیتــردر

ــدارمصــرفکالنشــهر ــممق ــهه ثانی
تبریــزاســتکــه70لیترازاســتاندارد
ــردم ــنم ــتبنابرای ــتراس ــیبیش مل
عزیــزبــارعایــتالگــویمصــرف
درســتواســتانداردوبــا10-15
درصــدصرفهجویــیکــهبــهرفــع

ــرد. ــدک ــکخواه ــودآبکم کمب
رئیــسهیئتمدیــرهشــرکتآبو
ــح ــرقیتصری ــانش فاضــالبآذربایج
اینکــهدرســطح باتوجهبــه کــرد:
خشکســالی بــا اســتان و کشــور
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کاهــش بحــث هســتیم مواجــه
ســطحبارندگــینیــزوجــودداردکــه
درســطحکشــورایــنکاهــش30
ــودهودرســطحاســتان20 درصــدب
ــه ــنک ــهای ــتوباتوجهب ــداس درص
بــاافزایــشدرجــهحــرارتنســبتبــه
ســالهایگذشــتهروبــروهســتیم
ــه ــرفراب ــشمص ــاًافزای ــهطبیعت ک

ــت. ــدداش ــارخواه ب
ویادامــهداد:خوشــبختانهبــاتدابیــر
ــا ــرچاهه ــیوحف ــوبوکارشناس خ
ومهندســیمعکــوسســعیگردیــده

ــلبرســد. ــهحداق ــیب ــنکمآب ای
مدیرعامــلشــرکتآبفایاســتاناظهار
کــرد:رویهمرفتــهوضــعتولیــدآبدر
اســتانخــوباســتولــیمصــرفهــم
بایــدمطابــقبــااســتانداردهایدرنظــر

گرفتهشــدهباشــد.
مهنــدسخانــیبهضــرورتهماهنگــی
ــرق بیشازپیــشبیــنصنعــتآبوب
اســتانبــالحــاظحداقــلاثــرات

ــود. ــدنم ــیتأکی اجتماع
ــازرسکل ــد،ب ــنبازدی ــهای درادام
ــرازرضایــت ــااب آذربایجــانشــرقیب
آب شــرکت مجموعــه عملکــرد از
امــرخدمترســانی در فاضــالب و
بــهمــردمشــریفاســتاناظهــار
ــرفآب ــیدرمص ــت:صرفهجوی داش
ــد ــدوبای ــگانباش ــرهم ــدمدنظ بای
ــنآب حساســیتوســختیکارتأمی
راازهــرطریــقممکــنبــرایمــردم

نمــود. اطالعرســانی
ــرد: ــدک ــهتأکی ــددرادام ــمیون قاس
و هســتند مــا ولینعمتــان مــردم
ــدیاز ــربوبهرهمن ــتفادهازآبش اس
آنحــقمســلمهمشــهریانعزیزاســت.
ــازمان ــردس ــد:رویک ــادآورش ویی
و نظــارت بــر اولویــت بازرســی،
کنــار در و + اســت پیشــگیری
میخواهیــم پاکدســت مدیــران

مشــکالتمــردمحــلشــود.

ــت: ــیگف ــه5بازرس ــسمنطق رئی
ــت ــدازامنی ــهآببع ــهآنک باتوجهب
حیاتــی مــادی نیــاز مهمتریــن
رفــع بــرای لــذا اســت، بشــری
مشــکالتقطعــیآب،بایــدازتمامی
ظرفیتهــایموجــوداســتفادهکــرد
وهنــرمدیریــت،رفــعمشــکالتبــر
اســاسمنابــعموجــوداســتوبایــد
آمادگــیالزمبــرایشــرایطبحرانــی
ــهولت ــابهس ــدت ــتهباش ــودداش وج
بــه خدمــت آمادگــی ســرعت و

ــود. ــمش ــردمفراه م

بــازرس بازدیــد ایــن ادامــه در
ــراه ــههم ــرقیب ــانش کلآذربایج
ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
اســتانومهنــدسجلیــلزادهمعــاون
ــرکتآب ــرداریش ــعهوبهرهب توس
منطقــهایوتعــدادیازمدیــران
ارتباطــاتمردمــی122 ازمرکــز
رینــگ و فاضــالب و آب شــرکت
آبرســانیتبریــزبازدیــدودرجریــان
ــرار ــوطق ــائلمرب مراحــلکارومس

ــت. گرف
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ــی در  ــارت میدان ــرح نظ ــی ط ــش آمادگ رزمای
مدیریــت مصــرف آب و بــرق دســتگاه های 
ــر  ــور وزی ــا حض ــروز ب ــی( ام ــی )دولت خدمات
ــوری و  ــات کش ــپاه، مقام ــده س ــرو، فرمان نی

ــد.  ــاز ش ــکری آغ لش

مشــترکصرفهجویــیمصــرفآبوبــرقمتبــرکبــه
ــور ــاحض ــیالرضا)ع(ب ــنموس ــیب ــامحضــرتعل ن
ــپاهو ــدهکلس ــرو،فرمان ــرنی ــوکنفرانســیوزی ویدئ
ــده ــکریوفرمان ــوریولش ــاتکش ــیازمقام جمع
ســپاهعاشــورا،معــاوناســتاندارآذربایجــانشــرقیو
مدیــرانعامــلآبفــا،آبوبــرقمنطقــهایوتوزیــع

نیــرویبــرقدرسراســرکشــورآغــازشــد.
ــده ــنفرمان ــقفرامی ــتایتحق ــشدرراس ــنرزمای ای
معظــمکلقــوامبنــیبــرصرفهجویــیبهعنــوان
ــنخطــوطاساســیبرنامههــای ــکسیاســتدرمت ی

ــود. ــرامیش ــوراج کالنکش
اجــرایاقدامــاتمؤثــردرکاهــشمصــرف،کمــکبــه
پایــداریشــبکهآبوبــرقازجملــهروشــنکردن
از اســتفاده حداقــل اضطــراری، بــرق مولدهــای

ــور سیســتمهایسرمایشــیوروشــنایی،اســتفادهازن
ــه، ــنکردنمحوط ــردازیوروش ــدمنورپ ــی،ع طبیع
مدیریــتمصــرفآبوممنوعیــتاســتفادهازآب
شــربدرفضــایســبزو...ازجملــهاقدامــاتاجرایــی

ــت. ــهماههاس ــرحس ــنط ــرایای ــولاج درط
ــنو ــاماماک ــرایتم ــهاولب ــشدرمرحل ــنرزمای ای
ــای ــرو،وزارتکشــوروردهه ــاختمانهایوزارتنی س
ســپاهوبســیجودرمراحــلبعــدیســایراداراتو

ــود. ــزارمیش ــابرگ نهاده

رزمایش طــرح صرفه جویی مصرف آب و برق آغاز شــد
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از  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  تقدیــر 
اســتان فاضاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 

عابدیــنرضــویخــرماســتاندارآذربایجــان
شــرقی،طــیلــوحتقدیــریازمحمدخانــی
ــان ــتانآذربایج ــایاس ــرکتآبف ــلش مدیرعام
ــتگیناپذیردر ــایخس ــاستالشه ــرقیبهپ ش
پیگیــریواجــرایبرنامههــایمحولــهدرتوســعه
ــود. ــرنم ــالبتقدی ــتآبوفاض ــرفتصنع وپیش

عابدیــنرضــویخــرماســتاندارآذربایجــان
شــرقی،طــیلــوحتقدیــریازمحمدخانــی
ــان ــتانآذربایج ــایاس ــرکتآبف ــلش مدیرعام
ــتگیناپذیردر ــایخس ــاستالشه ــرقیبهپ ش
پیگیــریواجــرایبرنامههــایمحولــهدرتوســعه
وپیشــرفتصنعــتآبوفاضــالبتقدیــرنمــود.

ــدهاســت: ــرآم ــوحتقدی ــنل درای

جنابآقایمهندسخانی

مدیرعامــلمحتــرمشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقی

سالمعلیکم؛

خدمــتبــهخلــق،لــوحافتخــارزریــنوپشــتوانه
ــزاران ــهخدمتگ ــتک ــنگیاس ــویگرانس معن
ــرآن ــرانب نظــاممقــدسجمهــوریاســالمیای

ــند. ــرمیباش مفتخ

بــیشــکتوســعهوپیشــرفتصنعــتآبو
فاضــالباســتانبــدونتــالشخردمندانــهتمامی
ــذا ــنحــوزهمیســرنیســت؛ل دســتاندرکارانای
بدینوســیلهاززحمــاتارزشــمندودلســوزانه
جنابعالــیومجموعــههمــکارانگرانقــدرشــمادر
ارائــهخدمــاتبهتــربــهمــردمسپاســگزارینموده
وازخداونــدمنــانتوفیــقروزافــزونوســرافرازی

بــرایشــمامســئلتدارم.
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شــرقی آذربایجان  فاضــاب  و  آب  پــروژه   45
همزمــان بــا هفتــه دولــت افتتــاح شــد

فاضــاب  و  آب  پــروژه   45
بــا  شــرقی  آذربایجــان 
 1680 بــر  بالــغ  اعتبــاری 
ــا  ــان ب ــال همزم ــارد ری میلی
ــد. ــاح ش ــت افتت ــه دول هفت

همزمــانبــاهفتــهدولــتطرحهــای
آبرســانیواجــرایشــبکهجمــعآوری
فاضــالبآبفــایاســتانهمزمــان
بــا کنفرانســی ویدئــو بهصــورت
امــور هماهنگــی معــاون حضــور
آذربایجــان اســتاندار عمرانــی
ــز، ــهرتبری ــدارکالنش ــرقی،فرمان ش
اســتان، شــهید بنیــاد مدیــرکل
دکتــرفتــحزادهمعــاونســازمان
اســتان، برنامهریــزی و مدیریــت
معاونــانومدیــرانشــرکتافتتــاحو

رســید. بهرهبــرداری بــه

ــهر  ــرقی و کانش ــان ش آذربایج
تبریــز دارای یکــی از باکیفیت ترین 
و پایدارترین آب های کشــور اســت

عمرانــی امــور هماهنگــی معــاون
در شــرقی آذربایجــان اســتاندار
و آب پروژههــای افتتــاح مراســم
ــان ــتانآذربایج ــت:اس ــالبگف فاض
شــرب آب باکیفیتتریــن شــرقی

دارد را کشــور
ــار ــخنانیاظه ــیدرس ــررحمت دکت
فرصــت دولــت هفتــه داشــت:
مغتنمــیاســتکــهمــایــادوخاطــره
ــر ــیوباهن ــدررجای ــهیدانگرانق ش
ــم ــیبداری ــتراگرام ــهدایدول وش
ــهدل ــانیک ــرازکس ــویدیگ وازس
درگــروهنظــام،دولــتوملــتدارنــد

ــم. ــدردانکنی ق

ویافــزود:امــروزبــهبرکــتاقداماتــی
کــهدرجمهــوریاســالمیایــران
توســطدولتمــرداننظــامانجــامشــده
آذربایجــان در خوشــبختانه اســت
شــرقیوشــهرتبریــزنــهتنهامشــکل
آبشــربنداریــم؛بلکــهداراییکــی
ــای ــنآبه ــنوباکیفیتتری ازبهتری

شــربکشــورهســتیم.
عمرانــی امــور هماهنگــی معــاون
اســتاندارآذربایجــانشــرقیبــابیــان
اینکــهخدمــاتدولــتمردمــیدر
ــان ــتخاطرنش ــراس ــتانبینظی اس
ــی، ــدقدردان ــمنیازمن ــنمه ــرد:ای ک
ــی ــدواریوامیدآفرین روشــنگری،امی
ــادســتانپرتــوان اســتکــهامــروزب
در مــردم خادمــان و مهندســان
ــن ــاکمتری شــرکتآبوفاضــالبم

ــم. ــشآبداری ــکلرادربخ مش
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دکتــررحمتــیضمــنقدردانــیاز
مدیریــتوکارکنــانشــرکتآبو
ــا ــالب ــت:امس ــرازداش ــالباب فاض
ــالیدر ــموخشکس ــارشک ــودب وج
کشــورواســتانآذربایجــانشــرقیبــا
اقدامــاتخوبــیکــهبــهانجامرســیده
اســتتابســتانرابــاکمتریــنمشــکل
ــم. ــرمیگذاری ــتس ــیپش وبهخوب

عمرانــی امــور هماهنگــی معــاون
اســتاندارآذربایجــانشــرقیگفــت:
بهرهبــرداریازپــروژهآبوفاضــالببــا
اعتبــاریبالــغبــر1680میلیــاردریــال
راتوفیقــیبــزرگوقابلتقدیــردانســت
ــهدر ــیک ــداقدامات ــرد:بای ــدک وتأکی
ســطحاســتاندرحــوزهآبوفاضــالب
دردســتاجــرااســتتســریعشــود.

ویتصریــحکــرد:بایــدبــهفکــر
بــرایآینــده تأمیــنمناســبآب
باشــیموبــرایایــنکاراســتاندار
محتــرمبــاهماهنگیســایرمســئوالن
تــالش در مجلــس نماینــدگان و
شــبانهروزیهســتندتــابــاحــل
ــهتبریــز مشــکالتانتقــالآبارسب
درکمتریــنزمــانصــورتگیــرد.
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باید فرهنگ مصرف را اصاح کنیم

امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــان  ــتاندار آذربایج ــی اس عمران
شــرقی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
و  آب  شــرکت  فرهنگ ســازی 
فاضــاب و تــاش بــرای اصــاح 
الگــوی مصــرف اظهــار داشــت: 
ــعه  ــار توس ــد در کن ــروز بای ام
ــت  ــرای مدیری ــاخت ها ب زیرس
ــرف  ــگ مص ــرف آب، فرهن مص

ــم. ــاح کنی را اص

اینکــه بیــان بــا رحمتــی دکتــر
ــرف ــویمص ــالحالگ ــهاص درزمین
نهادهــای ســازمانها، تمــام آب،
آحــاد تکتــک و فرهنگــی
ــدگفــت: شــهروندانمســئولیتدارن
فاضــالب و آب شــرکت اینکــه
شــده پیشقــدم زمینــه ایــن در
ــن ــدای ــهبای ــرداردالبت ــایتقدی ج
ادامــهوتوســعهپیــدا فعالیتهــا

ــد. کن
اخیــر ســفر بــه اشــاره بــا وی
ادامــه اســتان بــه رئیسجمهــور
داد:ســفرپرخیــروبرکتــیبــود
ــب ــهمناس ــاصبودج ــااختص ــهب ک
آب حــوزه در مهــم پروژههــای

تأمیــنوانجــامخواهــدشــد.
منابــع بــه ثانیــه در لیتــر 300
تبریــز کالنشــهر آب اســتحصال

میشــود اضافــه
ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام

آذربایجــانشــرقیهــمدرایــن
مراســمگفــت:پروژههــایهفتــه
دولتشــرکتآبوفاضالباســتان
بهرهبــرداری آبرســانی، شــامل
بــه نیرورســانی و تجهیــز حفــر،
ــال ــطانتق ــذاریخ ــا،لولهگ چاهه
شهرســتانهای روســتاهای بــه
ــرداریاز ــاختوبهرهب ــتان،س اس
مخــزنذخیــرهآب،بهرهبــرداری
ــری ــاژ،اجــرایگال ازایســتگاهپمپ
ولولهگــذاریتأمیــنآبشــرب،
نصــب،راهانــدازیوبهرهبــرداری
آبشــیرینکن، دســتگاه از
اجــرایشــبکهفاضــالبوخــط
شــهر فاضــالب اصلــی انتقــال

میباشــد. تبریــز
مهنــدسخانــیادامــهداد:ایــن
شهرســتانهای در طرحهــا
کلیبــر، میانــه، مراغــه، تبریــز،
هشــترود، شبســتر، خداآفریــن،
ــراب، ــد،س ــا،هوران ــان،جلف ورزق
ــدهو ــراش ــاهاج ــدوخسروش مرن

میرســد بهرهبــرداری بــه
ویاظهــارکــرد:درداخــلشــهر
شــبکه کیلومتــر 34 نیــز تبریــز
شهرســتانهای در و فاضــالب
بــزرگاســتاننیــز10کیلومتــر
افتتــاحو60کیلومتــرنیــزبــهطــور
ــبکه ــیش ــاتاجرای ــانعملی همزم
آذربایجــان بــه مربــوط فاضــالب

میشــود. آغــاز شــرقی

ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
آذربایجــانشــرقیتصریــحکــرد:
آبرســانیبــهمجتمــعآبرســانی
34 همچنیــن و هشــترود آلمالــو
روســتاو11پــروژهمحرومیتزدایــی
آبرســانیبــا27میلیــاردتومــان
اعتبــاردرهفتــهدولــتافتتــاحشــد.
مهنــدسخانــیهمچنیــنبــااشــاره
ــه ــرثانی ــبب ــد12مترمکع ــهتولی ب
شــرقی آذربایجــان در شــرب آب
تأکیــدکــرد:10حلقــهچــاهعمیــق
هزینــه تومــان میلیــارد 102 بــا
ــز ــهرتبری ــنآبکالنش ــرایتأمی ب
ــه ــاظرفیــت300لیتــردرثانیــهب ب
منابــعاســتحصالآبایــنکالنشــهر

اضافــهمیشــود.
ویادامــهداد:آبرســانیبــه272
روســتادرحــالاجــرابــودهواز
ــی130 ــاتاجرای ــدادعملی ــنتع ای
ــانمیرســد. ــهپای ــتاامســالب روس
ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
داد: ادامــه شــرقی آذربایجــان
ــرکتدر69 ــنش ــونای ــماکن ه
ــر ــوننف ــا3میلی ــهریب ــهش نقط
جمعیــتشهرنشــینو1میلیــونو
200هــزارنفــرروســتاییخدمــات

ارائــهمیدهــد.
مهنــدسخانــیتأکیــدکــرد:در
مقایســهبــاکالنشــهرها،تبریــزتنهــا
کالنشــهریاســتکــهبــدونقطعــی
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ــه ــهروندانتوج ــیش ــوده؛ول آبب
ــهشــرایطشــکنندهاســت؛ ــدک کنن
ــد ــزانتولی ــزمی ــهرتبری ــادرش ام
ومصــرفآببرابــراســتواگــر
ــهای ــاحادث ــرودوی ــاالب ــرفب مص
ــیآب ــالقطع ــداحتم ــاقبیفت اتف
وجــودداردوبایــدشــهرونداندر
ــترادر ــتدرس ــرفآبمدیری مص

ــد. ــراردهن ــتق اولوی
اینکــه مهنــدسخانــیبــابیــان
قــراراســت121روســتایاســتان
آذربایجــانشــرقیدرمرحلــهاولدر
قالــبقــراردادبــاقــرارگاهامامحســن
پروژههــای بهعنــوان )ع( مجتبــی
ــود، ــانیش ــیآبرس ــتزدای محرومی
کــه پروژههــا ایــن کــرد: اظهــار

پایــانســالگذشــتهآغــازشــده
اســتهــماکنــونازپیشــرفتخوبــی

میباشــد. برخــوردار
ویادامــهداد:آبرســانیبــهمجتمــع
ــتا، ــرای16روس ــرب ــالقاتکلیب قش
ــان ــتارخانورزق ــعس ــاز2مجتم ف
بــرای60روســتاومجتمــعآلمالــوی
بــا روســتا 45 بــرای هشــترود
ــال ــیدرح ــیخوب ــرفتفیزیک پیش

ــت. اجراس
مهنــدسمحمــدخانــیافــزود:از
ــال25 ــا،امس ــنپروژهه ــوعای مجم
تــا20 روســتادرهشــترودو10
روســتادرکلیبــروورزقــانآبرســانی

ــد. ــدش خواه

مهنــدسخانــیتصریــحکــرد:باروی
کارآمــدندولــتســیزدهم،موضــوع
آبرســانیبــهروســتاهاموردتوجــه
ــاآنجــا ــهاســتت ــرارگرفت جــدیق
ــهشــدهوزیــر کــهطبــقبرنامــهارائ
ــهمجلــسشــورایاســالمی، ــروب نی
ــتایی ــانیروس ــشآبرس ــزانپوش می
انتهــای در بهرهمنــد جمعیــت و
ــم90 ــهرق ــدب ــتســیزدهمبای دول

درصــدبرســد.
ویادامــهداد:درراســتایطــرح
جهــادآبرســانیکــهنهضتــیجدیــد
ــانی ــد،آبرس ــرومیباش دروزارتنی
خانــوار 20 بــاالی آبادیهــای

ــود. ــدب ــتخواه ــتاندراولوی اس
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تعرفه های آب در سال 1401 چگونه محاسبه می شود؟
چه افرادی از پرداخت آب بهای معاف اند

خدمــات  و  درآمــد  معــاون 
مشــترکین شــرکت آب و فاضاب 
ــرقی، از  ــان ش ــتان آذربایج اس
ــر تعرفه هــای آب و کارمــزد  تغیی
ــال  ــدای س ــاب از ابت ــع فاض دف
ــه هیئــت  ــر اســاس مصوب 1401 ب
ــرو  ــر نی ــه وزی ــران و اباغی وزی
ــاب  ــرکت های آب و فاض ــه ش ب

ــر داد. ــور خب ــر کش سراس

گفــت: یوســفزاده مهنــدس
دســتورالعملجدیــدبــاهــدفاصالح
مدیریــت جهــت آب تعرفههــای
مصــرفبهینــهوتشــویقبــهرعایــت
الگــویمصــرفآبابالغشــدهاســت.
ویتأکیــدکــرد:بهــایآبمصرفــی
مشــترکینخانگــیدرصــورترعایت
الگــویمصــرفیعنــی14مترمکعــب
ــته ــالگذش ــهس ــبتب ــاه،نس درم
هیچگونــهتغییــرینداشــتهوازنــرخ

ــوند. ــوردارمیش ــهایآببرخ یاران
معــاوندرآمــدوخدمــاتمشــترکین
اســتان فاضــالب و آب شــرکت
ــه ــزود:درتعرف آذربایجــانشــرقیاف
ــترکینآب ــتهازمش ــد،آندس جدی
کــهبیشــترازالگــویمصــوبمصرف
داشــتهباشــند،بهصــورتپلکانــی
مشــمولاصــالحتعرفــه،متناســببــا

ــوند. ــرفمیش ــدارمص مق
مــورد در یوســفزاده مهنــدس
تصریــح اصالحــی نرخهــای
ــی ــیپلکان ــایاصالح ــرد:نرخه ک
ــرف ــویمص ــاالیالگ ــترکینب مش
بــهنحــویاســتکــهبخشــیاز
یارانــهپرداختــیبــهمشــترکین
را مصــرف خــوش و کممصــرف

جبــرانکنــد.

