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همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور دکتر پورمحمدی استاندار 

آذربایجان شرقی صورت گرفت: 

بهره برداری از 28 پروژه آب و فاضالب 
شهری و روستایی استان با 412 میلیارد ریال

در یازدهمین جشنواره نخستین واژه »آب« در استان 

آذربایجان شرقی بیش از 33000 نفر از دانش آموزان، 

اولیاء و معلمان با مفاهیم و روش های صرفه جویی 

در مصرف آب آشنا شدند

در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی ؛

طی مراسمی مهندس علیرضا  ایمانلو  
به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی معرفی شد
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ایپم نوروزی مدری عامل محترم شرکت آب   و افضالب  استان آرذبایجان شرقی
همکاران عزیز و ارجمند؛

نوروز باستانی تجلی گر حال و احوالی نو و فرصتی تازه برای حرکت در 
را شاکر و  تعالی است. خداوند مهربان  بالندگی در مسیر  جهت رشد و 
سپاسگزارم که دیگر بار توفیق درک حالوت حلول سالی دیگر را بر ما 
ارزانی داشت تا با تدبر بر اعمالمان، در سایه کرامتش دل به تالشی افزونتر 

برای موفقیت و سربلندی ایران عزیز ببندیم.
سال 1398 سالی سرشار از تالش و جدیت در عرصه خدمت رسانی در 
صنعت آب و فاضالب بود. خدای سبحان را شاکریم که در سایه الطاف 
و عنایات او توانستیم با وجود همه فراز و نشیب ها، گام های بلندی را 
استان  به مردم شریف  امر خدمت رسانی  و  آبادی  و  در عرصه عمران 

عزیزمان برداریم.
اینک در سال نو، فکر نو و کار نو را با اتکاء به خداوند منان آغاز می کنیم 
و یقین دارم با قلبی سرشار از امید و عشق و تحت فرامین مقام معظم 
تحقق  براي  و  کرد  خواهیم  تالش  خامنه ای،  ا...  آیت  رهبری حضرت 
تعهدات و نائل شدن به چشم انداز پیش رو اندیشه ای راسخ و عزمی 
جزم و با اتکا به اصول صداقت، امانت داري، وفاداري در سال جدید نیز 
در سیر و تعالي اعتالي نام شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
گام  برخواهیم داشت و به حول و قوه الهي بدون تردید موفقیت حاصل 

خواهد شد.
همچنین با گرامیداشت روز جهانی آب )دوم فروردین ماه( فرصتی مناسب 
برای اندیشیدن به این موضوع حیاتی بیش از پیش در سال جدید و با تولد 
دوباره طبیعت، با مصرف بهینه آب بر طراوت و زیبایی این فصل بیفزاییم 

تا با در اختیار داشتن همیشگی آب، زندگی مناسب برای خود ، فرزندان و 
دیگر هموطنانمان به ارمغان آوریم.

اینجانب ضمن تحسین و تقدیر از زحمات و تالش های یکایک شما 
بهار طبیعت  باستانی و  نوروز  فرا رسیدن  عزیزان در سالی که گذشت، 
از برکت، معنویت، سالمتی، شادکامی و  را تبریک گفته، سالی سرشار 

پیروزی برای شما و خانواده محترمتان از ایزد منان مسألت دارم.
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   ره روزاتن نوروز 
                                                                                                                                                                                                                                                                            نوروزاتن پیروز

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         علیرضا ایمانلو

                                                                                                                                                                          رئیس هیئت مدریه و مدریعامل
شرکت آب و افضالب استان آرذبایجان شرقی

یا مقلب القلوب و االبصار
                یا مدبر اللیل و النهار

                              یا محول الحول و االحوال
                                            حول حالنا الی احسن الحال
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و  شهری  فاضالب  و  آب  های  شرکت  سازی  یکپارچه  طرح  راستای  در 
روستایی وزارت نیرو، طی مراسمی مهندس علیرضا ایمانلو بعنوان مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي معرفي گردید.
در مراسمي که با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی 
آبفای کشور ، معاون هماهنگی امورعمراني استانداري ، مدیران عامل صنعت 
آب و برق استان و کارکنان و مدیران شرکت آب و فاضالب استان در محل 
سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید ، مهندس علیرضا ایمانلو بعنوان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان معرفي شد .
در ابتداي این مراسم مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
استان  از عملکرد شرکت آب و فاضالب شهري  ارائه گزارش کوتاهی  با 
آذربایجان شرقي اظهار داشت : این شرکت در حال حاضر  خدمات خود را 
در زمینه تامین و توزیع آب شرب بهداشتی در قالب 1 میلیون 666 هزار فقره 
انشعاب آب به جمعیتی بالغ بر 3 میلیون 927200 نفر  در 62 شهر استان و  

تعداد 2232 روستا ارائه می نماید.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در ادامه، به اقدامات انجام شده در 
حوزه آب در 5 سال اخیر اشاره کرد و افزود : در زمینه اصالح ، بازسازی و 
توسعه شبکه ها اقدامات اساسی صورت گرفته بطوریکه در 5 سال گذشته 
حدود 1123 کیلومتر نسبت به توسعه و اصالح شبکه و اجرای خط انتقال آب 

اقدام شده و بیش از 270 هزار فقره انشعاب آب واگذار نماید.

مهندس ایمانلو در خصوص عملکرد بخش فاضالب شرکت نیز گفت : اجراي 
طرح هاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب با هدف سالم سازي محیط 
زیست ، افزایش سطح بهداشت عمومي و ممانعت از آلودگي آبهاي زیرزمیني 
همواره مورد تاکید شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي مي باشد 
بطوریکه در حال حاضر در 20 شهر استان، طرح فاضالب اجرا می شود و 
تاکنون بیش از 3700 کیلومتر شبکه فاضالب در سطح استان احداث شده 
و بیش از 861330 فقره انشعاب فاضالب واگذار شده است و در 5 سال 
گذشته بیش از 827 کیلومتر شبکه فاضالب احداث و 286 هزار فقره انشعاب 

فاضالب واگذار شده است .
وی ادامه داد : همچنین 2 باب تصفیه خانه فاضالب بناب و سهند و 3باب 
تصفیه خانه آب در شهرهای جلفا ، بخشایش و نظر کهریزی مورد بهره 
برداری قرار گرفته است و در حال حاضر حدود 67/2 درصد از جمعیت شهري 
استان و 79 درصد از جمعیت کالنشهرتبریز تحت پوشش تاسیسات جمع 
آوري و دفع بهداشتي فاضالب قرار دارد که بیش از میانگین کشوری می باشد.

وی افزود : در حال حاضر 11 باب تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری 
بوده و 7 باب تصفیه خانه فاضالب نیز در حال احداث می باشد که از مهمترین 

آنها، احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز می باشد.
مهندس ایمانلو اقدامات فرهنگی شرکت در خصوص مدیریت مصرف آب 
دفتر  : افزود  و  کرد  توصیف  موثر  و  کارآمد  را  عمومی  روابط  دفتر   توسط 

در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی ؛

با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور، مراسم معارفه

مهندس ایمانلو به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقي برگزار شد

  بقیهدرصفحهبعدی
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روابط عمومی شرکت اقدامات خوب و موثری را در بخش مدیریت مصرف 
ظرفیت های  از  استفاده  )آب(،  واژه  نخستین  برگزاری جشنواره  شامل  آب 
سازمان های مردم نهاد )NGO(، تولید انیمیشن های مربوط به صرفه جویی 
در 26 قسمت در سطح ملی ، برگزاری کمپین خانه تکانی و مدیریت مصرف 
آب در سطح ملی، اجرای مسابقه نقاشی آب = زندگی ، اجرای طرح ملی 
آموزشی »بانوی آب« در سطح ملی و تولید و پخش برنامه های »یاشایش 
سسی«  از »صدا و سیما« مرکز آذربایجان شرقی از جمله این برنامه ها است .

مهندس ایمانلو در خاتمه، به مزایای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
اشاره کرد و افزود: کوچک سازی ساختار دولت، یکپارچگی در مدیریت آب 
شرب مردم اعم از شهری و روستایی ،استفاده از تمامی ظرفیتهای منابع 
انسانی، منابع آب شرب موجود ، ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات، ارتقاء 
و تسهیل در خدمات رسانی و پاسخگوئی به مشترکین ،کاهش تنش های 
ناشی از کمبود آب بخصوص در روستاهای پیرامون شهرها، حل و فصل 
مسائل مشترک و موضوع بین آب و فاضالب شهری و روستایی، هم افزایی 
ظرفیت های فنی و اجتماعی و اقتصادی آب و فاضالب شهری و روستایی، 
کاهش هزینه های اداری ، مدیریتی و ثابت و به تبع آن کاهش قیمت تمام 
شده و هزینه های خدمات آبرسانی از جمله مزایای یکپارچه سازی شرکت ها 

می باشد.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  رحمتی  دکتر  مراسم،  ادامه  در 
آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی ضمن تبریک یکپارچه سازی شرکت های 
یکپارچه سازی  و  ادغام  بحث   : روستایی گفت  و  فاضالب شهری  و  آب 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی را به فال نیک می گیریم و 

انشاء اهلل در بحث بهبود خدمات همانگونه که اعتقا داریم اتفاق خواهد افتاد.
وی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از تالش های همکاران در 
صنعت آب و فاضالب استان و از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و 

فاضالب استان که مدتی نیز مسئولیت هر دو شرکت را بعهده داشت، تشکر 
و قدردانی نموده و برایشان بعنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 

آرزوی موفقیت کرد. 
در ادامه مراسم مهندس گیاهی معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور ضمن تقدیر و تشکر از معاونت امور عمرانی استانداری 
آذربایجان شرقی و سایر مدیران و مسئولین عزیز و تبریک سالروز قیام مردم 
تبریز در سال 56 گفت: همانطوریکه اطالع دارید در صنعت آب و فاضالب 

کشور حدود 70هزار نفر در قالب های مختلف قراردادی همکاری می کنند.
وی ادامه داد : تا به حال 90 شرکت را تحت پوشش داشتیم و از این 90 
شرکت 31 شرکت آن بنام  شرکت های آب و فاضالب روستایی بودند که با 

شرکت های آب و فاضالب شهری یکپارچه شدند .
وی ادامه داد : با یکپارچه شدن این دو شرکت، شما با دوستانی مواجه خواهید 
شد که قطعا بازوهای بسیار اجرایی خواهند بود و ما فکر می کنیم که انرژی 
شرکت در دو  مجموعه گذشته خودش با این ترکیب و یکپارچگی، تبدیل به 
یک هم افزایی خواهد شد و ما می توانیم اقدامات بسیار خوبی را انجام بدهیم.

معاون منابع انسانی شرکت آبفای کشور در ادامه افزود : ما از توانمندیهای 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی آگاه هستیم و این شرکت همیشه 
جزو چند شرکت برتر و اول ما در صنعت آب و فاضالب کشور بوده و هستند و 
ما قطعا اطمینان داریم که با این یکپارچگی، اتفاق خوب و میمونی  در شرکت 

آب و فاضالب آذربایجان شرقی رخ خواهد داد.
وی در پایان، از مهندس صمدپور مدیر عامل بازنشسته شرکت آب و فاضالب 
روستایی قدردانی نموده و برای مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و 

فاضالب استان آذربایجان شرقی آرزوی توفیق کرد.
در پایان، حکم انتصاب مهندس ایمانلو با امضاء مهندس جانباز مدیر عامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توسط مهندس گیاهی معاون منابع 

انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور اعطای گردید.

