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به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب انجام گرفت :

دیدار مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی 
با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز

2

هاشم  آل  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولي  نماينده 
محبوب تبريز در ديداری که به مناسبت هفته 
صرفه جويی در مصرف آب با دست اندرکاران ، 
مديران و کارکنان شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستايی استان انجام گرفت ، گفت : 
خدمت به جامعه بشري علي الخصوص خدمت 
به جامعه اسالمي در نزد خداوند اجر اخروي 
که  از خدمات هستند  بعضي  دارد مخصوصاً 
جنبه حیاتي داشته و خدمات شرکت هاي آب 

و فاضالب نیز از اين نوع مي باشد .
نماينده ولي فقیه در استان با اشاره به اهمیت 
آب در زندگي جانداران و گفت : آب بعنوان 
برکت خداوندی است که حیات می بخشد ، 
حیات را حفظ می کند و بشر و زمین را پاکیزه 
نگه می دارد . آب در قرآن اهمیتی عمیق دارد 
خداوند متعال در آيات متعددی از قرآن کريم، 
اين  و شکرگزاری  آب  در  تفکر  به  را  انسان 

نعمت بزرگ دستورداده است .
که  آب  لفظ   : شد  متذکر  تبريز  جمعه  امام 
معادل عربی آن »ماء« ۶۳ بار در قرآن آمده 
است، اين آيات اشاره دارند که عرش خداوند 
بر روی آب بوده و حیات همه جان داران به 
آب وابسته است و نیز از نقش های گوناگون 
آن در زمین از احیای زمین، سرسبزی طبیعت، 
رويش گیاهان ، پیدايش مراتع، مزارع و باغ ها 
میوه ها،  گوناگون  انواع  و  مختلف  درختان  با 

سخن رفته است.
بر  آب  نزول  آيات  اين  در   : داد  ادامه  وی 
کوه های بلند و تأمین آب گوارای آشامیدنی، 
و تسخیر آب  بزرگ  رودهای  و  نهرها  ايجاد 
است.  شده  اشاره  نیز  انسان  برای  درياها 
آياتی چند نیز از وجود آب در جهان آخرت از 

نعمت های بهشت، خبر داده شده است.
حیات  افزود:  استان  در  فقیه  ولی  نماينده 
تمامي موجودات زنده به آب وابسته است و 
به  خداوندي  نعمت  اين  از  زمانیکه  تا  انسان 

وفور بهره مند است ارزش آنرا نمي داند ولي 
زمانیکه با قطعي و کمبود آب مواجه مي شود 
آن موقع به ارزش واالي آن واقف مي شود. 
بنابراين زندگي تمام موجودات ، نبات ، حیوان 
و انسان به آب وابسته بوده و براي آنها بعد 
حیاتي داشته و بدون آن اصاًل زندگي مقدور 

نیست .
وی در ادامه گفت : در قرآن کريم گاه نزول 
آب از آسمان از نشانه  های ربوبّیت مستمر الهی 
شناسانده شده که چگونه خدای حکیم، آب را 
اندازه بر زمین  با تدبیر و تقدير حکیمانه، به 
مرده می ريزد و با آن به زمین و اهل آن حیات 
می بخشد؛ در اين آيات تمام شگفتی هايی را 
که در آفرينش مخلوقات مختلف هست و رشد 
آب  نزول  به  را  موجودات  اين  تمامی  نمو  و 
وابسته دانسته است و اين خود از شگفتی های 

بزرگ جهان خلقت و از آيات الهی است.
و  مردم  از  دعوت  ضمن  تبريز  جمعه  امام 
در مصرف  به صرفه جويی  شهروندان عزيز 
آب گفت : اگر بخواهیم شکر نعمت خداوند 
را در خصوص آب به جای آوريم اين همان 

صرفه جويی است.
وی با اشاره به برخی استفاده های ناصحیح از 
آب شرب بهداشتی گفت : فرهنگ سازی در 
نحوه مصرف درست آب بايد مورد توجه قرار 

گیرد تا در کارهای روزمره که از آب استفاده 
می شود اسراف و هدرروی آن کاهش يابد .