ویادامــهداد:درحــالحاضــرحــدود
ــیدر ــدازمشــترکینخانگ 63درص
شــهرهاوروســتاهایتحــتپوشــش
ــرقی، ــانش ــایآذربایج ــرکتآبف ش
ــردهو ــتک ــرفرارعای ــویمص الگ
مشــمولهیچگونــهافزایــشتعرفهای
نخواهنــدشــدوحــدود37درصــداز
مشــترکینبیــشازالگــوآبمصــرف
ــود ــیمیش ــهپیشبین ــدک میکنن
ــا ــرفآنه ــا،مص ــالتعرفهه ــااعم ب
ــتالگــو ــهســمترعای ــتوب مدیری

حرکــتکننــد.
مهنــدسیوســفزادهتأکیــدکــرد:بر
ــان ــد،مددجوی ــهجدی ــاستعرف اس
ــام ــهامــدادام تحــتپوشــشکمیت
ــتی ــازمانبهزیس ــی)ره(وس خمین
ــه ــتمصــرفماهان درصــورترعای
الگــویمصــوب،ازپرداخــت تــا

ــافهســتند. ــامع آببه
ــاس ــراس ــترکانب ــزود:مش ویاف
میــزانمصــرفبــه3دســتهخــوش
ــرف ــدمص ــرفوب ــرف،پرمص مص

شــدهاند. دســتهبندی
معــاوندرآمــدوخدمــاتمشــترکین
کــرد: اظهــار شــرقی آذربایجــان
اســاس بــر و راســتا همیــن در
دســتورالعملابالغــیازســویوزارت
نیــرو؛مشــترکانبــامصــرف1تــا14
مترمکعــبدرمــاهبهعنــوانمشــترک
خــوشمصــرفشــناختهشــدهو

ــتند. ــادیهس ــهع ــمولتعرف مش
ــه ــارهب ــااش ــفزادهب ــدسیوس مهن
ــزانآب ــهمی ــترکانیک ــهمش اینک
ــش ــاهبی ــولم ــادرط ــیآنه مصرف
بهعنــوان باشــد از28مترمکعــب
مشــترکانبــدمصــرفتلقــیشــدهو
ــوند، ــیمیش ــهپلکان ــمولتعرف مش

ــن2 ــهای ــاب ــهم ــرد:توصی ــارک اظه
دســتهازمشــترکان)پرمصــرفو
ــیرآالت ــتفادهازش ــرف(اس ــدمص ب
ــت. ــرفاس ــشمص ــدهوکاه کاهن

در مشــترکین کــرد: تصریــح وی
صــورترعایــتالگویمصــرفآبدر
ــه بخــشخانگــی،مشــمولهیچگون
ــدشــد.از ــهاینخواهن ــشتعرف افزای
طــرفدیگــرمشــترکینیکــهبیــش
ازالگــو،آبمصــرفنمایند،مشــمول
ــهایآب ــتغیریاران ــیازقیم ضرایب
کــهبهصــورتپلکانــیبــرایمصــرف
ــود، ــبهمیش ــومحاس ــرالگ ــازادب م

میگردنــد.
معــاوندرآمــدوخدمــاتمشــترکین
اســتانادامــهداد:قیمــتغیریارانهای
هزینههــای مجمــوع شــامل آب
تأمیــنآب،هزینــهآبخــاموانــرژی
الکتریکــیاســتکــهدرسراســر
ــبه ــانمحاس ــورتیکس ــوربهص کش
وبــراســاسمصوبــهشــورایاقتصــاد
ــالغ ــرو،اب ــرمنی ــرمحت وتوســطوزی

ــت. ــدهاس گردی
ادامــه در یوســفزاده مهنــدس
غیــر مشــترکین تعرفــه گفــت:
تــا مصــرف بهشــرط خانگــی
ماهانــه قــراردادی ظرفیــت
هــر بــرای شــده مشــخص
صنعتــی، مصــارف و انشــعاب،
اجرائــی دســتگاههای عمومــی،
واقامتگاههــایغیردائــممعــادل
قیمــتغیریارانــهایآبوبــرای
1.5 معــادل تجــاری مصــارف
برابــرقیمــتغیــررایانــهایآب
اســتودرصورتیکــهمشــترکین
ازظرفیــت بیــش غیــرخانگــی
قــراردادیدرمــاهمصــرفنماینــد،
مصــرفمــازادبــراســاستعرفــهآب
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آزادمحاسبهمیگردد.
ــهاینکــه ویاظهــارکــرد:باتوجهب
ماهیــتتعرفههــایســالگذشــته
وســالجــاری،بــربازدارندگــیاز
مصــرفبیرویــهورعایــتالگــوی
مصــرفآبتمرکــزدارد،اقدامــات
و آگاهیبخشــی جهــت الزم
مشــترکین بــه اطالعرســانی
پرمصــرفومتقاعــدنمودنایشــان
بــهکنتــرلومدیریــتمصــرفآب
ازطریــقارســالپیامــک،همزمــان
ــال ــابازس ــالصورتحس ــاارس ب
در و گردیــده برقــرار گذشــته
ســالجــاریادامــهخواهــدیافــت
متنــوع اقدامــات عالوهبــرآن و
دیگــریدردســتورکارشــرکت
ــرقی آبوفاضــالبآذربایجــانش

ــراردارد. ق
معــاوندرآمــدوخدمــاتمشــترکین
اســتان فاضــالب و آب شــرکت
خصــوص در شــرقی، آذربایجــان
ــدکــرد: واحدهــایغیرخانگــیتأکی
درکاربریهــایغیــرخانگــیحتمــاً
قــراردادی ظرفیــت تــا مصــرف
ــه ــههزین ــراک ــودچ ــهمیش توصی
ــت ــووظرفی ــرازالگ ــارفباالت مص

قــراردادیماهانــهشــاملهزینــهآب
آزادخواهــدبــودکــهحــدود4برابــر
ــت. ــراس ــادیباالت ــایع ازتعرفهه
ــرد: ــحک مهنــدسیوســفزادهتصری
)مــدارس، غیرخانگــی بخــش در
ســال نســبت ورزش( و فرهنــگ
ــط ــتهایموفق ــینداش ــلافزایش قب
دربخــشصنعــتوتجــارتبــر
ــا ــده20ت ــامش ــتتم ــاسقیم اس

ــم. ــتداری ــشقیم ــدافزای 25درص
ویدرپایــانبــهمشــترکینتوصیــه
ــت ــارفرامدیری ــزانمص ــرد:می ک
ــی ــاتآب ــتیتأسیس ــدمنش وازع
اطمینــان خویــش ســاختمان
حاصــلنمــودهوازهدررفــتآبدر
ــد. ــرینماین ــیجلوگی ــایآب کولره
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 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی:

درصــد بهره منــدی از خدمــات فاضــاب در 
آذربایجان شــرقی بیش از متوســط کشوری است

راســتای در گفــت: محمدخانــی
سالمســازیوحفــظمحیطزیســت
ــی ــشبهداشــتعموم شــهریوافزای
فاضــالب و آب شــرکت جامعــه،
آذربایجــانشــرقیســاالنهحــدود
118میلیــونمترمکعــبفاضــالب
ــد. ــهمیکن جمــعآوریشــدهراتصفی
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
08/70 گفــت: شــرقی آذربایجــان
درصــدجمعیتشــهریتحتپوشــش
خدمــاتفاضــالبقــرارداردوایــندر
ــدی ــهدرصــدبهرهمن ــیاســتک حال
ــنشــرکت ــاتفاضــالبدرای ازخدم

ــشازمتوســطکشــوریاســت. بی
مهنــدسمحمدخانــیافــزود:درحــال
ــرقی ــانش ــتانآذربایج ــردراس حاض
ــالب ــعابفاض ــرهانش ــزارفق 957ه
بــا08/70درصــدجمعیــتوکالنشــهر
ــره ــزارفق ــداد624ه ــهتع ــزب تبری
ــت ــدجمعی ــا84/5درص ــترکب مش

تحــتپوشــششــبکهجمــعآوری
ــت. ــالباس فاض

ویادامــهداد:درراســتایسالمســازی
و شــهری محیطزیســت حفــظ و
ــه، ــیجامع ــتعموم ــشبهداش افزای
ــون ــاالنه118میلی ــرکتس ــنش ای
مترمکعــبفاضــالبجمــعآوریشــده

راتصفیــهمیکنــد.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیبــااشــارهبــه
اهمیــتوضــرورتاجــرایطــرح
ــع ــتانودف ــالبدراس ــبکهفاض ش
خانگــی فاضالبهــای بهداشــتی
گفــت:امــروزهایجــادشــبکهفاضالب
تأسیســات ضروریتریــن از یکــی
ــت ــریجه ــعبش ــازجوام ــوردنی م
ــیمحســوب ــتبهداشــتعموم رعای
شــرکت برایناســاس و میشــود
آبوفاضــالبآذربایجــانشــرقیبــا
نگاهــیکالنوبــاصــرفهزینههــای

مشــکالت تحمــل و ســنگین
ــداث ــهاح ــدامب ــروژه،اق ــیپ اجرای
مبتنــی خانگــی فاضــالب شــبکه
زیســتمحیطی اســتانداردهای بــر
کــردهوبــاتــالشمســتمردرارتقــای
ــات ــیاقدام ــتعموم ــطحبهداش س

مهمــیراانجــامدادهاســت.
تعــداد بــه خانــی مهنــدس
در فاضــالب تصفیهخانههــای
همچنیــن و بهرهبــرداری حــال
اشــاره شــرکت اجــرای حــال در
ــعآوری ــالبجم ــزود:فاض ــردواف ک
ازطریــق3928 شــدهدراســتان
کیلومتــرشــبکهفاضــالببــه14
بــا فاضــالبموجــود تصفیهخانــه
ظرفیــت324هــزارمترمکعــبدر
ــام ــسازانج ــالوپ ــبانهروزانتق ش
ــیدر ــهوگندزدائ ــایتصفی فراینده
حــداســتانداردهایتعریــفشــدهبــه
ــبدر ــونمترمکع ــم118میلی حج
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ــدهرا ــعآوریش ــالبجم ــالفاض س
تصفیــهمیکنــد.

ویتأکیــدکــرد:ازمجمــوعمــدولاول
ودومتصفیهخانــهتبریــزنیــز،125
میلیــونمکعــبپســابتصفیــهشــده
ــول50 ــهط ــهب ــطلول ــقخ ازطری
ــال ــهانتق ــهدریاچــهارومی ــرب کیلومت
خواهــدیافــتکــهســاختایــنخــط
ــهای ــازمانآبمنطق ــطس ــهتوس لول
ــال ــرقیدرح ــانش ــتانآذربایج اس

انجــاماســت.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیاظهــارکــرد:عــالوه
ــز، ــالبتبری ــایفاض ــرتصفیهخانهه ب
بنــاب، فاضــالب تصفیهخانــه از
آذرشــهروعجبشــیرنیــزپســاببــه
دریاچــهارومیــهانتقــالخواهــدیافــت
ــایمجــدد ــهاحی ــاشــاهدکمــکب ت

ــیم. ــهباش ــهارومی دریاچ
مهنــدسخانــیتصریــحکــرد:درحال
ــه ــدتصفیهخان ــداد5واح ــرتع حاض

ــت ــرااس ــتاج ــزدردس ــالبنی فاض
کــهبــاتکمیــلآنهــاظرفیــتتصفیــه
ــهمقــدارقابلتوجهــی فاضــالبنیــزب
ــبدرروز ــزارمترمکع ــدود248ه ح
افزایــشخواهــدیافــتکهیکــیازاین
ــدول ــداثم ــرحاح ــاط تصفیهخانهه
دومتصفیهخانــهفاضــالبتبریــزاســت
ــااعتبــار182 کــهعملیــاتاجرایــیب
میلیــاردتومــانوبــافراینــدپیشــرفته
STEP-FEEDوبــاظرفیــت207000
حــال در روز در مترمکعــب هــزار
اجراســتکــهســویلبخــشمایــعبــا
پیشــرفتبیــشاز95درصــدیافتتاح

ــید. ــدرس ــرداریخواه ــهبهرهب وب
رئیــسهیئتمدیــرهشــرکتآبو
فاضــالباســتانافــزود:کنتــرلکیفی
فاضــالبدفعشــدهدرطولشــبانهروز
آزمایشــگاهی واحــد 21 طریــق از
ــوردی ــام ــودت ــاممیش ــودانج موج
ازلحــاظدفــعغیربهداشــتیفاضــالب

ــرد. صــورتنپذی

ادامــهداد:درطــولســالهای وی
گذشــتهعلیرغــممشــکالتمالــی
برنامههــای برابــر ســه از بیــش
شــبکه لولهگــذاری پیشبینیشــده

ــت. ــدهاس ــراش ــالباج فاض
در کــرد: اضافــه خانــی مهنــدس
ســالهایگذشــتهســاالنهحــدود40
ــز ــالبدرتبری ــبکهفاض ــرش کیلومت
احــداثمیشــدکــهبــاتدابیــراتخــاذ
شــدههــماکنــوندرنقــاطمختلــفاز
محــالتقدیمــیشــهرتبریــزاحــداث
ــتدر ــبکههایفاضــالببــاجدی ش
ــاری ــالج ــتودرس ــرااس ــالاج ح
ــر ــالاخی ــدس ــطچن ــشازمتوس بی

ــد. ــدش ــراخواه ــذاریاج لولهگ
الزمبــهذکراســتتوســطشــرکتآب
وفاضــالباســتانآذربایجــانشــرقی،
ــهفاضــالب ــابتصفیهخان تعــداد14ب
در13شهرســتاناســتانفعــالبودهو
در5شــهرنیــزعملیــاتاجرایــیآنهــا

بــاجدیــتدرحــالاجــرااســت.

گردید مرتفع  تبریز  آب  فشار  کمبود  مشکل 
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقی
ــرکت، ــدومش ــنلخ ــبانهروزیپرس ــالشش ــات ــت:ب گف

ــد. ــعگردی ــزرف ــارآبتبری ــودفش ــکلکمب مش

مهنــدسخانــیبــااعــالمایــنخبــرافــزود:بــاعنایــتبــه
ــدید ــایش ــکمصــرفوگرم ــازن،پی کاهــشســطحمخ
ــهر ــارآبدرکالنش ــودفش ــقکمب ــیمناط ــوا،دربرخ ه
ــاتــالشهمــکاران تبریــزمتصــوربــودکــهخوشــبختانهب

ــد. ــعگردی ــنمشــکلمرتف ــتهای ــبانهروزگذش درش

ویضمــناشــارهبــهآخریــنوضعیــتآبشــرباســتان
تبریــزو تأمیــنآبدرکالنشــهر ادامــهداد:شــرایط

ــت. ــداراس ــانپای ــتانهمچن ــزرگاس ــهرهایب ش

ــکمصــرف ــواوپی ــایه ــهگرم ــیباتوجهب ــدسخان مهن
ــاکندر ــزس ــهروندانعزی ــت:ازش ــارداش ــاناظه درپای
ســطحکالنشــهرتبریــزواســتاندرخواســتمیشــود

بــاصرفهجویــيدرمصــرفآبواجتنــابازمصــارف
ــول ــرکتمعم ــنش ــاای ــکاريالزمراب ــروري،هم غیرض
در را فاضــالب و آب شــرکت خادمیــن و فرماینــد

نماینــد. یــاری بیشازپیــش خدمترســانی
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دعــوت بــه صرفه جویی بــدون همکاری مــردم و 
پایــدار امکان پذیر نیســت گســترش ســواد آبی 

مدیر دفتـر روابط عمومی شـرکت 
آب و فاضـاب آذربایجان شـرقی 
به مناسـبت هفتـه صرفه جویی در 
مصـرف آب )1 الی 7 تیرماه( پیامی 

صـادر کرد. 

مهنـدسپورآقاجاندرتشـریحعملکرد
هفتـه در دفتـر ایـن فعالیتهـای و
گفـت: آب مصـرف در صرفهجویـی
هرسـالهباشـروعفصـلگرمـا،موضوع
صرفهجویـیومصـرفدرسـتمنابـع،
برجسـتهتراززمانهـایدیگرمیشـود
وموضـوعمشـارکتعمومیبـرایگذر
تـرمیشـودو آبـی،حیاتـی تنـش از
فرصتهایـینظیرهفتهنخسـتتیرماه
در هفتـهصرفهجویـی عنـوان بـا کـه
مصـرفآبنامگـذاریشـده،ظرفیـت
مناسـبیبـرایجلبتوجههـاواقدامات
جامعـه کل در آب نجـات مسـیر در

میشـود. محسـوب
محدودیـت بـا مـا کشـور افـزود: وی
بهرهگیـری و بـوده روبـرو آب منابـع
صحیـحازایـننعمـتالهـیضـروری
ترویـجفرهنـگ و آمـوزش لـذا اسـت
صحیحمصـرفآبدرجامعهازاهمیت
ویـژهایبرخـورداراسـتوشـرکتآب
وفاضـالباسـتاننیـزتـالشمیکنـد

تـانـگاهجامعـهومـردمرابـهموضـوع
حیاتـیآبمعطـوفنمایـد.

مدیـردفتـرروابطعمومـیشـرکتآب
وفاضـالبآذربایجانشـرقیادامهداد:
دراینراسـتادفترروابطعمومیسـعی
همکاریهـای از بهرهگیـری بـا دارد
همگانـی مشـارکتهای و جمعـی
بهخصـوصبـااسـتفادهازظرفیتهـاو
توانمندیهـایسـازمانهایمردمنهـاد
نسـبتبهفرهنگسـازیمصـرفبهینه

آباقـدامنمایـد.
کـرد: تصریـح پورآقاجـان مهنـدس
بـا شـده انجـام هماهنگیهـای بـا
آذربایجـان مرکـز صداوسـیمای
شـرقیمدیرعامـلشـرکتبـاحضـور
برنامههـای مختلـف برنامههـای در
ارائـهگـزارش بـه صداوسـیما،نسـبت
راهکارهـای و توصیههـا و عملکـرد
بـه آب مصـرف در صرفهجویـی

نمـود. خواهـد اقـدام شـهروندان
آموزشـی پیامهـای کـرد: اضافـه وی
بـاموضوعـاتصرفهجویـیدرمصـرف
توزیـع پـالکارد، و بنـر بهصـورت آب
پوسـترهایمتنـوع،دفترنقاشـی،دفتر
بسـتههای و قصـه کتـاب یادداشـت،
و صرفهجویـی خصـوص در فرهنگـی

بیـن در آن مصـرفصحیـح راههـای
هماهنگـی همچنیـن و شـهروندان
جماعـات و جمعـه محتـرم ائمـه بـا
اسـتانبـرایتبیینموضوعـاتمربوط
در مصـرف الگـوی اصـالح و آب بـه
نمازجمعـهتمامـیشـهرهایاسـتاناز
دیگـرفعالیتهایـیاسـتکـهدرهفته

شـد. خواهـد انجـام صرفهجویـی
مدیـردفتـرروابطعمومـیشـرکتآب
تأکیـد شـرقی آذربایجـان فاضـالب و
کـرد:بـاهمـکاریرسـانههایمختلـف
وNGOهـادرفضـایمجـازیوسـطح
بنـر نصـب و انتشـار بـه اقـدام شـهر
ایسـتگاه اتوبـوسشـهری،12 در40
نقـاطمختلـف بنـردر اتوبـوس،100
شـهرتبریزوهمچنیـنطراحیوتولید
موشـنگرافی،انیمیشـن،خبر،پوسـتر،
کلیـپواقـدامبـهبرگـزاریبرنامـهو
مسـابقههایافزایـشسـطحسـوادآبی
همشـهریهایعزیـزدرمحالتپرتردد
تبریـزوهمچنیـنهمـکاری وشـلوغ
تنگاتنـگبـاآموزشوپـرورشخواهیـم
داشـتتابااجـرایبرنامههـایمختلف
دانشآمـوزانرابـامصـرفبهینـهآب

سـازیم. آشنا
ضـرورت بـر پورآقاجـان مهنـدس
آب بهینـه مصـرف الگـوی اصـالح
تأکیـدوازمـردمخواسـتکـهحتمـاً
بـامدیریتدرمصرفآبشـرکتآب
وفاضـالبرادرتأمیـنهـرچـهبهتر

کننـد. یـاری آب،
شـرکت روابطعمومـی دفتـر مدیـر
آبوفاضـالبآذربایجـانشـرقیدر
هفتـه طـول در کـرد: تأکیـد پایـان
صرفهجویـیدرمصـرفآبپیامهـای
مشـترکین قبـوض در صرفهجویـی
درجوهمچنیـنپیامهایـیبـاعناوین
طریـق از صرفهجویـی موضوعـات و
و همـکاران بـه کوتـاه پیـام سـامانه
شـهروندان از تعـدادی و خبرنـگاران

ارسـالخواهـدشـد.
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آذربایجان  اسامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  دیدار 
شــرقی با  مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان

رئیــس اســکندری حجتاالســالم
ــالمی ــاتاس ــیتبلیغ ــورایهماهنگ ش
ــی ــدسخان ــامهن ــرقیب ــانش آذربایج

دیــداروگفتگــوکــرد.
ــه ــارهب ــااش ــیب ــدارصمیم ــندی درای
محــرموواقعــهکربــالوفلســفهوجــودی
بــرای راه بهتریــن گفــت: عاشــورا
شــناختعلــلوچرایــیوفلســفهقیــام
ــددرکالمو ــین)ع(رابای ــرتحس حض

ــت. ــرتجس ــودآنحض ــخنانخ س
گفــت: اســکندری حجتاالســالم
حضــرتاباعبــداهللالحســین)ع(بــه
اشــکالگوناگــونشــخصیتخــودرا
ــخنان ــاراتوس ــردهودرعب ــفک تعری
خویــش قیــام فلســفه بــه متعــدد
مهمتریــن از اســت. کــرده اشــاره
علــلوفلســفهقیــامآنحضــرت)ع(

ــررابرشــمرد:خــوف ــوانمــواردزی میت
ــی، ــراله ــتام ــدا،اطاع ــیتازخ وخش
رضایــتخــدا،دعــوتمــردمبــهاســالم
حقیقــی،مبــارزهبــابدعــت،احیــای
دیــناجتماعــی،احیــایحــقوابطــال،
تشــکیل نهیازمنکــر، و امربهمعــروف

حکومــتاســالمی.
ــی ــفهاصل ــنفلس ــهداد:بنابرای ویادام
ونهایــینهضــتحضــرترامیتــوان
ــی ــی،یعن ــعوکل ــدفجام ــکه دری
ــاب «احیــایفرهنــگاســالماصیــلون
محمــدیوزدودنزنگارهــایتحریــفو
بدعــتازدیــنجدشــان»خالصــهکــرد.
رئیــستبلیغــاتاســالمیاســتانوظیفــه
ــام ــرام ــررادربراب ــرحاض ــادرعص م
را عاشــورایی نهضــت و )ع( حســین
ــت ــختتردانس ــنگینتروس ــیارس بس

ــد ــابای ــهم ــههم ــردک وخاطرنشــانک
ــاءاهلل ــودراهاولی ــالخ ــارواعم دررفت
و امربهمعــروف و بگیریــم پیــش را
نهیازمنکــررادرزندگــیخــودنهادینــه

ــم. نمایی
مهنــدسخانــیرئیــسهیئتمدیــره
ــاتســلیت ومدیرعامــلآبفــایاســتانب
ــت: ــینیگف ــزایحس ــرموع ــهمح ده
ــر ــیراب ــالتبزرگ ــورارس ــهعاش واقع
ــانهایآزاده ــندارانانس ــهدی دوشهم
ــت. ــادهاس ــهنه ــانجامع ــژهآگاه بهوی
آن ابعــاد شــناخت از پــس همــگان
موظفانــدخــودوجامعــهخــودرابــاآن
مقایســهوازآندرسوعبــرتبیاموزنــد.
ــارخــود ــلورفت ــددرعم ــابای ــهم هم
ــت ــیام ــروانواقع ــیره ــویواقع الگ

ــیم. ــارباش ــهاطه ــالمیوائم اس
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اجرایی  دســتگاه  برتر  رتبه  کســب 
استان فاضاب  و  آب  شــرکت  توســط 

شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان 
ــتگاه های  ــران دس ــش دبی ــن همای ــرقی در اولی ش
ــوان  ــر به عن ــروف و نهی ازمنک ــی امربه مع اجرای

ــد. ــاب ش ــر انتخ ــی برت ــتگاه اجرای دس

دراولیــنهمایــشدبیــراندســتگاههایاجرایــی
آذربایجــان اســتان نهیازمنکــر و امربهمعــروف
شــرقی،شــرکتآبوفاضــالباســتانبهعنــوان
ــر ــوحتقدی ــیانتخــابول ــتگاهاجرای ــردس ــهبرت رتب
ــوان ــربهعن ــایبهــروزیف ــهآق ــشب ــسهمای وتندی
دبیــرشــورایامربهمعــروفونهیازمنکــرشــرکت

ــد. ــداگردی ــتاناه ــالباس آبوفاض
متنلوحبهشرحذیلمیباشد:

جنابآقایهادیبهروزیفر
دبیــرمحتــرمشــورایامربهمعــروفونهیازمنکــرشــرکت

آبوفاضــالباســتانآذربایجانشــرقی

بــاعنایــتبــهاهتمامجدیوهمــکاریثمربخــشجنابعالی
واعضــایمحتــرمشــورایامربهمعــروفونهیازمنکــر
ــای ــعفعالیته ــریبهموق ــاموپیگی ــتگاهدرانج آندس
ترویــجوتوســعهفرهنــگفریضتیــندرســال1401کــه
ــتگاه ــواندس ــهبهعن ــایصورتگرفت ــاسارزیابیه ــراس ب
ــدهاید ــژهش ــروی ــتهتقدی ــابوشایس ــرانتخ ــیبرت اجرای

ــردد. ــدامیگ ــراه ــوحتقدی ــنل ای

بدینوســیلهمراتــبســپاسوقدردانــیخــودراازتــالش
صادقانــهجنابعالــیدرایــنعرصــهتقدیــمداشــتهو
ــرت ــاتحض ــتتوجه ــتتح ــروآرزویموفقی ــایعم بق
ــان ــلمینجه ــرمس ــتازولیام ــج(واطاع ــر)ع ولیعص
حضــرتآیــتا...خامنــهای)مدظلهالعالــی(رابرایتــان

مســئلتمینمایــم.
محمدحسننستوهی

دبیرستادامربهمعروفونهیازمنکر
استانآذربایجانشرقی
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همــکاران نمونه شــرکت آب و فاضاب 
شــدند تجلیل  شــرقی  آذربایجــان 

بــا  کــه  مراســم  ایــن  در 
ــرکت  ــل ش ــور  مدیرعام حض
آب و فاضــاب اســتان بــه 
همــراه معاونیــن و مدیــران 
برگــزار گردیــد از تعــدادی 
از همــکاران نمونــه حاضــر 

ــد. ــل ش تجلی
مدیرعامــلشــرکتدرایــنمراســمبــا
ــتواالی ــهارزشکارومنزل ــارهب اش
کارگــرگفــت:مــاهمــوارهبــاتــالشو
کوشــششــبانهروزیکلیــههمــکاران
ــابهرهگیــریازاندیشــههای ــزوب عزی
ــای ــان،شــاهدانجــامکاره ــایآن پوی
اثرگــذارهســتیمکــه ارزشــمندو
موجــببالندگــیوکســبافتخــارات
کاری زمینههــای اکثــر در متعــدد

شــدهاســت.
مــن افــزود: خانــی مهنــدس
دســتبوسهمــهشــماهمــکاران
عزیــزهســتمکــهدرحالخدمــتبــه
جامعــهومــردمهســتیدوتجلیــلاز
همــکاراننمونــهراتعظیــمبــهکارو
ــهدر ــیمیدانیــمک ــالشبندگان ت
ــی ــهوترق ــورجامع ــرفتام راهپیش
ــدوارم ــدوامی ــرمیدارن ــدمب آنق
ــه ــردمراب ــتم ــارضای ــنتالشه ای
ــاز ــازمینهس ــدت ــتهباش ــراهداش هم

ــردد. ــزگ ــینی ــتباریتعال رضای

اســالم دیــن در داد: ادامــه وی
ــش ــرم)ص(کاروکوش ــرماک پیامب
ــبیلاهلل ــدفیس ــهمجاه ــبیهب راتش
وهــمردیــفبــاجهــادومبــارزهبــا
ــد ــدهوخداون ــیگردی ــمنمعرف دش
ــرای ــاداشراب ــاناجــروپ ــمهم ه

ــت. ــهاس ــرگرفت اودرنظ
ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
بــه اشــاره بــا ادامــه در اســتان
شــرکت در حاصلــه موفقیتهــای
اظهــارکــرد:مــاشــاهدزحمــات
هســتیم همــکاران تالشهــای و
در نمونــه همــکاران نقــش و
ــامشــرکتآبوفاضــالب اعتــالین

ــالش ــنت ــتبنابرای ــراس انکارناپذی
ماهــم و بــوده قابلتقدیــر آنهــا
تالشــمانبــرایــناســتتــابتوانیــم
ــمودر ــوانداری ــهدرت ــیک کارهای
اســت همــکاران منزلــت و شــأن