ادامهازصفحهقبلی   

کسب رتبه برتر توسط روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در نخستین جشنواره دو ساالنه انتخاب محصوالت فرهنگی صنعت آب وفاضالب کشور 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی موفق به 
کسب رتبه برتر در بخش بروشور  در جشنواره دو ساالنه انتخاب محصوالت 

فرهنگی در صنعت آب و فاضالب کشور گردید.
روابط  فرهنگی  محصوالت  انتخاب  ساالنه  دو  جشنواره  نخستین  در 
عمومی های آب و فاضالب شهری و روستایی که توسط شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور برگزار شد، روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی برابر آرای هیئت داوران نخستین جشنواره دو ساالنه 
انتخاب محصوالت فرهنگی روابط عمومی ها موفق شد مقام قابل تقدیر 
در بخش بروشور جشنواره را از آن خود نموده و لوح سپاس جشنواره را 

دریافت نماید.
مهندس باقرزاده مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی گفت: در بین 64 شرکت آبفا شهري و روستایي که 
در این جشنواره شرکت کردند دفتر روابط عمومي آبفاي استان آذربایجان شرقی 

توانست در بخش بروشور رتبه برتر را به خود اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: نخستین جشنواره دوساالنه انتخاب محصوالت فرهنگي 
روابط عمومي شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي کشور در 
تیزر،  فتوکلیپ،  فتوشاپ،  نماهنگ،  سریال،  بلند،  کوتاه،  فیلم  بخش   9
برنامه هاي ترکیبي، انیمیشن، موشن گرافي، عکس، پوستر، اینفوگرافي، 

بروشور، کتاب، ویژه نامه و نشریات دوره اي برگزار شد.
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با  »آب«  واژه  نخستین  فراگیری  جشنواره  یازدهمین  افتتاحیه  مراسم 
حضور معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش 
و پرورش استان ، مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت ، بیش از 300 نفر 
از مدیران و رابطین نواحی مختلف مدارس ابتدایی استان ، اعضاء فعال 
سمن ها و سایر عوامل اجرایي در محل سالن فرهنگسرای الغدیر برگزار 

گردید .
درآغاز مراسم افتتاحیه این جشنواره مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقي ضمن قدردانی از حضور مسئولین ومدیران 
انجام یافته را  اقدامات  ابتدایی استان طی گزارشی فعالیت ها و  مدارس 
برشمرد و در ادامه گفت: با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه آب 
بارندگی در  و هوایی خشک و نیمه خشک واقع شده ومیزان متوسط 
آن حدود یک سوم متوسط جهانی میباشد لذا ضرورت مدیریت مصرف 
آب به عنوان یکی از اجزای  اقتصاد مقاومتی است  از طرفی میانگین 
مصرف سرانه آب شرب خانگی در استان 190 لیتر در شبانه روز برای هر 
نفر رسیده و این در حالی است که الگوی استاندارد 150 لیتر در شبانه 
روز می باشد بنابراین بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب 
شرب استان همواره مورد تاکید بوده و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ 

تمهیدات و برنامه ریزی برای استفاده درست آب نموده است .
فرهنگ  گام  گیرد  انجام  است  گامی که الزم   : افزود  ایمانلو  مهندس 
سازی است و اولین گام آن آموزش است در این راستا تفاهم نامه ای 
بین شرکت آب و فاضالب استان واداره کل آموزش و پرورش استان 
به امضاء رسیده وامسال نیز توسط آموزش گران و پژوهشگران توانمند 
فرهنگ سازی مصرف درست آب را با برگزاری جشنواره نخستین واژه 
آب عملیاتی کنیم که انشاء اهلل با همکاری و همیاری هم بتوانیم قدم ها 

و گام های موثرتری در سالهای آتی برداریم . 
مهندس ایمانلو اضافه کرد : در این راستا برنامه ها و اقدامات گوناگونی 
در طول سال توسط شرکت انجام  می گیرد و یکی از این اقدامات موثر 
همکاری خوب مشترک مابین اداره کل آموزش و پرورش استان و اجرای 
موفق جشنواره نخستین واژه » آب » در زمینه فرهنگ سازی مصرف 
صحیح آب در بین دانش آموزان مدارس می باشد . معلمان عزیز این 
فرهنگ را در بین دانش آموزان ترویج کنند که آب جزء سرمایه ملی بوده 

و باید همه در حفط این سرمایه ملی بکوشیم .

وی در پایان ضمن تاکید بر نقش و اهمیت ارزشمند معلمان در ترویج و 
آموزش فرهنگ صحیح مصرف آب گفت: از آنجایکه آب سرمایه ملی 
بوده و متعلق به نسل آینده است و ما بایستی فرهنگ مدیریت مصرف 
آب را به مردم منتقل نموده و به حفظ و صیانت از منابع آبی کشور کمک 

کنیم .
در این نشست دکتر قهرمانی فر معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی 
انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ضمن تقدیر 
مراسم  برگزاری  در  استان  فاضالب  و  آب  میزبانی شرکت  از  تشکر  و 
افتتاحیه یازدهمین جشنواره نخستین واژه » آب » و تشکر از حضور کلیه 
مدیران و رابطین مدارس ابتدایی گفت : مدیریت مصرف آب موضوع ملی 
است که باید در خصوص آن گفتمان سازی شود و در واقع به نوعی خود 

مردم نیز به آن حساس شوند و آن را مدیریت کنند. 

پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروی  و  ریزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
آذربایجان شرقی افزود: اهمیت آب در عصر کنونی به قدری است که 
تمام مسائل را تحت تاثیر قرار داده و آموزش و پرورش نیز با وقوف به 
این اهمیت در برنامه های رسمی درسی خود از دوران پیش دبستان، 
ابتدایی و متوسطه برنامه ریزی در خصوص فرهنگ سازی در مورد آن 

را در اولویت گذاشته است. 
وی اضافه کرد : اهمیت آب با توسعه پایدار پیوند دارد و در کتب درسی 
به صورت جدی به آن پرداخته شده است و با جریان سازی و گفتمان 
سازی هدف گذاری شده تا خود دانش آموزان با تغییرات رفتاری الگوی 

صرفه جویی و سفیران الگوی مصرف شوند. 
  بقیهدرصفحهبعدی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در یازدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه »آب«:

بر حفظ و صیانت از منابع آبی و ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب 
توسط فرهنگیان فرهنگ ساز عزیز تاکید کرد
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پایان  در  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  معاون  فر  قهرمانی  دکتر 
لزوم فرهنگ سازی  اشاره به نقش حیاتی آب و  سخنان خود ضمن  
مصرف بهینه آب و نقش و جایگاه ویژه آموزش و پرورش استان در 
این خصوص و قدردانی از مدیر عامل شرکت و عوامل اجرایی جشنواره 
آمادگی کامل آموزش و پرورش استان را در هرچه باشکوه تر برگزار شدن 

این جشنواره اعالم کرد .
در ادامه، مهندس باقرزاده مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقي و دبیر جشنواره نخستین واژه 
»آب« در مراسم افتتاحیه جشنواره گفت:  دهمین جشنواره با همکاري 

نهاد خانه محیط  استان و سازمان مردم  آموزش  و پرورش  اداره کل 
زیست و با حضور فعال بیش از 1200 نفر از معلمان، مدیران، کارشناسان 
آموزش و پرورش استان ، نمایندگان انجمن اولیاء ، اعضاء فعال سمن ها و 
سایر عوامل اجرایي اجرا شدودر سال گذشته بیش از 35000 نفر از دانش 
آموزان و اولیاء آموزش های تخصصی در خصوص مفاهیم آب و راههای 

صحیح مصرف آب داده شد.
وی اضافه کرد: امسال عالوه بر نواحی پنجگانه تبریز در شهرستان های 

مرند، اهر، اسکو، بستان آباد و آذرشهر این جشنواره برگزار خواهد شد.
در پایان این مراسم از مدارس نمونه و رابطین نمونه، معلمین فعال و 
نمونه و همچنین از تعدادی از فعالین و آموزشگران سازمان مردم نهاد 
»خانه محیط زیست« دهمین جشنواره با اهداء لوح و هدیه ای قدردانی 

به عمل آمد.

ادامهازصفحهقبلی   

 یازدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه »آب«...

فراگیری  آموزشی  جشنواره  یازدهمین 
نخستین واژه »آب« استان آذربایجان شرقی 
با کوله باری از تجربیات یک دهه در مدارس 
ابتدایی منتخب اجراو بیش از 33000 نفر از 
دانش آموزان و اولیاء و معلمان با مفاهیم و 

فرهنگ مدیریت مصرف آب آشنا شدند .
مهندس باقرزاده مدیر دفتر روابط عمومي 
وآموزش همگاني شرکت و دبیر جشنواره 
نخستین واژه »آب« گفت : این جشنواره 
پرورش  و  آموزش   کل  اداره  همکاري  با 
محیط  خانه  نهاد  مردم  سازمان  و  استان 
سطح  در  ابتدایی  مدرسه  در76  زیست 
 29970 از  بیش  برای  و  شد  اجرا  استان 
نفراز دانش آموزان مقطع ابتدایی و به تعداد 
3040 نفر از اولیاء گرامی در ماه های آذر، 
دي و بهمن آموزش های الزم در خصوص 
مفاهیم آب و راههای صحیح مصرف آب، 

داده شد.
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  مدیر 
با  حاضر  حال  در  ما  کشور  افزود:  شرکت 
و  است  روبرو  آب  منابع  جدي  محدودیت 
برای حفاظت از منابع آب نیاز به گفتمان 
و  هستیم  ملي  مشترک  حس  و  عمومي 
را در  بایستي موضوع مصرف صحیح آب 
و  نمائیم  مطرح  جامعه  مختلف  الیه هاي 
شود   فرهنگ سازي  آب  از  درست  استفاده 
از این رو آموزش و ترویج فرهنگ مصرف 
صحیح آب در بین دانش آموزان از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است . 
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  مدیر 
برگزاری  اهداف  خصوص  در  شرکت 
برگزاري  از  هدف  گفت:  آب  جشنواره 
آموزان  دانش  که  است  این  جشنواره  این 
ابتدایي با مفاهیم و نقش و اهمیت آب در 

زندگي روش هاي درست آن آشنا شوند و 
همچنین این مفاهیم در کنار دانش آموزان 
شود  داده  انتقال  نیز  آنها  هاي  خانواده  به 
آموزان  درانش  تا  می کوشد  جشنواره  این 
در محیطی سرگرم کننده ، شاد و آموزنده 
مفاهیم اساسی و حیاتی در باره آب را نیز 
مدرسه  هر  از  جشنواره  این  در  بیاموزند. 
بعنوان  نیز  آموزان  دانش  از  نفر   6 تعداد 
دانش  شبکه  وارد  و  انتخاب  آب  حامیان 

در یازدهمین جشنواره نخستین واژه »آب« در استان آذربایجان شرقی بیش از 33000 نفر از 
دانش آموزان ، اولیاء و معلمان با مفاهیم و روش های صرفه جویی در مصرف آب آشنا شدند

  بقیهدرصفحهبعدی
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آموزان حامی آب شدند . 
همکاري  موثر  اقدامات  این  از  افزود:  وی 
پرورش  و  آمـــوزش  بین  مشترک  خوب 
مصرف  سازي  فرهنگ  زمینه  در  استان 
صحیح آب در بین دانش آموزان و مدارس 
مي باشد و معلمان گرامي از نقش و جایگاه 
مهمي درخصوص فرهنگ سازي مدیریت 
عنوان  به  مي توانند  و  دارند  آب  مصرف 
الزم  هاي  آموزش  ارائه  با  آب  سفیران 
خانواده ها  آن  تبع  به  و  آموزان  دانش  به 
در  و  نموده  آشنا  جویي  صرفه  مفاهیم  را 

در  را  مهمي  نقش  آب  منابع  از  حفاظت 
جامعه ایفاد نمایند . 

پایان گفت: دفتر روابط عمومی و  وی در 
آموزش همگانی شرکت همواره می کوشد 
تا با استفاده از رویکرد های نوین آموزشی 
گروهی  های  بازی  و  گویی  قصه  از  اعم 
در  آموزشی  مفاهیم  انتقال  بر  عالوه 
مدیریت  و  آبی  ارزشمند  منابع  خصوص 
اولیاء  و  آموزان  دانش  بین  در  آب  مصرف 
نیز  را  اجتماعی  مشارکت های  و  مهارت ها 
همچنین  بگذارد.  اشتراک  به  مخاطبان  با 
برنامه  را  جشنواره  یازدهمین  برنامه های 

با  اندیشی  هم  کارگاه  آب،  زنگ  نمادین 
اولیاء، کارگاه آموزشی آموزگاران، جشنواره 
مقاطع  همه  جشنواره  اولی ها،  کالس 
آب  حامی  آموزان  دانش  شبکه  ابتدایی، 
را  نقاشی آب = زندگی  و سومین مسابقه 

می توان برشمرد.
و  آب  شرکت  است  ذکر  شایان 
فاضالب استان آذربایجان شرقی یکی 
از موفق ترین استانها در بحث آموزش 
مدیریت  خصوص  در  آموزان  دانش 

مصرف آب می باشد.