نماينده ولي فقیه در استان در ادامه با تاکید 
شبکه  احداث  به  مسئولین  جدی  توجه  بر 
فاضالب در سطح استان گفت : اجرای طرح 
فاضالب يک مقوله بسیار مهم و واجب است 
الحمداهلل و به برکت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ايران در تعدادی از شهرهای استان 
دارای شبکه فاضالب بوده که پساب تصفیه 
شده آنها برای احیاء به درياچه ارومیه انتقال 
با  و  بزودی  امیدوارم  که  شد  خواهد  داده 
اقداماتی که انجام می شود درياچه احیاء شود .

امام جمعه تبريز در پايان سخنان خود ضمن 
از  برخی  آبرسانی  شبکه  اصالح  بر  تاکید 
محالت تبريز از مهندس ايمانلو مدير عامل 
و کلیه کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 
آذربايجان شرقی و کسانیکه در رابطه با تامین 
آب فعالیت می کنند ،تشکر و قدردانی نمود .

هاشم  آل  االسالم  حجت  سخنان  از  پیش 
و  آب  شرکت  عامل  مدير  ايمانلو  مهندس 
به  اشاره  ضمن  شرقي  آذربايجان  فاضالب 
دستورالعمل يکپارچه سازی شرکت های آب 
از  گزارشی   ، روستايی  و  فاضالب شهری  و 
و  برشمرد  را  يافته  انجام  اقدامات  و  فعالیتها 

  بقیهدرصفحهبعدی
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی :

در سال 97 بیش از 235 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب در سطح شهرهای 
استان آذربایجان شرقی انجام شده است

3

گفت : اين شرکت در ۶2 شهر استان آذربايجان 
ارائه خدمات می نمايد که 100 درصد  شرقی 
شرب  استان  شهرنشین  مناطق  جمعیت 

بهداشتی از اين نعمت الهی بهره مند هستند.
و  تولید  میزان   : داد  ادامه  عامل شرکت  مدير 
پیک مصرف در سطح  در  توزيع آب  و  تامین 
استان حدودا 9 مترمکعب در ثانیه و در تبريز نیز 

در حدود 5 مترمکعب در ثانیه می باشد.
جويی  صرفه  به  درادامه،  ايمانلو   مهندس 
مشترکین  توسط  آب  در مصرف  درصدی   10
از  و  کرد   اشاره  مصرف  الگوی  رعايت  و 
شهروندان در خواست نمود توصیه های شرکت 
در  تا  بگیرند  جدی  را  استان  فاضالب  و  آب 

خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشوند.
فاضالب  و  آب  مديرعامل  ايمانلو  مهندس 
و ضرورت  اهمیت  به  اشاره  با  آذربايجانشرقی 
دفع  و  استان  در  فاضالب  شبکه  اجرای طرح 
امروزه   : گفت  خانگی  فاضالبهای  بهداشتی 
ترين  ضروري  از  يکي  فاضالب  شبکه  ايجاد 
تاسیسات مورد نیاز جوامع بشري جهت رعايت 
اين  در  گردد  مي  محسوب  عمومي  بهداشت 
راستا ۶5درصد از جمعیت شهري استان و 80 

درصد شهروندان تبريزی از پوشش تاسیسات 
جمع آوري و دفع فاضالب برخوردار می باشد 
که امیدواريم با تالش همکاران بتوانیم اين رقم 

را به 100 درصد برسانیم.
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدير 
آذربايجان شرقی در خصوص اجرای طرح مدول 
از  تبريزگفت: يکی  دوم تصفیه خانه فاضالب 
تصفیه خانه  دوم  مدول  اجرای  مهم  اهداف 
پساب  از  استفاده  تبريز  کالنشهر  فاضالب 
تولیدی بعنوان تامین کننده بخشی از آب مورد 
نیاز احیای درياچه ارومیه بوده که انشاء اله در 

صورت اختصاص اعتبارات الزم و بموقع بتوانیم 
تا سال آينده قسمت مايع آنرا که تامین کننده 
بخشی از منابع آبی درياچه ارومیه می باشد، به 

بهره برداری برسانیم . 
مهندس ايمانلو در پايان با اشاره به انتقال آب 
ارس به تبريز گفت : با توجه به نیاز روزافزون 
کالنشهر تبريز، تامین منابع جديد آبی برای اين 
شهر ضروری است و يکی از منابع پیش بینی 
شده انتقال آب به اين کالنشهر، طرح آبرسانی 
ارس به تبريز است که ضرورت دارد در اجرای 

آن تسريع شود .