انجــامدهیــم.
ــیتصریــحکــرد:تمــام مهنــدسخان
انتخــاب نمونــه کــه همکارانــی
ــن ــاای ــدت ــدســعیکنن ــدهاندبای ش
نمونــهبــودنراتکــرارکننــدودســت
ــد. ــرندارن ــودب ــشخ ــالشوکوش ازت
آب شــرکت پرســنل عملکــرد وی
را شــرقی آذربایجــان فاضــالب و

ــرد:شــما ــدک ــیوتأکی خــوبارزیاب
آبفــا مجموعــه نماینــده عزیــزان
زحمتکشتریــن جــزو و هســتید
هســتید پرســنل پرتالشتریــن و
بنابرایــنبنــدهبــهنوبــهخــوداز
همیشــگی تالشهــای و زحمــات
تشــکر همگیتــان بیوقفــه و

. میکنــم
شــرکت هیئتمدیــره رئیــس
پایــان در اســتان فاضــالب و آب
و زحمــات جبــران افــزود:
ــران ــماکارگ ــتگیهایش ازخودگذش
ــت ــختاس ــوارس ــکارانبزرگ وهم
ولــیحداقــلکاریکــهمیتــوان
و تقدیرهــا همیــن داد انجــام
ــویقو ــثتش ــهباع ــتک یادبودهاس
ایجــادانگیــزهمیشــودوجــادارداز
ــزان ــماعزی ــیش ــایگرام خانوادهه
نهایــتســپاسراداشــتهباشــمکــه
مرهــون قطعــاً موفقیتهــا ایــن
همــکاریآنهاســتکــهشــمادرهــر
ســاعتیازشــبانهروزحاضــروآمــاده

هســتید. خدمــت
درپایــانمراســممهنــدسخانــی
مدیــران و معاونــان مدیرعامــل،
شــرکتازتعــدادیهمــکاراننمونــه
ــز ــااهــدایجوای شــاغلدراســتانب
ولــوحتقدیــرتجلیــلبــهعمــل

ــد. آوردن
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پاسخ به سؤاالت همشهریان با حضور
در سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد(

فشار آب شرب افت  و  با قطعی  خداحافظی شــهر جلفا 

ــا  ــتان ب ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــردم  ــاط م ــی ارتب ــامانه الکترونیک ــور در س حض
ــی از  ــؤاالت برخ ــخگوی س ــامد( پاس ــت )س و دول

ــود. ــاب ب ــوزه آب و فاض ــهروندان در ح ش

درراســتایاجــراینظامنامــهمدیریــتارتباطــاتمردمــی
دربســترســامدوتبییــناهــدافدولــتوتحقــقمصادیــق
ــی ــتانمبن ــیاس ــامعال ــدمق ــهروندیوتأکی ــوقش حق
ــه ــخگوییب ــتوپاس ــردمودول ــلم ــتمرارتعام ــراس ب
درخواســتهاومشــکالتهموطنــانوایجــادفرصتــی
یکســانبــرایهمــهاقشــارجامعــهبــرایارتبــاطمســتقیم
ــی، ــتگاههایاجرای ــراندس ــئولینومدی ــامس ــیب تلفن

مهنــدسخانــیمدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتان
ــا ــاه1401ب ــنبه6تیرم ــی12روزدوش ــاعت10ال ازس
حضــوردرمحــلاســتانداریآذربایجــانشــرقیازطریــق
ســامانهتلفنــیوالکترونیکــیارتبــاطمــردمودولــت
ــه ــودوب ــتانب ــردماس ــدایم ــنوندهص ــامد111(ش )س

ــخداد. ــیپاس ــؤاالتمردم س

ــت آب  ــق ظرفی ــاه کم عم ــرداری از دو چ ــا بهره ب ب
ــت. ــش یاف ــه افزای ــر ثانی ــر ب ــل لیت ــا، چه ــرب جلف ش

ــاحضــورنماینــدهمــردم درآییــنافتتــاحایــنپــروژهکــهب
ــدارجلفــا،اعضــای جلفــادرمجلــسشــورایاســالمی،فرمان
ــزار ــابرگ ــالبجلف ــورآبوفاض ــرام ــهرومدی ــورایش ش
ــا ــت:ب ــاگف ــالبجلف ــورآبوفاض ــرام ــانمدی ــدخدائی ش
ــن ــا،ضم ــربجلف ــهایآبش ــرثانی ــرب ــللیت ــشچه افزای
خودکفــاشــدنشــهرجلفــاازآبهــایباالدســتیکــهعمومــاً
ــاهد ــرش ــددیگ ــنمیش ــهرتأمی ــقهادیش ــایعمی ازچاهه

ــود. ــنشــهرنخواهیــمب ــاقطعــیآبدرای افــتفشــاری

ــادر ــردمجلف ــدهم ــاینماین ــکرازکمکه ــنتش ویضم
ــی ــاقراگام ــناتف ــدار،ای ــالمیوفرمان ــورایاس ــسش مجل
بلنــددرراســتایپایــداریآبدرشــبکهبرشــمردوافــزود:بــا
افزایــشظرفیــتتصفیــهآبشــرب،موجــبکاهــشفشــار
ــع ــنمنب ــهپیشازای ــهرک ــیهادیش ــفرههایزیرزمین ــرس ب

ــد،خواهــدشــد. عمــدهتأمیــنآبشــربجلفــابودن
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بررسی وضعیت آب شرب شهرســتان شبستر / قدردانی از 
سپاه زمینی  نیروی  )عج(  زمان  امام  مکانیزه  تیپ  همکاری 

در جلســه مشــترک نماینــده 
شهرســتان  شــریف  مــردم 
شبســتر در مجلــس شــورای 
ــرکت  ــل ش ــامی و مدیرعام اس
آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی 
ــرب  ــکات آب ش ــائل و مش مس
و  بررســی  شهرســتان  ایــن 
تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد. 

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
اســتاننیــزدرایــنجلســهبــااشــارهبــه
ــا ــرکتآبف ــالتش ــودنرس ــیب خدمات
ــازمان ــنس ــتای ــت:سیاس ــتانگف اس
مبتنــیبــرتأمیــنآبشــرببااســتفاده
ــذاکاهــش ازآبهــایســطحیاســتل
ــه ــرداریبیروی ــویوبهرهب ــزوالتج ن
ازمخــازنزیرزمینــیآبطــیســالهای
گذشــتهباعــثمشــکالتیدربعضــی

ــت. ــدهاس ــتانهاش شهرس
مهنــدسخانــیبابیــاناینکــهتخصیص
آببــهروســتاهاوشــهرهایشهرســتان
ــت ــهاس ــشنیافت ــررکاه ــزانمق ازمی
کاهــش کمآبــی شــرایط در افــزود:
ســطحآبهــایزیرزمینــیباعــثتغییــر

ــود. ــیمیش ــردمواهال ــهم ذائق

ویاجــرایپروژههــایعمرانــیآبرســانی
ــار ــناعتب ــتلزمتأمی ــالبرامس وفاض
دانســتواظهــارکــرد:تــاتکمیــل
بــا اســتان مــردمشــریف پروژههــا
ــارادر ــی15-10درصــدیم صرفهجوی
ــد. ــاریکنن ــرآّب،ی ــهبهت ــنهرچ تأمی
و آب شــرکت هیئتمدیــره رئیــس
فاضــالباســتانبــااشــارهبــهوضعیــت
اســتحصالازچاههــایاســتانادامــهداد:
ــهشــهرهای ــانیب ــزانآبرس ــممی تنظی
ــژهای ــتوی ــعازاهمی ــفوصنای مختل
برخــورداراســتچــراکــهوضعیــتآبــی
شــهرهاومیــزانآبدهــیچاههــاتغییــر

کــردهاســت.
مهنــدسخانــیبــاتأکیــدبــرضــرورت
تعامــلایــنشــرکتبــامدیــرانصنایــع،
اظهــارامیــدواریکــردبــاعملیاتــی
شــدنپــروژهانتقــالآبارسبــهتبریــز
درآینــدهآبمــوردنیــازشــربوصنایع
شــهرهایتبریــز،شبســتروســایرمراکز

مدنظــرتأمیــنشــود.
نماینــدهمــردمشبســتردرمجلــس
شــورایاســالمیدرایــنجلســهضمــن
قدردانــیازاقدامــاتانجــامشــدهدر

مدیریــتتأمیــنآبشــربوبهداشــتی،
درخصــوصضرورتتعامــلوهماهنگی
بیــندســتگاههایمتولــیجهــتتأمیــن
ــورد ــالم ــتانامس ــداردرتابس آبپای

ــرارداد. ــدق تأکی
راســتیافــزود:باتوجهبــهرشــدمنطقــه،
در بیشــتر ســرمایهگذاری نیازمنــد
ایجــاد آبرســانی، شــبکه تعویــض
ــم ــنترمی ــدوهمچنی ــبکههایجدی ش

هســتیم. فرســوده بافتهــای
ــسازبحــثو ــنجلســهپ ــانای درپای
ــایرمســائلو ــودرخصــوصس گفتوگ
مشــکالت،تصمیمــاتالزماتخــاذشــد.
همچنیــنمدیرعامــلشــرکتآبو
فاضــالبآذربایجــانشــرقیبــههمــراه
ــا ــرامــورآبوفاضــالبشبســترب مدی
ــان ــامزم ــزهام ــپمکانی ــوردرتی حض
)عــج(نیــرویزمینــیســپاهپاســداران
شبســتربــاقدردانــیاززحمــاتســردار
ســرتیپدومپاســدارمصطفــیمحمدی
ــهآبشــرب درراســتاییاریرســانیب
ــاتانکــرآبرســانیبــهروســتاهایکــم ب

آبمنطقــهتجلیــلکــرد.
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کارگاه آموزشی نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضاب 
سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

آب شــرکت مدیرعامــل حضــور بــا
آموزشــی کارگاه اســتان، فاضــالب و
و آب انشــعابات نصــب بــر نظــارت
نظاممهندســی ســازمان فاضــالب
ســاختمانبرگــزارشــد.مهنــدسخانــی
بــاحضــوردرکارگاهآموزشــیضمــن
بیــانتجربیــاتدورانکاریخویــش،
و بهداشــتی تبعــات و مشــکالت از
اجتماعــیعــدمصحیــحانشــعاباتو
لــزومرعایــتمبحــث16مقــرراتملــی

پرداخــت. ســاختمان
مدیرعامــل و هیئتمدیــره رئیــس
بــا اســتان فاضــالب و آب شــرکت
ــشمصــرف ــایکاه ــهراهکاره ــارهب اش
بــر صحیــح نظــارت گفــت: آب،
و لولهکشــی نیــز و انشــعاب نصــب
هدایــت مصرفــی، آب ذخیرهســازی
ــارانوبهویــژهبازچرخانــی صحیــحآبب
ــکار ــکراه ــوانی ــتریبهعن آبخاکس
ــرف ــشمص ــهدرکاه ــدوکمهزین مفی
ــف ــواردمختل ــتفادهازآندرم آبواس
ماننــدآبیــاری،فضــایســبز،شستشــوی
آب ســاختمان، عمومــی معابــر
فالشتانکهــاو...میتوانــددرحفــظ
وصیانــتازنعمــتارزشــمندومقــدس

آبوکاهــشمصــرفوهدررفــتآب
شــربوبهداشــتیبهویــژهدربلندمــدت
نتایــجمفیــدیداشــتهونقــشمهمــیرا

ــود. ــدهدارش عه
ــااشــارهبــرارزشــمند مهنــدسخانــیب
ــودننقــشمهندســینناظــرســازمان ب
وقدردانــی نظاممهندســیســاختمان
ازتالشهــایآتــیآنــانبــرحفــظ
ــن ــیای ــخصیتاجتماع ــتوش وحرم

ــود. ــدنم ــنتأکی ناظری

فرهنگســازی بــه اشــاره بــا وی
ایــنموضــوعمهــمدربیــنمــردم
طــرح ایــن اصلــی هــدف افــزود:
ــت ــارعای ــهب ــتک ــردماس ــیم راحت
ــاز ــنساختوس ــوعدرحی ــنموض ای
پیشآمــده مشــکالت از میتواننــد
ســاختمانی و جلوگیــری آینــده در
باشــند. ایمــنداشــته و اســتاندارد
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
کــرد: تأکیــد شــرقی آذربایجــان
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ازدیگــرالزامــاتمهــممبحــث16،
ــه ــارانب ــردنمجــرایآبب وصــلنک
شــبکهجمــعآوریاســتوچنانچــه
جمــعآوری شــبکه بــه بــاران آب
هنــگام در شــود، متصــل فاضــالب
وارد آب زیــادی حجــم بارندگــی
ــدو ــدش ــالبخواه ــهفاض تصفیهخان
ــهشــبکهجمــعآوری ــیب شــوکبزرگ
فراینــد و میکنــد وارد فاضــالب

تصفیــهرامختــلخواهــدکــرد.
ــرفشــار ــهداد:تعییــنحداکث ویادام
بهداشــتی لــوازم در آب مصــرف و
ــر ــامازدیگ ــوییوحم ــمازدستش اع
اســت دســتورالعمل ایــن الزامــات
ومطابــقآنمقــدارمصــرفآبدر
کمــک بــه بایــد بهداشــتی لــوازم
شــیرآالتمناســبواســتفادهازلــوازم
کنتــرلمقــدارجریــان،بــهمیــزان

ــود. ــدودش ــازمح ــرمج حداکث
افــزود: پایــان در خانــی مهنــدس
مدیریــتمصــرفآبوجداســازیآب
شــربازآبخاکســتریوبازچرخانــی

آنبــارویکــردکمــکبــهشــرایط
آب منابــع و شــهر محیطزیســتی
ــهدر ــتک ــیاس ــبمهم ــزازمطال نی
ــهآن ــدب ــزبای ــرحنی ــنط ــرایای اج

ــود. ــژهایش ــهوی توج
مبحــث16درخصــوصمقــرراتملــی
مکانیکــی تأسیســات در ســاختمان
بهداشــتیاســتکــهرعایــتآنهــا

و بــوده، قانونــی الزامــات مشــمول
وذخیرهســازی لولهکشــی بهمنظــور
فاضــالب لولهکشــی مصرفــی، آب
هواکــش لولهکشــی بهداشــتی،
ــوازمبهداشــتی،لولهکشــی فاضــالب،ل
ــاراندرداخــلســاختماننصــب آبب

میشــود. شــامل را میشــود
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پیاده روی خانوادگی برگزاری همایش 

بزرگ  خانواده  حضور  با  خانوادگی  پیاده روی  همایش 
شــرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی برگزار شد.

بــاهــدفایجــادروحیــهنشــاطوشــادابیدربیــنکارکنــان،
تشــویقبــهداشــتنزندگــیفعــالوپویــا،ارتقــایســالمت،
پیــادهروی همایــش همگانــی ورزش توســعه و ترویــج

ــد. ــزارش ــتانبرگ ــالباس ــرکتآبوفاض ــیش خانوادگ

ــاط ــهنش ــردنروحی ــموروح،باالب ــالمتیجس ــنس تأمی
وتعــاونوهمــکاریازاهــدافبرگــزاریایــنهمایــش

ــود. ــادهرویب پی

درایــنهمایــشکــهجمــعکثیــریازخانــوادهبــزرگ
ــزاری ــنبرگ ــد،ضم ــارکتنمودن ــالبدرآنمش آبوفاض
از تعــدادی بــه بهقیدقرعــه هنــری شــاد برنامههــای

شــد. اهــدا جوایــزی شــرکتکنندگان

شماره 22
شهریور 1401
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تداوم عملیــات اجرای فــاز اول خط انتقال شــبکه 
جمــع آوری فاضــاب روســتای طالبخــان مراغه

ــبکه  ــال ش ــط انتق ــاز اول خ ــرای ف ــات اج عملی
جمــع آوری فاضــاب روســتای طالبخــان مراغــه 

در حــال اجــرا اســت.

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالبمراغــهگفــت:شــرکت
آبوفاضــالباســتاندرســریعترینوکوتاهتریــنزمــان
ممکــنوبــااســتفادهازاعتبــاراتداخلــیوملــیمبــادرت
بــهاجــرایعملیــاتلولهگــذاریشــبکهجمــعآوری

ــرارداد. فاضــالبمــدرندربرنامــهکاریخــودق

مهنــدسســلیمانیافــزود:بــاعنایــتبــهدرخواســتهای
احــداثشــبکه بــر مبنــی منطقــه اهالــی مکــرر
کوتاهتریــن و ســریعترین در فاضــالب جمــعآوری

ــد. ــدش ــامخواه ــنانج ــانممک زم

ــهطــول ــروژهب ــنپ ــرایای ــاتاج ــهداد:عملی ویادام
میلیمتــری و250  لولههــای315 بــا کیلومتــر 4
ــارد ــار80میلی ــااعتب ــندوجــدارهب ــسپلیاتیل ــاجن ب
ریــالازاعتبــاراتداخلــیشــرکتوبــامشــارکتاهالــی

ــنروســتادرحــالاجــرااســت. محتــرمای

طالبخــانیکــیازروســتاهایاســتانآذربایجــانشــرقی
اســتکــهدردهســتانســراجویغربــیبخــشمرکــزی

شهرســتانمراغــهواقــعشــدهاســت.

َمراغــهدومیــنشــهربــزرگاســتانآذربایجــانشــرقی
ــایدر ــهصوفیچ ــاررودخان ــهردرکن ــنش ــت.ای اس
دامنــهجنوبــیکــوهســهندودر135کیلومتــریجنوب

مرکــزاســتانواقــعشــدهاســت.
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مدیرعامل شرکت آبفای  آذربایجان شرقی:

کیفیــت آب شــرب تبریز، 
استاندارد و در حد مطلوب است

هیئتمدیــره رئیــس و مدیرعامــل
شــرکتآبوفاضــالبآذربایجــان
ــتآب ــهکیفی ــاناینک ــابی شــرقیب
ــد ــتانداردودرح ــزاس ــربتبری ش
باتوجهبــه گفــت: اســت مطلــوب
اینکــهســالمتمــردمخطقرمــز
مــااســت،بنابرایــنبهتریــنکیفیــت
ــهریان ــارهمش ــربرادراختی آبش

عزیــزقــرارمیدهیــم.

مهنــدسمحمدخانــیدرخصــوص
کیفیــتآبگفــت:آبآشــامیدنی
کالنشــهر نیــازشــهروندان مــورد
تبریــزازمحــلخــطزرینــهرود،ســد
ــه ــوددردامن ــایموج ــد،چاهه نهن
ــزتأمیــن ــواتتبری کــوهســهندوقن

میشــود.

تابســتان در کــرد: اضافــه خانــی
امســالباتوجهبــهبرنامهریزیهایــی
میانمــدت و کوتاهمــدت در کــه
بــرایکالنشــهرتبریــزانجــامدادیــم،
نداشــتیم خوشــبختانهقطعــیآب
ــاظ ــهلح ــزب ــرینی ــاتکمت واتفاق

رخداده شــبکه صحیــح مدیریــت
ســه از خــط یــک تنهــا اســت.
ــط800 ــاملخ ــنآبش ــطتأمی خ
میلیمتــریچاههــایتبریــزیــک
مــوردحادثــهاتفــاقافتــادهبــودکــه
ــات ــحعملی ــا6صب ــاعت12ت ازس
6 یکزمــان ولــی کشــید طــول
ــودکــهشــبکه ــازب ســاعتهدیگــرنی
ــد ــراز10درص ــردد.کمت ــدارگ پای
ــهرک ــاملش ــزش ــهرتبری ــطحش س
ــردوس ــروازوف ــانوپ شــهیدیاغچی
ــت ــهعل ــد.ب دچــارقطعــیآبگردی
وقــوعاتفــاقدرنیمهشــبامــکان
اطالعرســانیازطــرفصداوســیما
ــه ــازیب ــایمج ــیدرفض ــدول نش

ــود. ــدهب ــزارشش ــویگ نح

ــال ــتانس ــزود:درکلدرتابس ویاف
آب قطعــی خوشــبختانه جــاری
ــد ــداریدرچن ــنپای ــتیموای نداش
و بــوده بینظیــر گذشــته ســال
ــنآبدرســطحشــهر االنپایدارتری

ــت. ــراراس برق

ویدرمــوردمخــازنذخیــرهآبدر
کالنشــهرتبریــزگفــت:مــا200هزار
مترمکعــبکمبــودمخــزنداریــمکــه
ــان ــبآنهمزم ــزارمترمکع 100ه
ــال ــزدرح ــیتبری ــگجنوب ــارین ب
احــداثاســتو60درصــدپیشــرفت
فیزیکــیدارد.ازمحــلبودجــهتنــش
ــهتوســطشــرکتمهندســی ــیک آب
ــده ــنش ــورتأمی ــالبکش آبوفاض
اســتوســهمخــزنبــهظرفیــت
حــال در را هزارمترمکعبــی 30
ــافدرکل ــناوص ــاای ــمب ــراداری اج
ــک ــااحتســابی ــتمخــازنب وضعی
ســالدیگــر70هــزارمترمکعــب
کمبــودمخــزنخواهیــمداشــتکــه
درآینــدهمصمــمبــهتکمیــلآن

ــتیم. هس

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتاندرادامــهدرخصــوصطعــمو
ــعتأمیــنگفــت: ــودریکــیازمناب ب
ــزرااز ــهرتبری ــربکالنش ــاآبش م
ســهمحــلومنبــعتأمیــنمیکنیــم
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ــمآناز ــتوطع ــاًکیفی ــهطبیعت ک
ــیدر ــود،ول ــدب ــاوتخواه ــممتف ه
ــد ــوردتأیی ــزم ــتآبتبری کلکیفی

ــد. ــطمیباش ــعمرتب مراج

تنهــایکــیازســدهایمادرزمســتان
ــدی ــهح ــهب ــراینک ــتهبهخاط گذش
حجــمآبمخــزنپاییــنآمــدهبودو
ــهماههاز ــیس ــازهزمان ــاردرب بهناچ
حجــممــردهآباســتفادهمیکردیــم
کــهطعــموبــودرآنملمــوسبــود.
ــدو ــالجدی ــبختانهدرس ــاخوش ام
بــاذوبشــدنبرفهــاوبــاالآمــدن
ســطحآبســد،ایــنمشــکلمرتفــع
گردیــدکــهبــااجــرایکامــلرینــگ
ــز ــهرتبری ــکالتدرکالنش ــنمش ای

ــود. ــدب ــرانخواه قابلجب

ــر ــهنظ ــارهب ــااش ــیب ــدسخان مهن
کارشناســاندرخصــوصمدیریــت
آبکالنشــهرتبریــزبــارینــگواحــد
گفــتبنــدهبــاایــننظــرکارشناســی
کامــاًلموافــقهســتمکــهبــارینــگ
واحــدشــبکهآبرســانیمیتوانیــم
بهتریــنمدیریــتدرتوزیــعآبرا
ازنظــرکیفیــتوکمیــتداشــته

ــیم. باش

مــوردطــرح در خانــی مهنــدس
ــز ــهرتبری ــانیکالنش ــگآبرس رین
تصریــحکــرد:ایــنپــروژهبــاهمــت
منطقــهای آب شــرکت همــکاران
ــد ــودهو80درص ــامب ــالانج درح
طــرح دارد. فیزیکــی پیشــرفت
ــز ــهرتبری ــانیکالنش ــگآبرس رین
از و بــوده کیلومتــر 26 حــدود
شــهرکاندیشــهتبریــزشــروعو
ــد ــهخواه ــاورانادام ــهرکخ ــاش ت
ــرایتکمیــلآبرســانی داشــتکــهب
کالنشــهرتبریــزاحــداثمیشــود
ــع ــتتوزی ــیلهآنمدیری ــهبهوس ک
آبکالنشــهرتبریــزراآســاننمــوده
منابــع از کــه آبــی میتوانــد و
اختــالط باهــم میآیــد مختلــف
دهــد.بــااجــرایایــنطــرحقســمت
عمــدهایازقطعــیوفشــارکــم
شــهر مختلــف بخشهــای در آب

ــد. ــدش ــعخواه مرتف

ــزراشــامل ــیتبری ویرینــگجنوب
مخــزن احــداث زیرمجموعههــای
احــداث هزارمترمکعبــی، 100
و هزارمترمکعبــی 10 مخــزن
ایســتگاهپمپــاژوهمچنیــنخــط
لولــهانتقــالآببــهباالدســتشــهر

ــرد. ــالمک اع

شــمالی رینــگ خصــوص در وی
ــه ــزگفــت:ایــنطــرحمنــوطب تبری
اتمــامپــروژهآبرســانیدرازمــدت
ــزو ــهج ــدک ــهارسمیباش رودخان
ــهای ــرکتآبمنطق ــایش برنامهه
ــیوزارتو ــامعال ــدمق ــوردتأکی وم

اســتاندارمحتــرمنیــزمیباشــد.