در یازدهمین جشنواره نخستین واژه »آب« در استان...
ادامهازصفحهقبلی   
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همزمان دهه مبارک فجر و با حضور دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی صورت گرفت: 

بهره برداری از 28 پروژه آب و فاضالب  شهری و روستایی استان 
با 412 میلیارد ریال

همزمان با دهه مبارک فجرسال 98 و چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی طی مراسمی با حضور استاندار آذربایجان شرقی بطور همزمان 
از11پروژه آب و فاضالب با هزینه ای بالغ بر352 میلیارد ریال و 17 طرح آبرسانی 
روستایی با هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد و 285 میلیون ریال درشرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شرقی بهره برداری و  کلنگ زنی شد.
در مراسمی که با حضور دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی، دکتر رحمتی 
معاون امورعمرانی استاندار ، مسئولین استانی و شهرستانی، مدیران عامل صنعت 
آب و برق، مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان و تعدادی 
از مدیران ستادی و آب تبریز  ترتیب یافت، ابتدا مهندس ایمانلو مدیر عامل 
پیروزی  تبریک چهل و یکمین سالگرد  استان ضمن  شرکت آب و فاضالب 
شکوهمند انقالب اسالمی و تقدیر و تشکر ازاستاندار محترم و هیئت همراه، 
فعالیتها وپروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در دهه فجر انقالب اسالمی امسال 

را تشریح کرد.
وی به پروژه ها و طرح های آماده افتتاح و بهره برداری در دهه مبارک فجر در 
شهرستان تبریز اشاره کرد وافزود : بهره برداری از تاسیسات شبکه فاضالب تبریز 
)بهره برداری از خط اصلي و فرعی فاضالب محله خیابان انقالب بطول 23 
کیلومتر و...( از جمله طرح هایی است که در دهه مبارک فجر امسال در شهرستان 

تبریز با هزینه ای بیش از 130 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد .
مهندس ایمانلو افزود: با تالش پرسنل خدوم شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی 
در دهه مبارک فجر مخزن 5000 متر مکعبی مراغه با هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد 
ریال کلنگ زنی می شود و همچنین بمنظور افزایش تامین آب شهر »آبش احمد«  
نیز  یک حلقه چاه عمیق حفر و تجهیز و یکباب مخزن 2000 متر مکعبی با هزینه 

ای بالغ بر 4 میلیارد ریال در این شهر کلنگ زنی می شود. 
ادامه به طرح های قابل بهره برداری و  ایمانلو مدیر عامل شرکت در  مهندس 

کلنگ زنی سایر شهرستان ها اشاره کرد و افزود: بهره برداری از طرح آبرسانی شهر 
خمارلو از قزیل یول به همراه حفر و تجهیز یک حلقه چاه  با هزینه ای بالغ بر 35 
میلیارد ریال ، بهره برداری از حفر و تجهیز چاه شماره 10 بستان آباد با هزینه ای 
بالغ بر 8 میلیارد ریال ، بهره برداری از حفر و تجهیز یک حلقه چاه به عمق 200 
متر صوفیان با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال ، کلنگ زنی حفر و تجهیز یک 
حلقه چاه عمیق ترکمنچای با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال  
وهمچنین بهره برداری از توسعه شبکه جمع آوری فاضالب بستان آباد  با هزینه 
ای بالغ بر 25 میلیارد ریال ، بهره برداری از زون اول شبکه فاضالب هریس  بطول 
بیش از 6 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 34 میلیارد ریال و بهره برداری از توسعه 
شبکه جمع آوری فاضالب اهر بطول 4 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 16 میلیارد و 
900 میلیون ریال از جمله طرحهایی هستند که هم اکنون با دستور استاندار محترم 

آذربایجان شرقی بهره برداری از آنها آغارو یا کلنگ زنی خواهند شد.
مهندس ایمانلو در ادامه، به طرحهای آبرسانی آماده بهره برداری به روستاهای 
استان اشاره کرد و افزود : این شرکت عالوه بر طرح های افتتاحی در شهرهای 

استان، در 17 روستا نیز طرح آبرسانی اجرا نموده و آماده بهره برداری است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در ادامه به هزینه های اجرایی این 
طرح ها اشاره کرد و افزود : این شرکت برای اجرای طرحهای آبرسانی به 17 روستا 
اعتباری بالغ بر 60 میلیارد و 285 میلیون ریال هزینه نموده که از این طرحها حدود 

1619 خانوار بهره مند خواهند شد .
آبرسانی طی  افتتاح طرح های  مراسم  در  آذربایجان شرقی  استاندار  ادامه،  در 
سخنانی با بیان اینکه انقالب اسالمی تحولی در جهان و منطقه ایجاد کرد، افزود: 
بزرگ ترین دستاورد انقالب، استقرار جمهوری اسالمی است که بر مبانی دینی 

متکی است که آن به مردمساالری دینی تعبیر می شود.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و هر قدر برای 

این مردم کار کنیم، کم است.
وی با دعوت از مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن و نیز انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، گفت: جمهوریت نظام، یکی از دستاوردهای مهم نظام 
اسالمی ما است که مشارکت باشکوه مردم در انتخابات، آن را به رخ جهانیان 

می کشد.
دکتر پور محمدی در پایان، از مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان و همچنین کارکنان و دست اندرکاران اجرای این طرح ها تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه مراسم، با دستور استاندار آذربایجان شرقی طرحهای آب و فاضالب شهری 
و روستایی آذربایجان شرقی بطور همزمان مورد بهره برداری و کلنگ زنی گردید .
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با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی کلنگ طرح ایجاد 
شبکه فاضالب شهر اسکو به زمین زده شد

بـا حضـور دکتر راسـتگو معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار آذربایجان شـرقی ، 
فرمانـدار ، امام جمعه شهرسـتان اسـکو ، مهنـدس ایمانلو مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان، مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی، خانـواده های معظم شـهدا 
و جمعـی از اهالـی شـهر اسـکو بـا بالـغ بـر 75 میلیـارد ریـال، طرح ایجاد شـبکه 

فاضـالب شـهر اسـکو  آغاز شـد.
مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان شـرقی در 
آئیـن  کلنـگ زنـی طـرح فاضـالب شـهر اسـکو گفـت : شـرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شـرقی بمنظـور بهبـود آثار زیسـت محیطـی و ارتقاء بهداشـت عمومی 

منطقـه در اثـر اجـرای ایـن  طـرح ، عملیـات اجرایـی آن را آغازمـی نمایـد . 
مدیـر عامـل شـرکت در ادامـه به مشـخصات طـرح ایجـاد  تاسیسـات فاضالب 
شـهر اسـکو اشـاره کرد و افزود: طرح ایجاد تاسیسـات فاضالب شـهر اسـکو جزو 
پـروژه هـای مهم زیرسـاختی اسـت و شـامل 10 کیلو متر خطوط اصلـی و فرعی 
شـبکه جمـع آوری فاضـالب با اقطـار 200 الـی 350 میلیمتر با هزینـه ای بالغ بر 
55 میلیـارد ریـال از محـل طرحهای عمرانی بـوده و برای احـداث 1500 متر خط 

انتقـال فاضـالب هم حـدود 20 میلیـارد ریال اعتبـار مورد نیاز می باشـد.
وی ابراز امیدواری کرد که انشعابات فاضالب نیز به مرور واگذار گردد.

مهندس ایمانلو ضمن قدردانی از شـهرداری ، شـورای شـهر و اهالی اسـکو بخاطر 
همـکاری و مشـارکت مردم این شـهر ، ابراز امیدواری کـرد که بتوانیم با همکاری 
شـهروندان بـا فرهنگ اسـکومابقی شـبکه های فرعـی و اصلی فاضـالب را اجرا 

نمائیم . 
وی در پایان، از دکتر راسـتگو معاون سیاسـی اسـتاندار آذربایجان شـرقی و سـایر 

مسـئولین کـه بنحـوی پیگیر اجـرای طرح بودنـد، تقدیر و تشـکر کرد .
دکتر راسـتگو معاون سیاسـی اسـتاندار آذربایجان شـرقی نیز دراین مراسـم ضمن 
تقدیر و تشـکر از شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی به خاطر اجرای 
طرح ایجاد شـبکه فاضالب در این شـهر، به شـهروندان شـهر اسـکو اجرای این 
طـرح را تبریـک گفـت و اظهار داشـت: این پروژه با توجه به نیاز اساسـی منطقه با 
مشـارکت شـرکت های آب و فاضالب استان ، شهرداری و مشارکت مردم منطقه 
شـروع می شـود و با جمع آوری و تصفیه فاضالب بصورت بهداشـتی، بهبود آثار 

زیسـت محیطی و ارتقاء بهداشـت عمومی منطقه هم فراهـم خواهد آمد .
وی در پایـان از مهنـدس ایمانلـو مدیر عامل شـرکت و پرسـنل خدوم و تالشـگر 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان بخاطر تالشـهای شبانه روزی شـان در امر خدمات 

دهـی به مردم فهیم شهراسـتان تشـکر و قدردانـی کرد . 

در آخرین روز از ایام  اهلل مبارک دهه فجر و گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
مراغه، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مراغه، دادستان عمومی وانقالب مراغه 
و جمعی از مسئولین، خانواده های معظم شهداء و تعداد کثیری از مردم این شهر 

عملیات اجرایی احداث مخزن ذخیره آب مراغه آغاز شد.
در ابتدای این مراسم مهندس سلیمانی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مراغه 
مخازن  ذخیره  افزایش حجم  منظور  به  و  جمعیت  افزایش  به  توجه  با  گفت: 
شهرستان، با توجه به پایین بودن سرانه ذخیره مخازن آب شرب و تامین پایدار و 
مطمئن آب شرب در آینده و همچنین تامین فشار مطلوب شبکه، هم اکنون شاهد 
کلنگ زنی احداث مخزن ذخیره سازی آب در شهر مراغه  به ظرفیت 5000 متر 

مکعب هستیم . 
وی در ادامه، به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد و گفت: هزینه اجرای این 
پروژه 40 میلیارد ریال و در مدت زمان 24 ماه توسط شرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی و از منابع طرح عمرانی شرکت اجرا خواهد گردید. 

در ادامه، مهندس شکری معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه در 
سخنان کوتاهی با تبریک ایام دهه فجرو گرامیداشت یوم اهلل 22 بهمن و با 
تقدیر ویژه از مدیر عامل توانمند و تالشگر و همکاران سخت کوش وی گفت: با 
پیگیری ها و تالش های مستمر در یک و نیم سال اخیر شاهد رفع موانع، نواقصات 
و نارسایی ها و مشکالت بسیاری در بخش آب و فاضالب شهرستان بودیم که با 

تالش موثر، کارهای بسیار خوبی را شاهد هستیم .

با حضورمعاون استانداروفرماندارشهرستان ویژه مراغه 

پروژه  احداث مخزن 5000 متر مکعبی آب آشامیدنی  شهر مراغه کلنگ زنی شد
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همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت:

طرح توسعه شبکه جمع آوری فاضالب شهر اهر با 
اعتباری قریب به 17 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، طرح توسعه 
شبکه جمع آوری فاضالب شهر  اهر باهزینه ای بالغ بر 16 میلیارد و 900 
میلیون ریال با حضور مهندس خانی معاون فنی و توسعه شرکت، معاون 
خانواده های  از  تعدادی  و  شهرستان  مسئولین  اهر،  شهرستان  فرماندار 

معظم شهداء و اهالی محل بهره برداری شد.
مهندس حائری مدیر آب و فاضالب منطقه اهر در این مراسم  نسبت به 
تشریح فعالیت ها وپروژه های قابل افتتاح شهرستان اهر پرداخت و گفت: 
میدان  در مسیر های  اهر  فاضالب شهرستان  آوری  امروز شبکه جمع 
ارسباران پشت جهاد کشاورزی، کوی قدیم زاده، روبروی اداره گاز، کوی 
ولی امر، کوی انصار و شهرک شیخ شهاب الدین فاز 2 بطول 4200 متر 
و در اقطار 200 الی 400 میلیمتر با هزینه ای بالغ بر 16 میلیارد و 900 

میلیون ریال به بهره برداری می رسد.
وی اضافه کرد : هزینه های اجرای این طرح از اعتبارات داخلی شرکت 
بوده و همچنین برای سال آتی نیز برای طرح توسعه فاضالب شهر اهر 

از محل اعتبارات شرکت هزینه خواهد شد.
تبریک  نیز ضمن  اهر  شهرستان  فرماندار  معاون  مراسم،  این  ادامه  در 
دهه مبارک فجر از مدیر عامل و معاون فنی و توسعه شرکت و همچنین 

دست اندرکاران اجرای این طرح  تشکر و قدردانی کرد.

بهره برداری از پروژه های عمرانی آب و فاضالب 
شهرستان بستان آباد  با  42 میلیارد ریال هزینه

همزمان با دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، با حضور مسئولین محلی واستانی بهره برداری از پروژه های عمرانی آب 
و فاضالب شهری و روستایی شهرستان بستان آباد  با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد 

ریال آغاز شد.
در مراسم بهره برداری از پروژه های آب و فاضالب شهر بستان آباد که با حضور 
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی  ، فرماندار ، بخشدار مرکزی ، 
اعضای شورای اسالمی ، شهردار و جمعی از مسئولین شهر و خانواده های معظم 
شهداء برگزار شد، مدیر امور آب و فاضالب منطقه بستان آباد در خصوص طرح 
آبرسانی به این گفت : طرح آبرسانی به شهر بستان آباد شامل اجرای خط انتقال آب 

بطول 500 متر بوده که به طور کامل اجرا شده است .
وی افزود: برای طرح آبرسانی فوق یک باب چاه عمیق به عمق205 متر بمنظور 
افزایش ظرفیت تامین آب به میزان 12 لیتر در ثانیه و همچنین نیرورسانی برق جمعا 

با هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد ریال احداث شده است . 
وی در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از فرماندار و کلیه مسئولین شهر بخاطر همکاری 
با شرکت آب و فاضالب در اجرای طرح های این شرکت افزود: همچنین بمقدار 
4000 متر توسعه شبکه فاضالب باجمعیت تحت پوشش 2000 نفر نیز با اعتباری 

بالغ بر 25 میلیارد ریال اجرا شده است .
شایان ذکر است پروژه های عمرانی آب و فاضالب روستایی نیز  شامل ساختمان 
بهره برداری اداره آب و فاضالب روستایی و آبرسانی به روستاهای دهتاب ، حصار و 

خشکناب می باشد که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح گردید.