ادامهازصفحهقبلی   

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  پرسنل  کلیه  روزی  شبانه  های  تالش 
آذربايجان شرقی درتمامي بخش ها برای  تامین و توزيع مناسب آب قابل تقدير 
بوده و در سال 97 بیش از 2۳5 کیلومتر اصالح و توسعه آب در سطح شهرهای 
کنتور خراب مشترکین  فقره  از 17780  بیش  و  اجرا  آذربايجان شرقی  استان 

تعويض شده است .
مهندس ايمانلو مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان با اعالم اين مطلب 
افزود :  مسئولیت پذيري در شرکت آب و فاضالب يک اصل مهم است و کلیه 
همکاران و مديران بر اين امر واقف هستند و در اين راستا در تابستان سال گذشته 
هیچ مشکلی از بابت قطعی و کمبود آب در هیچ يک از شهرهای استان وجود 

نداشته و امیدواريم برای تابستان سالجاری نیز برنامه ريزی اساسی انجام شده 
مشکلی وجود نداشته باشد .

مدير عامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی افزود: اين شرکت در حال 
حاضر 100درصد جمعیت شهری در ۶۳ شهر استان با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون 
و 9۶1 هزار نفر را تحت پوشش آب شرب بهداشتی قرار داده و با واگذاری  بالغ 
بر 48789 فقره انشعاب جديد آب  در سال 97 به متقاضیان در سطح شهر استان، 

کل انشعابات آب با آحاد، به يک میلیون و ۳1۳ هزار فقره رسیده است .
مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به اصالح و توسعه شبکه آب 
در کلیه شهرهای استان گفت : در طول سال 97 بیش از 2۳5 کیلومتر اصالح 
و توسعه شبکه آب اجرا شده و طول شبکه آب نیز به بیش از 9400 کیلومتر 

رسیده است.
وی اضافه کرد : شرکت آب و فاضالب استان در طول سال گذشته و سالجاری با 
تالش پرسنل خدوم خود در تمامي زمینه هاي کاري توانسته است خدمات قابل 
قبولي را به شهروندان و مشترکین محترم ارائه نمايد و امیداوريم درادامه سالجاری 
نیز طبق فرمايشات مقام معظم رهبری که » سال رونق تولید« نامگذاری شده 
است، با پويايي و خالقیت در کارهاي محوله، شاهد تداوم خدمات رساني مطلوب 
به مشترکین عزيز باشیم لذا تالشهاي شبانه روزي پرسنل شرکت در تمامي 

بخش ها برای  تامین و توزيع مناسب آب قابل تقدير است .



98 نشریه الکترونیکی  داخلی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ســال چهارم      شــماره دوازدهم     تیر ماه  4

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در هفته صرفه جویی در مصرف آب 

برمشارکت همگانی شهروندان درصرفه جویی مصرف آب تاکید کرد
بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب همواره مورد تاکید 
برنامه ريزی  و  تمهیدات  اتخاذ  به  ملزم  را  واين شرکت خود  است  بوده 

برای استفاده درست آب شرب توسط مشترکین کرده است.
در  آذربايجان شرقی  فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل  ايمانلو  مهندس 
آستانه هفته صرفه جويی در مصرف آب به منظور تبیین اهمیت جايگاه 
آب در زندگی روزمره شهروندان و نهادينه کردن فرهنگ مصرف بهینه 
آب و صرفه جويی در مصرف آب طی گفتگويی با تاکید بر تداوم وضعیت 
کاهش  از  جلوگیری  برای   : گفت  استان  آشامیدنی  آب  وکیفی  کمی 
وضعیت کمی و کیفی آب استان در سالهای آتی بايستی برنامه ريزی های 

الزم انجام گیرد و راهکارهای الزم پیش بینی و پیگیری گردد .
وی افزود: بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب استان 
همواره مورد تاکید بوده است واين شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات 
کرده  مشترکین  توسط  آب شرب  درست  استفاده  برای  ريزی  برنامه  و 

است.
مدير عامل شرکت درادامه به هفته صرفه جويی در مصرف آب اشاره 

کرد و افزود : هفته صرفه جويی 
تیرماه در سراسر کشور  لغايت هفتم  از يکم  در مصرف آب همه ساله 
بعنوان هفته صرفه جويی در مصرف آب نامگذاری شده و شرکت آب و 
فاضالب آذربايجان شرقی نیز همگام با ساير استانها اقدامات اساسی در 

جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه شهروندان انجام می دهد.
مدير عامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی با اشاره به اهمیت 
فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه آب دربین مردم و مشترکین 
با  سال  طول  در  تنها  نه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   : گفت  عزيز 
به  که  آب  مقوله  خصوص  در  ويژه  رسانی  اطالع  و  ترويجی  رويکرد 
عنوان ارزشمندترين نعمت الهی و مهمترين عامل تداوم حیات موجودات 
می باشد، اقدامات اساسی انجام داده است بلکه در طول هفته صرفه جويی 
و  مصاحبه ها  و  تیزرها  پخش  به  نسبت  سیما  و  صدا  هماهنگی  با  نیز 
میزگردهای راديو و تلويزيونی ، چاپ و توزيع بروشورهای صرفه جويی 
در بین مشترکین بمنظور ترويج فرهنگ صرفه جويی در جامعه اقدامات 

خوبی انجام می دهد.
وی ادامه داد : اين شرکت در طول هفته صرفه جويی در مصرف آب و 
متناسب با روزهای هفته اقداماتی از جمله هماهنگی با ائمه جمعه برای 
پرداختن به موضوع آب در نماز جمعه ، توزيع اقالم فرهنگی و بسته های 
آموزشی،  هماهنگی و برگزاری برنامه های بازديد از تاسیسات شرکت، 
معرفی و تقدير از مشترکان خوش حساب و مشترکان کم مصرف ، نصب 

تجهیزات کاهنده مصرف آب در اماکن عمومی انجام می د هد.
مدير عامل شرکت همچنین توصیه کرد : شهروندان عزيز نیز با استفاده 
از شیر آالت کاهنده و همچنین با استفاده از لباسشوئی و ظرفشوئی های 
استاندارد و کم مصرف نسبت به صرفه جوئی در مصرف اين مايه حیاتی 

کوشا باشند .
مهندس ايمانلو درادامه لزوم صرفه جويی در مصرف آب و رعايت الگوی 
مصرف را مورد تاکید قرار داد و از شهروندان در خواست نمود توصیه های 
شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی 

دچار مشکل نشوند .
مديرعامل شرکت ضمن درخواست مجدد از همشهريان عزيز درخصوص 
مايه  اين  درخصوص  جويی  صرفه  و  بهداشتی  شرب  آب  اسراف  عدم 
حیات گفت : آب ارزشمندترين عطیه الهی و مهمترين عامل تداوم حیات 
موجودات زنده و رکن اصلی توسعه پايدار است .فقدان يا کمبود اين مايه 
حیات بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز نابسامانی های 
فراوان میگردد.در اين راستا و در جهت جلوگیری از اسراف و هدرروی 
آب، الگوهای توصیه شده برای مصارف سرانه خانگی برای هر نفر150 
با  امیدواريم شهروندان محترم  تعیین شده است که  روز  لیتر در شبانه 
حیات  مايه  بیشتر  اتالف  از  آب  مصرف  نحوه  در  دقت  و  آنها  رعايت 

جلوگیری نمايند.
وی در پایان به اسامی روزهای هفته صرفه جویی در مصرف آب 

بشرح ذیل اشاره کرد :
شنبه 98/4/1 ـ مدیریت مصرف آب و انرژی و خانواده

افکار عمومی  انرژی،  یکشنبه 98/4/2 ـ مدیریت مصرف آب و 
و رسانه

دوشنبه 98/4/3ـ  مدیریت مصرف آب و انرژی، صنعت و، معدن، 
سازمانه ی عمومی و موسسات خصوصی

منابع  غذا،  انرژی،  و  آب  مصرف  مدیریت  ـ   98/4/4 شنبه  سه 
طبیعی و حفظ محیط زیست

خدمات  انرژی،  و  آب  مصرف  مدیریت  ـ   98/4/5 چهارشنبه 
شهری و روستایی و جلب مشارکت های مردمی و خیرین

و  اقتصاد  انرژی،  و  آب  مصرف  مدیریت  ـ   98/4/6 شنبه  پنج 
حقوق شهروندی

جمعه 98/4/7 ـ مدیریت مصرف آب و انرژی و آموزه های دینی.
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تقدیر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز
 از فعالین سازمان های مردم نهاد در بخش آب

نشست صمیمی و جلسه توجیهی مسئولین شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