کالنشــهر شــرب آب درخصــوص
ــاس ــراس ــاب ــبختانهم ــزخوش تبری
ســال ســه دو در کــه کارهایــی
اخیــرانجــامدادیــم،مخصوصــاًســال
،1400 ســال جریــان در گذشــته
ــرکتآب ــرفش ــهازط ــیک کارهای
منطقــهایشــاملبازســازیخــط
افتتــاح یــا و نهنــد انتقــالســد
ــهرودو ــطزرین ــماره5خ ــاژش پمپ
همچنیــن15حلقــهچــاهجدیــد
فاضــالب، و ازطــرفشــرکتآب
خوشــبختانهمــاتوانســتیمدرمقابــل
600لیتــربــرثانیــهآبتولیــدی
ــا ــرم ــالحاض ــم.درح ــهبکنی اضاف
آب ثانیــه در لیتــر 200 حــدوداً
ــیهســت ــیطبیع ــمول ــهداری اضاف
کــهکالنشــهربایــدضریــباطمینــان
بیشــتریداشــتهباشــدونیــازاســت
اهتمــامبیشــترینســبتبــهاجــرای
ارس آب انتقــال درازمــدت طــرح

ــیم. ــتهباش داش
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آغاز بکار مدرســه فوتبــال آبفای آذربایجان شــرقی

بــاحضــورمدیرعامــلشــرکتآبفــایاســتان،مدرســهفوتبــالنونهــاالن
ــایســالمتیونشــاطدر ــدفارتق ــرد.باه ــکارک ــروعب ــنشــرکتش ای
بیــنکــودکانونوجوانــان،مدرســهفوتبــالنونهــاالنونوجوانــانآبفــای

ــکارکــرد. اســتاندرزمیــنچمــنطبیعــیایــنشــرکتشــروعب

مدیرعامــلعامــلشــرکتآبفــایآذربایجــانشــرقیبــاحضــوردر
ــع ــه،درجم ــکارمجموع ــروعب ــدش ــدازرون ــالوبازدی ــهفوتب مدرس
از تشــکر ضمــن ایشــان خانوادههــای و نونهــال فوتبالیســتهای
کمیتــهورزشآبفــایاســتانگفــت:درســالهایگذشــتهبهخاطــر

ــای ــافعالیته ــاریکرون ــیوعبیم ش
بــودکــه ورزشــیمتوقــفشــده
انجــام تمهیــدات بــا خوشــبختانه
شــیوع رونــد کاهــش و شــده
ــایی ــاهدبازگش ــارهش ــاری،دوب بیم
ورزشــی فعالیتهــای و اماکــن
ایــن از اســتان آبفــای و هســتیم
ــدوارم ــد.امی ــتثنینمیباش ــرمس ام
ــاًدر ــرکتخصوص ــیش ــورورزش ام
ــر ــهروزب گــروهســنینونهــاالنروزب

شماره 21
شهریور 1401
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فعالیــتخــودافــزودهوشــاهدرشــد
وموفقیــتایــنعزیــزانباشــیم.

ورزش داد ادامــه خانــی مهنــدس
ــودکان ــوادهوک ــالمتخان ــرایس ب
نیســت هزینــه ورزش اســت. الزم
ــد ــتوبای ــرمایهگذاریاس ــیس نوع
ــی ــودجایگاه ــیخ ــبکزندگ درس
لــذا باشــیم؛ داشــته ورزش بــرای
ــرای شــرکتآبوفاضــالباســتانب
کارکنــان ســالمت ســطح ارتقــای

وخانوادههایشــاناهتمــامویــژهدارد.الزماســتازخانوادههــایایــن
عزیــزانتشــکرکنــمچــراکــهبــاارزشقائــلشــدنبــهایــنمقولــهوبــا
تشــویقوپیگیریهــایخــودمســیررشــدوشــکوفاییاســتعدادهای

میکننــد. فراهــم را فرزندانشــان

ــال، ــدفوتس ــزمانن ــرینی ــیدیگ ــتههایورزش ــترش ــراس ــهذک الزمب
ــان ــدانکارکن ــرایفرزن ــرکتب ــنش ــزدرای ــالو...نی ــگ،والیب پینگپن

ارائــهمیگــردد.

شماره 22
شهریور 1401
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ســیزدهمین دوره مسابقات فوتسال سراســری برادران 
وزارت نیرو با قهرمانی هیئت ورزش بوشهر به پایان رسید.

اختتامیهســیزدهمیندورهمســابقاتفوتســالسراســری
بــرادرانوزارتنیــرویــادوارهشــهدایصنعــتآبوبــرق
کشــوردرســالنچندمنظــورهشــهیدســلیمانیشــرکت
آبفــایآذربایجــانشــرقیبرگــزارشــد.مســابقات
فوتســالسراســریبــرادرانوزارتنیــرویــادوارهشــهدای
صنعــتآبوبــرقکشــوردراســتانآذربایجانشــرقیو
بــهمیزبانــیشــرکتآبمنطقــهایاســتانازتاریــخ23
ــاقهرمانــیتیــمهیئــت تیرمــاهشــروعشــدهوامــروزب

ورزشبوشــهربــهپایــانرســید.

درایــنمســابقات20تیــمدر4گــروه5تیمیازسراســر
کشــوردرســالنآذرابوشــهیدســلیمانیشــرکتآبو
فاضــالباســتانبــهرقابــتپرداختنــدکــهتیــمهیئــت
ورزشــیبوشــهربــهمقــاماول،شــرکتبــرقمنطقــهای
ــهمقــامدوموهیئــتورزشــیاســتانقزویــن تهــرانب
بــهمقــامســومدســتیافتنــد.کاپاخــالقبــههیئــت
ورزشــیاســتانخوزســتاندادهشــدومحمــدخســروی

ازتیــمبوشــهربــا9گلزدهآقــایگلشــد.

شماره 21
خرداد 1401

ــا236گلزده،70کارتزرد،8کارت ایــنمســابقاتب
قرمــزبــهکارخــودپایــانداد.

مراســماختتامیــهایــندورهازمســابقاتبــاحضــوردبیــر
ــل ــرانعام ــرو،مدی ــزیورزشوزارتنی ــورایمرک ش
شــرکتهایآبفــا،آبمنطقــهای،بــرقمنطقــهای،توزیع
ــال ــنفوتس ــسانجم ــز،رئی ــرقتبری ــتان،ب ــرقاس ب

ــتند. ــورداش ــتاندرکارانحض ــایردس ــتانوس اس

ــن ــسانجم ــادیرئی ــدسنصرآب ــممهن ــنمراس درای
فوتســالاســتانازهمــهدســتاندرکارانواعضــای
ــداهللزاده ــدسعب ــیومهن ــهفن ــی،کمیت ــهاجرای کمیت
تشــکرکــردهوگزارشــیازرونــداجــرایمســابقاتارائــه

ــد. دادن

درادامــهمهنــدسخانــیمدیرعامــلشــرکتآبو
فاضــالباســتانبــاتشــکرازمدیــرانصنعــتآبوبــرق
ــت: ــیگف ــهاجرای ــینزادهوکمیت ــرحس ــتانودکت اس
ایــندورهازمســابقاتپــسازدوســالوقفــهبــهعلــت
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بیمــاریکرونــابرگــزارمیشــودامــاســطحایــندورهاز
ــابهتریــنکیفیــتبرگــزارشــد. ــاالرفتــهوب مســابقاتب

ویافــزود:شــرکتآبوفاضــالباســتانآمــادهاســت
ــاتورزشــیخــودرادرجهــتارتقــایســطح ــاامکان ت
ــهکارگیــرد. ــرایچنیــنمســابقاتیب ورزشاســتانوب

درادامــهدکتــرحســینزادهدبیــرشــورایمرکــزی
ورزشوزارتنیــروضمــنتشــکراززحمــاتهمــه
دســتاندرکارانایــنمســابقاتگفــت:ایــندورهاز
مســابقاتبــاعنــوانیــادوارهشــهدایوزارتنیــرومزیــن
شــدهاســتکــهحــالوهــوایدیگریبــهاینمســابقات
دادهبــود،همــانگونــهکــهمیدانیــدوزارتنیــرو530
ــم ــتوامیدواری ــردهاس ــمک ــنتقدی ــهیددرراهوط ش
همــتوشــجاعتشــهدایگرانقــدرراهگشــایهمــهمــا

ــد. ــیباش ــلکاریوزندگ درمراح

ــته ــال1401در24رش ــرودرس ــزود:وزارتنی ویاف
ورزشــیبــرایخواهــرانوبــرادرانبرنامههایــیدر
دســتاجــراداردوامیدواریــمبتوانیــمبــهنحــوشایســته

ــم. ــزارنمایی ــابقاتروبرگ ــنمس ای
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طی مراسمی هفته عفاف و حجاب گرامی داشته شد

ــه  ــت هفت ــم گرامیداش مراس
ــور  ــا حض ــاب ب ــاف و حج عف
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضــاب آذربایجــان شــرقی، 
در ســالن کنفرانــس شــرکت 

ــد. ــزار ش برگ

یکــیازمظاهــراســالمیتجوامــع
مســلمان،حجــابوپوشــشزنان
اســتکــهبهعنــوانســمبلو
نمــادیازآموزههــایاســالمی
و مســلمانان بــرای تکلیفــی و

ــت. ــاناس ــژهزن بهوی

بهعنــوان عفــاف و حجــاب
و بشــری جامعــه در ارزش 2
ــرح ــالمیمط ــعاس ــژهجوام بهوی
دیــدگاه از زن اســتچنانچــه
اســالمدارایشــخصیتشایســته
الهــیاســتکــه وموقعیتــی
ــی ــالراط ــدارجکم ــدم میتوان
کــردهوبهمراتــبعالــیانســانیت
ــش ــودزنزینتبخ ــد.وج راهیاب

آفرینــشانســاناســتوافقروح
اوتجلــیگاهرحمــتودامــنزن،
ــال مدرســهبشــریتاســتوکم
ــت. ــننیس ــدوناوممک ــردب م

جایــگاهالهــیوواالیایــنگوهــر
در کــه دارد اقتضــا آفرینــش
ــا ــردت ــرارگی ــابق ــدفحج ص
ارزشهــایاوحفــظشــودویکــی
ــرای ازمهمتریــنعلــلحجــابب
ــت. ــظارزشواالیآنهاس ــانحف زن

بــهمناســبتهفتــهعفــافو
بــاحضــور مراســمی حجــاب
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضالب
اســتانومســئولامــورفرهنگــی
همــکار بانــوان از جمعــی و
کنفرانــس ســالن در شــرکت
آبفــایاســتانبرگــزارگردیــد.

در اســتان آبفــای مدیرعامــل
ــه21 ــارهب ــااش ــمب ــنمراس ای
ــاف ــاروزعف ــادفب ــاهمص تیرم

ــت ــنگرامیداش ــابوضم وحج
ــه ــهدایفاجع ــرهش ــادوخاط ی
ــافو ــهعف ــت:هفت ــارداش اظه
حجــاببــهمناســبتســالروز
واقعــهگوهرشــادبــهدســترژیــم
2 از بیــش کــه بــود پهلــوی
ــل هــزارازمــردانغیرتمنــدمقاب
ــتادگی ــیایس ــتوراتبدحجاب دس
ــا ــادیازآنه ــدادزی ــدوتع کردن
ــروز ــندوام ــهادتمیرس ــهش ب
یــادوخاطــرایــنعزیــزانرا

میداریــم. گرامــی

ایــنهفتــهفرصــتمناســبی
فرهنــگ ترویــج بــرای اســت
تحکیــم و حجــاب و عفــاف
بنیــانخانــوادهتــابتواننــدارزش
واالیایــنمقولــهرابهدرســتی

بشناســانند.

داد: ادامــه خانــی مهنــدس
انجــام ریشــهیابی و بررســیها
نشــان دینــی کتــب از شــده
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میدهــدکــهاساســاًاســالمو
ــور ــهط ــمانیب ــانآس ــایرادی س
ــه ــلب ــتکام ــاصراح ــدوب ج
مقولــهحجــابوعفــافپرداختــه
بــه عمــل بــه را انســانها و
تبییــن و تدویــن دســتورات

شــده،فــراخواســتند.

حجــاب مســئله افــزود: وی
ســخن و قــرآن در عفــاف و
ــده ــارآم ــهاطه ــرانوائم پیامب
ــح ــدصری ــتآنتأکی ــهرعای وب
نتیجــه زیــرا اســت. شــده
اهمیــتدادنبــهحجــابوحفــظ
ــت ــشوامنی ــتآن،آرام ورعای
ــه ــهب ــوادهوجامع ــرایخان راب

مــیآورد. ارمغــان

خانــیبــااشــارهبــهنقــشوجایگاه
حجــابتصریــحکــرد:اهمیــت
در وحجــاب عفــاف جایــگاه و
آموزههــایدینــیومنویــاتمقــام
معظــمرهبــریبســیاربــاالبــودهو

ــگاه ــودنجای ــتوواالب ــناهمی ای
آن،وظیفــهبانــوانمــاراصدچندان
کــردهاســتوبحــقبانــوانهمــکار
شــرکتآبوفاضــالبتوانســتهاند
نمونــهبــارزبانــوایایرانیواســالمی

رانشــاندهنــد.

رئیــسهیئتمدیــرهومدیرعامــل
آبفــایاســتانتصریــحکــرد:حیــا
وعفــتعالوهبــراینکهوســیلهای
بــرایتعالــیوتکریــمشــخصیت
وحفــظکرامــتانســانیزنو
ــظ ــثحف ــهباع ــتبلک ــرداس م
ــوادهوباعــث ــانخان ــانوبنی کی

ــود. ــهمیش ــالمتیجامع س

مدیرعامــلآبفــایاســتانبــا
ــوانهمــکار ــهنقــشبان اشــارهب
درفرهنگســازیدرســتعفــاف
و وگفــت:حجــاب وحجــاب
عفــافعامــلبســیاراساســی
و اســت جامعــه ســالمتی در
ــتهاند ــاتوانس ــکارم ــوانهم بان

بــاپوشــشورعایــتالگــوی
از جلــوهای خــود اســالمی
ــی ــویایران ــتبان ــگدرس فرهن
بــه را اجتماعــی مشــارکت و

بگذارنــد. نمایــش

درایــنمراســمشــکریمســئول
امــورفرهنگــیشــرکت،گزارشــی
امــور عملکــرد و اقدامــات از
فرهنگــیشــرکتوهمچنیــن
ــرای ــهب ــویقیک ــتههایتش بس
ــه ــرگرفت ــکاردرنظ ــوانهم بان

ــود. ــاننم ــترابی ــدهاس ش

توســط مراســم پایــان در
و آب شــرکت مدیرعامــل
ــدادیاز ــهتع فاضــالباســتانب
ــوزه ــردرح ــکاربرت ــوانهم بان
ــی ــوحسپاس ــافل ــابوعف حج

گردیــد. اهــدا
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بســتان آباد شهرســتان  در  آب  بانــوی  همایــش 

همایــش بانــوی آب به منظــور 
ترویــج فرهنــگ درســت مصــرف 
بســتان آباد  شهرســتان  در  آب 

ــد.  ــزار ش برگ

ــت ــدفتقوی ــاه ــویآبب ــشبان همای
رویکــردبــهموضــوعزنــانونقــشآنــان
حضــور بــا آب مصــرف مدیریــت در
قائممقــامشــرکت،امامجمعــهوفرمانــدار

ــد. ــزارش ــتانآبادبرگ ــتانبس شهرس
ــرکتآب ــامش ــمقائممق ــنمراس درای
ــهنقــش ــااشــارهب وفاضــالباســتانب
حیاتــیزنــانخانــهداردراســتفادهو
در صرفهجویــی روشهــای ترویــج
ــواننقــشاصلــی مصــرفآبگفــت:بان
انتقــالفرهنــگمصــرفبهینــهآبو
امــر در اصلــی همراهیکننــدگان از

ــتند. ــرفهس ــتمص مدیری
مهنــدسابراهیــمزادهبــابیــاناینکــهدر
ــدفرهنــگمدیریــت فصــلتابســتانبای
ــزود: مصــرفدرجامعــهترویــجشــوداف

ــه ــدهدرنهادین ــشتعیینکنن ــواننق بان
آب مصــرف صحیــح الگــوی کــردن
اصلــی پایــه ازآنجائیکــه و دارنــد
تشــکیل مــادران را خانوادههــا در
ــه ــتندک ــادرانهس ــنم ــدوای میدهن
بــاآموزشهــایخــودنحــوهدرســت
میآموزنــد، فرزنــدان بــه را زندگــی
ــی ــایآموزش ــزاریکارگاهه ــابرگ ــذاب ل
بانــوان بــرای آب مصــرف مدیریــت
ــودنآبرا ــرفنم ــهمص ــوانبهین میت

نماییــم. نهادینــه درخانوادههــا
ی ر لمســلمینغفا ا مو سال ال حجتا
در بســتانآباد شهرســتان امامجمعــه
بیــانارزشآبولــزومصرفهجویــیدر
مصــرفآبگفــت:دراحادیــث،روایــاتو
فرهنــگنیــاکانمــانیــزهمــوارهبــرمقوله
صرفهجویــیومصــرفبهینــهایــنکاالی
بــاارزشتأکیــدشــدهاســتوهمــانگونــه
کــهدرقــرآنواحادیــثائمــهآمــدهاســت
ــات ــهمصــرفدرســتنعم ــاراب ــهم هم
ــدو ــفارشنمودهان ــدوس ــدیتأکی خداون
ازاســرافوهــدردادنآنحــذرنمودهانــد.

ویتأکیــدکــرد:بهعنوانمثــالاگــر
ــم ــرایوضــو،بدانی دراســتفادهازآبب
میتــوان آب مقــدار کمتریــن بــا
ــهازآن ــتفادهبیروی ــت،اس ــوگرف وض
بهطریقاولــی پــس اســت، اســراف
ــدردادنآن، ــیرآبوه ــتنش بازگذاش
ــژهدر ــود.بهوی ــوبمیش ــرافمحس اس
حــالحاضــرکــهبــهدلیــلمحدودیــت
منابــعآبــی،کشــورمــادرشــرایط
ــه ــردرمصــرفبهین خــاصاســتواگ
همهجانبــهای و همگانــی تــالش آن
صــورتنگیــردشــرایطبــرایهمــه
ــه ــذاازهم ــد؛ل ــدش ــختخواه ــاس م
ــه ــبتب ــمنس ــزمیخواهی ــادرانعزی م
ایــنامــرتوجــهویــژهداشــتهوفرزنــدان
مصــرف بــه نســبت را خانوادههــا و

ــد. ــتآگاهنماین ــهودرس بهین
کارگاه همایــش ایــن در همچنیــن
ــد ــرمجته ــمدکت ــطخان ــیتوس آموزش
خانــه فعالیــن و اســاتید از زاده
ــتان ــوانشهرس ــرایبان ــتب محیطزیس

گردیــد. برگــزار
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آغــاز بــکار مدرســه والیبــال فرزندان 
شــرقی آذربایجان  آبفــای  کارکنان  دختر 

ــدان  ــال فرزن لیب ــه وا مدرس
ــرکت آب  ــان ش ــر کارکن دخت
ــروع  ــتان ش ــاب اس و فاض

ــرد.  ــکار ک ب

ســالمتی رتقــای ا هــدف بــا
و کــودکان بیــن در نشــاط و
لیبــال وا مدرســه نــان، نوجوا
آبفــای نــان نوجوا و نونهــاالن
چندمنظــوره ســالن در اســتان
شــرکت یــن ا  سرپوشــیده و

کــرد. بــکار شــروع

مدرســهوالیبــالآبفــایاســتانقصــد
ــص ــجورزشوبالخ ــرایتروی داردب
رشــتهجــذابوپرشــوروالیبــالطرح
والیبــالبــرایهمــهفرزنــداندختــر
همــکاراجــراکنــد؛بنابراینتابســتان
امســالبــهمــدت3مــاهکالسهــای

آموزشــیدایــرخواهــدبــود.

در اســتان آبفــای ورزش واحــد
از ورزشــی مختلــف زمینههــای
پتانســیلهای والیبــال جملــه
ــه ــیداردودرصورتیک ــیارخوب بس

اســتعدادیابیصحیحــیدرمیــان
فرزنــداننونهــالوجــوانهمــکاران
میتــوان شــود، انجــام  شــرکت
بســیار قهرمانــان و ورزشــکاران
ــرد. ــتک ــاتربی ــانآنه ــیازمی خوب

باتوجهبــه والیبــال مدرســه ایــن
ــاالنو ــورنونه ــیارپرش ــوربس حض
ــتعدادیابی ــهاس ــدامب ــان،اق نوجوان
کــردهوافــرادمســتعدبــرایحضــور
بهصــورت را والیبــال ورزش در

آمــوزشمیدهــد. حرفــهای
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مراسم تقدیر از کارکنان 
آزمایشگاه های استان

ــان  ــای آذربایج ــل آبف ــور مدیرعام ــا حض ب
ــتان  ــگاه های اس ــان آزمایش ــرقی از کارکن ش
تقدیــر شــد. طــی مراســمی بــا حضــور 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان 
آب  آزمایشــگاه های  کارکنــان  از  شــرقی 
مدیریــت  اســتقرار  جهــت  بــه  اســتان 

یکپارچــه IMS تقدیــر شــد.

مهنــدسخانــیدرایــنمراســمبــااشــارهبــهزحمــات
اســتان آزمایشــگاههای کارکنــان طاقتفرســای
ــیار ــگاههابس ــاغلدرآزمایش ــزانش ــت:کارعزی گف
حســاساســتوباتوجهبــهدغدغههــایمــردمدر
خصــوصکیفیــتوســالمتآبشــربمصرفــی

ــت. ــردهاس ــدانک ــیترادوچن حساس

ویادامــهداد:ایــنعزیــزانبایــدبــادانــشروزجهانــی
ویافتههــایجدیــدهمــوارههمــراهباشــندتــابتواننــد
بهتریــنعملکــردراارائــهنماینــدودراینراســتاتالش
شــدهتــابــابهتریــنمتدهــاوپارامترهــایروزجهانــی
ــان ــتانآذربایج ــشآباس ــهســنجشوپای نســبتب
ــنآب ــنوباکیفیتتری ــردوبهتری ــامپذی ــرقیانج ش

بــهدســتمــردمعزیــزاســتانبرســد.

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالباســتاندرخصوص
کیفیــتآبشــرباســتانتصریــحکــرد:هــرروزبــر

ــه ــردک ــاممیگی ــلانج ــارتکام ــالمتآب،نظ س
بــامرکــزبهداشــتکــه نمونهبــرداریمشــترک
نظــارتعالــیبــرکیفیــتآبدرشــبکهرادارد

ــت. ــراس ــنام ــیازای حاک

مهنــدسخانــیدرادامــهبااشــارهبهســازوکارهای
ــتاندارد ــقاس ــشمســتمر،مطاب ــامشــدهوپای انج
ملــیبیــانداشــت:بــررویآبورودیوخروجــی
بــا پوشــش تحــت شــبکههای و تصفیهخانــه
و بیولوژیکــی میکروبــی، آزمایشهــای انجــام
ــه ــتآبدرکشــورراارائ ــنکیفی شــیمیاییبهتری
ــنحاصــلزحمــاتشــبانهروزی ــهای ــمک مینمایی
خــود نوبــه بــه بنــده و اســت عزیــزان شــما

ــتم. ــماهس ــاتش ــدردانزحم ق

درپایــانمراســمبــهدســتاندرکاراناســتقرارمدیریــت
یکپارچــهIMSبــااهــدایلوحــیقدردانــیگردیــد.
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و  بازنشســتگان شرکت آب  از  تجلیل  مراسم 
فاضاب اســتان آذربایجان شرقی برگزار شد

بــهمناســبتفرارســیدنمیــالدامــام
موســیکاظــم)ع(،مراســمتجلیــلاز
ــتان ــایاس ــرکتآبف بازنشســتگانش
آذربایجــانشــرقیبــاحضــورمعاونین
وجمعــیازمدیــران،بازنشســتگان
ــرکت ــسش ــالنکنفران ــلس درمح

برگــزارشــد.
مدیرعامــل و هیئتمدیــره رئیــس
شــرکتآبوفاضــالباســتاندراین
ــه ــیب ــنخوشآمدگوی ــمضم مراس
ــداز30 ــهبع ــزک ــتگانعزی بازنشس
ــه ــهدرج ــشب ــالشوکوش ــالت س
بودنــد شــده نائــل بازنشســتگی
ــکاران ــمهم ــلوتکری ــت:تجلی گف
بازنشســتهتکلیفــیذاتــیاســتو
نوعــیقدردانــیاززحمــاتوخدمات
انجــامگرفتــهدرطــولخدمــتآنهــا

ــیرود. ــمارم بش

ــان ــککارکن ــیش ــهداد:ب ویادام
ــیو ــرمایههایاصل ــازمانس ــکس ی
ارزشــمندآنبشــمارمیرونــدودر
ایــنراســتابــرخــودالزممیدانــماز
تالشهــایچندینســالههمــکاران
ــدونشــکدرطــول ــانکــهب عزیزم
دورانخدمــتمنشــأاثــربودهانــد

ــم. ــرنمای تقدی
رئیــسهیئتمدیــرهومدیرعامــل
اســتان فاضــالب و آب شــرکت
همــکاران تکریــم خصــوص در
رفــاه بــه رســیدگی و بازنشســته
بایســتی گفــت: آنــان آرامــش و
از قدردانــی و تجلیــل فرهنــگ
بازنشســتگانیــکمجموعــهنهادینــه
شــدهوازهمکارانــیکــهبــهخدمــت
بــه میشــوند نائــل بازنشســتگی
و تقدیــر مــورد مطلــوب نحــو

ــهای ــاگوش ــدت ــعگردن ــلواق تجلی
ــود ــرانش ــانجب ــایایش ازتالشه
وبعــدازبازنشســتگینســبتبــه
رفــاهوآســایشایــنعزیــزاننهایــت

توجــهراداشــتهباشــند.
ــاط ــدارتب ــت:نبای ــهگف ویدرادام
بازنشســتگانبعــدازاتمــامدوران
ــعو ــتماداریقط ــاسیس ــتب خدم
همــهتجــارببازنشســتگانازبســتر
ــافراهــمآوردن خــارجشــود،بلکــهب
ســایر اســتفاده بــرای زمینــهای
کارکنــانبــاانتقــالایــنتجــارببــه
نیروهــایجــوان،کارمنــدانباتجربــه