دریافت » لوح تقدیر سبز« برای تصفیه خانه فاضالب تبریز از انجمن مدیریت سبز ایران
شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی در راسـتای مسئولیت پذیری زیسـت محیطی و اجتماعی خویش، ضمن معرفی 
تصفیـه خانـه فاضـالب تبریـز بـرای چهاردهمیـن دوره جایزه مدیریت سـبز ایران نسـبت به اسـتقرار مـدل مدیریت سـبز اقدام 
نمـود. ، مـدل جایـزه ملـی مدیریـت سـبز ایـران شـامل 1000 امتیـاز بوده و بـر دو بعد اصلـی توانمند سـاز ها و نتایـج )موفقیت 
پایـدار( اسـتوار اسـت .بعـد توانمند سـاز ها مشـتمل بر 6 معیـار رهبری، خط مشـی و راهبرد ، منابع سـازمانی، شـرکاء سـازمانی 
و فراینـد هـا بـوده 700 امتیـاز مـدل را به خـود اختصاص داده اسـت در نهایت نتایج شـامل نتایج زیسـت محیطـی، اجتماعی و 

اقتصـادی بـوده و 300 امتیاز دارد. 
فراینـد اسـتقرار مـدل از اوایـل سـال جاری شـروع شـده و مراحل اسـتقرار و اقدامات انجام شـده بر اسـاس مـدل در قالب اظهار 

نامه تهیه و به انجمن مدیریت سبز ایران ارسال شد.
الزم بـه توضیـح اسـت ارزیابی مدل توسـط ارزیابان انجمن مدیریت سـبز ایران در تاریخ هفتم دی ماه سـال جـاری در دو بخش 
بررسـی مدارک و مسـتندات و سـایت ویزیت صورت گرفته و بر اسـاس نتایج ارزیابی ، لوح تقدیر سـبز در مراسـم چهاردهمین 

دوره جایـزه مدیریـت سـبز ایـران کـه درتاریخ دوم بهمن ماه 98 برگزار شـد به شـرکت آب و فاضالب اسـتان اهداء گردید. 
شایان ذکر است مدل مدیریت سبز در راستای مفاهیم توسعه  پایدار و بر سه رویکرد زیست محیطی، اقتصادی  و اجتماعی اجرا می شود.
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همزمان  با  دهه مبارک فجر صورت گرفت:

بهره برداری  از شبکه جمع آوری فاضالب هریس با  اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال 

همزمان با دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و با حضور مسئولین محلی و استانی بهره برداری از فاز اول 

شبکه فاضالب شهر هریس آغاز شد.
در مراسم بهره برداری از پروژه زون اول شبکه جمع آوری فاضالب هریس 

امام جمعه، فرماندار، بخشدار، اعضای شورای اسالمی شهردار و تعدادی از 
مسئولین شهر و همچنین خانواده های معظم شهداء حضور داشتند.

مدیر امور آب و فاضالب هریس در خصوص اجرای این طرح گفت: شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی بمنظور بهبود آثار زیست محیطی منطقه و 
ارتقاء بهداشت عمومی منطقه در اثر اجرای این طرح، عملیات اجرایی آن را 
آغاز نموده و هم اکنون زون اول آن با حضور مسئولین عزیز به بهره برداری 

می رسد. 
وی اضافه کرد: برای اجرای زون اول آن که بطول6100 متر لوله گذاری 
فاضالب انجام شده، اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال از محل منابع ملی ، 

استانی و سایر منابع هزینه شده است.
وی در پایان افزود : برای این طرح حدود 880 فقره انشعاب فاضالب نصب 

شده و جمعیت تحت پوشش آن نیز 3100 نفر می باشد.

بهره برداری از پروژه های عمرانی آب و فاضالب 
شهر صوفیان همزمان با دهه مبارک فجر

همزمان با دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و با حضور مسئولین محلی واستانی بهره برداری از طرح های 

آب و فاضالب شهر صوفیان آغاز شد.
در مراسم بهره برداری از پروژه های آب و فاضالب شهر صوفیان مهندس 
ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ، دکتر فتح زاده معاون مدیریت 
و برنامه ریزی استان ، فرماندار ، بخشدار ، اعضای شورای اسالمی  وشهردار و  
تعدادی از مسئولین شهر و همچنین خانواده های معظم شهداء حضور داشتند.

در این مراسم ابتدا مدیر امور آب و فاضالب منطقه شبستر در خصوص اجرای 
طرح گفت: طرح آبرسانی به شهر صوفیان شامل اجرای خط انتقال آب بطول 

500 متر بوده که اجرا شده است.
وی اضافه کرد: برای طرح آبرسانی فوق، یک باب چاه عمیق به عمق200 
متر بمنظور افزایش ظرفیت تامین آب به میزان 15 لیتر در ثانیه و همچنین 

نیرورسانی برق جمعا با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال احداث شده است. 
همچنین در این مراسم، کلنگ احداث مخزن 2000 متر مکعبی صوفیان با 

اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال با حضور مسئولین به زمین زده شد.

کسب رتبه برتر در بخش کنترل کیفیت آب توسط 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

جانبـاز  حمیدرضـا  مهنـدس 
مدیـر  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
آب  مهندسـی  شـرکت  عامـل 
راسـتای  در  کشـور  فاضـالب  و 
ذخیـره،  زیرسـاخت های  اجـرای 
انتقـال و توزیـع آب ، تاثیـر گـذار 
بـر کیفیت آب و در نتیجه کسـب 
رتبـه برتـر سـال 1397 از مدیـر 
فاضـالب  و  آب  عامـل شـرکت 
آذربایجـان شـرقی قدردانی نمود. 
مهنـدس حمیدرضـا جانباز رئیس 

هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت مهندسـی آب و فاضالب کشـور 
بـا اعطـاء لوح سـپاس بـه مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان بخاطـر تـالش و جدیـت در اجـرای زیرسـاخت های 
ذخیـره ، انتقـال و توزیـع آب، تاثیـر گـذار بـر کیفیـت آب و در نتیجـه 

کسـب رتبـه برتـر سـال 1397، تشـکر و قدردانـی کرد.
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همزمان با دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد 
استانی  و  محلی  مسئولین  حضور  با  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 

بهره برداری از طرح آبرسانی به خمارلو آغاز شد.
در مراسم بهره برداری از  طرح آبرسانی به شهر خمارلو که با حضور 
مهندس خانی معاونت فنی و توسعه شرکت، فرماندار، بخشدار مرکزی، 
شهردار و  جمعی از مسئولین شهر و خانواده های معظم شهداء برگزار 
شد، رئیس اداره آب و فاضالب خمارلو گزارشی از طرح آبرسانی به 

شهر خمارلو را ارائه نمود.

وی در خصوص طرح آبرسانی به شهر خمارلو گفت: این طرح شامل 
اجرای خط انتقال آب بطول 6000 متر می باشد.

وی اضافه کرد: برای طرح آبرسانی فوق،  یک باب چاه عمیق بمنظور 
همچنین  و  ثانیه  در  لیتر   15 میزان  به  آب  تامین  ظرفیت  افزایش 
نیرورسانی یرق جمعا با هزینه ای بالغ بر 35 میلیارد ریال احداث شده 

است.
در ادامه، مهندس خانی معاون مهندسی و توسعه شرکت نیز ضمن 
تشکر و قدردانی از فرماندار و کلیه مسئولین شهر بخاطر همکاری 
با شرکت آب و فاضالب در اجرای طرح های این شرکت افزود : با 
توجه به میزان ظرفیت تولید آب به روستاهایی که با مشکل آب شرب 

مواجه هستند، از این طرح منتفع خواهند شد.
شایان ذکر است شهر خمارلو در 250 کیلومتری تبریز از شهرهای 
مرزی و یکی از شهرهای استان بوده و یکی از بزرگترین مشکالت 
اهالی آن در سالهای گذشته کمبود آب سالم و بهداشتی بخصوص در 
فصلهای گرم سال بوده است. به همین جهت طرح آبرسانی به شهر 
خمارلو جزء برنامه و اولویت کاری شرکت آب و فاضالب استان قرار 

گرفت. این شهر دارای 1200 انشعاب آب می باشد.

به مناسبت دهه مبارک فجر طرح آبرسانی  شهر خمارلو  به بهره برداری رسید

همزمان با دهه مبارک فجر عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر »آبش احمد « آغاز شد

سالگرد  یکمین  و  چهل  گرامیداشت  و  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
مراحل  واستانی  محلی  مسئولین  حضور  با  اسالمی،  انقالب  پیروزی 

اجرایی طرح آبرسانی به شهر آبش احمد آغاز شد.
مهندس  که  احمد  آبش  به شهر  آبرسانی  طرح  زنی  کلنگ  مراسم  در 
از  جمعی  و  فرماندار  جمعه،  امام  شرکت،  توسعه  و  فنی  معاون  خانی 
مدیر  داشتند  حضور  شهداء  معظم  های  خانواده  و  شهر  مسئولین 

منطقه کلیبر گزارشی از طرح آبرسانی آبش احمد را ارائه نمود .
طرح   : گفت  احمد  آبش  شهر  به  آبرسانی  طرح  خصوص  در  وی 

آبرسانی به شهر آبش احمد  شامل احداث یک باب مخزن به ظرفیت 
ذخیره 2000 متر مکعب  بمنظور افزایش ذخیره آب شرب و اجرای خط 
انتقال آب بطول 2000 متر با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال احداث 

خواهد شد .
وی افزود: برای این طرح آبرسانی یک باب چاه عمیق بمنظور افزایش 
اجرای خط  و همچنین  ثانیه  در  لیتر   10 میزان  به  آب  تامین  ظرفیت 
انتقال آب بطول 500 و با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال اجرا خواهد 

شد.
شایان ذکر است شهر جدیدالتحویل آبش احمد در 150 کیلومتری تبریز 
از بزرگترین مشکالت اهالی آن  از محرومترین شهرهای استان  یکی 
در سالهای گذشته،  کمبود آب سالم و بهداشتی بخصوص در فصلهای 
گرم سال بوده است. به همین جهت طرح آبرسانی به شهر آبش احمد 
جزو برنامه ها و اولویت کاری شرکت آب و فاضالب استان قرار گرفت. 

این شهر دارای 1200 انشعاب آب می باشد.

لم  ســا محیط  و  شــهر   = ب  ضال فا تصفیه  و  ی  ر و جمــع آ
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مدیرروابط عمومی  و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی :

برگزاری پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب برای چهارمین سال متوالی 
در استان آذربایجان شرقی

 همزمـان بـا خانـه تکانـی در روزهـای پایانی سـال شـهروندان محترم بر 
اسـاس یـک سـنت نیکـو و دیرینـه مبـادرت به خانـه تکانی و شستشـو و 
نظافـت و بهداشـت منـازل مـی نماینـد  امـا در عصـر حاضـر بـا توجه به 
محدودیـت هـای منابـع آبـی ضـرورت دارد این سـنت زیبا با شـرایط حال 
چـه از نظـر اهمیـت منابـع طبیعی و چـه از نظـر الگوهـای زندگی منطبق 
گـردد و تـا حـد امـکان در خانه تکانـی به مصـرف بهینه آب توجه داشـته 
باشـیم . لـذا بـرای ترویـج فرهنگ صحیح مصـرف بر آن شـدیم تا الگوی 
مناسـبی بـرای انجـام خانـه تکانـی پیـش روی شـهروندان قـرار دهیـم 
و  امسـال نیـز  بـا برگـزاری پویـش خانـه تکانـی  و مدیریت مصـرف آب 
وبـا همکاری و مشـارکت شـهروندان عزیـز ، در مصـرف آب صرفه جویی 

خواهیـم کرد .
مهنـدس باقـرزاده مدیـر روابـط عمومی و آمـوزش همگانی شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی با اعـالم این مطلب گفت : همه سـاله 
در ایـن ایام شـاهد افزایش چشـمگیر مصـرف آب به لحـاظ نظافت و خانه 
تکانی منازل هسـتیم که در نتیجه آن با افت فشـار شـبکه آب در برخی از 
نقـاط شـهر روبرو می شـویم به همین خاطـر دفتر روابط عمومی شـرکت 
بـا همـکاری و مشـارکت سـازمان مـردم نهـاد )NGO( »خانـه محیـط 

زیسـت« اقـدام به برگـزاری پویش خانـه تکانی نموده اسـت .
مدیـر روابـط عمومـی و آموزش همگانی شـرکت افزود : با توجـه به اینکه 
منابع آب در کشـور ما محدود می باشـد ضروری اسـت از این نعمت الهی 
به درسـتی اسـتفاده نماییـم از این رو آموزش و ترویـج فرهنگ صحیح آب 

در جامعـه از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت .
وی ادامـه داد: شـرکت آب و فاضـالب اسـتان نیـز تـالش می کنـد با این 
حرکـت و بـا هدف جلـب توجه جامعـه، نگاه جامعـه و مردم را بـه موضوع 

حیاتی آب معطـوف نماید.
مدیـر روابـط عمومی شـرکت در ادامه بـه اهداف کلی این طرح اشـاره کرد 
وگفـت : افزایـش سـواد آبـی افراد جامعه و حسـاس سـازی شـهروندان به 
موضـوع حیاتـی آب و مشـکالت ناشـی از کم آبـی ، تالش بـرای حرکت 
جمعـی اثرگـذار و همچنین گسـترش مشـارکت اجتماعی در حـوزه محیط 

زیسـت بویـژه عنصر حیاتـی آب از اهـداف کلی طرح می باشـد .
وی همچنیـن در خصـوص اهـداف جزئـی ایـن طـرح نیـز گفـت : ارائـه 
الگوهـای مناسـب خانـه تکانـی با رویکـرد حفظ سـنت ملی خانـه تکانی، 
آمـوزش بانـوان در خصـوص مفاهیـم آب و مصـرف بهینـه آن ، حفـظ و 
ترویـج فرهنـگ دیگرخواهـی و ارتقاء مسـئولیت پذیری اجتماعـی و ارتقاء 
فرهنـگ مدیریـت مصـرف پسـماند و کنتـرل مصرف مـواد شـوینده های 
شـیمایی از اهـداف جزیـی طـرح خانه تکانـی و مدیریت مصرف آب اسـت . 
مهنـدس باقـرزاده محورهای آموزشـی این طـرح  را مدیریـت مصرف آب 
در خانـه تکانـی نـوروزی و ارائه الگوهـای کاربردی بـرای کاهش مصرف، 

معرفـی و آمـوزش زنجیـره بهـم پیوسـته منابـع آب ، آب مجـازی ، غذا و 
انـرژی و نقـش دورریـز غـذا در هـدر رفـت منابـع آبـی کشـور ، تاکیـد بر 
شـناخت منابع آبی و ارائه الگوهای مناسـب گردشـگری آبی در سـفرهای 
نـوروزی مبتنـی بر کاهـش آلودگی و حفـظ منابع آبی رودخانـه ها و تبیین 
الگـوی سـالمت و ایمنـی خانواده هـا در خانه تکانی و شـناخت کاربردی و 

کنتـرل مصرف مواد شـوینده های شـیمیایی برشـمرد.
وی افـزود: کتابچـه خانه تکانی، پوسـتر و اینفوگرافی، اسـالید آموزشـی و 
موشـن گرافـی از منابع آموزشـی ایـن طرح بـوده که در فضـای مجازی و 
شـبکه های اجتماعی جهت اسـتفاده و بهره برداری قرار داده شـده اسـت 
و همچنیـن تعـداد 10هـزار جلـد کتابچـه آمـوزش به چـاپ رسـیده که به 

صـورت رایـگان در اختیـار شـهروندان عزیز قرار گرفته اسـت.       
الزم به ذکر است این پویش تا پایان سال جاری فعال خواهد بود .