با اعضای شورا و اهالی شهر باسمنج درخصوص اجرای طرح رینگ آب رسانی تبریز
نشست مشترک معاون فرماندار تبريز، بخشدار 
تعدادی  و  اسالمی  شورای  ،اعضای  باسمنج 
توسعه  و  معاون مهندسی  با  باسمنج  اهالی  از 
و  آب  مدير  و  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
و  طرح  توجیه  بمنظور  تبريز  منطقه  فاضالب 
بررسی راهکارها برای تعامل هر چه بیشتر در 
سالن  در  تبريز  رينگ  طرح  اجرای  خصوص 
اجتماعات شرکت آب و فاضالب استان برگزار 

شد .
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دراين   ، شرقی  آذربايجان  استان  فاضالب 
مهندسی  معاون  خانی  مهندس  نشست، 
استان  وفاضالب  آب  شرکت  توسعه  و 
آذربايجان شرقی ضمن خیرمقدم گويی و تشکر 
و قدردانی از حضور معاون فرماندار، بخشدار، 
اهالی  از  تعدادی  و  اسالمی  شورای  اعضای 
عملکرد  از  کوتاهی  گزارش  باسمنج،  شهر 
نحوه  در خصوص  شرکت  اين  های  وفعالیت 
را  تبريز  رينگ  طرح  اجرای  از  هدف  و  اجرا 

تشريح نمود. 
نگرانی  باسمنج  اهالی  جلسه،  اين  ادامه  در 
های خود را در خصوص اجرای اين طرح ابراز 
و  توسعه شرکت  و  معاون مهندسی  و  داشتند 
و  تبريز  رينگ  اجرای  اهداف  طرح  مجريان 
تکمیل چرخه توزيع آب شرب کالنشهر تبريز 

را برای اهالی بیان نمودند. 

مسئولین  حضور  با  جلسه  اعضای  ادامه،  در 
میدانی  بازديد  تبريز  رينگ  طرح  از  شرکت 
بازديددر  اين  با  باسمنج  اهالی  و  آورده  بعمل 
جريان اجرای طرح و اهداف آن قرار گرفتند . 
انتقال  الزم به توضیح است طرح رينک خط 
آبرسانی جنوب  و جنوب شرقی تبريز بمنظور 
آبرسانی و تامین آب مناطق واقع در شهرکهای 
جديد خاوران ، آذران ، فجر ، امیديه ، کندرود 
و باسمنج می باشد که در ادامه خط آبرسانی 

زرينه رود و بطول حدود 2۶ کیلومتر از مخزن 
 ،  1000 اقطار  با  باسمنج  مخزن  تا  انديشه 
با احداث يکباب  1400 و 1۶00 میلیمتری و 
مخزن  بعنوان  مکعبی  متر  هزار   10 مخزن 
مجاورت  در  پمپاژ  ايستگاه  يکباب  و  مکش 
يکباب  احداث  همچنین  و   11 شماره  مخزن 
در  مکعبی  متر  هزار   100 ظرفیت  به  مخزن 
مخزن  عنوان  با  تبريز  شهر  جنوب  ارتفاعات 

تعادل و ذخیره در حال احداث می باشد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر  سید محمد علی آل هاشم نماينده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه محبوب تبريز به مناسبت هفته صرفه جويی در مصرف 

آب در نماز جمعه تبريز از فعالین سازمانهای مردم نهاد تقدير کرد .
در آخرين روز از هفته صرفه جويی در مصرف آب حجت االسالم والمسلمین 
آل هاشم نماينده ولی فقیه در استان آذربايجان شرقی و امام جمعه محبوب 
تبريز برای اولین بار در سطح کشور از تريبون نماز جمعه تبريز طی سخنانی 
ضمن دعوت از مردم و مشترکین برای صرفه جويی در مصرف آب و برق، از  
مديريت مصرف آب با اهداء لوح سپاس تقدير و تشکر به عمل آورد.فعالین سازمانهای مردم نهاد بخاطر فعالیت های آموزشی و فرهنگی در حوزه 
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مدیر عامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی در برنامه زنده رادیویی سحرلر :

صرفه جویی در مصرف آب ، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفاظت از منابع آبی است 

6

تبیین راهکارهاي مصرف صحیح آب در جهت 
و  آب  مصرف  در  جويی  صرفه  فرهنگ  ارتقاي 
اسراف نکردن آن، بهترين راه برای سپاس از خالق 