ــد. ــرورشیابن پ
همــکاران از مراســم پایــان در
ــالــوحتقدیــروهدایایــی بازنشســتهب
بهرســمیادبــودتقدیــربــهعمــلآمــد.
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب 
آذربایجــان شــرقی در دیــدار 
بــا مدیــرکل آموزش وپــرورش 
تقویــت  راه هــای  اســتان 
همــکاری در زمینــه آمــوزش 
مدیریــت مصــرف و صرفه جویــی 
بــرای  را  آب  مصــرف  در 
کردنــد. بررســی  دانش آمــوزان 
ــرای ــتایاج ــیدرراس ــدسخان مهن
و فرهنگــی آموزشــی، برنامههــای
اســتفادهازظرفیتهــاوتوانمندیهــای
ــج ــعهوتروی ــرورشدرتوس آموزشوپ
اصــالح و صرفهجویــی فرهنــگ
الگــویمصــرفآبدرســطحاســتانو
همچنیــنبرنامهریــزیجهــتآمــوزش
گروههــایتحــتپوشــشکــهشــامل
دانشآمــوزان اولیــای دانشآمــوزان،
ــا وآمــوزگاراناســتطــیجلســهایب
ــث ــهبح ــرورشب ــرکلآموزشوپ مدی
ــی ــردرخصــوصچگونگ ــادلنظ وتب
ــا ــیب ــایفرهنگ ــترشفعالیته گس
محوریــتمدیریــتمصــرفآبدر

ــد. ــدارسپرداختن م
مشــارکت خواســتار ادامــه در وی
همگانــیتمــاماقشــارودرتمــام
ــتمصــرف ــابهمنظــورمدیری عرصهه
وکاهــشاثــراتناشــیازبحــران
کمآبــیشــدوتنهــاراهمدیریــت
شــرایطکنونــیرامدیریــتمصــرفو
تقاضــایآبوهمچنیــنصرفهجویــی

ــود. ــواننم ــرفعن درمص
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب

ارائــه ضمــن شــرقی آذربایجــان
فعالیتهــایصورتگرفتــهدرحــوزه
تأمیــنآبآشــامیدنیدرشــهرهاو
روســتاهایاســتانگفت:شــرکتآبو
فاضــالباســتانبهصــورتشــبانهروزی
مشــغولخدماترســانیبــهمــردم،
ــتو ــتاناس ــتاهایاس ــهرهاوروس ش
ــش ــتکاه ــودراجه ــالشخ ــامت تم
مشــکالتآبرســانیانجــاممیدهــد.
مهنــدسخانــیبــااشــارهبــهکاهــش
در بارندگیهــا و جــوی نــزوالت
اگــرهمــه، ســالجــاریگفــت:
را بهینــه مصــرف و صرفهجویــی
ســرلوحهکارخــودقــراردهیــمامیــد
داریــمتابســتانرابــاکمتریــنچالش

ــم. ــربگذاری ــتس ــیپش آب
ویبــاتأکیــدبــراهمیــتتعامــل
و فاضــالب و آب شــرکت بیــن
داشــت: اظهــار آموزشوپــرورش
دســتگاههای بیــن تعامــل ایجــاد
ــتو ــازاس ــاننی ــیوخدمترس دولت
ــک ــرنزدی ــایکدیگ ــتگاههاب ــردس اگ
ــه ــاتب ــلماًخدم ــوندمس ــراهش وهم

میشــود. مضاعــف مــردم
آموزشوپــرورش امــور مدیــرکل
ــر ــاتقدی ــدارب ــندی ــزدرای اســتاننی
ازفعالیتهــایشــرکتآبفــایاســتان،
ــتان ــرورشاس ــرد:آموزشوپ ــدک تأکی
نیــزخــودراموظــفمیدانــددرکنــار
ــکالت ــعمش ــتگاههادررف ــایردس س
کشــور،تــالشخــودراانجــامبــدهودر

ــتاناســت. ــارآبوفاضــالباس کن

ــراز ــناب ــادیضم ــاصی ــرعلیرض دکت
رضایــتمتقابــلازایجــادزمینــهیاین
ــت همــکاریفرهنگــیگســترده،تقوی
همــکاریبیــنشــرکتآبوفاضــالب
اســتانوادارهکلآموزشوپــرورشرا
بســیارمثبــتارزیابــینمــودوبحــران
ــهی ــکدغدغ ــوررای ــیدرکش کمآب

ملــیتوصیــفکــرد.
ویبــاتأکیــدبــرایــنقضیــهکــه
در میتوانــد آموزشوپــرورش
راســتایرســالتخــودشــهروندان
ــرورش ــئولیتپذیریراپ ــوبومس خ
وبــهجامعــهتحویــلدهــد،افــزود:
یــک بهعنــوان آموزشوپــرورش
ــه ــتک ــراس ــیفراگی ــتگاهعموم دس
بــرایفرهنگســازیدرراســتایاهــداف
ــدفواال ــوره ــوروهمینط ــمکش مه
ــه ــترکک ــیمش ــدامفرهنگ ــناق ای
امــروزهیــکچالــشملــیاســت،بســتر

مناســبیایجــادمیکنــد.
کــرد: خاطرنشــان صیــادی دکتــر
در فرهنگســازیها ایــن اگــر
جامعــه در باشــد آموزشوپــرورش
فراگیــرخواهــدشــدوطبعــاًنتیجــهی

دلخــواهراخواهــدداشــت.
آموزشوپــرورش امــور مدیــرکل
آذربایجــانشــرقیتصریحکــرد:بدیهی
اســتاگــردانــشصرفهجویــیدر
مصــرفآبوفرهنــگمصــرفبهینهی
آندرســنینکودکــیدرافــکارانســان
نهادینــهشــود،ایــنفرهنگســازی
میتوانــددرآینــدهاثــراتمطلوبــیدر

جامعــهداشــتهباشــد.

به منظور اجرای برنامه هــای مدیریت مصرف آب در مدارس، مدیرعامل شــرکت 
آبفای آذربایجان شــرقی با مدیرکل آموزش وپرورش اســتان دیدار و گفتگو کرد



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

شماره 22
شهریور 1401

55

برگزاری دوره آموزشی نظام مدیریت مشارکتی در شــرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

دورهآموزشــینظــامپیشــنهادها
ــور ــاحض ــارکتی(ب ــتمش )مدیری
و مناطــق ســتادی، کارکنــان
ســالن محــل در شهرســتانها
ــالب ــرکتآبوفاض ــسش کنفران
ــزار ــرقیبرگ ــانش ــتانآذربایج اس
نظــام آموزشــی دوره شــد.
ــارکتی( ــتمش ــنهادها)مدیری پیش
درراســتایترویــجواشــاعهفرهنگ
ــا ــکارانب مشــارکتیوآشــناییهم
الزامــاتومفاهیــمنظامپیشــنهادها
ــد. ــراش ــارکتیاج ــتمش ومدیری

تعــدادی حضــور بــا دوره ایــن
مناطــق ســتادی، همــکاران از
و شــد برگــزار شهرســتانها و
مفاهیــمواطالعــاتمفیــدیدر
ــکاران ــازیهم ــوصتوانمندس خص
بــاروشهــاوابزارهــایتوســعه
اهــداف تحقــق در مشــارکت

شــرکتارائــهگردیــد.
و آب اســتشــرکت شــایانذکر
فاضــالباســتانآذربایجــانشــرقی
در پیشــرو ازشــرکتهای یکــی

ــوده ــارکتیب ــتمش ــهمدیری زمین
ــه ــبزمین ــازیمناس ــابسترس وب
مشــارکتکارکنــاندرتحققاهداف
پیشــنهادهای ارائــه بــا شــرکت
اســت. آورده فراهــم را ســازنده
ــهیل ــرایتس ــرکتب ــنش همچنی
بررســیپیشــنهادهایهمــکاران13
ــرکت ــتادش ــطحس ــروهدرس کارگ
ومناطــقتشــکیلدادهوبطــور
در وارده پیشــنهادهای مســتمر
دبیرخانــهرابررســیمینمایــد.
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بهره برداری از چاه آب شرب شهر سیس شبستر

افتخاری دیگر از خانواده بزرگ شــرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی

یــکحلقــهچــاهآبآشــامیدنیبــااعتبــار2.5
ــاهــدفتأمیــنبخشــیازکمبــود میلیــاردتومــانب
ــت. ــرارگرف ــرداریق ــوردبهرهب ــیسم ــهرس آبش

بــاحضــورنماینــدهمــردمشــریفشهرســتانشبســتر
ــدارومســئوالن ــورایاســالمی،فرمان ــسش درمجل
شهرســتانیــکحلقــهچــاهآبآشــامیدنیبــا
ــیس ــهرس ــودآبش ــیازکمب ــنبخش ــدفتأمی ه

ــید. ــرداریرس ــهبهرهب ب

جعفــرراســتینماینــدهمــردمشبســتردرمجلــس
ــهاقــدامجهــادیدر ــااشــارهب شــورایاســالمیب
پمپــاژآبچــاهشــربشــهرســیسبــرلــزوم
ــرد ــدک ــتانتأکی ــنشهرس ــهای ــالآبارسب انتق
وگفــت:بایــدبــهفکــرآینــدگانباشــیمودر

ــم. ــالشکنی ــیت ــعآب ــازیمناب ذخیرهس

بــابهرهبــرداریازایــنحلقــهچــاهجمعیتــیبرابــربــا
6هــزارنفــرکمبــودآبشــربســالمنخواهــدداشــت.

ــتانشبســتر ــیازشــهرهایشهرس ــهرســیسیک ش
ــتردر14 ــتانشبس ــزیشهرس ــشمرک ــهدربخ ک

ــت. ــدهاس ــعش ــترواق ــرقشبس ــریش کیلومت

آبفــای شــرکت همــکار فرزنــد
مســابقات در شــرقی آذربایجــان
بــادی انــدام، پــرورش قهرمانــی
قهرمانــی فیزیــک و کالســیک
آذربایجــانشــرقیموفــقبــهقهرمانی

شــد. رقابتهــا ایــن در
بــادی انــدام، پــرورش مســابقات
کالســیک،فیزیــک،فیزیککالســیک
باشــگاههای قهرمانــی ماســکوالر و

مناســبت بــه شــرقی آذربایجــان
ــان ــالومدافع ــهدایکرب ــادوارهش ی
ــرکت ــاش ــدتدوروزب ــهم ــرمب ح
ورزشــکارانسراســراســتاندرســالن

ــد. ــزارش ــربرگ ــحخیب فت
خانــی نیمــا  مســابقات ایــن در
فرزنــدهمــکارشــرکتآبوفاضــالب
ــرم ــت182کیلوگ اســتاندروزنمثب
بزرگســاالنموفــقبهکســبمقــاماول
ایــنرقابتهــادررشــتهفیزیــکشــد.
نفــراتبرتــرایــنمســابقاتدرقالــب
ــی ــابقاتقهرمان ــتانیدرمس ــماس تی
کشــوروانتخابــیتیــمملــیشــرکت

خواهنــدکــرد.
ــا112شــرکتکننده ــنرقابته درای
ســهردهســنیجوانــان،بزرگســاالنو

پیشکســوتانحضــورداشــتند.

ــا ــراتاولت ــانمســابقاتازنف درپای
ــم، ــدایحک ــااه ــابقاتب ــوممس س
لــوح،مــدالقهرمانــیوهمچنیــن

ــد. ــلش ــدیتجلی ــزنق جوای
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اعزام تانکرهای آبرسان از استان آذربایجان شرقی به مناطق سیل زده
ــیل  ــدن س ــاری ش ــه ج باتوجه ب
و حجــم بــاالی بارندگــی در اکثــر 
اســتان های کشــور بــا هــدف 
ســرعت بخشــی بــه امدادرســانی 
ــق  ــه مناط ــدادی ب ــای ام کمک ه

ــد. ــزام ش ــیل زده اع س
باتوجه بــه ســیل اخیــری کــه 
در جنــوب کشــور بــه وقــوع 
پیوســت و مــردم بیشــتر مناطــق 
از لحــاظ دسترســی بــه آب ســالم 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــتی ب و بهداش
ــای  ــا هماهنگی ه ــد ب ــده بودن ش
ــر  ــزام تانک ــه اع ــبت ب الزم نس
ســیار آبرســانی شــرکت آب و 
شــرقی  آذربایجــان  فاضــاب 

جهــت تأمیــن آب شــرب بــه 
اســتان  ســیل زده  روســتاهای 
ــد. ــدام گردی ــان اق ــان و کرم اصفه
ــرکت  ــران ش ــت بح ــتاد مدیری س
ــزام  ــا اع ــتان ب ــاب اس آب و فاض
نیروهــای عملیاتــی در قالــب 4 
دســتگاه تانکــر آبرســانی بــه 
مناطــق حادثه دیــده انجــام شــد.

ــه  ــا ب ــن تانکره ــتگاه از ای 3 دس
اســتان اصفهــان و یــک دســتگاه 
ــزام  ــان اع ــتان کرم ــه اس ــز ب نی

ــت. ــده اس ش
ــرو  ــر نی ــت وزی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه  ــانی ب ــوص خدمات رس در خص

مناطــق ســیل زده دســتور داد: 
صنعــت آب و بــرق بایــد تــا حــل 
ــیل  ــی از س ــکات ناش ــل مش کام
ــاده، در  ــاق افت ــی اتف و آب گرفتگ
ــانی  ــه خدمت رس ــردم ب ــار م کن

ــد. ــه ده ادام
ــده  ــر آم ــتور وزی ــه دس در ادام
اســت، کلیــه ســازه های آبــی 
اســتفاده  به منظــور  کشــور 
کامــل از منابــع آبــی فراهــم 
شــده ناشــی از بارش هــای اخیــر 
بایــد بــه نحــو مطلــوب مدیریــت 
شــده و زمینــه ذخیــره حداکثری 

ــود. ــم ش آب فراه
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تومان  میلیــارد   ۷0 تخصیــص 
برای طــرح آب و فاضــاب مراغه

رئیس جدید اداره آب و فاضاب شهر آبش احمد منصوب شد

ــه ــایآبوفاضــالبمراغ ــرایطرحه ــانب ــاردتوم 70میلی
تخصیصیافتــهاســت.مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالبمراغه
گفــت:بــااعتبــارتخصیــصیافتهبیــشاز30طــرحآبرســانیو

فاضــالبدرروســتاهایایــنشهرســتاناجــرامیشــود.

ســلیمانیافــزود:احــداثمخزنزاللســازومخزنآبشــهرک
امــامحســن)ع(ازطرحهــایمهمآبرســانیشــهریاســت.

ــتاها ــربروس ــنآبش ــاهوتأمی ــرچ ــرد:حف ــهک ویاضاف
ــال ــتاییدرح ــانروس ــاغدربخــشآبرس ــوانب ــقوچ بهن

اجــرااســت.

بــهگفتــهمدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالبمراغــه،اجــرای
شــبکهفاضــالبروســتاهایعلویــانوطالبخــانوروســتاهای
مســیررودخانــهصوفــیچــایبــاهــدفجمــعآوری

فاضالبهــایروســتاییاجــرامیشــود.
ویگفــت:مطالعــهمــدولســومتصفیهخانــهفاضــالب
امســالانجــاموســالآینــدهاجــرایآنآغــازمیشــود.
ســلیمانیافــزود:درشهرســتانمراغــه100درصــدجمعیــت

ازآبآشــامیدنیســالموبهداشــتیبهرهمنــدهســتند.
ــت ــدجمعی ــز96درص ــهنی ــتانمراغ ــت:درشهرس ویگف

ــد. ــراردارن تحــتپوشــشفاضــالبق

طــیحکمــیازســویرئیــسهیئتمدیــرهومدیرعامــل
شــرکتآبوفاضالبآذربایجانشــرقی،ســعیدشــکرزاده
بهعنــوانرئیــسجدیــدامــورآبوفاضــالبآبشاحمــد
معرفــیشــد.مراســمتودیــعومعارفــهرئیسجدیــداداره
آبوفاضــالبآبــشاحمــدبــاحضــورمهنــدسمــردی
بخشــدارشــهرآبشاحمــدومهنــدسعظیمپــورمعــاون
منابــعانســانیشــرکتآبفــایاســتاندرمحلبخشــداری

آبشاحمــدبرگــزارشــد.

ــگاهمهــمشــهر ــهجای ــااشــارهب ــورب مهنــدسعظیمپ
آبشاحمــدبــرلــزومافزایــشکیفیــتخدماترســانیو
تــالشهرچــهبیشــترتأکیــدنمــود.ویضمــنقدردانــی
اززحمــاترئیــسقبلــیادارهآبوفاضــالبآبــش
ــدسســعید ــهمهن ــدک ــدوارینمودن ــرازامی ــد،اب احم
ــدافشــرکتکوشــاو شــکرزادهدرجهــتپیشــبرداه
توانمنــدبــودهودرانجــامایــنامــرخطیــرموفــقباشــند.
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دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی
     با مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان     

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرقی  ــان ش ــاب آذربایج فاض
ــاد  ــور اقتص ــرکل ام ــا مدی ب
و دارایــی اســتان دیــدار و 

گفتگــو کــرد.
ارائــه ضمــن خانــی مهنــدس
ــوزه ــهدرح ــایصورتگرفت فعالیته
تأمیــنآبآشــامیدنیدرشــهرهاو
روســتاهایاســتانگفــت:شــرکت
آبفــاآذربایجــانشــرقیبهصــورت
ــانی ــغولخدماترس ــبانهروزیمش ش
بــهمــردمشــهرهاوروســتاهایاســتان
را خــود تــالش تمــام و میباشــد

جهــتکاهــشمشــکالتآبرســانیانجام
میدهــد.

ویبــااشــارهبــهکاهــشنــزوالتجــوی
وبارندگیهــادرســالجــاریگفــت:
مصــرف و صرفهجویــی همــه، اگــر
بهینــهراســرلوحهکارخــودقــراردهیــم
کمتریــن بــا را تابســتان میتوانیــم

ــم. ــربگذاری ــتس ــیپش ــشآب چال
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
آذربایجــانشــرقیادامــهداد:اســتان
آذربایجــانشــرقیدارایظرفیتهــای
بــا کــه اســت کمنظیــری و بالقــوه
ورودســرمایهگذارانبخــشخصوصــی
ایــن توانمندیهــای بهکارگیــری و
بخــش،میتــوانشــاهدتوســعههــرچــه
بیشــتردرحــوزهآبوفاضــالببــود.
توســعه داد: ادامــه خانــی مهنــدس
ــش ــرمایهگذاریبخ ــاس ــاب ــشآبف بخ
خصوصــیرارویکــرداصلــیشــرکتآب
وفاضــالبکشــورنیــزدانســتوگفــت:
ــرای ــاهمــهمشــکالتموجــود،فضــاب ب
در خصوصــی بخــش ســرمایهگذاری
صنعــتآبوفاضــالبمهیاشــدهاســت.
ــن ــاتضمی ــروزهب ــرد:ام ــارک ویاظه

فاضــالب، و آب صنعــت در خریــد
فــروش بــه نســبت ســرمایهگذاران
دارنــد. اطمینــان خــود محصــوالت

و آب شــرکت هیئتمدیــره رئیــس
فاضــالبآذربایجــانشــرقیتصریــحکرد:
ــهیالت ــزتس ــاومراک ــکاریبانکه هم
بــرای بخــشخصوصــی بــا دهنــده
ــوبودر ــهنحــومطل ــاب ــرایپروژهه اج
زمانبنــدیمناســب،درمیــزانمشــارکت
بخــشخصوصــیدرپروژههــایعمرانــی
ــنکار ــتوای ــراس ــیارمؤث ــوربس کش
باعــثتوســعههرچــهبیشــترحــوزهآبو

ــد. ــدش ــالبخواه فاض
ظرفیتهــای و امکانــات افــزود: وی
بخــشآبوفاضــالباســتاندراختیــار
ــرار ــیق ــشخصوص ــرمایهگذارانبخ س
ــعار ــرایش ــتایاج ــادرراس ــردت میگی
ــم ــاممعظ ــهتوســطمق ــدک ــالجدی س
رهبــریبــاعنــوان«تولیــد،دانشبنیــان،
ــت، ــدهاس ــذاریش ــتغالآفرین»نامگ اش
ــودرا ــوانخ ــامت ــتتم ــادول ــراهب هم

ــد. ــتتوســعهاســتانانجــامبدهن جه
مهنــدسخانــیتأکیــدکــرد:امیدواریــم
ــاده56 ــاازم ــرایپروژهه ــمدراج بتوانی
ــن ــتانبهتری ــی(دراس ــسداخل )فاینان
ــا ــمت ــبکنی ــنراکس ــاراتممک اعتب

پروژههــاینیمهتمــاموهمچنیــنبحــث
پروژههــایفاضــالبراازایــنطریــقبــه

اتمــامبرســانیم.
دارایــی و اقتصــادی امــور مدیــرکل
ــنجلســه ــمدرای ــرقیه ــانش آذربایج
ــدهشــرکت ــاتارزن ــیازخدم ــاقدردان ب
آبوفاضــالباســتاندرخدماترســانی
بــهمــردماظهــارداشــت:کارمهــمشــما
مردمــی تقاضــای افزایــش باتوجهبــه
ــا ــیوب ــعحیات ــنمای ــنای ــرایتأمی ب
ــی ــدکمآب ــیمانن ــودمحدودیتهای وج
وخشکســالیکــهدرکشــوروجــوددارد

میباشــد. قابلتقدیــر
و آب شــرکت افــزود: بهــروزی
ــکالت ــودمش ــاوج ــتانب ــالباس فاض
ومحدودیتهــایمالــیتوانســتهبــه
ــه ــردمارائ ــهم ــنب ــوهممک ــننح بهتری

نمایــد. خدمــت
ویازاعــالمآمادگــیدرارائــهتســهیالت
وزیرســاختهابــهســرمایهگذاراندر

ــرداد. بخــشآبوفاضــالبخب
ایــندیــداردرخصــوصمســائل در
مربــوطبــهشــرکتآبوفاضالباســتان
اعتبــارات وجــذب توزیــع ازجملــه
ــینیــزبحــثوتبــادلنظــرشــد. عمران
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دفتــر  توجیهــی  و  آموزشــی  جلســه  برگــزاری 
ســبز فرهنــگ  و  دانــش  تعمیــق  هــدف  بــا  ســبز  کار 

ــی  ــی و توجیه ــه آموزش جلس
ــر  ــتمرار دفت ــتای اس در راس
کار ســبز در حــوزه ی ســتادی 
ــا هــدف  و 14 واحــد تابعــه و ب
تعمیــق دانــش و فرهنــگ 
ســبز در ســالن کنفرانــس 
شــهید فخری زاده شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان آذربایجــان 

ــد. ــزار ش ــرقی برگ ش
دفتــر اســتمرار راســتای در
ســتادی حــوزهی در ســبز کار
جلســه تابعــه، واحــد 14 و
مورخــه در توجیهــی آموزشــی
ــق ــدفتعمی ــاه 29/06/1401ب
در ســبز فرهنــگ و دانــش
شــرکتوبــاحضــورآقــایدکتــر
ــت ــنمدیری ــسانجم ــیرئی امام
ســبزایــران،اعضــایکارگــروه
دفتــرکارســبزشــرکتونیــز
ــهدر ــقتابع ــبزمناط ــنس رابطی
ــهید ــسش ــالنکنفران ــلس مح

گردیــد. برگــزار فخــریزاده
درابتــدایجلســهمهــدوینیــک
ســبز، مدیریــت کمیتــه دبیــر
ــردو ــیازعملک ــهگزارش ــهارائ ب
اقدامــاتســال1400پرداخــت

ــان ــهاذع ــهب ــدندک ــادآورش وی
رئیــسانجمــنمدیریــتســبز
ــته ــالگذش ــاتس ــران،اقدام ای
شــرکتآبفــانهتنهــادرســطح
شــرکتهایآبفــاووزارتنیــرو
دســتگاههای ســطح در بلکــه
و بیســابقه اســتان اجرایــی
الگویــی بــه و بــوده بینظیــر
ــت. ــدهاس ــلش ــانتبدی ــرایآن ب
انجمــن رئیــس امامــی دکتــر
در ایــران ســبز مدیریــت
از تشــکر ایــنجلســهضمــن
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضالب
اســتاندرخصــوصحمایــتو
ــعه ــهتوس ــهب ــژهایک ــهوی توج
پروژههــای و ســبز فرهنــگ
یــادآورشــدند داشــتند ســبز
ــش ــقدان ــتایتعمی ــهدرراس ک
ــا ــهامســالب ــگســبزک وفرهن
بــوده همــراه رویکــرد تغییــر
ــان ــاهم ــادم ــعاراقتص ــاش وب
ماســت شــرکت محیطزیســت
میبریــم. پیــش  رو پروژههــا
درادامــهبرنامــهمهندسعباســی
توســعه و برنامهریــزی معــاون
ســرمایهگذاریضمــنتقدیــراز

ــر ــکاراندرگی ــههم ــاتهم زحم
درایــنپروژههــاازرابطیــنســبز
مناطقــیکــهموفــقبــهاخــذ
گواهینامههــایدفتــرکارســبز
ــی ــدایلوح ــااه ــدب ــدهبودن ش

ــد. ــلآوردن ــهعم ــرب تقدی
آموزشــی کالس همچنیــن
توجیهــیبــرایرابطیــنســبز
برنامههــا از و برگــزار مناطــق
عرصــه در نویــن دانشهــای و
یافتنــد. آگاهــی ســبز مدیریــت
الزمبــهتوضیــحمیباشــدکــه
1400 ســال در آبفــا شــرکت
کار دفتــر اســتقرار بــر عــالوه
از گواهینامــه دریافــت و ســبز
انجمــن و اروپــا جامعــهســبز
مدیریــتســبزایــراندرحــوزهی
ســتادیو14واحــدتابعــه،موفــق
بــهاخــذگواهینامــهمحاســبه
ــه ــرایتصفیهخان ــنب ــایکرب ردپ
فاضــالبمراغــهازبنیــادجهانــی
مــدل اســتمرار نیــز و انــرژی
تصفیهخانــه ســبز مدیریــت
تبریــزواخــذنشــانمدیریــت
ــزه ســبزازشــانزدهمیندورهجای
ــد. ــرانگردی ــبزای ــتس مدیری
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برگزاری جلسه بررســی پروژه های جهاد ملی آبرسانی به مناطق محروم
با حضور ناظــر عالی وزارت نیــرو در پروژه هــای محرومیت زدایی