مهنـدس باقـرزاده در پایان افـزود : این طرح با هماهنگی و نظارت اسـتان 
آذربایجان شـرقی برای سـومین سـال پیاپی در سـطح کشـور اجرا می شود.

افزایش سواد آبی افراد جامعه و حساس سازی شهروندان به موضوع حیاتی آب و 
مشکالت ناشی از کم آبی ، تالش برای حرکت جمعی اثرگذار و همچنین گسترش 

مشارکت اجتماعی در حوزه محیط زیست بویژه عنصر حیاتی آب
از اهداف کلی طرح می باشد .
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انتشارکتابچه آموزشی » طرح ملی بانوی آب« توسط روابط عمومی شرکت 

آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شرقی 
در راسـتای ترویـج و توسـعه فرهنـگ مدیریت 
مصـرف آب کتابچـه آموزشـی  »  طـرح ملـی 
بانـوی آب و روش هـای عملی مدیریت مصرف 

آب در منـزل  « را تدویـن و بـه چاپ رسـاند .
و  عمومـی  روابـط  مدیـر  باقـرزاده  مهنـدس 
آمـوزش همگانـی شـرکت گفـت : امـروزه بـا 
رشـد جمعیـت،  و  زندگـی صنعتـی  پیشـرفت 
مصـرف آب افزایش یافته اسـت. بحـران آب در 
اکثر کشـورهای جهان رو به گسـترش است. در 
ایـن سـالها صرفه جویی در مصـرف آب یکی از 
اصلـی ترین دغدغه های کشـورهایی اسـت که 
بـرای دوری از خطـر کمبود آب در فکر اسـتفاده 

ی بهینـه و مدیریـت شـده از اب هسـتند.
وی اضافـه کـرد :بـا توجـه به محدودیـت منابع 
بـرای تامیـن آب و با در نظر گرفتـن بحران آب 
در سـالهای اخیر الزم اسـت نهـاد های متولی و 
عالقمنـدان به پایداری سـرزمین در برنامه های 
مشـترک اقدامـات جـدی ، موثـر و پایـدار برای 

ارتقـای فرهنـگ حفاظت از آب تـالش کنند .

مهنـدس باقـرزاده در خصـوص طرح آموزشـی 
بانـوی آب افـزود : طـرح آموزشـی بانـوی آب ، 
تالشـی اسـت با محوریـت مشـارکت مردمی و 
اسـتفاده از تـوان و قابلیـت هـای پیـدا و پنهان 
نیـروی های مردمی و تشـکل هـای غیر دولتی 
و سـعی دارد تجربه ای موثر و عینی برای بسـط 
فرهنگ حفظ حرمـت آب و ارتقای ارزش آن به 
جایگاه واقعـی اش ، در نتیجه کاهش ، مدیریت 
مصـرف و حفـظ آب بـرای نسـل های آینـده را 

رقـم بزند.
وی اضافـه کرد: این کتابچه بـه عنوان یک اقدام 
فرهنگـی و ویـژه نامـه بـه مجموعـه روش های 

عملی مصـرف بهینه آب پرداخته اسـت.
مدیـر روابـط عمومـی آب و فاضـالب اسـتان 
همچنیـن اظهـار داشـت کـه: درایـن کتابچـه، 
پـس از مقدمه، مطالبـی پیرامون توسـعه پایدار، 
مسـئولیت پذیری اجتماعی، حقایقی درمورد آب 
و آب مجـازی ، به چشـم  می خـورد. همچنین 
در ادامـه ایـن کتـاب، بصورت مصـور چگونگی 
مدیریت مصـرف آب بـرای گروههای مخاطب 

درج گردیده اسـت که مخاطبیـن  بتوانند ضمن 
آشـنایی بـا مفاهیم اولیه آب ، سـواد آبـی خود را 

ارتقـاء دهند  
شـایان ذکر اسـت کتابچه مذکور در 14 صفحه 
توسـط دبیرخانه ایـن طرح با همکاری سـازمان 
مـردم نهاد « خانه محیط زیسـت توسـعه پایدار 
آذربایجـان شـرقی »تدویـن و بـه چاپ رسـیده 
و در اختیـار کلیـه شـرکت هـای آب و فاضالب 

کشـور جهت بهـره بـرداری قرار گرفته اسـت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی عنوان کرد:

 خدمات غیر حضوری شرکت آب و فاضالب استان در راستای مقابله با ویروس کرونا
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بمنظوراقدامات پیشگیرانه الزم و برای 
غیر  بصورت  را  خود  خدمات  کرونا  ویروس  به  شهروندان  ابتال  از  جلوگیری 

حضوری ارائه می دهد . 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با اشاره به شیوع 
می  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مشترکین  گفت:  کشور  در  کروناویروس 
توانند بدون خارج شدن از منزل بصورت غیر حضوری از خدمات شرکت آب و 

فاضالب استان بهره مند شوند .
آذربایجان شرقی  استان  فاضالب  و  آب  عامل شرکت  مدیر  ایمانلو  مهندس 
گفت : با توجه به ماموریت شرکت آب و فاضالب استان مبنی بر تامین آب 
شرب بهداشتی برای شهروندان عزیز و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت 
آب و فاضالب جهت مقابله با ویروس کرونا، این شرکت تمام خدمات خود در 
خصوص آب و فاضالب را به صورت شبانه روزی و غیرحضوری به مشترکان 

ارائه  می دهد.
وی افزود: بنابراین مشترکین می توانند جهت اعالم حوادث و اتفاقات آب، افت 
فشار، کیفیت آب ، تقاضای انشعاب آب و فاضالب ، و تمامی خدمات پس از 

فروش انشعاب از جمله اخذ صورتحساب آب بهاء ، تغییر نام ، تغییر عمق کنتور ، 
اعالم خرابی کنتور ، اعالم کارکرد کنتور ، تغییر کاربری ، تعویض کنتور تفکیک 
کنتور و اعالم ترکیدگی انشعابات و سایر خدمات با شماره سه رقمی 122 مرکز 

ارتباطات مردمی شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی تماس حاصل نمایند.
 مهندس ایمانلو همچنین با اشاره به تمهیدات درنظر گرفته شده برای مشترکین 
عزیزگفت: برای خدمات رسانی مناسب به شهروندان بمنظور مقابله با ویروس 
کرونا شرکت آب وفاضالب استان نسبت به برقراری شیفت های کاری درکلیه 
مناطق اقدام نموده است. همچنین کلیه مراکز امداد و رفع حوادث آب وفاضالب 
توزیع آب شهری  احتمالی درخطوط  برای رفع حوادث  بصورت شبانه روزی 

درحال آماده باش خواهند بود.
مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان در پایان افزود: مرکز ارتباطات مردمی 
سال  روزهای  کلیه  در   122 تماس  شماره  با  وفاضالب  آب  عمومی  روابط 
بصورت شبانه روزی پاسخگوی سواالت و راهنمایی همشهریان می باشند. لذا 
از شهروندان عزیز تقاضای می شود درصورت بروز ویا مشاهده هرگونه مشکل 

با این مرکز تماس حاصل فرمایند.
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جلسـه تشـریح دسـتاوردها و برنامه های زون تخصصی نوآوری و فناوری 
آب هفتمین نمایشـگاه نوآوری و فناوری ربع رشـیدی )Rinotex 2019( با 
حضـور معاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری و رییس سـتاد اجرایی 
نمایشـگاه، جانشـین منطقه ویـژه علم و فنـاوری ربع رشـیدی، مدیرعامل 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان و اعضـای کارگـروه اجرایـی زون در محل 

شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی برگزار شـد. 
در ابتـدای ایـن نشسـت، مدیرعامـل شـرکت ضمـن عـرض تسـلیت بـه 
مناسـبت شـهادت سـردار رشـید اسـالم شـهید قاسـم سـلیمانی و عرض 
خیرمقـدم خدمـت میهمانان گرامی بـر اهمیت برگزاری نمایشـگاه و بویژه 
حضـور شـرکت در اجـرای زون تخصصـی نـوآوری و فنـاوری آب تاکیـد 
نمـوده و اشـاره کردنـد که شـرکت با اسـتفاده از فضای نمایشـگاه نسـبت 
بـه ارائـه نیازمندیهـای فناورانـه خـود در بخش هـای مختلف اقـدام نموده 
و توانسـته اسـت بـا اسـتفاده از ظرفیت و پتانسـیل مراکز علمـی حاضر در 

نمایشـگاه و فنـاوران چندیـن طـرح کاربـردی را عملیاتـی نماید.
مدیـر عامـل شـرکت در ادامه بـا توضیح اینکه طـرح هـای فناورانه جهت 
تجـاری سـازی و تولیـد انبـوه نیاز بـه حمایت های بیشـتر مالـی و معنوی 

دارنـد خواسـتار حمایت هـای همه جانبه در این راسـتا شـد.
در ادامـه این جلسـه، گزارش کاملی از مراحـل اجرایی زون تخصصی آب 

ارائـه شـد و در این گزارش بـه موارد ذیل اشـاره گردید:
* فعالیـت هـای صـورت گرفته در ارتباط بـا جذب و ثبت نـام طرح های 

فناورانه در سـطح ملی و استانی
* گـزارش آمـاری از تعـداد طـرح هـای فناورانه در بخش هـای مختلف 
ایـده، فـروش محصـوالت دانـش بنیـان و تجـاری سـازی طرح هـای 
فناورانـه و مقایسـه با سـال های قبل، که خوشـبختانه از نظـر آماری 47 

% نسـبت به سـال قبل رشـد داشـته است
* برگـزاری چندیـن مورد کارگاه علمی ـ  تخصصـی و رویداد های جانبی 

در زون آب
* ارزیابی طرح ها و تقدیر از برترین های زون آب

* مقامات بازدید کننده ملی و استانی
* دسـتاوردها و برنامـه هـای آتـی زون تخصصـی آب جهـت عملیاتـی 

نمـودن طـرح ها
سـپس جهانگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتاندار ضمن تسـلیت 
شـهادت سـردار سـپهبد  قاسـم سـلیمانی بر چند نکته در راسـتای اهمیت 

برگزاری نمایشـگاه و پیگیـری تحقق اهداف آن اشـاره کردند.