يکتاست. 
مهندس ايمانلو مديرعامل شرکت آب و فاضالب 
هفته  از  روز  سومین  در  شرقی  آذربايجان 
صرفه جويی درمصرف آب بصورت تلفنی در برنامه 
زنده راديويی »سحرلر«  به منظور تبیین اهمیت 
جايگاه آب در زندگی روزمره شهروندان و نهادينه 
کردن فرهنگ مصرف بهینه آب و صرفه جويی 
در مصرف آب حضور يافته و ضمن پاسخگوئي 
به سواالت مجري برنامه، نسبت به تشريح اهمیت 
و جايگاه آب در جامعه در هفته صرفه جويی در 

مصرف آب پرداخت .
مهندس ايمانلو مدير عامل شرکت آب و فاضالب 
استان با اشاره به شروع فصل تابستان و افزايش 
مصرف آب شهروندان عزيز و اقدامات شرکت آب 
و فاضالب در اين راستا گفت : با آغاز فصل گرما و 
افزايش نیاز و تقاضا برای مصرف آب ، مشکالت 
و کمبودهای آبی بیش از گذشته آشکار می شود و 
لزوم صرفه جويی در مصرف آب اهمیت ويژه ای 
پیدا می کند به همین جهت نخستین هفته تابستان 
هر سال بنام »هفته صرفه جويی در مصرف آب« 

در سراسر کشور نامگذاری شده است. 
فاضالب  و  راستا شرکت آب  اين  در  وی گفت: 
تا  کند  می  تالش  نیز  آذربايجان شرقی  استان 
به  را  مسئولین  و  مردم   ، جامعه  نگاه  و  توجه 
موضوع حیاتی آب معطوف نمايد و با بهره گیری 
از همکاری های جمعی و مشارکت همگانی و 
فرهنگ سازی و آموزش راههای درست مصرف 
آب در حفظ و صیانت از منابع آب دست يابد .لذا 
نهايت  عزيز  همشهريان  و  مشترکین  الزمست 
آب  استفاده صحیح  در  را  جويی  صرفه  و  دقت 

مدنظر داشته باشند .
حاضر  حال  در   : داد  ادامه  شرکت  عامل  مدير 
بخشی از آب مورد نیاز کالنشهر تبريز به صورت 
فرا استانی و با صرف هزينه و انرژی زياد تامین 
می شود. عالوه بر اين، آب شهر تبريز از چاه های 

دامنه های سهند و هم چنین از سد نهند تامین 
می شود لذا الزم است مشترکین عزيز با توجه به 
مشکالت تامین و توزيع نهايت دقت وصرفه جويی 
را در استفاده صحیح آب مد نظر قرار دهند. میزان 
تولید ، تامین و توزيع آب در پیک مصرف در سطح 
استان حدودا 9 مترمکعب در ثانیه و در تبريز در 

حدود 5 مترمکعب در ثانیه می باشد.
 10 جويی  صرفه  به  درادامه  ايمانلو  مهندس 
درصدی در مصرف آب توسط مشترکین و رعايت 
در  شهروندان  از  و  کرد   اشاره  مصرف  الگوی 
خواست نمود توصیه های شرکت آب و فاضالب 
استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی 

دچار مشکل نشوند .
درخواست  ضمن  همچنین  شرکت  مديرعامل 
مجدد از همشهريان عزيز درخصوص عدم اسراف 
درخصوص  جويی  صرفه  و  بهداشتی  شرب  آب 
شده  توصیه  الگوهای   : گفت  حیات  مايه  اين 
برای مصارف سرانه خانگی برای هر نفر150 لیتر 
در شبانه روزبوده که متاسفانه در استان ما 190 
لیتر می باشد که در اين راستا اولويت مهم شرکت 
صحیح  فرهنگ  ترويج  و  آب  منابع  از  حفاظت 
در  تغییر  نیازمند  اين  و  بوده  آب  بهینه  مصرف 

نگرش مديريت مصرف آب می باشد که امیدواريم 
شهروندان محترم با رعايت آنها و دقت در نحوه 
مصرف آب از اتالف بیشتر مايه حیات جلوگیری 