جهــاد پروژههــای بررســی جلســه
ــروم ــقمح ــهمناط ــانیب ــیآبرس مل
بــاحضــوردکتــرخــاناحمــدیو
حســن امــام قــرارگاه نماینــدگان
مجتبــی)ع(درشــرکتآبوفاضــالب
برگــزار آذربایجــانشــرقی اســتان

گردیــد.
ــره ــسهیئتمدی ــهرئی ــنجلس درای
ــالب ــرکتآبوفاض ــلش ومدیرعام
اســتاندرخصــوصرونــداجــرای
ــه ــرفتکاریب ــدپیش ــروژهودرص پ

ــت. ــزارشپرداخ ــهگ ارائ
ــابیــاناینکــهقــرار مهنــدسخانــیب
اســت121روســتایاســتانآذربایجان
ــرارگاه ــاق ــراردادب ــبق شــرقیدرقال
امــامحســنمجتبــی)ع(بهعنــوان
پــروژهیمحرومیتزدایــیآبرســانی
شــود،اظهــارکــرد:ایــنپروژههــا
ــانســالگذشــتهآغــازشــده کــهپای
اســتهــماکنــونازپیشــرفتخوبــی

برخــوردارمیباشــد.
دکتــرخــاناحمــدیناظرعالــیوزارت
ــی ــایمحرومیتزدای ــرودرپروژهه نی
ــی ــیوهمدل ــههماهنگ ــارهب ــااش ب
ــانشــرکتآبوفاضــالب ــهدرمی ک
اســتانوقــرارگاهامــامحســنمجتبــی
)ع(میباشــدابــرازامیــدواریکــرد
ــریعدر ــثتس ــیباع ــنهمدل ــهای ک
و گــردد پروژههــا بموقــع انجــام
ــروم ــقمح ــهمناط ــانیب ــاهدآبرس ش
دراســتانآذربایجــانشــرقیباشــیم.
ــرای ــهاج ــبتب ــهنس ــنجلس درای
بموقــعپروژههــاتأکیــدودرخصــوص
راســتای در پروژههــا تســریع
ایــن محــروم مــردم بهرهمنــدی
ــرارگرفــت. روســتاهامــوردبررســیق
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ابــاغ  نشســت  و  آموزشــی  دوره  برگــزاری 
فاضــاب و  آب  صنعــت  آموزشــی  سیاســت های 

ــاغ  ــت اب ــی و نشس دوره آموزش
ــت  ــی صنع ــت های آموزش سیاس
آب و فاضــاب بــا حضــور معــاون 
تحقیقــات  و  انســانی  منابــع 
سراســر  آمــوزش  مدیــران  و 
کشــور در شــرکت آب و فاضــاب 
آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
آذربایجــانشــرقیضمــنتقدیــروتشــکر
ــا ــتب ــننشس ــرکتکنندگاندرای ازش
اشــارهبــهشــعارامســالکــهازســویمقام
معظــمرهبــریتولیــد،دانشبنیــانو
اشــتغالآفریننامگــذاریشــدهاســت
ــز ــالبنی ــرکتهایآبوفاض ــت:ش گف
بایــدآموزشهــارابــهســمتدانشبنیــان
ــورت ــمبهص ــاعل ــدت ــوقدهن ــدنس ش
عملــیبــهبدنــهشــرکتتزریــقشــودتــا

ــیم. ــودنآنباش ــدب ــاهدمفی ش

ــوزشخــوب ــزود:آم ــیاف ــدسخان مهن
ــات ــااطالع ــکارانب ــودهم ــثمیش باع
کامــلوبــاتکنولــوژیروزوعلمــی
شــدنکارهــاوفعالیتهــاآبشــرب
ــو ــننح ــهبهتری ــتیراب ــالموبهداش س

ــم. ــراردهی ــردمق ــارم ــندراختی ممک

محتــرم مســئوالن از داد: ادامــه وی
آمــوزشخواســتارمآمــوزشطــوری
ــاط ــامنق ــهتم ــکارانب ــههم ــدک باش
کشــورســفرداشــتهباشــندتــابــادیــدن
ــر ــاتهمدیگ ــفازتجربی ــرایطمختل ش

ــد. ــتفادهکنن اس
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
ــاط ــهارتب ــااشــارهب آذربایجــانشــرقیب
کــرد: خاطرنشــان صنعــت و علــم
ــندو ــتهباش ــداومداش ــدت ــابای آموزشه
ــد ــتبای ــنخدم ــکاراندرحی ــامهم تم
همیشــهدرحــالیادگیــریباشــندتــابــا

بــروزرســانیاطالعــاتبهترینعملکــردرا
درحــوزهکاریخودشــانداشــتهباشــند.
_________________________

ــزان  ــان می ــه انس ــن درج باالتری
ــت ــی وی اس ــطح آگاه س

مدیــرکلنیــرویانســانیوتحقیقــات
فاضــالب و آب مهندســی شــرکت
ــح ــنتوضی ــننشســتضم کشــوردرای
و آب صنعــت آمــوزش سیاســتهای
فاضــالبکشــورگفــت:بــاهمــکاری
ــوار ــاتیدبزرگ ــرواس ــگاههایمعتب دانش
درحــالبــروزرســانیوایجــادتغییراتــی

نحــوهآموزشهــاهســتیم. در

دکتــرمحرمــیرادافــزود:وظیفــهاصلی
حــوزهآموزش،آمــوزشوتوانمندســازی
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نیــرویانســانیاســت؛بنابرایــنازتمامــیمســئوالن
ایــنحــوزهخواســتارمبــابازخوانــیدســتورالعملها
ــان ــاکارکن ــاطتنگاتنگــیب ــوزشارتب درحــوزهآم
جهــتمشخصشــدنمیــزاننیــازآنهــابــرای
آمــوزشداشــتهباشــندتــابــااحصــایآنهــا
ــود. ــهش ــرگرفت ــایآموزشــیدرنظ ــندورهه بهتری

ــاهــمدرحــوزهتخصصــی ــهداد:آموزشه ویادام
ــی ــانبهصــورتمهارت ــایرکارکن ــمس ــرانوه مدی
ــورت ــوریبهص ــرتئ ــالوهب ــاع ــمت ــروعکردی ش
عملــیومهارتــینیــزازنزدیــکدرجریــانآخریــن

ــیم. ــاباش ــوژیوعملکرده ــات،تکنول اطالع

مدیــرکلمنابــعانســانیوآموزششــرکتمهندســی
ــرد: ــانک ــانخاطرنش ــوردرپای آبوفاضــالبکش
برنامــهویــژهاینیــزبــرایآمــوزشمدیــرانو
ــا ــتت ــمداش ــوزشخواهی ــوزهآم ــانح کارشناس
ــوزه ــنح ــدمای ــربازانخــطمق ــوانس ــابهعن آنه
ــن ــببهتری ــنمطال ــریبهروزتری ــایادگی ــدب بتوانن

ــند. ــتهباش ــردراداش عملک
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با  اســتان  آبفــای  همــکاری  افزایــش  بــر  تأکید 
آذربایجان پژوهشــی  و  آموزشــی  عالــی  مجتمــع 

در دیدار رئیس مجتمع آموزش عالی آذربایجان با مدیرعامل شرکت آبفای استان رقم خورد:

دیــدارریاســتمجتمــعآمــوزشعالــیآذربایجــانبــامدیرعامل
توســعهآموزشهــای راســتای اســتاندر آبفــای شــرکت

ــد. ــامش ــتآبوفاضــالبانج تخصصــیصنع

مدیرعامــلشــرکتآبفــایاســتانضمــنتشــکرازحضــوردکتر
پریــشرئیــسمجتمــععالــیآموزشــیوپژوهشــیآذربایجــانو
هیئــتهمــراهگفــت:مجتمــعآذربایجــانســابقهدرخشــانیدر
امــرآمــوزشنیروهــایمتخصــصومدیــرانداردکــهمدتــیبود
ــادورههــایآموزشــیحضــوری بــهعلــتشــیوعبیمــاریکرون
ــی ــنپاندم ــانیافت ــاپای ــاب ــود.ام ــدهب ــگش ــفوکمرن متوق
کرونــا،امیدواریــمهمکاریهــاوارتباطــاتمیــانشــرکتآبفــای

اســتانوآنمجتمــعگســترشیابــد.

ــوزش ــروآم ــوزهایدرگ ــرح ــرفتدره ــردپیش ــدک ویتأکی
ــوزش ــتآم ــهکیفی ــتدرنتیج ــانیاس ــرویانس ــعهنی وتوس
ــد ــوربای ــنمنظ ــت.بدی ــورداراس ــتبرخ ــاازاولوی ــرایم ب
ــطح ــمدرس ــتانوه ــطحاس ــمدرس ــتراه ــتادانباکیفی اس
ــتادانو ــدرداناس ــوارهق ــههم ــم،البت ــریکنی کشــوربهکارگی

پیشکســوتانتوانمنــدایــنصنعــتهســتیم.

دکتــرپریــش،رئیــسمجتمــعآمــوزشعالــیآذربایجــاننیــز
ــر ــتانبهخاط ــایاس ــرکتآبف ــلش ــکرازمدیرعام ــنتش ضم
ــهموضــوعکیفیــتآمــوزشگفــت:درمجتمــع ــژهب توجــهوی
ــادورهآموزشــی آموزشــیپژوهشــیآذربایجــانهرســالهصده
برگــزارمیگــرددوتــالشمیکنیــمهمــوارهمتناســببــا
انتظــارات،کیفیــتارائــهآمــوزشراارتقــادهیــم،البتــهمدتــی
ــن ــاآنالی ــارکالسه ــابهناچ ــریکرون ــلهمهگی ــهدلی ــزب نی
ــاافــتکیفیــتوبعضــاًمشــکالتسیســتم برگــزارشــدکــهب
حضوروغیــابهمــراهشــدامــاپــسازآنکیفیــتآمــوزشبــه
ــداز ــجویانمیتوانن ــرآندانش ــتوعالوهب ــابقبازگش ــعس وض
ــهنحــواحســناســتفادهکننــد. ــاتایــنمجتمــعب فضــایوامکان

ــه ــوانشــرکتنمون ویادامــهدادشــرکتآبفــایاســتانبهعن
ــایکمــیوکیفــی ــهفکــرارتق شــناختهمیشــودوهمــوارهب
ــزمفتخــر ــانی ــزاســتاناســتم ــهمــردمعزی خدمترســانیب
ــادر ــنهمکاریه ــمای ــتیموامیدواری ــکاریهس ــنهم ــهای ب

ــد. ــهیاب ــزادام ــدهنی ــالهایآین س
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حذف  فراینــد  هشــترود  آب  تصفیه خانــه 
می دهــد انجــام  به خوبــی  را  آرســنیک 

ــاره ــتاندرب ــالباس ــشآبوفاض ــزپای ــرمرک مدی
ــنیک ــودآرس ــدهدرخصــوصوج ــرحش ــوعمط موض
ــهآب ــت:تصفیهخان ــترودگف ــهرهش ــربش درآبش
ــد ــیفراین ــنیکراط ــیآرس ــترودبهخوب ــهرهش ش
فیلتراســیون و ســازی زالل لختهســازی، انعقــاد،

حــذفمیکنــد.

ــالم ــااع ــشآبوفاضــالباســتانب ــزپای ــرمرک مدی
ــنیک ــذفآرس ــنروشح ــت:بهتری ــبگف ــنمطل ای
ــارف ــهمتع ــیتصفی ــتانداردهایجهان ــاساس ــراس ب
ــاد،لختهســازی،زاللســازیو شــاملفرایندهــایانعق

فیلتراســیونمیباشــد.

ویافــزود:درشــهرهشــترودتصفیهخانــهمتعــارفبــه
ــرثانیــهکــهجدیــداًهــممــورد ظرفیــت120لیتــرب
اصــالحوبازســازیقــرارگرفتــهاســتوجــودداردکــه

ــی ــتوبهخوب ــدهراداراس ــرش ــایذک ــامفراینده تم
آرســنیکراحــذفمینمایــد؛لــذاباتوجهبــهاســتاندارد
ــهشــماره1053تمــامپارامترهــایآب ــرانب ــیای مل

شــربمجــازواســتانداردمیباشــد.

ــه ــایتصفیهخان ــرایارتق ــهداد:ب ــمنیکمــرامادام خان
و تنــش اعتبــارات محــل از ریــال میلیــارد 100
بازســازیدریــکســالگذشــتههزینــهگردیــدهاســت
ــترا ــنوضعی ــهبهتری ــرتصفیهخان ــالحاض ودرح

ــت. داراس

ــه ــانیب ــدتآبرس ــرحبلندم ــزود:ط ــاناف ویدرپای
هشــترودطــرحآبرســانیازســدکلقــانمیباشــد؛امــا
بــرایتوجیــهردیــفجدیــدطــرحآبرســانیبلندمــدت
ــردنکیفیــتآبموجــودکارصحیحــی ــرســؤالب زی

ــد. ــرنمیرس ــهنظ ب
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فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
شد استان  اربعین  ســتاد  عضو  شــرقی  آذربایجان 

سالمعلیکم؛
دراجــرایدســتورالعملمدیریــتوســاماندهیزائریــناربعیــنحســینی)ع(موضــوع
نحــوهتشــکیلســتاداســتانیوکمیتههــایمتناظــراســتانیبهموجــبایــنحکــم

ــم. ــیرابهعنــوانعضــوســتاداربعیــنمنصــوبمینمای مهنــدسمحمدخان
ــتمردممحــور، ــیوفعالی ــعهمشــارکتهایمردم ــهتوس ــاممســتمرنســبتب اهتم
توســعهتســهیالتوخدمــاتبــهزائریــن،تقویــتشــبکههایآبوفاضــالب،تهیــهو
تأمیــنتانکرهــایآبرســان،تأمیــنآببستهبندیشــدهویــخدرایــاماربعیــن،تــالش
ــرمراســمراهپیمایــیمعنــویاربعیــنو ــینمــودناصــولحاکــمب ــرعملیات ــرب واف
همچنیــنشــرکتمنظــمومرتــبدرجلســاتاســتانیازجملــهمــواردیاســتکــه
ــن ــکوهترای ــهباش ــزاریهرچ ــاندربرگ ــزدمن ــتعانتازدرگاهای ــااس ــارداردب انتظ

مراســمعظیــممعنــویتــالشواهتمــامالزمرابعمــلآوریــد.
توفیقــاتروزافزونتــانرادرراســتایتحقــقاهــدافعالیــهنظــامجمهــوریاســالمی
درظــلتوجهــاتحضــرتولیعصــر)عــج(وانفــاسقدســیهائمــهاطهــار)ع(باالخــص
ــای ــیازرهنموده ــین)ع(وتاس ــدا...الحس ــرتاباعب ــهیدانحض ــاالرش ــروروس س
ــتارم. ــالخواس ــروردگارمتع ــی(ازدرگاهپ ــری)مدظلهالعال ــاممعظــمرهب ــهمق حکیمان

             عابدین خّرم

اســتاندار آذربایجــان شــرقی طــی حکمــی مهنــدس خانــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
را عضــو ســتاد اربعیــن منصــوب کــرد. متــن حکــم بدین شــرح اســت:
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رئیس جدید ســامانه ارتباطــات مردمی رئیس جدید ســامانه ارتباطــات مردمی 122122  
شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی منصوب شدشرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی منصوب شد

ــی   ــدس خان ــوی مهن ــی از س ــی حکم ط
ــرقی،  ــان ش ــای آذربایج ــل آبف مدیرعام
ــد  ــس جدی ــوان رئی ــی به عن ــدس بنای مهن
ســامانه ارتباطــات مردمــی 122 منصــوب و 
از خدمــات مهنــدس رفیعــی رئیــس قبلــی 

ــد. ــر گردی ــز تقدی ــن مرک ای

مرکــز اهمیــت خصــوص در اســتان آبفــای
ــرکتهایآب ــت:ش ــی122گف ــاتمردم ارتباط
وفاضــالببهمنظــورارائــهخدمــاتمناســب،
ــود ــترکینخ ــامش ــیب ــاطدائم ــهارتب ــازب نی

ــد. دارن

ــهدر ــلارائ ــاتقاب ــزود:خدم ــیاف ــدسخان مهن
ایــنمرکــزدرشــشبخــشپاســخگوییبــه
ــیدگی ــات،رس ــتخدم ــتدرخواس ــؤاالت،ثب س
و نظرســنجی آن، پیگیــری و شــکایات بــه
گزارشهــای ارائــه و اطالعرســانی بازخــورد،
تحلیلــیومدیریتــیقابــلتفکیــکهســتند.

ویادامــهداد:نهایتــاًاینکــهآبوفاضــالببیــش
ــی ــکالتمردم ــدمش ــالشمینمای ــتهت ازگذش
و حساســیت باتوجهبــه را آب بــا رابطــه در
ــم ــابتوانی ــدت ــدنمای ــهایرص ــتآن،لحظ اهمی
بــاعملکــردمطلــوبرضایتمنــدیبیشــتریبیــن

ــیم. ــتهباش ــرمداش ــترکانمحت مش

اظهــار اســتان فاضــالب و آب مدیرعامــل 
کــرد:امــروزهفضــایمجــازیارتبــاطبیــن
ــد ــشازح ــردمرابی ــرایوم ــتگاههایاج دس

ــهوجــودآورده نزدیــککــردوایــنفرصــتراب
کــهمــردمبتواننــدبهراحتــینقطهنظــراتو

انتقــاداتخــودرابازگــونماینــد.

ــران مهنــدسخانــیدرپایــانتأکیــدکــرد:کارب
شــبانهروز طــور بــه بایســتی 122 ســامانه
پاســخگویســؤاالتودرخواســتهایمــردم
ــا ــدرب ــعهص ــهوس ــروحوصل ــاصب ــندوب باش

ــند. ــتهباش ــوردداش ــترکانبرخ مش
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مدیر جدید امور آبفای شهرســتان بستان آباد معرفی شد

مدیــرامــورآبفــایشهرســتان
در مراســمی طــی بســتانآباد
شهرســتان فرمانــداری محــل

معرفــیشــد.

ــور ــاحض ــهب ــمک ــنمراس درای
معــاون عظیمپــور مهنــدس
و تحقیقــات و انســانی منابــع
ــر ــردفت ــرممدی ــدسپورمح مهن
حراســتوامــورمحرمانــهشــرکت
آبوفاضــالباســتانوفرمانــدار
شــد،  بســتانآباد شهرســتان
ضمــنتقدیــراززحمــاتمهندس
جهانگیــریطــیحکمــیازســوی

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
مهنــدس شــرقی آذربایجــان
ــور ــرام ــوانمدی ــلیمیانبهعن س
بســتانآباد شهرســتان آبفــای

ــد. ــیش معرف

معــاونمنابــعانســانیوتحقیقات
ضــرورت بــر مراســم ایــن در
در درصــدی 10 صرفهجویــی
ــدون ــورب ــرایعب ــرفآبب مص
ــردو ــدک ــشازتابســتانتأکی تن
گفــت:10درصــدکاهــشمصرف،
مشــکلیدرفراینــدزندگــیایجــاد

ــرد. ــدک نخواه

مــردم رضایتمنــدی بــر وی
ــد ــهداد:بای ــردوادام ــدک تأکی
ــدون ــردمب ــهم خدمترســانیب
وقفــهادامــهداشــتهباشــدو
بــهآبرســانیروســتاهاتوجــه

ــت. ــژهداش وی

افــزود: عظیمپــور مهنــدس
همــه همــکاری بــا امیــدوارم
مــردمازایــنتابســتانگــرمکــه
منجــربــهافزایــشمصــرفدر
حــوزهآبشــدهرابــاموفقیــتو

ســربلندیعبــورکنیــم.
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امور  جدیــد  مدیر  به عنــوان  محمدی 
شــد معرفی  میانه  شهرســتان  آبفــای 

مدیــر امــور آبفــای شهرســتان 
در  مراســمی  طــی  میانــه 
ــتان  ــداری شهرس ــل فرمان مح

ــد. ــی ش معرف

ــور ــاحض ــهب ــمک ــنمراس درای
معــاون عظیمپــور مهنــدس
و تحقیقــات و انســانی منابــع
مهنــدسیوســفزادهمعــاونامــور
مشــترکینودرآمــدشــرکتآبو
ــدارویــژه فاضــالباســتانوفرمان
شهرســتانمیانــهبرگــزارشــد،

ضمــنتقدیــراززحمــاتمهنــدس
مهرگــوطــیحکمــیازســوی
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اســتانمهنــدسصمــدمحمــدی
ــرامــورآبفــایایــن بهعنــوانمدی

ــد. ــیش ــتانمعرف شهرس

معــاونمنابــعانســانیوتحقیقات
ومعــاونامــورمشــترکینودرآمد
درایــنمراســمدرســخرانیهــای
خدمترســانی بــر جداگانــه
ــهمــردم ــروبیشــترب هرچــهبهت
ــدوگفتنــد:یکــیاز تأکیــدکردن

ــرکتآبو ــیش ــایاصل هدفه
ــت ــبرضای ــتان،جل فاضــالباس
ــدگان ــاتگیرن ــتریانوخدم مش
ازطریــقارائــهخدمــاتباکیفیــت
ــورد ــنم ــهای ــتک ــوباس مطل
ــد ــزبای شهرســتانهایاســتاننی
ــهنحــواحســنتانجــامشــود. ب

ــدس ــه،مهن ــنجلس ــانای درپای
مهرگــو،گزارشــیازعملکــردامور
ــهدر ــنشهرســتانمیان ــایای آبف
ــنادارهرا ــورشدرای ــانحض زم

تشــریحکــرد.
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همــکاران  از  تجلیل  مراســم  برگــزاری 
اســتان فاضــاب  و  آب  شــرکت  آزاده 

ــالروز ــاهس 26مردادم ــبت ــهمناس ب
آزادگانســرافرازجنــگ بازگشــت
اســالمی، میهــن بــه تحمیلــی
ازهمــکارانآزاده مراســمتجلیــل
دفــاع دوران حماسهســازان و
کنفرانــس ســالن در مقــدس؛

گردیــد. برگــزار شــرکت
مراســمتجلیــلازهمــکارانآزاده
ــی ــدسبقای ــورمهن ــاحض ــرکتب ش
مشــاوراســتانداردرامــورایثارگــران،
ــرکت ــلش ــیمدیرعام ــدسخان مهن
معاونیــن اســتان، فاضــالب و آب
امــور در مدیرعامــل مشــاور و
کنفرانــس ســالن در ایثارگــران

شــرکتبرگــزارگردیــد.

درایــنمراســممهنــدسخانــیبــا
اشــارهبــهنقــشمهــمآزادگاندردوران
هشــتســالدفــاعمقــدس،اظهــارکرد:
بزرگمردیهــای و جانفشــانیها
رزمنــدگانهشــتســالدفــاعمقــدس
همیشــهودرهمــهاعصــارجاودانــه
ــا ــردانب ــزرگم ــنب ــود.ای ــدب خواه
ــی ــگتحمیل ــداردرجن ــادتواقت رش
حماســهبزرگــیآفریدنــدوایــنکشــور
ــانهســت. ــونازخودگذشــتگیآن مدی
اســطورههای آزادگان داد: ادامــه وی
ــتندو ــداریهس ــتوپای ــر،مقاوم صب
ــروزآرامــشوآسایشــیوجــود ــرام اگ
ــداکاری ــادتوف ــطهرش ــهواس داردب

ــراداســت. ــناف ای

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
اســتانافــزود:ایــنبــزرگان،دوران
ســختاســارتدرزندانهــایرژیــم
بعثــیراعزتمندانــهتحمــلکردنــد
ــدون ــانب ــزهمچن ــسازآزادینی وپ
منــتوچشــمداشــتیدرخدمــت

مــردمونظــامهســتند.
درایــنمراســمهــریــکازآزادگانبــه
ــانخاطــراتخــوددردورانســخت بی

اســارتپرداختنــد.
درپایــانمراســملــوحسپاســیبــه
ــکارانآزادهشــرکتآبوفاضــالب هم
اســتانازطــرفمدیرعامــلشــرکت

ــد. ــداگردی اه
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آذربایجان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  آذربایجان جوابیــه  فاضــاب  و  آب  شــرکت  جوابیــه 
بوی آب شــرب و  بوی آب شــربشــرقی در خصوص طعــم  و  شــرقی در خصوص طعــم 

و آب پایــش مرکــز مدیریــت
فاضــالباســتاندربــارهســؤالهای
ــم ــوصطع ــدهدرخص ــرحش مط
ــزو ــهرتبری ــربش ــویآبش وب
شهرســتانهاییکــهمســتقیماًاز
ــن ــهرودتأمی ــهزرین آبتصفیهخان
میگــرددجوابیــهایصــادرکــرد.

مدیریــتمرکــزپایــششــرکتآب
ــدود ــت:ح ــتانگف ــالباس وفاض
66درصــدآبآشــامیدنیموردنیــاز
از تبریــز کالنشــهر شــهروندان
منابــعســطحیبــودهکــهازطریــق
ــوکان(و ــی)ب ــهیدکاظم ــدش س
ازطریــقتصفیهخانــهزرینــهرود
واقــعدراســتانآذربایجــانغربــی
بــامشــخصات177کیلومتــرخــط
انتقــال،5ایســتگاهپمپــاژو12
ــت5/2 ــاظرفی ــره،ب ــزنذخی مخ
ــد ــدنه ــهوس ــبدرثانی مترمکع
واقــعدر43کیلومتــریشــمال
تصفیهخانــه طریــق از و تبریــز
ــب ــت6/0مترمکع ــاظرفی ــدب نهن
درثانیــهازطریــقســازمانآب
جهــت و اســتحصال منطقــهای
ــهشــرکتآبوفاضــالب ــعب توزی
انتقــالدادهمیشــود34درصــد
ــق ــایعمی ــقچاهه ــیازطری مابق
ســهند کــوه دامنــه در واقــع

توســط بــاال بســیار باکیفیــت
تأمیــن فاضــالب و آب شــرکت

میگــردد.