وی بـا اشـاره بـه واگذاری مسـئولیت زون نوآوری و فناوری آب به شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان از فعالیتهـای صورت گرفته در کلیـه مراحل مربوط 
بـه آمـاده سـازی زون و برگـزاری آن ابراز خرسـندی نموده و ضمن اشـاره 
بـه اینکـه ایـن زون یکـی از بخـش هـای موفـق نمایشـگاه می باشـد از 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان و مجموعـه همـکاران ایشـان 

تقدیر و تشـکر نمود.
دکتـر جهانگیـری با اشـاره بـه اینکه فضای ایجاد شـده در سـطح اسـتان 
بـرای ارائـه نیازهـای فناورانه دسـتگاه های اجرایـی و همچنین اسـتفاده از 
ظرفیـت هـا و پتانسـیل علمـی دانشـگاه ها، مراکـز علمی و شـرکت های 
دانـش بنیـان بسـیار فضای مناسـبی می باشـد بـر افزایش تعامـل عوامل 

نمود. تاکیـد  مربوطه 
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار همچنیـن به ایـن نکته مهم 
اشـاره کردنـد کـه نه تنها بایـد فنـاوری های مـورد نیاز صنعـت را تجاری 
سـازی کنیم بلکه باید این فناوریها به محل تولید ثروت در سـطح اسـتان 

و ملـی و حتـی فراتـر از آن در سـطح منطقه تبدیل شـود.
دکتـر جهانگیـری در ادامـه توضیحـات خود با اشـاره به چالـش های مالی 
دانشـگاه ها و شـرکت هـای دانش بنیان بـه این نکته مهـم تاکید کرد که 
اسـتانداری آمادگـی حمایـت همه جانبـه در برقـراری این تعامـل و ارتباط 
چنـد سـویه بیـن فنـاوران، مصرف کننـدگان فناوری و سـرمایه گـذاران را 

دارد. 
وی بـا توضیـح این موضوع که کارگروه سـرمایه گذاری در سـطح اسـتان 
شـکل گرفته اسـت می تـوان پـروژه هایی که امـکان تجاری سـازی آنها 
بـا حمایـت مالـی بخش خصوصـی امـکان پذیر می باشـد در ایـن کمیته 
معرفـی و نسـبت بـه ترغیب سـرمایه گـذاران برای سـرمایه گـذاری اقدام 

نمود.
در انتهای جلسـه،  دکتر جهانگیری لوح تقدیر اسـتاندار آذربایجان شرقی را 
جهت تقدیر از زحمات مدیرعامل شـرکت  آب و فاضالب آذربایجان شـرقی  
بعنـوان مسـئول اجرایـی »زون نـوآوری و فناوری های آب« بـه وی اعطاء 

کرد.

لوح تقدیراستاندار توسط  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و رئیس کمیته اجرایی 
هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی به مهندس ایمانلو مدیر عامل 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعطاء شد

دکتر جهانگیری معاون هماهنگی  اموراقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

استانداری آمادگی حمایت همه جانبه در برقراری تعامل و ارتباط چند 
سویه بین فناوران، مصرف کنندگان فناوری و سرمایه گذاران را دارد. 
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ساالنه تعداد زیادی درخت برای تهیه قبوض کاغذی قطع می شود لذا بمنظور 
صیانت از محیط زیست و سهولت در خدمت رسانی شایسته ، مشترکان آب و 
فاضالب از ابتدای فروردین ماه 99 به جای دریافت قبض کاغذی اطالعات 

مصرف خود را از طریق پیامک دریافت خواهند کرد.
شرکت آبفای آذربایجان شرقی از مشترکین آب درخواست کرد مشترکینی 
که تاکنون نسبت به ثبت تلفن همراه و شناسه قبض خود اقدام نکردند انتظار 
می رود به منظور صرفه جویی در هزینه ها، کاهش مصرف کاغذ و در نظر 
گرفتن مالحظات زیست محیطی و در راستای اجرای برنامه های دولت 

الکترونیک در سریع ترین زمان ممکن اقدام نمایند.
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در 
ادامه با اشاره به  روش های حذف قبوض کاغذی آب افزود: چندین روش 
به  منظور دریافت شماره تلفن همراه و شناسه قبض مشترکان برای ارسال 
قبوض پیامکی در نظر گرفته شده که در روش نخست، ماموران قرائت کنتور 
پس از مراجعه به منازل شماره تلفن همراه و شماره شناسه قبض مشترک را 

دریافت و در سامانه مدنظر جهت دریافت اطالعات مصرف ثبت می کنند.
با ارسال شناسه قبض  ادامه داد: در روش دوم مشترکین می توانند  وی 
مندرج در قبوض فعلی به همراه ستاره یک به سرشماره  1000001522 ، 

اطالعاتشان را در سامانه ثبت کنند.
مهندس ایمانلو در ادامه تاکید کرد: ارسال پیامک به سامانه موردنظر باید با 
شماره همراهی انجام شود که مسئولیت پرداخت صورت حساب آب را برعهده 
دارد، یعنی مالک، مستأجر و یا هر فرد دیگری که مسئولیت صورت حساب 

آب از سوی مالک به وی واگذار گردیده است.

وی با بیان اینکه اگر فردی مستأجر بوده، بعد از آنکه از محل مورد نظر نقل 
مکان کرد، باید شناسه قبض را به همراه ستاره دو به همان شماره پیامک 
کند تا فرآیند ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف شود، خاطر نشان کرد: 
سپس شناسه قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک مجددا به سامانه 

1000001522  پیامک کند.
به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
قبوض  همه  شناسه  می تواند  دارد  آب  قبض  چند  مشترکی  اگر  اینکه 
پیامک  مذکور  شماره  به  یک  ستاره  همراه  به  جداگانه  صورت  به  را 
سایت  به  مراجعه  با  می توانند  مشترکان  نیز  سوم  روش  در  گفت:  کند، 
آدرس به  کاغذی  قبوض  حذف  گزینه  انتخاب  و  استان  آبفای   شرکت 

https://abfaazarbaijan.ir نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند.
مهندس ایمانلو افزود : یکی دیگر از روش های ثبت اطالعات مشترکین 
مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و تکمیل فرم مربوطه است . همچنین 
مشترکین عزیز می توانند به امور مشترکین مناطق و واحدهای تابعه استان 

نیز مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت اطالعات اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: 

حذف قبوض کاغذی آب  از اول فروردین ماه سال 99  در استان آذربایجان شرقی
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با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارانجام گرفت :

امضاء تفاهم نامه همکاری در زمینه توسعه پژوهش و فناوری بین شرکت آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی و دانشگاه صنعتی سهند

در راستای توسعه پژوهش و فناوری و ایجاد زمینه برای بهره مندی از ظرفیت ها 
و توانمندی های دو طرف، تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی و دانشگاه صنعتی سهند امضاء شد. 
در جریان امضاء این سند همکاری که در محل سالن کنفرانس شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان با اشاره به نیازهای صنعت و محدودیتهای ایجاد شده در جهت تامین 
تجهیزات تخصصی خواستار تعامل بیشتر با دانشگاه ها و مراکز علمی استان 
شده و تاکید نمودند که شرکت آمادگی کامل برای همکاری های همه جانبه 
بویژه طرح های تحقیقاتی کاربردی با رویکرد حل مشکالت و معضالت صنعت 

را دارد.
در ادامه دکتر مصطفی قره باغی ریاست دانشگاه صنعتی سهند ضمن تشریح 
توانمندی ها و ظرفیت علمی دانشگاه در بخش های مختلف به انجام پروژه های 

تحقیقاتی مهم و مشارکت در طرح های عظیم نفتی اشاره نموده و بر آمادگی 
کامل دانشگاه جهت ارایه فناوری های مورد نیاز صنعت اشاره نمودند. 

وی همچنین به تعداد 400 عنوان طرح تحقیقاتی انجام شده در دانشگاه اشاره 
نموده و بیان نمودند که 45 مورد از این موارد در حال اجرا می باشد.

سپس دکتر بابالو به تشریح طرح کلینیک تخصصی آب و فاضالب که در 
دانشگاه صنعتی سهند راه اندازی شده اشاره نموده و بیان کرد که در این کلینیک 
طرح ها از زمان اعالم نیازمندی تا معرفی فناوری مورد استفاده صنعت و تبدیل 
آن به طرح کاربردی پیگیری شده و تالش بر آن است تا طرح مورد مطلوب 

صنعت اجرایی گردد.
در پایان، تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت آب و فاضالب استان و دانشگاه 
صنعتی سهند در حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار امضا شده و 

مبادله گردید.

کارکنان و مدیران شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی چهل 
و یکمین سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقالب اسـالمی را در راهپیمایی یوم 

اهلل 22 بهمن گرامی داشـتند.  
در ایـن راهپیمایـی مدیـر عامـل، معاونیـن و تعـداد کثیـری از همـکاران و 
کارکنـان صنعـت آب و بـرق اسـتان همگام بـا سایراقشـارمردم و کارکنان 
ادارات، سـازمان ها و کارخانجات، مسـیر راهپیمایی را طی نموده در مصالی 
امـام خمینـی )ره( تبریـز گردهم آمـده و دوباره با امام راحـل و رهبر انقالب 

و شـهداء و آرمان هـای انقالب اسـالمی تجدید میثـاق نمودند.

حضور پر شورکارکنان  ومدیران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در راهپیمایی 22 بهمن  

حضور  با  مراسمی  اسالمی  انقالب  فجر  مبارک  دهه  گرامیداشت  مناسبت  به 
مدیرعامل، معاونین و جمعی کثیری از همکاران در نمازخانه ستاد شرکت آب 

وفاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد.
دراین مراسم حجت االسالم قربانی امام جماعت شرکت در مورد دوران مبارزات 
از  امام خمینی )ره(در دوران بعد  اندیشه  انقالب و همچنین نقش  از  امام قبل 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و همچنین در خصوص ویژگی های انقالبی و 
جهادی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و فداکاریهای این شهید بزرگوار، 

سخنرانی کرد.

برگزاری مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی
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نشست هم اندیشی روابط عمومی شرکت های آبفای شمالغرب کشور 
به همراه سازمان های مردم نهاد در تبریز برگزار شد

نشسـت هـم اندیشـی روابـط عمومـی شـرکت هـای آب و فاضـالب 
شـهری و روسـتایی اسـتانهای شـمالغرب کشـور بهمـراه سـازمانهای 
مـردم نهـاد ایـن اسـتانها بـه میزبانـی شـرکت آب و فاضالب اسـتان 

آذربایجـان شـرقی در سـالن کنفرانـس شـرکت برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه مهندس باقـرزاده مدیـر روابط عمومـی و دبیر 
هماهنگـی روابـط عمومـی هـای اسـتانهای شـمالغرب کشـور ضمن 
عـرض خیـر مقـدم به میهمانـان و تشـکر از مدیران روابـط عمومی ها 
و سـمن هـای اسـتانهای شـمالغرب کشـور، در گزارشـی کوتاهـی به 
اهـم فعالیتهـای روابط عمومی شـرکت و همچنیـن در خصوص نحوه 
همـکاری بـا سـمن هـای اسـتان پرداختـه و توضیـح داد که بـا توجه 
بـه ماهیـت فرهنـگ سـازی در مدیریـت مصـرف آب، شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقی یکـی از موفـق ترین اسـتانها در 
بحـث آمـوزش دانش آمـوزان و بانـوان در خصـوص مدیریت مصرف 
آب بـوده و فعالیـت سـمن هـا در ایـن اسـتان بسـیار موثر بوده اسـت.

و  بـوده  روبـرو  آب  منابـع  محدودیـت  بـا  مـا  کشـور   : افـزود  وی 
بهره گیـری صحیـح از ایـن نعمـت الهـی ضـروری اسـت لـذا آموزش 
و ترویـج فرهنـگ صحیـح مصـرف آب در جامعـه از اهمیـت ویژه ای 

برخـوردار اسـت.
مهنـدس باقـرزاده ضمـن تشـکر از تـالش هـای اعضاء تشـکل های 
مردمـی در خصـوص برنامه های فرهنگ سـازی مصـرف صحیح آب 
گفت : خوشـبختانه سـازمانهای مـردم نهاد روز به روز گسـترش یافته 
و تاثیرگـذاری آن در جامعـه بیشـتر مـی شـود و تـالش می کنیـم بـا 

کمـک و همـکاری هـم بتوانیـم فرهنگ درسـت مصرف کـردن را به 
قشـرهای مختلـف جامعـه آمـوزش داده و نهادینه کنیم.

وی ادامـه داد : شـرکت آب و فاضـالب اسـتان با اجـرای برنامه های 
فرهنـگ سـازی و بـا هـدف جلـب توجـه جامعه ، سـعی دارد تـا نگاه 

جامعـه و مـردم را بـه موضوع حیاتـی آب معطـوف نماید .
مدیـر روابـط عمومـی افـزود : در ایـن راسـتا دفتـر روابـط عمومـی 
توانسـته اسـت بـا تعامـل خـوب و بـا بهـره گیـری از همکاری هـای 
جمعـی و مشـارکت هـای همگانی بخصـوص با اسـتفاده از ظرفیت ها 
و توانمنـدی هـای سـازمانهای مـردم نهاد نسـبت به فرهنگ سـازی 
مصـرف بهینـه آب اقـدام نمـوده و بـه حفـظ و صیانـت از منابـع آبی 

کشـور کمـک نماید .
مهنـدس باقـرزاده در پایـان با اشـاره به نقش سـازمانهای مـردم نهاد 
گفـت: اعضـای ایـن سـازمانها می توانند بـا مفاهیم و نقـش و اهمیت 
آب در زندگـی و همچنیـن با محدودیت های جـدی آب و روش های 
مصـرف بهینـه آب آشـنا شـده و از طریـق اعضـاء ایـن سـازمانها بـه 
خانـواده هـا و جامعـه نیـز انتقـال داده و فرهنگ صحیـح مصرف آب 

را نهادینه سـازند .
در ادامـه ایـن نشسـت خانم دکتـر مجتهدی رئیس هیئـت مدیره خانه 
محیـط زیسـت اسـتان آذربایجـان شـرقی در خصـوص فعالیت هـای 
ایـن سـازمانهای مردم نهـاد وعملکرد ایـن سـازمانها توضیحاتی ارائه 
کردنـد و آمادگی تشـکل هـای مردمی را در خصوص فرهنگ سـازی 

مصـرف صحیح آب اعالم داشـت.  
وی در ادامـه، بـه اهـداف کلـی طـرح بانـوی آب اشـاره کـرد وگفت: 
از اهـداف کلـی ایـن طـرح می توان بـه مشـارکت بانـوان در مدیریت 
مصـرف آب و همچنیـن جلـب مشـارکت همگانـی در اصـالح الگوی 

مصـرف آب اشـاره کرد.
وی همچنیـن در خصـوص اهـداف جزیی طـرح  نیز گفـت: از اهداف 
جزیـی ایـن طـرح مـی تـوان ایجـاد پـل ارتباطـی و موثـر بـا مـردم، 
تشـویق شـهروندان به اسـتفاده از لـوازم کاهنده مصـرف آب و تقویت 
راسـتای  در  دیگرخواهـی  فرهنـگ  و  اجتماعـی  مسـئولیت  رویکـرد 

صیانـت از منابـع طبیعـی و آبـی کشـور اشـاره کرد.
در ایـن همایـش هریـک از مدیـران روابـط عمومـی های اسـتانهای 
شـمالغرب کشـور از نحـوه همـکاری بـا سـمن هـای اسـتان خـود و 
همچنیـن عملکـرد روابـط عمومـی هـا توضیحاتـی را ارائـه کردنـد.