نمايند.
مهندس ايمانلو اضافه کرد: صرفه جويی در مصرف 
آب ، ضرورتی اجتناب ناپذير برای حفاظت از منابع 
آبی است و موثرترين راه مديريت مصرف و صرفه 
جويی آب توسط همه مردم می باشد. همه می دانند 
که اگر هر مشترک بتواند نقشی هرچند اندک در 
صرفه جويی آب ايفا کند، با توجه به تعداد زياد 
مشترکان، درنهايت مقدار زيادی آب صرفه جويی 

خواهد شد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت   : افزود  وی 
آذربايجان شرقی تمهیدات و برنامه ريزی الزم را 
برای مديريت بهینه منابع آب و استفاده درست و 

صحیح اتخاذ نموده است. 
مدير عامل شرکت در پايان افزود : کلیه کارکنان 
به  نیز  استان  سطح  در  فاضالب  و  آب  شرکت 
صورت شبانه روز فعال هستند تا به مردم شريف 
استان خدمات رسانی مطلوب انجام و اصلی ترين 
کیفیت  و  کمیت  با  را  آب  يعنی  شهروندان  نیاز 
گرامی  مشترکین  به  مطلوب  نحو  به  و  مناسب 

برسانند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان :
الگوهای توصیه شده برای مصارف سرانه خانگی برای هر نفر150 لیتر در 
شبانه روز می باشد که متاسفانه در استان ما 190 لیتر است که در این راستا 
اولویت مهم شرکت حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه 

آب بوده و این نیازمند تغییر در نگرش مدیریت مصرف آب می باشد.

لم  ســا محیط  و  شــهر   = ب  ضال فا تصفیه  و  ی  ر و جمــع آ
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عملکرد شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در هفته صرفه جویی در مصرف آب
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مدير دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روابط عمومی  دفتر  عملکرد  آذربايجان شرقی 
آب  مصرف  در  جويی  هفته صرفه  در  شرکت 

سال 98 تشريح کرد .
عمومی   روابط  دفتر  مدير  باقرزاده  مهندس 
در  شرقی  آذربايجان  فاضالب  و  آب  شرکت 
تشريح عملکرد و فعالیت های اين دفتر در هفته 
صرفه جويی در مصرف آب گفت : کشور ما با 
محدوديت منابع آب روبرو بوده و بهره گیری 
لذا  است  ضروری  الهی  نعمت  اين  از  صحیح 
آب  مصرف  فرهنگ صحیح  ترويج  و  آموزش 
در جامعه از اهمیت ويژه ای برخوردار است و 
شرکت آب و فاضالب استان نیز تالش می کند 
تا نگاه جامعه و مردم را به موضوع حیاتی آب 

معطوف نمايد .
عمومی   روابط  دفتر  راستا  اين  در   : افزود  وی 
همواره سعی دارد با بهره گیری از همکاری های 
بخصوص  همگانی  های  مشارکت  و  جمعی 
های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  از  استفاده  با 
سازمانهای مردم نهاد نسبت به فرهنگ سازی 

مصرف بهینه آب اقدام نمايد .
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  مدير   
اين  عملکرد  تبیین  از  ديگری  دربخش  استان 
دفتر در هفته صرفه جويی در مصرف آب گفت 
: با هماهنگی های انجام شده با صدا و سیمای 
از  مرکز آذربايجان شرقی، مدير عامل شرکت 
ارائه  به  برنامه های صدا و سیما نسبت  طريق 
راهکارهای   و  ها  توصیه  و  عملکرد  گزارش 
صرفه جويی در مصرف آب به شهروندان اقدام 

نمودند .
وی اضافه کرد : حضور مدير عامل شرکت در 
برنامه های زنده راديويی » سحرلر »با عنوان 
لزوم صرفه جويی درمصرف آب در طول هفته 
صرفه جويی و هشدارهای کمبود آب، از ديگر 

عملکرد اين دفتر در طی اين هفته می باشد .