ــز ــهروندانعزی ــالمش ــورداع درم
مبنــیبــروجــودطعــموبــوی
اخیــردرآبشــربمناطــقتحــت
ــالم ــهاع ــهزرین پوشــشتصفیهخان
مــیدارد:باتوجهبــهاینکــهتغییــرات
ــای ــیازچالشه ــهیک ــیک اقلیم
اساســیدردنیــاوکشــورعزیزمــان
ایــرانمطــرحاســت،افزایــشدمــا،
تغییــرچرخــههیدرولیکــیآبو
تغییــرالگــویبارندگــی،باعــث
ســد پشــت آب آمــدن پاییــن
ــوده ــوکانب ــدب ــرهس مخــزنذخی
کــهایــنامــرامــکانوجــودفراینــد
اعمــاق بیولوژیــکدر بیهــوازی
ســدرامحتمــلنمــودهموجــب
منجملــه آب کیفــی تغییــرات
آبهــای در آن بــوی و طعــم

ــت. ــدهاس ــطحیش س

ــرم ــکارانمحت ــتاهم ــنراس درای
آبمنطقــهایوآبوفاضــالببــا
ــوددر ــبانهروزیخ ــایش تالشه
خصــوصکمیــتوکیفیــتآب
ــده ــغنورزی ــچکوششــیدری ازهی
ــیکشــور ــنشــرایطبحران ودرای

کــهبســیاریازکالنشــهرهابــا
کمبــودچندیــنســاعتهقطــعآب
مواجــهاســتعــالوهبــرجلوگیــری
پایشهــای بــا آب، قطعــی از
روزانــهخــوددرتصفیهخانههــا،
ــع ــبکهتوزی ــالوش ــوطانتق خط
درمجهزتریــنآزمایشــگاهخــود
ــت ــورکیفی ــربکش ــمالغ درش
ــودهاســت ــننم ــزتضمی آبرانی
ــز ــویمرک ــمازس ــنمه ــهای ک
ارگان کــه اســتان بهداشــت
ــالب ــتآبوفاض ــرکیفی ــرب ناظ

میباشــدمــوردتأییــداســت.

ــام ــددانج ــراتمتع ــقمذاک مطاب
یافتــهبــهمــوازاتفعالیتهــای
ــهایدر ــکارانآبمنطق ــوق،هم ف
ــات ــودنمطالع ــینم ــدداجرای ص
خــودمبنــیبــرحــذفطعــموبــو
هســتند. آب تصفیهخانههــای در

ــا ــتب ــداس ــرامی ــالحاض درح
ــه ــیباتوجهب ــرانکمآب ــذرازبح گ
مصــرفبــاالیآبوکاهــشدمــای
هــواوبهبــودبارندگیهــایفصلــی
شــاهدارتقــایکیفیــتآبازنظــر

ــوباشــیم. طعــموب
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جلسه بررسی عملکرد حوزه خدمات مشترکین و درآمد با حضور مدیرعامل 
آبفای استان آذربایجان شرقی و مدیران مناطق تبریز و شهرستان های استان

عملکــردحــوزهخدمــاتمشــترکینو
ــاحضــورمدیرعامــل درآمــداســتانب
شــرکتآبوفاضــالبآذربایجــان
شــرقی،معاونــان،مدیــرانســتاد،
مدیــران7گانــهشهرســتانتبریــز
اســتان تابعــه شهرســتانهای و
ــرکت ــسش ــالنکنفران ــلس درمح

ــت. ــرارگرف ــیق ــوردبررس م
مهنــدسخانــیدرایــندیــدارضمــن
ــظ ــیاززحمــاتپرســنل،حف قدردان
ــالش ــات ــراهب ــیهم ــههمدل روحی
مضاعــفبهمنظــوررشــدوارتقــای
شــرکتومدیریــتراخواســتارشــد.
ــهتابســتان ــزود:باتوجهب ــهاف ویادام
ویــژه اهتمــام رو پیــش ســخت
فاضــالب و آب شــرکت کارکنــان
رادرگــذرموفــقازپیــکمصــرف
بهمنظــور مصــرف مدیریــت و
ــزو ــیآبدرتبری ــریازقطع جلوگی
ــهاز ســایرشهرســتانهایاســتانراب
ــت. ــرکتدانس ــیش ــالتهایاصل رس

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
آذربایجــانشــرقیادامــهداد:ســال
اســتان شهرســتان 15 گذشــته
دچــارتنــشآبــیبودنــدکــهبــا
ــالش ــایانجــامشــدهوت برنامهریزیه
ــه تمــامپرســنلزحمتکــشامســالب
7شهرســتانرســیدهکــهســعیداریــم
ســالبعــدبــهصفــرشهرســتانبرســد.
مهنــدسخانــیتصریــحکــرد:مدیریــت
مصــرفآب،شناســاییوجمــعآوری
ــا ــولآببه ــازووص ــعاباتغیرمج انش
ــور ــطام ــتمرتوس ــدیومس بهطورج
ــت ــتانهادردس آبوفاضــالبشهرس
پیگیــریواجراســتکــهجهــتتحقــق
ــتراهــدافموردنظــرازظرفیــت بیش
دهیــارانوشــوراهایاســالمینیــز

ــد ــدش ــتفادهخواه اس
ویبــااشــارهبــهاخطاریههــایصادر
شــدهبــرایانشــعاباتغیرمجــازو
ــعابات، ــنانش ــدادیازای ــهتع جریم
انشــعابات جمــعآوری گفــت:

ــه ــاتالزم ــازووصــولمطالب غیرمج
تــداومخدمــاتآبرســانیاســت.

فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
ــماربابرجــوع آذربایجــانشــرقیتکری
ــت ــردمرااولوی ــهم ــانیب وخدماترس
نخســتدانســتواظهــارکــرد:الزمــه
رســیدنبــهایــنهــدفمهــمدرابتــدا
ــه ــتک ــاناس ــغلیکارکن ــتش رضای
تمــامتــالشخــودرادرایــنراســتابــه

میبندیــم. کار
کــرد: خاطرنشــان خانــی مهنــدس
شــریف مــردم بــه خدمترســانی
آذربایجــانشــرقی،همــوارهاولویــت
و آب شــرکت کارکنــان و مدیــران
فاضــالباســتانبــودهوبــاتدابیــر
اندیشــیدهشــدهایــنراهبــاقــوت

بیشــترادامــهخواهــدداشــت.
ویازکارکنــانایــنمنطقهدرخواســت
مشــارکت تصمیمســازیها در کــرد
ــه ــرکتب ــاش ــندت ــتهباش ــالداش فع

ــد. ــداکن اهــدافخــوددســتپی
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ارســال نیروی متخصص، تجهیزات و امکانات 
شرکت آب و فاضاب اســتان به شهر همدان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــر حســب دســتور 
ــور  ــاب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
ــود  ــات موج ــزات و امکان ــرو و تجهی ــال نی ــر ارس مبنی ب
ــرو و  ــال نی ــه ارس ــدام ب ــدان اق ــهر هم ــه ش ــرکت ها ب ش

ــود. ــزات نم تجهی

ــاعنایــتبــهمشــکلبــهوجــودآمــدهشــهرهمــدانوقطعــی ب
ــرکت ــلش ــتورمدیرعام ــتانودس ــناس ــارآبدرای ــتفش واف
مهندســیآبوفاضــالبکشــورمبنیبــرارســالتجهیــزاتونیــرو
ــهآنشــهر،مهنــدسخانــیمدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب ب
اســتاندســتورویــژهایبــهمدیــرمرکــزمدیریــتبحــرانومدیــر
ــندســتور2دســتگاه پشــتیبانیشــرکتصــادرنمــودوطــیای
تانکــرآبرســان13000لیتــریو2تیــمواکنــشســریعدرقالــب
ــه ــودروب ــتگاهوخ ــادس ــراهب ــنهم ــکارپلیاتیل ــایجوش تیمه

محــلاعــزامگردیــد.

لولــهپلیاتیلــن110 ایــنراســتا2000متــر همچنیــندر
میلیمتــریو2000متــرلولــهپلیاتیلــن160میلیمتــریو
2000متــرلولــهداکتیــل700میلیمتــریارســالگردیــد.
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آموزشــگاه  فاضاب  انتقال  خط  اجرایــی  عملیات  آغاز 
انتظامــی تخصصــی حضــرت ولیعصر )عــج( فراجا

خط انتقــال فاضــاب آموزشــگاه 
انتظامــی تخصصــی حضــرت 
ولیعصــر )عــج( فراجــا بــا حضور 
مدیرعامــل  خانــی  مهنــدس 
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجان 
شــرقی، مهنــدس ملکیــان معاون 
ــاب  ــرداری فاض ــعه و بهره ب توس
شــرکت آب و فاضــاب اســتان و 
مســئوالن انتظامــی برگــزار شــد.

ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
ــم ــنمراس ــرقیدرای ــانش آذربایج
و همــکاری از تشــکر ضمــن
انتظامــی فرماندهــی کمکهــای
ــد ــیازرون ــهگزارش ــهارائ ــتانب اس
ــای ــدهوهزینهه ــامش ــایانج کاره

پــروژهپرداخــت.
ــروژه ــنپ ــت:ای ــیگف ــدسخان مهن
ــااعتبــاری ــهطــول2کیلومتــروب ب

بالــغبــر140میلیــاردریــالاجرائــی
خواهــدشــد.

ــز ــرنی ــردیگ ــزود:2کیلومت ویاف
داخــلشــهرودرادامــهایــنپــروژه
ــه ــضلول ــالحوتعوی ــداص ــزبای نی
پاســخگوی آینــده در تــا گــردد
تعــدادزیــادجمعیــتوحجــمبــاالی

فاضــالبباشــد.

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
اتمــام و اجــرا آذربایجــانشــرقی
ــوط ــروژهرامن ــنپ ــرای ــهزودت هرچ
ــت: ــاندانســتوگف ــذرازاتوب ــهگ ب
باتوجهبــهاینکــهقســمتیازخــط
ــدعبــور ــانکســاییبای انتقــالازاتوب
کنــد؛بنابرایــنامیدواریــمبــاهمکاری
همهجانبــهادارهمحتــرمراهــداری،
ــای ــایرارگانه ــی،س ــرویانتظام نی
اســتان مــردمشــریف و مربوطــه

ــروژهرا ــنپ ــرای ــمهرچــهزودت بتوانی
ــیم. ــاحآنباش ــاهدافتت ــاموش انج

ویادامــهداد:درراســتایگســترش
ــالب ــروژهفاض ــرایپ ــریعاج وتس
برنامههایــیدرســالجــاریودر
اجــرا دســت در آتــی ســالهای
میباشــدکــهبــاتخصیــصاعتبــارات
الزمبــهمرحلــهاجــرادرخواهــدآمــد
تــابتوانیــمدرجهــتبهبــودکیفیــت
و برداشــته قــدم خدماترســانی
مطالبــاتبــهحــقهموطنــانعزیــز

ــیم. ــخگوباش راپاس

ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
آذربایجــانشــرقیگفــت:70/08
تحــت شــهری جمعیــت درصــد
قــرار فاضــالب پوشــشخدمــات
داردوایــندرحالــیاســتکــه
خدمــات از بهرهمنــدی درصــد
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ــشاز ــرکتبی ــنش ــالبدرای فاض
ــن ــتودومی ــوریاس ــطکش متوس
اســتانکشــوردرتوســعهوپیشــرفت

فاضــالبمیباشــد.

مهنــدسمحمــدخانــیافــزود:درحال
ــرقی ــانش ــتانآذربایج ــردراس حاض
ــالب ــعابفاض ــرهانش ــزارفق 957ه
70/08درصــدجمعیــت    بــا
وکالنشــهرتبریــزبــهتعــداد624
ــدود90 ــاح ــترکب ــرهمش ــزارفق ه
درصــدجمعیــتتحتپوشــششــبکه

ــت. ــالباس ــعآوریفاض جم

ویادامــهداد:درراســتایسالمســازی
و شــهری محیطزیســت حفــظ و
ــه، ــیجامع ــتعموم ــشبهداش افزای
ــون ــاالنه118میلی ــرکتس ــنش ای
مترمکعبفاضــالبجمعآوریشــدهرا

تصفیــهمیکنــد.
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجانشــرقیبااشــارهبــهاهمیت
اجــرایطــرحشــبکه وضــرورت
فاضــالبدراســتانودفــعبهداشــتی
ــرد: ــحک ــیتصری ــایخانگ فاضالبه
امــروزهایجــادشــبکهفاضــالبیکــی

مــورد تأسیســات ضروریتریــن از
ــت ــترعای ــعبشــریجه ــازجوام نی
بهداشــتعمومــیمحســوبمیشــود
وبرایناســاسشــرکتآبوفاضــالب
ــیکالن ــانگاه ــرقیب ــانش آذربایج
ــنگینو ــایس ــرفهزینهه ــاص وب
ــا، ــیپروژهه ــلمشــکالتاجرای تحم
ــالب ــبکهفاض ــداثش ــهاح ــدامب اق
ــتانداردهای ــراس ــیب ــیمبتن خانگ
ــالش ــات ــردهوب ــتمحیطیک زیس
ــایســطحبهداشــت مســتمردرارتق
ــام ــیراانج ــاتمهم ــیاقدام عموم

ــت. دادهاس

مهنــدسخانــیادامــهداد:هــماکنون
ایــنشــرکتدر69نقطــهشــهریبــا
3میلیــوننفــرجمعیتشهرنشــینو
1میلیــونو200هــزارنفرروســتایی

خدمــاتارائــهمیدهــد.

ویتأکیــدکــرد:درمقایســهبــا
کالنشــهرها،تبریــزتنهــاکالنشــهری
ــوده؛ ــیآبب ــدونقطع ــهب اســتک
ــه ــدک ــهکنن ــهروندانتوج ــیش ول
ــددر ــتوبای ــکنندهاس ــرایطش ش
ــترادر ــتدرس ــرفآبمدیری مص

ــد. ــراردهن ــتق اولوی

معــاونبهــدادفراجاکشــورنیــزدراین
مراســمضمنتشــکراززحماتشرکت
آبفــایاســتانگفــت:باتوجهبــهاینکــه
ــالب ــایفاض ــرایطرحه ــدفازاج ه
افزایــشســطحســالمتجامعــه،بهبود
محیطزیســتوارتقایســطحســالمت
هموطنــانعزیــزمیباشــد،بــااجــرای
ایــندســتازعملیــاتامیدواریــم
ــمازشــبکهفاضــالبدرســطح بتوانی
ــد ــایسراســرکشــوربهرهمن پادگانه
شــویمتــاســربازانعزیــزبــاهیچگونــه
مشــکلزیســتمحیطیمواجهباشــند.

ــزود: ــینیاف ــاحس ــردارمحمدرض س
ــایر ــدس ــزمانن ــراننی ــاای ــورم کش
و بــارش کمبــود دچــار کشــورها
خشکســالیشــدهاســت؛بنابرایــن
ــریاز ــددازآب،جلوگی ــتفادهمج اس
آلودگــیآبهــایزیرزمینــی،اســتفاده
ــبزو ــایس ــابدرفض ــددازپس مج
ــردنو ــرفک ــهمص ــنبهین همچنی
خانگــی مصــارف در صرفهجویــی
ــزان ــهمی ــایانیب ــکش ــدکم میتوان

مصــرفآبنمایــد.
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کمیته تخصصی تحقیقات و شناسایی منشأ بوی نامطبوع در 
شهر اهر به دستور استاندار آذربایجان شرقی تشکیل می شود

مدیــرکلمدیریــتبحــرانآذربایجــان
ــااشــارهبــهبــوینامطبــوع شــرقیب
ــد ــت:بای ــرگف ــهراه ــطحش درس
ــوبهصــورتتخصصــی ــنب منشــأای

ریشــهیابیشــود.
دکتــرهنربــرازتشــکیلکمیتــه
شناســایی و تحقیقــات تخصصــی
منشــأبــوینامطبــوعشــهراهــر
ازهیئتعلمــیدانشــگاه متشــکل
محیطزیســت، ســازمان تبریــز،
معاونــت فاضــالب، و آب شــرکت
ــکی ــومپزش ــگاهعل ــتیدانش بهداش
ــهرداری ــر،ش ــداریاه ــز،فرمان تبری
اهــر،شــرکتآبمنطقــهای،ســازمان
کشــاورزی جهــاد زمینشناســی،
اســتانداری بحــران مدیریــت و
ــت: ــرداد،گف آذربایجــانشــرقیخب
و تحقیقــات تخصصــی کمیتــه
شناســاییمنشــأبــوینامطبوعشــهر
اهــرملزمهســتندظــرف7روزآینده
نتیجــهبررســیمنشــأبــوینامطبــوع

درمناطــقمختلــفشــهراهــررابــه
ــتانداری ــتانواس ــداریشهرس فرمان

ــد. ــالمکنن ــرقیاع ــانش آذربایج
ویادامــهداد:ازاســتاندارآذربایجــان
تــا میکنیــم درخواســت شــرقی
طــینامــهایبــهوزیــرنیــروورئیــس
کشــور برنامهوبودجــه ســازمان
خواســتارتأمیــناعتبــاراحــداثفــاز
دومتصفیهخانــهفاضــالبشــهری
اهــربــاتعییــنردیــفبودجــهشــوند،
عــالوهبــراین؛موضــوعبــوینامطبوع
اهــررابــهســازمانمدیریــتبحــران
کشــورنیــزمنعکــسوپیگیــری

ــرد. ــمک خواهی
مدیــرکلمدیریــتبحــرانآذربایجــان
شــرقیبــاتأکیــدبــراینکــهاســتاندار
بــرالیروبــی آذربایجــانشــرقی
و آبراههــا کانالهــا، رودخانههــا،
از پیشــگیری بهمنظــور مســیلها
مســائلومشــکالتبهداشــتیتأکیــد
دارنــد،گفــت:پیشتــرنامــهاســتاندار

ــه ــنزمین ــرقیدرای ــانش آذربایج
ســازمانهای و شهرســتانها بــه
اســتانیابــالغشــدهوتأکیــدمــا
توصیههــای اجراییشــدن بــر

ــت. ــگیریاس پیش
ــهر ــوعش ــوینامطب ــأب ــامنش تنه
فاضــالب تصفیهخانــه از اهــر

نیســت شــهری
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیبــااشــارهبــه
ــرب ــنآبش ــتتأمی ــهوضعی اینک
ــت، ــداراس ــتپای ــردرحال ــهراه ش
گفــت:بایــدبــرایآیندهسیســتمهای
تصفیهخانــهآبشــرباهــرارتقــا
یافتــهوجهــتپایدارتــرکردنشــبکه
چاههــای اهــر شــهر آبرســانی
ازایــنرو کنیــم. تعبیــه جدیــدی
ــعآب ــورمناب ــتام بایســتیازمدیری
ــتمردر ــکاریمس ــرهم ــربهخاط اه
ــتآبو ــامدیری ــربب ــنآبش تأمی

قدردانــیمیکنــم. فاضــالب
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ــبکه ــیدرخصــوصش ــدسخان مهن
ــرقی ــانش ــهریآذربایج فاضــالبش
افــزود:کالنشــهرتبریــزبــا90درصد
پوشــشفاضــالبشــهریو96درصد
شــهراهــرتحــتپوشــششــبکه
ــه فاضــالبشــهریاســت.بهطوریک
ــطح ــرقیدرس ــانش ــتانآذربایج اس
کشــورازنظــرتوســعهشــبکهفاضالب

رتبــهنخســترادارد.
و آب شــرکت کــرد: اضافــه وی
فاضــالبدرشــهراهــر40هــزار
انشــعاب انشــعابآبو32هــزار
فاضــالبداردوهنــوز5هــزارخانــوار
اهــریتحــتپوشــششــبکهفاضالب
ــد.درحالیکــه ــرارنگرفتهان شــهریق
ــزار ــر37ه ــددرشــهراه اصــوالًبای
انشــعابفاضــالبداشــتهباشــیم؛لــذا
ــر ــتاناه ــالمتشهرس ــهس ازکمیت
انتظــارداریــمتــابــهخانوارهایــیکــه
ــودرا ــارفخ ــلازمص ــابحاص پس
ــد ــعمیکنن ــطحیدف ــورتس بهص
را ایــنخانوارهــا و اخطــاردهــد
مجــابکنــدتــافاضــالبخــودرابــه

ــد. ــبکهمتصــلکنن ش
مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
آذربایجــانشــرقیتصریــحکــرد:
در نامطبــوع بــوی منکــر مــا
ــر ــهریاه ــالبش ــهفاض تصفیهخان
ــویفاضــالب نیســتیمواستنشــاقب

ــی ــت،ول ــیاس ــهطبیع ازتصفیهخان
اینکــهبــوینامطبــوعازتصفیهخانــه
ــردر ــهراه ــهریکلش ــالبش فاض
برگیــردراقبــولنداریــم.ممکــن
ــالب ــهفاض ــویتصفیهخان ــتب نیس
بــهاکثــرمناطــقشــهراهرگســترش
یابــد،اگــرفقــطدرمنطقهشــلهبرانو
میــدانشــورابــویفاضالباحســاس
تصفیهخانــه بــه قطعــاً میشــد
فاضــالبشــکمیکردیــمقطعــاًبوی
نامطبــوعجویهــایآبومانــدآب
درشــکلگیریبــوینامطبــوعتأثیــر
دارد.نبایــدهمدیگــررامقصــربدانیم؛
ــا بلکــهبایــدهمــهپــایکارباشــیمت
معضــلبــوینامطبــوعراحــلکنیــم.
مهنــدسخانــیبــاذکــراینکــه
شــهری فاضــالب تصفیهخانــه
ــت ــتفعالی ــرظرفی ــاحداکث ــرب اه
ــت: ــتهوآســیبپذیراســت،گف داش
تصفیهخانــه دوم فــاز احــداث
ضــروری اهــر شــهری فاضــالب
اخیــر ســفر در ازایــنرو اســت،
مجــوز دســتور ریاســتجمهوری
مــاده23راگرفتهایــماگــرمــاده
ــداث ــکاناح ــودام ــبش 23تصوی
ــر ــالباه ــهفاض ــازدومتصفیهخان ف
میســرخواهــدشــد.درحــالحاضــر
ــهری ــالبش ــهفاض ــزتصفیهخان نی
ــتورودیدارد. ــشازظرفی ــربی اه

ویتأکیــدکــرد:قطعــاًبــوینامطبوع
درمناطــقمختلــفشــهراهــردالیــل
ــهروندانی ــنش ــیدارد؛بنابرای مختلف
کــهبــاوجــودشــبکهفاضــالب،
پســابوفاضــالبخــودرابهصــورت
ســطحیدفــعمیکننــدمیتوانــد
یکــیازعلــلشــکلگیریمنشــأ

ــوعباشــد. ــوینامطب ب
فرمانــداراهــرنیــزدرجلســهپدافنــد
غیرعامــلایــنشهرســتانبــاموضــوع
ــا ــوعب ــوینامطب ــأب ــیمنش بررس
ــنو ــهشــورایتأمی ــراینک ــدب تأکی
دســتگاههایذیربــطهفتههاســت
نامطبــوع بــوی معضــل پیگیــر
کــه محلهایــی گفــت: هســتند،
بــوی منشــأ میرفــت انتظــار
ــهر ــفش ــقمختل ــوعدرمناط نامطب
و آب حــوزه در چــه باشــد اهــر
فاضــالبوچــهحــوزهشــهرداریاهــر

رابررســیکردیــم.
ابوالفضــلغنــیزادهافــزود:مــاهیــچ
دســتگاهیــانهــادیرامقصــریــا
ــوع ــوینامطب ــم،ب ــمکارنمیدانی ک
معضــلشــهراهــراســتوحــل
آنضــروریاســت.البتــهپیامهــا
از اهــری شــهروندان گزارشــات و
ــوینامطبــوعو وضعیــتگســترشب
اینکــهآســایشآنهــاراســلبکــرده
ــت. ــداس ــورینیازمن ــاتف ــهاقدام ب



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

شماره 22
شهریور 1401

78

تقدیر وزیر نیرو از اســتاندار آذربایجان شرقی
از  تقدیــری  لــوح  نیــرو طــی  وزیــر 
حمایت هــای عابدیــن خــرم اســتاندار 
ــرق  ــت آب و ب ــرقی از صنع ــان ش آذربایج
ــان  ــر ایش ــای مؤث ــتان و نقش آفرینی ه اس
ــی نمــود.متــنلــوحتقدیــربــهشــرح قدردان

ذیــلمیباشــد:

بسمهتعالی
برادرارجمندجنابآقایعابدینخرم
استاندارمحترماستانآذربایجانشرقی

باسالم
ــعهو ــد،توس ــایتولی ــرق،زیربن ــتآبوب صنع
ــی ــنمیدان ــانوهمچنی ــورعزیزم ــیکش آبادان
وســیعبــرایخدمتگــزاریوکمــکبــهســاختن
ایرانــیشایســتهوســزاوارملــتشــریفمیباشــد.
از شــما بیدریــغ حمایتهــای بهواســطه
ــاو ــبردمأموریته ــتپیش ــتدرجه ــنصنع ای
تحقــقاهــدافآندراســتانآذربایجــانشــرقی
ــر ــانیبهت ــاتپیشــرفتوخدماترس ــهموجب ک
ــانشــدهاســت، ــانعزیزم ــههموطن وبیشــترب
ــودهو ــینم ــماقدردان ــرش ــیمؤث ازنقشآفرین
امیدواریــمشــرکتهایصنعــتآبوبــرقدر
آناســتانهمچنــانازحمایتوپشــتیبانیشــما
ــز ــانعزی ــرقهموطن ــنآبوب ــتتأمی درجه
ــردمشــریف ــتهرچــهبیشــترم وکســبرضای

بهرهمنــدگردنــد.

علیاکبرمحرابیان
وزیرنیرو
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ســپاه فرمانــده عباســقلیزاده ســردار
ــگاه ــریازپای ــوحتقدی ــیل ــوراط عاش
حضــرت کارمنــدی بســیج مقاومــت
ابوالفضــل)ع(شــرکتآبوفاضــالب

تقدیــروقدردانــیکــرد.