در این همایش هریک از مدیران روابط عمومی های استانهای 
شمالغرب کشور از نحوه همکاری با سمن های استان خود و 
همچنین عملکرد روابط عمومی ها توضیحاتی را ارائه کردند.
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نشسـت کارگـروه توسـعه مدیریـت شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
آذربایجـان شـرقی بـا حضـور مدیـر عامـل شـرکت، معـاون توسـعه 
مدیریـت و سـرمایه انسـانی سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان 
و اعضـای کارگـروه توسـعه مدیریـت در محـل سـالن کنفرانـس ایـن 

برگزار شـد. شـرکت 
در ابتـدای ایـن نشسـت مصوبـات جلسـه قبلـی کمیسـیون توسـعه 
مدیریـت بررسـی شـده و همـکاران ذینفـع گـزارش کوتاهـی از رونـد 

پیشـرفت و اجـرای هرکـدام از مصوبـات ارائـه دادنـد. 
در ادامـه، دسـتورکارهای جلسـه حاضر قرائـت و ضمن بررسـی آنها از 

نقطـه نظر کارشناسـی تصمیمـات مقتضی صـورت گرفت. 
در انتهای جلسـه، مهنـدس ایمانلو مدیر عامل شـرکت و دکتر فتح زاده 
معاونـت توسـعه مدیریـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان به 
بیـان نکتـه نظـرات خـود در ارتبـاط با موضوعات جلسـه و بطـور کلی 

برنامـه هـای تحول اداری بشـرح ذیـل پرداختند. 
مدیـر عامـل شـرکت بـا بیـان اینکـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
یـک شـرکت خدماتی بـوده و تامین اساسـی تریـن نیاز شـهروندان را 
برعهـده دارد تاکیـد نمودنـد کـه بایـد تاثیـر برنامـه هـا و فعالیت های 

شـرکت در مشـترکین نیـز مشـخص شـده و باید نظـرات آنهـا در این 
ارتبـاط اخـذ گردد. 

برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
آذربایجان شـرقی نیـز با اشـاره به دسـتور کار های جلسـه ضمن تقدیر 
از همـکاران در ارتبـاط بـا اقدامات انجام یافته در زمینه سـالمت اداری 
بیـان نمودنـد کـه بایـد هدف شـرکت در ایـن زمینـه جنبه پیشـگیرانه 
داشـته باشـد یعنی طـوری برنامه ریـزی نماییم که با اصـالح فرایند ها 

و رویـه هـا ظرفیـت اسـتفاده از تخطـی را بـه حداقل برسـانیم. 

حضور فعال وچشمگیر شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

در نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشور

مهنـدس جانبازرئیـس هیئت مدیره و مدیر عامل شـرکت مهندسـی آب و 
فاضالب کشـوردر نمایشـگاه پژوهـش و فناوری صنعت آب و برق کشـور 
و  در غرفـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی حضـور یافت .

در جریـان بازدیـد مهنـدس جانبـاز از غرفـه شـرکت آب و فاضـالب 
آذربایجان شـرقی گـزارش کوتاهـی از مهمترین پژوهش های انجام شـده 

در دسـت اجـرای شـرکت ارائـه گردیـد.
یکی از این طرحها سیستم سختی گیری آب به روش کریستالیزاسیون در 
بسـتر سیالی می باشـد این بمنظور حذف سـختی از آب بکار میرود که این 
طـرح در دسـت انجـام بوده و توسـط محقق طرح گزارش کاملـی از فرایند 

طـرح ، هزینه تمام شـده ، ظرفیـت طرح به مهندس جانبـاز ارائه گردید .
شـایان ذکر اسـت مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشـگاه پژوهش و فناوری 
وزارت نیـرو در 24 آذرمـاه بـا حضـور جمع کثیـری از مقامات و مسـئولین 
وزارت نیـرو ، مقـام عالـی وزارت نیـرو ، معاونیـن وزارت نیـرو ، مدیـران 
شـرکت های زیر مجموعـه وزارت نیرو، مدیران عامل شـرکت ها در حوزه 
توانیر، منابع آب و شـرکتهای آب و فاضالب شـهری و روسـتایی در محل 

پژوهشـگاه نیـرو برگزار گردیـد واین نمایشـگاه  بمـدت 2 روز برپا بود. 
الزم بـه ذکـر اسـت شـرکت آب و فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرفی با 

چندیـن طـرح کاربـردی از جمله:
* حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پالسمایی

* سیستم حذف بو از ایستگاههای پمپاژ فاضالب
* سیستم تصفیه به روش گرانولی

* مجموعـه مقـاالت و کتب و طرحهای پژوهشـی حضـور فعالی 
داشت.

در مراسـم اختتامیه جشـنواره و نمایشـگاه پژوهـش و فنـاوری وزارت نیرو، 
لوح تقدیر و تندیس جشـنواره به شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی 

اهداء شـد.

برگزاری نشست »کارگروه توسعه مدیریت« 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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 گرامیداشت میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و  روز  زن  در  شرکت 

زندگـی پرافتخـار و الهـام بخش حضرت فاطمه علیهاالسـالم، سرمشـق 
بانـوان  به ویـژه   ، ایمـان  بـا  انسـان های  همـه  بـرای  جامعـی  و  زیبـا 
خداجوسـت. او در اخـالق و معنویـت، خـرد و اندیشـه، دانـش و بینـش، 
آزادگـی و شـهامت، جمـال و کمـال و ایمـان، سـرآمد همه زنـان عالَم بود.  
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر  ایمانلـو  مهنـدس 
آذربایجان شـرقی بـه همـراه معاونین شـرکت در مراسـمی که بمناسـبت 
میـالد بـا سـعادت بانـوی نور و افتخـار حضرت فاطمـه زهـرا ) س ( وروز 
گرامیداشـت مقـام زن و با حضور همکاران زن شـاغل بمنظـور تجلیل از 
آنـان در سـالن کنفرانس شـرکت برگزار شـد، حضور یافتـه و از نزدیک با 

آنهـا دیـدار و گفتگـو کردند.
مهنـدس ایمانلـو ضمـن تبریـک ایـن روز خجسـته پیرامـون شـخصیت 
حضـرت فاطمه زهـرا)س( طی سـخنانی گفت: فاطمه شـخصیت و رشـد 
زن را نـه در زرق و برق هـای زندگـی و جامه هـای رنگارنـگ، بلکـه در 
بینـش و منـش مترقی و تربیت فرزندان شایسـته برای سـاختن جامعه ای 
آزاد و دنیایـی زیبـا و آراسـته بـه پاکی جسـت  وجـو می کرد  او بـا زندگی 
سـاده و سراسـر آگاهـی و فضیلـت خـود ثابت کـرد که یـک زن می تواند 
همـه افتخارهـای انسـانی را بـه دسـت آورد و در همـان حـال، شـیوه 

زندگـی اش سرمشـق همگان باشـد.
مهنـدس ایمانلـو در ادامـه با اشـاره به نقـش همـکاران در موفقیت های 
حاصلـه در شـرکت گفـت : مـا شـاهد زحمـات و تـالش های همـکاران 
خانـم هسـتیم و در ایـن میان نقـش همـکاران زن نیـز در موفقیت های 

شـرکت انکارپذیر نیسـت . همکاران زن هم در اداره مسـئولیت شـان زیاد 
اسـت  و هـم مسـئولیت خانـه و تربیـت فرزنـدان را بعهده دارنـد بنابراین 
تـالش آنهـا قابـل تقدیر بـوده و ماهم تالش مان براین اسـت تـا بتوانیم 
کارهایـی کـه درتـوان ماسـت و در شـان و منزلت آنها اسـت انجـام دهیم.

مدیـر عامـل شـرکت در خصـوص نقـش زن در توسـعه پایـدار در جوامع 
اسـالمي افـزود : در جوامـع امروز زنان بعنـوان یک بـازوي توانمند و پویا 
در جهت پیشـرفت و توسـعه کشـورها نقش بسـیار با اهمیتي داشـته اند 
و بحمدالـه در کشـور مـا مقام زن از جایگاه بسـیار باالیي برخوردار اسـت 
و یکـی از ارکان پایـداری هر سـازمان توجـه به روحیات و ایجـاد آرامش 

پرسـنل است.
مهنـدس ایمانلـو در ادامـه بـا اشـاره بـه نقـش همـکاران در موفقیـت 
هـای حاصلـه در شـرکت گفـت : قطـع یقین بـروز و ظهـور موفقیت ها و 
حرکت هـای مباهـات برانگیـز در سـطح شـرکت حاصل روحیـه خالقبت 
و نـوآوری و تـالش کلیـه همـکاران محتـرم در تمامـی مناطـق اسـتان 
می باشـد و در ایـن میان نقش همـکاران زن نیز در موفقیت های شـرکت 

نیسـت. انکارپذیر 
وی در ادامه خواسـتار مشـارکت بیشـتر همکاران خانم در ارائه پیشنهادات  

سـازنده را خواستار شد. 
قبل از سـخنان مدیرعامل، نماینده و مشـاورامور بانوان شـرکت گزارشـی 
از عملکـرد وفعالیتهـای امـور مربـوط بـه بانـوان را در طـول یـک سـال 

گذشـته ارائـه نمودند.
در ادامـه مراسـم، بانـوان شـاغل در شـرکتهاي آبفـاي اسـتان آذربایجان 
شـرقی به بیان مسـائل و مشـکالت خـود پرداختند و مهنـدس ایمانلو به 
سـواالت حاضریـن پاسـخ الزم را ارائـه ودر پایـان بـا اهداء جوایـز و لوح 

یادبـود، از تمامـي خواهـران تجلیل بعمـل آمد .

مدیرعامل: 
حضـرت فاطمـه )س( با زندگی سـاده و سراسـر آگاهی و فضیلـت خود ثابت 
کـرد کـه یـک زن می تواند همـه افتخارهـای انسـانی را بـه دسـت آورد و در 

همـان حال، شـیوه زندگی اش سرمشـق همگان باشـد.
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برگزاری دوره آموزشی »حقوق شهروندی در نظام اداری« 
دوره آموزشی»حقوق شهروندی در نظام اداری« با حضور تعدادی از همکاران 
در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در ابتدای مراسم معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت ضمن خیر مقدم 
گویی به مدعوین ،  گزارشی از روند مجموعه اقدامات انجام یافته در ارتباط با 

حقوق شهروندی در شرکت ارائه نمود . 
وی در گزارش خود به دوره های آموزشی برگزار شده درارتباط با حقوق 
شهروندی برای سطوح مختلف کارکنان، استقرار میز خدمت حضوری و 
الکترونیکی، بهره گیری از دفاتر پیشخوان در سطح استان برای ارائه خدمات 
به مردم ، تشکیل تیم های بازرسی در حوزه سالمت اداری و طرح تکریم 
ارائه خدمات مناسب برای مشترکین اشاره  از  ارباب رجوع برای اطمینان 

نمودند. 
انسانی سازمان  زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه  ادامه دکتر فتح  در 
مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از مدیریت و همکاران شرکت 
از  از شرکت آب و فاضالب استان به عنوان یکی   ، برای برگزاری دوره 
شرکت های پیشرو در زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم نام برده و اضافه 
نمودند فعالیت های شرکت در غالب زمینه ها بویژه در بخش تحول اداری، 
اصالح فرایند های ارائه خدمات به مردم ، استقرار میز خدمت الکترونیکی و 

سالمت اداری شایسته تقدیر است. 

سپس دکتر رهایی مدرس دوره  به تشریح مطالب مرتبط با حقوق شهروندی 
و حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخته و عنوان کردند که هدف اصلی از 
این موضوع شناخت حقوق مردم و تالش برای برآورده نمودن آن در راستای 

تامین رضایتمندی مردم می باشد. 
وی برای توضیح مبانی موضوع، از آیات مختلف قرانی، روایت ها و احادیث 
استفاده نموده و اجرای مطلوب حقوق شهروندی را بستری مناسب برای 

برقراری ارتباط بین مردم و دولت برشمردند. 
شایان ذکر است دکتر رهایی استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی 

دانشگاه مفید بوده و در این حوزه پژوهش های مختلفی انجام داده است.

کسب رتبه »شایسته تقدیر ویژه«  در راستای فعالیت های فرهنگی و دینی توسط  

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
معـاون منابـع انسـانی و پشـتیبانی و اموردینـی و فرهنگـی شـرکت مهندسـی آب و فاضالب کشـوراز 
مسـئول دینـی و فرهنگـی شـرکت آب و فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقی تشـکر و قدردانی کرد.

طـی ارزیابـی بعمـل آمـده توسـط شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب کشـور، شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان آذربایجـان شـرقی توانسـت رتبـه »شایسـته تقدیـر ویـژه در سـال 1397 »در بیـن کلیـه 

شـرکت های آب و فاضـالب سراسـر کشـور را کسـب نمایـد.
در همیـن راسـتا مهنـدس گیاهـی معـاون منابـع انسـانی و پشـتیبانی و مهاجـری مسـئول دینـی و 
فرهنگـی شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب کشـور بـا ارسـال لوح سـپاس، ضمـن تقدیـر از مهندس 
ایمانلـو مدیـر عامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان از صمد شـکری مسـئول دینی و فرهنگی شـرکت 

در راسـتای کسـب رتبـه »شایسـته تقدیـر ویـژه در سـال 1397«  در بیـن شـرکت هـای آب و فاضـالب سراسـر کشـور ، تشـکر و قدردانی 
کردند. 

انتصاب مهندس ایمانلو به عنوان رئیس شورای پشتیبانی بسیج پایگاه  
حضرت ابوالفضل)ع( شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

طی حکمی از سـوی سـرگرد پاسـدار سـیروس رضایی فرمانده حوزه مقاومت بسـیج کارمندان شـهید قاضی )ره( سـپاه عاشـورا، 
مهنـدس  علیرضـا ایمانلـو بعنوان رئیس شـورای پشـتیبانی بسـیج پایـگاه حضـرت ابوالفضل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان 

شـرقی بمدت 2 سـال منصـوب گردید.
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انتصابات

قدردانی 
 دکتر محمدرضا پورمحمدی  استاندار  استان آذربایجان شرقی 
بمنظور حضور، همراهی و امدادرسانی صادقانه به زلزله زدگان 
استان از مهندس ایمانلو مدیر عامل و سایر کارکنان خدوم شرکت 

قدردانی نمود. 
 آقای گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند 
و  آب  امور  مدیر  نیا  به مهندس محمدی  لوح سپاس  ارسال  با 
فاضالب مرند و مجموعه همکاران بخاطر تالش واهتمام ارزنده 
و مستمر در امر تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع و عملکرد 

رضایت بخش ایشان ، تشکر و قدردانی کرد.
 دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جانشین 
استاندار در شورای فنی استان آذربایجان شرقی بمنظور کسب 
رتبه سوم توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در سال 97 از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت قدردانی نمود. 

 دکتر جوانپور رئیس دانشگاه آزاد  اسالمی آذربایجان شرقی با 
ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و  به مهندس  ارسال لوح سپاس 
فاضالب استان بخاطر تدبیر شایسته و تالش بایسته و همکاری 
همه جانبه با این واحد دانشگاهی که با درایت و کفایت همسو و 

همنوا بود، تشکر و قدردانی کرد.
 دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه و دکتر محبی معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ارسال لوح سپاس به مهندس ایمانلو 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بخاطر تالش و کوشش 
مضاعف در راستای تحکیم ارتباط دانشگاه و صنعت و دانش بنیان 
نمودن تولید و خدمات ملی و عصر اقتصاد مقاومتی، تشکر و قدردانی 

کرد.

 مهندس عظیم اصغری مدیر توزیع برق بستان آباد با اهداء لوح 
سپاس از مهندس گلوانی مدیر امور آب و فاضالب بستان آباد و 
مجموعه همکاران منطقه، بخاطر همکاری با اداره برق بستان آباد در 
اجرای سیاست های پیک سایی وزارت نیرو و شرکت توانیر، تشکر و 

قدردانی به عمل آورد .

  اهالی کوی شهدای قراملک تبریز با ارسال و نصب بنر ضمن ابراز 
خشنودی از اجرای شبکه فاضالب شهری در کوی بن بست شهدای 
قراملک، از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 

و مجریان توانمند شبکه فاضالب، تشکر و قدردانی کردند .

 در راسـتای یکپارجـه سـازی شـرکت هـای آب و فاضـالب 
شـهری و روسـتایی انتصابهـای ذیل از سـوی مهنـدس ایمانلو 
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی 

انجام گرفت:
ـ  ابراهیم سلیمانی بعنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 

مراغه
ـ  احمد محسنی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب منطقه 6 

تبریز
ـ  حسن حسنی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان 

چاراویماق
ـ  نادر سلیمانی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان  

هوراند
ـ  علی جعفرپور بسطام بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب  

شهرستان ورزقان
ـ  بهمن فتح الهی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب 

شهرستان خداآفرین
ـ  سلیم قربانی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان 

ملکان
ـ  محمد باقرزاده بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب 

شهرستان هشترود

ـ  محمدرضا جهانگیری بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب 
شهرستان بستان آباد

ـ  رضا شرقی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان 
عجب شیر

ـ سیروس علی نژاد بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب 
شهرستان جلفا

ـ فردین اسماعیلی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب 
شهرستان بناب

ـ غالمرضا ابراهیمی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب 
شهرستان میانه

ـ مختار رحیمی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان 
آذرشهر

ـ  حسین وکیلی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان 
تبریز

ـ سید جعفر تیز مغز بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب 
شهرستان شبستر

ـ  صمد محمدی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب 
شهرستان سراب

ـ  عادل دادگر بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان 
کلیبر
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اخبار ورزشی

تیم دو و میدانی صنعت آب و برق آذربایجان شرقی 
مقام نخست مسابقات سراسری وزارت نیرو را کسب کرد

در مسابقات سراسری دو و میدانی وزارت نیرو )ویژه آقایان ( تیم  صنعت آب و برق 
آذربایجان شرقی توانست مقام اول این دوره ازمسابقات را از آن خود نماید.

در این مسابقات سراسری وزارت نیرو که در کرج  برگزار گردید، تیم دو و میدانی تیم صنعت 
آب و برق استان آذربایجان شرقی موفق شد در بین تیم های شرکت کننده به مقام  قهرمانی 

در این دوره از مسابقات دست یابد.
شایان ذکر است همکاران در انفرادی مهدی گلبازی در دو 800 متر مقام سوم   ومحمد 
طوسی در دو 1000 متر مقام  سوم ، سجاد ابراهیمی مقام  اول گروهی دوی چهارصد متری 

امدادی و محمد سرابی مقام اول 200 متر را کسب کردند. . 
همچنین در مسابقات آمادگی جسمانی نیز آقای محمد سرابی از تیم صنعت آب و برق 

آذربایجان شرقی  توانست مقام دوم را کسب نماید.

تیم بدمینتون  بانوان شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی در مسابقات بدمینتون 

کارکنان دولت  استان نایب قهرمان شد

در مسابقات بدمینتون کارکنان دولت )ویژه بانوان( که در شهر 
تبریز برگزار شد، تیم بدمینتون بانوان شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی توانست مقام دوم این دوره از مسابقات 

را کسب نماید.
این مسابقات که همه ساله و با حضور کارکنان ادارات برگزار 
می شود، امسال نیز با حضور از ادارات و دستگاههای اجرایی 
استان در سالن آکادمی بدمینتون برگزار و در نهایت، تیم هایی 
بانوان شرکت آب و فاضالب استان مقام دوم و در انفرادی نیز 
همکارمان خانم وثوقیان مقام سوم این دوره از مسابقات را از 

آن خود کرد.

بـه مناسـبت میالد حضرت محمـد مصطفـی )ص( و هفته مبارک 
فاضـالب  و  در شـرکت آب  تسـنن  اهـل  از همـکاران  وحـدت، 

آذربایجان شـرقی تجلیـل بعمـل آمـد.
به مناسـبت میالد با سـعادت پیامبر اعظـم )ص( و والدت حضرت 
امـام جعفـر صادق )ع( و هفته ی وحدت مراسـم جشـنی با حضور 
معاونیـن و جمعـی از همـکاران، در محـل نمازخانه شـرکت آب و 

فاضالب اسـتان برگزارشد.
در ایـن مراسـم بـا شـکوه، حجت االسـالم قربانی از اسـاتید حوزه 
و دانشـگاه ضمـن تبریـک هفته وحـدت، به هم دلـی و جلو گیری 
از تفرقه افکنی در بین مسـلمانان و ایسـتادگی در مقابل دشـمنان 

اسـالم و الفـت و مهربانـی بین مسـلمانان تاکید کرد.
وی افـزود: هـدف از برگـزاری ایـن مراسـم، تقویت روحیـه و هم 
دلـی و حفـظ وحـدت امـت اسـالمی و تمسـک بـه قرآن و سـنت 

پیامبـر اسـالم)ص( و تبعیت از دسـتورات اسـالم دانسـت و خاطر 
نشـان کردنـد: وحـدت اسـالمی کـه معیـار آن پیامبـر اسـالم بود 
یکـی از عوامـل مهـم پیشـرفت هـا و پیـروزی هـای پـی در پـی 
اسـالم بـوده اسـت  و مـا در ایـن دوران و حـال حاضر، بیشـتر به 
اتحـاد نیـاز داریـم . و در زمانـی کـه برخـی با نـام دین بـه جنگ 
بـا دیـن آمدنـد، وحدت مسـلمانان ، عامل شکسـت دشـمنان دین 

بود.  خواهـد 
در ادامـه ایـن مراسـم از 2 نفـر از همـکاران اهل تسـنن بـا اهداء 

لـوح سـپاس قدردانی شـد.
شـایان ذکـر اسـت بـه همیـن مناسـبت بـا هماهنگی بعمـل آمده 
توسـط شـورای فرهنگـی و دینـی شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
تعـدادی از همـکاران خانـم از مـوزه خانـه مشـروطیت و مسـجد 

جامـع تبریـز بازدیـد بعمـل آوردند.

تجلیل از همکاران اهل تسنن در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
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کسب مقام سوم مسابقات سراسری فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو 

توسط تیم فوتسال شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

مسابقات فوتسال  شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گرامیداشت هفته بسیج 

تیم فوتسال شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی مقام سوم 
مسابقات سراسری فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو را از آن خود کرد.

این دوره از مسابقات فوتسال وزارت نیرو که توسط کمیته ورزش برق 
و  آب  فوتسال شرکت  تیم  شد،  برگزار  چابکسر  در شهر  گیالن  استان 
فاضالب استان آذربایجان شرقی با انجام 7 بازی توانست دراین مسابقات 

در بین 31 تیم، مقام سوم را کسب کند .
الزم به ذکر است این دوره از مسابقات با حضور 31 تیم ورزشی از سراسر 
کشور و از تاریخ 16 لغایت 22 آبانماه و به میزبانی استان گیالن برگزار 

گردید . 
همچنین همکاران شرکت کننده در این مسابقات آقایان: ناصر وصالی، علی 

باقری، احمد آفتاب، محمد احمدنژاد، یوسف جاللی، علی شوکتی، علی 
اصغر تیموری ،داود ابهری، حسین سلطانی  و ناصر رهنما بودند. 

شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  داخلی  فوتسال  مسابقات   
گرامیداشت هفته بسیج مابین تیم های مناطق و واحدهای مختلف شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی در قالب9 تیم آغاز و با قهرمانی تیم فوتسال 

ستاد A به پایان رسید . 
این مسابقات که همه ساله و با حضور تیم های واحدها و مناطق مختلف 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج 
برگزار می شود، امسال نیز با حضور 9 تیم شرکت کننده از واحدهای تابعه 
شرکت در سالن مسابقات ورزشی آزادی شهرداری تبریز شروع و با انجام 20 
بازی، در نهایت تیم ستاد A مقام نخست و تیمهای آبفای شبستر و منتخب 

آبفای اهر ، هریس و کلیبر بترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند . 

دوم  مقام  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  والیبال  تیم 
مسابقات سراسری والیبال پیشکسوتان وزارت نیرو را از آن خود کرد.

این دوره از مسابقات والیبال وزارت نیرو که در شهر زاهدان برگزار شد تیم 
والیبال شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با انجام 6 بازی 

توانست دراین مسابقات در بین 15 تیم مقام سوم را کسب کند .
الزم به ذکر است این دوره از مسابقات با حضور 15 تیم ورزشی از سراسر 
کشور و از تاریخ 4 لغایت 10 دیماه به میزبانی آب منطقه ای استان سیستان 

و بلوچستان برگزار گردید . 
همچنین همکاران شرکت کننده در این مسابقات آقایان ناصر وصالی، علی 
غفاری، فریدون برقی ، علی جلیل زاده، سیروس علی نژاد، بهرام عبدالی، 

حمیدرضا غالمپور  و شیخعلی بودند.

کسب مقام دوم مسابقات سراسری والیبال پیشکسوتان وزارت نیرو 
توسط تیم والیبال شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

اخبار ورزشی