درمتناینلوحتقدیرآمدهاست:
جنابآقایمهندسخانی

و آب شــرکت محتــرم مدیرعامــل
شــرقی آذربایجــان اســتان فاضــالب
ــه ــایانجامیافت ــهارزیابیه ــتب ــاعنای ب
تیــمنظــارتحــوزهیــکمقاومــتبســیج
ــوراو ــپاهعاش ــدیس اداراتکلوکارمن
اجــرایموفــقمأموریتهــایابالغــی
کارمنــدی بســیج مقاومــت پایــگاه
ــال ــیس ــل)ع(درط ــرتابوالفض حض
ایــن بــااهــدای 1400،بدینوســیله
لــوحازهمدلــیونقشآفرینــیشــما
ــای ــزاریمیزه ــهبرگ ــدک ــرادرارجمن ب
خدمــتواهتمــامدرخدمترســانیو
توســعهفرهنــگبســیجیبــرایاعتــالی
نظــاممقدســمانراداشــتهایدصمیمانــه

قدردانــیوتشــکرمینمایــم.
امیــداســتبــااتــکالبــهخداونــد
متعــالودرظــلتوجهــاتحضــرت
ــام ــتمق ــتزعام ــج(وتح ــر)ع ولیعص
معظــمرهبــریحضــرتامــامخامنــهای
ــد ــقوموی ــی(کمــاکانموف )مدظلهالعال

ــید. ــودهباش ب
سرتیپدومپاسداراصغرعباسقلیزاده

فرماندهسپاهعاشورا

تقدیر از پایگاه مقاومت حضرت ابوالفضل )ع(
توسط فرمانده سپاه عاشورا
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حضــور کارکنــان شــرکت آب و فاضاب اســتان 
دولت هفته  مناســبت  به  ســهند  اســتانی  شبکه  در 

بــهمناســبتهفتــهدولــتمدیرعامل
وکارکنــانشــرکتآبفاضــالبدر
ــتانی ــبکهاس ــرش ــدهگئجهل ــهزن برنام

ســهندحضــوریافتنــد.
مهنــدسخانــیمدیرعامــلشــرکتآب
ــان ــراهکارکن ــههم ــتانب وفاضــالباس
ــور ــرحض ــهل ــهگئج ــرکتدربرنام ش
ــهتبییــنبرنامههــاواقدامــات ــهوب یافت
شــرکتآبوفاضــالباســتاندرهفتــه

ــتپرداخــت. دول
ــن ــهضم ــنبرنام ــیدرای ــدسخان مهن
تبریــکهفتــهدولــتوگرامیداشــت
شــهیدانرجائــیوباهنــرگفــت:45
پــروژهآبوفاضــالبآذربایجــانشــرقی
بــااعتبــاریبالــغبــر1680میلیــارد
ــتافتتــاح ــاهفتــهدول ــالهمزمــانب ری
ــرکت ــتش ــهدول ــایهفت ــد.پروژهه ش
ــانی، ــاملآبرس ــتانش آبوفاضــالباس
ــرداریحفــر،تجهیــزونیرورســانی بهرهب
بــهچاههــا،لولهگــذاریخــطانتقــال
ــتان، ــتانهایاس ــتاهایشهرس ــهروس ب
ســاختوبهرهبــرداریازمخــزنذخیــره
پمپــاژ، ایســتگاه از بهرهبــرداری آب،
ــریولولهگــذاریتأمیــنآب اجــرایگال
ــرداری ــدازیوبهرهب ــرب،نصــب،راهان ش
ازدســتگاهآبشــیرینکن،اجــرایشــبکه
فاضــالبوخــطانتقــالاصلــیفاضــالب

ــد. ــزمیباش ــهرتبری ش
مهنــدسخانــیادامــهداد:ایــنطرحهــا
مراغــه، تبریــز، شهرســتانهای در
میانــه،کلیبــر،خداآفریــن،شبســتر،
هورانــد، جلفــا، ورزقــان، هشــترود،
ــدوخسروشــاهاجــراشــده ســراب،مرن

میرســد بهرهبــرداری بــه و
ویاظهــارکــرد:درداخــلشــهرتبریــز
نیــز34کیلومتــرشــبکهفاضــالبودر
ــز10 ــتاننی ــزرگاس ــتانهایب شهرس
کیلومتــرافتتــاحو60کیلومتــرنیــزبــه
طــورهمزمــانعملیــاتاجرایــیشــبکه
فاضــالبمربــوطبــهآذربایجــانشــرقی

ــود. ــازمیش آغ
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
کــرد: تصریــح شــرقی آذربایجــان
ــو ــانیآلمال ــعآبرس ــهمجتم ــانیب آبرس
ــتاو11 ــن34روس ــترودوهمچنی هش
پــروژهمحرومیتزدایــیآبرســانیبــا
27میلیــاردتومــاناعتبــاردرهفتــه

ــد. ــاحش ــتافتت دول
ــاره ــااش ــنب ــیهمچنی ــدسخان مهن
ــرثانیــهآب ــهتولیــد12مترمکعــبب ب
شــربدرآذربایجــانشــرقیتأکیــد
ــا102 ــقب ــاهعمی ــهچ ــرد:10حلق ک
ــن ــرایتأمی ــهب ــانهزین ــاردتوم میلی

ــت300 ــاظرفی ــزب ــهرتبری آبکالنش
لیتــردرثانیــهبــهمنابــعاســتحصالآب

ــود. ــهمیش ــهراضاف ــنکالنش ای
ویادامــهداد:آبرســانیبــه272روســتا
ــداد ــنتع ــودهوازای ــراب ــالاج درح
ــال ــتاامس ــی130روس ــاتاجرای عملی

ــد. ــانمیرس ــهپای ب
در برنامــه ایــن در خانــی مهنــدس
تصفیهخانــه دوم مــدول خصــوص
بــا کــرد: اظهــار تبریــز فاضــالب
دوم مــدول اول فــاز راهانــدازی
مایــع فــاز کــه تبریــز تصفیهخانــه
ایــنتصفیهخانــهمحســوبمیشــود
مترمکعــب میلیــون 50 ســاالنه
ــه ــهارومی ــرهدریاچ ــهپیک ــالبب فاض
رهــامیشــودکــهازمصوبــاتســفر
ــهآذربایجــانشــرقی ــوریب رئیسجمه

میشــود. محســوب نیــز
تصفیهخانههــای خصــوص در وی
فاضــالباســتاننیــزافــزود:هشــت
تصفیهخانــهنیــزدراســتاندرحــال
اجــرااســتکــهپــروژهمــدولدومتبریز
مهمتریــن آذرشــهر تصفیهخانــه و
ــن ــیای ــهخروج ــتند؛چراک ــاهس آنه
ارومیــه دریاچــه بــه تصفیهخانههــا

میشــود منتقــل
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مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــالب
ــرد:در ــدک ــرقیتأکی ــانش آذربایج
بــه ریاســتجمهوری اخیــر ســفر
ــه450 ــندوتصفیهخان ــهای ــتانب اس
ــهاســت. ــانتخصیصیافت ــاردتوم میلی
اینکــه بیــان بــا خانــی مهنــدس
اســتان روســتای 121 اســت قــرار
ــهاولدر ــرقیدرمرحل ــانش آذربایج
قالــبقــراردادبــاقــرارگاهامــامحســن
پروژههــای بهعنــوان )ع( مجتبــی
شــود، آبرســانی محرومیتزدایــی
اظهــارکــرد:ایــنپروژههــاکــهپایــان
ــم ــازشــدهاســته ســالگذشــتهآغ
ــوردار ــیبرخ ــرفتخوب ــونازپیش اکن

. شــد میبا
از افــزود: خانــی محمــد مهنــدس
مجمــوعایــنپروژههــا،امســال25
20 تــا 10 و هشــترود در روســتا
روســتادرکلیبــروورزقــانآبرســانی

ــد. ــدش خواه
در کــرد: تأکیــد خانــی مهنــدس
ــا ــزتنه ــهرها،تبری ــاکالنش ــهب مقایس
ــی ــدونقطع ــهب ــتک ــهریاس کالنش
توجــه شــهروندان ولــی بــوده؛ آب
کننــدکــهشــرایطشــکنندهاســت؛
ــدو ــزانتولی ــزمی ــهرتبری ــادرش ام
مصــرفآببرابــراســتواگــرمصــرف
بــاالبــرودویــاحادثــهایاتفــاقبیفتــد
احتمــالقطعــیآبوجــودداردوبایــد

شــهرونداندرمصــرفآبمدیریــت
ــد. ــراردهن ــتق ــترادراولوی درس

ــردم ــدم ــه60درص ــاناینک ــابی ویب
الگــویمصــرفرارعایــتمیکننــد،
گفــت:امیدواریــممــردمشــریفاســتان
بــهشــکلدرســتوبهینــهمصــرفواز
مصــارفغیرضــروریچــونشستشــوی
خــودرووآبیــاریباغچــهخــودداری

ــد. کنن
فاضــالب و آب شــرکت مدیرعامــل
کــرد: تصریــح شــرقی آذربایجــان
متوســطمصــرف،بــهازایهــرفــرددرهر
شــبانهروز150لیتــرتعییــنشــدهاســت
کــهبــاایــنمقــدارتمامــیمصــارفمــا

ــه ــهاینک ــاباتوجهب ــود؛ام ــنمیش تأمی
ــتیم، ــرفهس ــاپرمص ــرم ــوالًاکث معم
ایــنمقــداربــه225لیتــررســیدهاســت.
مدیرعامــل و هیئتمدیــره رئیــس
در اســتان فاضــالب و آب شــرکت
در انجامیافتــه اقدامــات خصــوص
خصــوصفرهنگســازیمصــرفدرســت
آبدرمــدارسگفــت:فرهنگســازی
اســتفادهدرســتازآبیــکامــربدیهی
میباشــدکــهبایســتیآنراجــدی
ــاراهکارهــایدرســتبــرای گرفتــهوب
ایــن در و کــرد برنامهریــزی آن
راســتابــاادارهکلآموزشوپــرورش
طــیتفاهمنامــهصورتگرفتــهمثــل
ــدامخواهــدشــد. ســالهایگذشــتهاق
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دیدار صمیمی مدیرعامل با فرزندان شاهد شاغل در شرکت
مدیرعامــل آبفــای آذربایجــان شــرقی 
ــاغل در  ــاهد ش ــدان ش ــان فرزن ــا کارکن ب

ــود. ــو نم ــدار و گفتگ ــرکت دی ش

ــایاســتان، ــیآبف ــرروابطعموم ــزارشدفت ــهگ ب
اشــاره بــا دیــدار ایــن در خانــی مهنــدس
شــهدای فداکاریهــای و مجاهدتهــا بــه
تحمیلــی جنــگ جبهههــای در عظیمالشــأن
گفــت:ایــنســربلندیواســتقاللمیهــناســالمی
ازخودگذشــتگیهای و جانفشــانیها مدیــون
ــردی ــنبزرگم ــدای ــابای ــزانهســتوم آنعزی

ــم. ــدربدانی ــاراق ــتیآنه ــانگذش وازج
ــور ــلدرام ــاورمدیرعام ــپورمش ــدسعباس مهن
ایثارگــرانشــرکتنیــزضمــنتشــکرازتالشهــا
مدیرعامــل خانــی مهنــدس پیگیریهــای و
ــران،گزارشــی ــایاســتاندرخصــوصایثارگ آبف
ازرونــداجــرایمصوبــاتومراحــلاجرایــی

ــود. ــهنم ــرانارائ ــتخدامیایثارگ اس
ــان ــهبی ــانب ــدادیازکارکن ــدارتع ــندی درای

مســائلومشــکالتخــودپرداختنــد.
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برپایـی موکب در 
مسیر کاروان پیاده روی 

جاماندگان اربعین
در تبـریـز

آذربایجــان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
بــه  خدمات رســانی  جهــت  شــرقی 
ــدگان  ــاده روی جامان ــرکت کنندگان پی ش
اربعیــن در تبریــز اقــدام بــه برپایــی 
ــود.  ــاده روی نم ــیر کاروان پی ــب در مس موک

بــه  خدمــات  رســانی  جهــت 
ــدگان  ــاده روی جامان ــرکت کنندگان  پی ش
اربعیــن در تبریــز اقــدام بــه برپایــی 
ــیج   ــت بس ــگاه مقاوم ــط پای ــب توس موک
حضــرت ابوالفضــل )ع( شــرکت در مســیر 

نمــود. پیــاده روی  کاروان 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــن  ــت: ای ــوع گف ــن موض ــریح ای در تش
ــز  ــاد تبری ــدان جه ــل می ــب در مح موک
همزمــان بــا اربعیــن حســینی )ع( در 
کنــار موکــب نیروهــای جهــادی و مردمــی 

ــد. ــا ش برپ

ــرب  ــه آب ش ــزود: ارائ ــی اف ــدس خان مهن
ــا  ــهدای کرب ــاد ش ــه ی ــده ب بسته بندی ش
ــرکت کنندگان در  ــان ش ــی در می و پذیرائ
ــن از  ــدگان اربعی ــاده روی جامان ــن پی آیی

ــد. ــب می باش ــن موک ــی ای ــداف برپای اه

در ایــن مســیر فضاســازی محیطــی و پخش 
مداحــی و عــزاداری نیــز بخشــی از برنامــه 

شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــود.
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حضور مدیرعامل و کارکنان شــرکت آب و فاضاب استان 
در مراسم گرامیداشــت هفته دولت در مصلی بزرگ تبریز

ــالب ــرکتآبوفاض ــلش مدیرعام
مراســم در حضــور بــا اســتان
ــهروح ــتب ــهدول ــتهفت گرامیداش
ادای باهنــر و رجائــی شــهیدان

احتــرامنمــود.
دکتــر حجتاالسالموالمســلمین 
در ولیفقیــه نماینــده هاشــم آل
در تبریــز امامجمعــه و اســتان
ــت ــهدول ــتهفت ــمگرامیداش مراس
درتبریــزخاطرنشــانکــرد:ایــن
شــهیدانبــهتمــامکارگــزارانو
دولتمــرداننظــامجمهوریاســالمی
ــت، ــف،صداق ــهتکلی ــلب درسعم
تواضــع،مســئولیتپذیریودوریاز

آموختنــد. را تجملگرایــی
ــه ــریک ــایدیگ ــزود:درسه ویاف
ازایــنشــهیداندرفضــایسیاســی
ــرورت ــتض ــوانآموخ ــروزمیت ام
ــی،اتحــاد ــاریوهمگام ــداومهمی ت
دینــی روشــنگری همبســتگی، و
و سیاســت بــه آنــان نگــرش و
بــرای ابــزاری بهعنــوان قــدرت

اســت. خدمترســانی
آذربایجــان در ولیفقیــه نماینــده
شــرقیهفتــهدولــترابهانــهای
بــرایبیــانخدمــاتدولــتدانســت
و صــادرات افزایــش گفــت: و
مــراوداتتجــاری،احیــایواحدهــای
ــکا ــد،ات ــهراک ــدونیم ــدیراک تولی
بــهدرآمدهــایمالیاتــیبهجــای
ــهای، ــامیاران ــتقراض،اصــالحنظ اس
ــرق ــدب ــشتولی ــیدرافزای رکوردزن
ــه ــیآنازجمل ــریازقطع وجلوگی

ــت. ــاتاس ــناقدام ای

درایــنمــدتهیچگونــهقطعــیآب،
بــرقوگازدراســتانبهخصــوص

ــتهایم ــزنداش ــهرتبری کالنش
اســتاندارآذربایجــانشــرقینیــز
درایــنمراســمگفــت:درهفتــه
دولــتطرحهایــیبــهارزش9هــزار
ــاح ــتانافتت ــاندراس ــاردتوم میلی
شــدوهــزارو567طــرحنیمهتمــام
بــااولویــتبــهاتمــامرســیدهیــادر

ــت. ــناس ــانیافت ــالپای ح
ــاماندهی، ــرایس ــالشب ــرم،ت خ
در انــرژی توســعه و بازســازی
دیگــر از شــرقی آذربایجــان
ــر ــالاخی ــکس ــری ــاتمؤث اقدام
نــامبــردوادامــهداد:درایــنمدت
ــرقوگاز ــیآب،ب ــهقطع هیچگون
کالنشــهر بهخصــوص اســتان در
حالیــه در نداشــتهایم، تبریــز
در قبــل ســالهای و پارســال

ــای ــاهدقطعیه ــعش ــنموق همی
مکــرربودیــم.

ــهدر ــاناینک ــابی ــرمب ــنخ عابدی
ــر ــز725کیلومت ــرنی ــهاخی 7ماه
روســتایی راه و پــل شــاهراه
دراســتاناحــداثشــدافــزود:
در راکــد تولیــدی واحدهــای
ــت ــدهاس ــمارش ــتانانگشتش اس
تعطیــل واحــد 100 از بیــش و
مــدار وارد گذشــته ماههــای در

تولیــدشــدند.
بخــش گفــت: همچنیــن وی
حــال در اســتان در خصوصــی
ــشاز ــهارزشبی ــرمایهگذاریب س
40هــزارمیلیــاردریــالاســت.
ــالب ــرکتآبوفاض ــانش کارکن
اســتاندرایــنمراســمحضــورپــر

ــگداشــتند. رن
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صعود گروه کوهنوردی به قله آیاخلی

صعود گروه کوهنوردی به آبشار داران داش

گــروهکوهنــوردیآبفــایآذربایجــان
ــهمناســبتهفتــهصرفهجویــی شــرقیب
ــهخــود درمصــرفآبدرســومینبرنام
درســال1401موفــقبــهفتــحقلــه

ــد. ــسش ــتانهری ــیشهرس آیالخل
آیالخلــینــامکــوهبلنــدیدرشهرســتان
ــاع2878 ــاارتف ــهب ــتک ــسهس هری
متــریدرمســیرجــادهتبریــز-اهــرقــرار

دارد.بــرایصعــودبــهقلــهآیالخلــیبایــد
ــانوارد ــادهورزق ــهج ــهب ــهرخواج ازش
شــدهودرروســتایدغدغــانکــهدرپــای

ایــنکــوهقــرارداردرســید.
امتــدادایــنکــوهبــهســمتبــاشچــای
کشــیدهشــدهکــهقلــهکــوهمشــرفبــه
ــمتیاز ــای)قس ــاشچ ــهب ــاممنطق تم
جــادهورزقــان(بــودهومناظــربســیارزیبا

شــگفتانگیزی طبیعــی چشــمانداز و
آبوهــوای مهمتــر همــه از و دارد
بســیارســالموتمیــزمنطقــهاســت
ــد. ــوهمیافزای ــنک ــیای ــهزیبای ــهب ک
ــدو ــیبتن ــوهش ــنک ــایای ازویژگیه
قســمتهایســنگالخیوصعبالعبــور
آنکــهبیشــترســمتدرههــایآنوجــود
دارداســتوبــرایدوســتدارانطبیعــتو

ــت. ــیاس ــهجذاب ــوردیمنطق کوهن

گــروهکوهنــوردیشــرکتآبوفاضــالب
ــه ــبتهفت ــهمناس ــرقیب ــانش آذربایج
دولــتوگرامیداشــتیــادوخاطــره
شــهیدانرجایــیوباهنــرمتشــکلاز17
ــار ــهآبش ــودب ــهصع ــقب ــورد،موف همن
ــد. ــدگردی ــتانمرن دارانداشدرشهرس
از یکــی داش داران دره و آبشــار
اســتان مرنــددر جاذبههــایدیدنــی
آذربایجــانشــرقیاســتکــهدر24
ــوزودرنزدیکــیروســتای کیلومتــریزن
ــندره ــرارداردای ــوروزق ــاه ــسی هری

ــات ــرقیارتفاع ــوبش ــایجن دردامنهه
ــراردارد ــدرق ــوهزی ــهک ــیودامن کیامک
کــهیکــیازمناطــقتحــتحفاظــت

اســت. اســتان محیطزیســت
مســافت طــی از پــس همنــوردان
و زنــوز و مرنــد شــهرهای ماشــینی
در دارانــداش، و زونــوزاق روســتاهای
ادامــهمســیرپیــادهبــاطــیحــدودیــک
ــهتــهدره ســاعتدرمســیرسراشــیبیب
ــورت ــابهص ــیدهوازآنج دارانداشرس
معکــوساقــدامبــهصعــودنمــودهو

آبشــارهایهفتگانــه،طــولمســیررابــا
لــوازموتجهیــزاتمناســبوســختیهای
ــاریدر ــکج ــلآبخن ــیاردرداخ بس

ــد. ــودنمودن دره،صع
ــان ــهآقای ــنبرنام ــروهدرای ــایگ اعض
پــور، اســمعیل وکیلــی، یوســفزاده،
جمشــیدی،مدقالچــی،عباســی،اظهــری،
رســتمپــور،نیــکخصلــت،داور،فرخــی،
فضلعلــی،حقــی،قدســیخــواه،رادمهــر،
ــر ــایناص ــتیآق ــهسرپرس ــدیب محم

ــد. ــریبودن اه
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صعود گروه کوهنوردی شــرکت آب و فاضاب اســتان به قله 4811 متری سبان

گــروه کوهنــوردی شــرکت آب 
و فاضــاب آذربایجــان شــرقی 
همنــورد،   17 از  متشــکل 
ــه  ــه قل ــود ب ــه صع ــق ب موف
ــد. ــبان گردی ــری س 4811 مت

ــی  ــس از برپای ــوردان پ همن
ــه پناهگاه و  ــا در محوط چادره
اســتقرار در آن و بعــد از اندکی 
ــت  ــک حرک ــتراحت، در ی اس
ــدام  ــاه اق ــت کوت رفت وبرگش
ــط  ــی در محی ــم هوای ــه ه ب
کوهســتان نمــوده و بــا آمــاده 
ــزات و  ــوازم و تجهی ــودن ل نم

بســتن کوله هــای خــود بــرای 
ــدند.  ــاده ش ــبانه آم ــود ش صع

شــرایط خــاص محیطــی و 
آب وهوایــی کوهســتان امــکان 
میســر  را  شــبانه  خــواب 
ــا  ــروه ب ــای گ ــوده و اعض ننم
ــخت  ــرایط س ــن ش ــل ای تحم
بامــداد   3 ســاعت  نهایتــاً 
ــا  ــروع و ب ــود را ش ــود خ صع
طــی مســیر و عبــور از منطقــه 
ــال  ــداد ی ــنگاخی در امت س
شــمال شــرقی و عبــور از 
برف چال هــا و رأس یخچــال 

شــمالی موفــق بــه فتــح 
ســتیغ قلــه ســبان و رؤیــت 
ــدند. ــای آن ش ــه زیب دریاچ

اعضــای گــروه در ایــن برنامــه 
آقایــان وکیلــی، اســمعیل پور، 
جمشــیدی، عبــادی، عباســی، 
ــور، داور،  ــتم پ ــی، رس رافض
فرخــی، ملــک آبــادی، یــاری، 
ــگ، اســدی، فتــح الهی،  همرن
پورمحمــدی و احمــدی بــه 
ناصــر  آقــای  سرپرســتی 

ــد. ــری بودن اه
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پیاده روی اربعین 1401

پیاده روی اربعین حســینی 1401
مناطــق  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  آبفــای  شــرکت  حضــور 
حســینی اربعیــن  راهپیمایــان  رســانی  خدمــت  بــرای  مــرزی 
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اکیــپ کامــل شــرکت آبفــای آذربایجان 
شــرقی و دفتــر روابــط عمومــی بــه همــراه 
تجهیــزات و لــوازم جهــت تامیــن آب مورد 
ــش  ــی و پوش ــای معل ــران کرب ــاز زائ نی

ــرز مهــران اعــزام شــدند. ــه م خبــری ب

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

مدرســه والیبــال فرزنــدان دختر 
کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب 
ــه  ــم اختتامی ــی مراس ــتان ط اس

بــه کار خــود پایــان داد.
فرزنــدان  والیبــال  مدرســه 
دختــر همــکاران شــرکت پس از 
20 جلســه تمرینــی بــا مربیگری 

ــه کار  ــی ب ــم تنهائ ــرکار خان س
ــان داد. ــود پای خ

ــا حضــور  در ایــن مراســم کــه ب
دبیــر شــورای ورزشــی، مشــاور 
بانــوان  امــور  در  مدیرعامــل 
ــکاران  ــی از هم ــرکت و جمع ش
برگــزار شــد خانــم نیــکان 

و  شــرکت  مســئولین  فــراز 
ــه والیبال  ــدگان مدرس برگزارکنن

ــود. ــکر نم ــر و تش تقدی
به رســم  هدایایــی  پایــان  در 
ــت اندرکاران و  ــه دس ــود ب یادب
ــد. ــدا گردی ــرکت کنندگان اه ش

ــدان  ــال فرزن ــه فوتب ــه مدرس ــم اختتامی مراس
ــا  ــتان ب ــاب اس ــرکت آب و فاض ــان ش کارکن
ــی از  ــی و جمع ــورای ورزش ــر ش ــور دبی حض

ــد. ــزار گردی ــرکت برگ ــکاران ش هم
ــدان همــکار پــس از 24  مدرســه فوتبــال فرزن
جلســه تمرینــی بــا مربیگــری مهــدی رســولی 

بــه کار خــود پایــان داد.
ــر شــورای  ــی دبی ــن مراســم ناصــر وصال در ای
ورزش آبفــای اســتان ضمن تشــکر از مســئولین 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان برگزارکننــدگان 
ــود  ــی را به رســم یادب مدرســه فوتبــال، هدایای

اهــدا نمــود.

اختتامیه مدرسه فوتبال فرزندان پسـر همکار شرکت آبفای استان
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پوستر مناسبتی یا صرفه جویی
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روی دوم مجله

تربیز - بلوار 29 بهمن - جنب دانشگاه تربیز

abfaazarbaijan.ir
info@abfaazarbaijan.ir

 تلفن :   041-33318871-74     041-33309992
رشکت آب و فاضالب استان آذربایجان رشقی