وی اضافه کرد : با هماهنگی های بعمل آمد 
آب،  مصرف  در  جويی  صرفه  هفته  طول  در 
و  معاونین  استان،  فاضالب  و  آب  مديرعامل 
و  آب  شرکت  کارکنان  و  مديران  از  تعدادی 
فاضالب شهری و روستايی با نماينده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه محبوب تبريز از نزديک 
ديدار داشتند و از رهنمودهای ايشان در خصوص 
اهمیت صرفه جويی و راههای صحیح استفاده 
از آب و نقش ، اهمیت و جايگاه آب در زندگی 

انسانها وآموزه های دينی بهره مند شدند .
مهندس باقرزاده در ادامه، به بخش های ديگر 
دفتر در طول هفته  اين  فعالیت ها و عملکرد 
وگفت:  پرداخت  آب  مصرف  در  جويی  صرفه 
نصب  و  چاپ  و  طراحی  خصوص  در  اقدام 
پیام های آموزشی با موضوعات صرفه جويی در 
مصرف آب بصورت بنر و پالکارد بمقدار 700 
متر مربع، توزيع پوستر های متنوع بتعداد 5000 
نسخه ، دفتر نقاشی، دفتر يادداشت، کتاب قصه 
و بسته های فرهنگی در خصوص صرفه جويی 
و  گرفت  انجام  آن  مصرف صحیح  راههای  و 
به تعداد 4000 نسخه لوح فشرده » نرم افزار 
دبستان آبی« در بین شهروندان توزيع گرديد. 
و  جمعه  محترم  ائمه  با  هماهنگی  همچنین 
جماعات استان برای تبیین موضوعات مربوط 
به آب و اصالح الگوی مصرف در نماز جمعه 
و جماعات در تمامی شهرهای استان از ديگر 
فعالیت ها ی اين دفتر در هفته صرفه جويی در 
مصرف آب بود و با هماهنگی های بعمل آمده 
نماينده ولی فقیه در استان نیز در نماز جمعه بر 
ضرورت اصالح الگوی مصرف بهینه آب تاکید 
کردند و از مردم خواستند که حتما صرف جويی 
نمايند و از زحمات کارکنان شرکت نیز تشکر و 

قدردانی کردند .
همچنین در آخرين روز از هفته صرفه جويی در 
مصرف آب حجت االسالم والمسلمین آل هاشم 

آذربايجان شرقی  استان  در  فقیه  ولی  نماينده 
بار در  اولین  برای  تبريز  امام جمعه محبوب  و 
طی  تبريز  جمعه  نماز  تريبون  از  کشور  سطح 
مشترکین  و  مردم  از  دعوت  ضمن  سخنانی 
از   برق،  و  آب  مصرف  در  جويی  صرفه  برای 
فعالین سازمانهای مردم نهاد بخاطر فعالیت های 
آموزشی و فرهنگی در حوزه مديريت مصرف 
آب با اهداء لوح سپاس تقدير و تشکر نمودند . 

مهندس باقرزاده اضافه کرد : آموزش همگانی 
)چهره به چهره( مديريت مصرف آب با عنوان 
موضوع  با  خانواده  و  کودک  فرهنگی  ايستگاه 
در  و  شهروندان  بین  در  آبی  سواد  ارتقای 
مکانهای تعیین شده برگزار گرديد که با استقبال 

خانواده ها مواجه شد.
مشکالت  تشريح  و  تبیین  بمنظور  همچنین 
از  نفر   ۳0 تعداد  شرب،  آب  توزيع  و  تامین 
فعالین سازمان های مردم نهاد از سد علويان و 

تصفیه خانه آب مراغه بازديد نمودند .
وی ادامه داد : برگزاری مسابقه انتخاب فعالین 
سازمانهای مردم نهاد نمونه در مديريت مصرف 
آب و مسابقه انتشار پوستر مديريت مصرف در 
فضای مجازی ، از ديگر برنامه های اين دفتر در 

هفته صرفه جويی در مصرف آب بود.
همچنین يک برنامه کوهنوردی نیز توسط گروه 
کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان با شعار 
»حفظ آب ... حفظ زندگی است« انجام گرفت.

الزم به ذکر است در طول هفته صرفه جويی 
در مصرف آب، پیام های صرفه جويی در قبوض 
مشترکین درج و همچنین  پیام هايی با عناوين 
و موضوعات صرفه جويی از طريق سامانه پیام 
از  تعدادی  و  خبرنگاران  و  همکاران  به  کوتاه 

شهروندان ارسال گرديد .

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان:
دفتر روابط عمومی  همواره سعی دارد با بهره گیری از همکاریهای جمعی و 
های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  از  استفاده  با  بخصوص  همگانی  های  مشارکت 

سازمانهای مردم نهاد نسبت به فرهنگ سازی مصرف بهینه آب اقدام نماید .
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بازدید همکاران مرکز همکاری های تحول و پیشرفت  ریاست جمهوری

 از پروژه حذف فلزات سنگین شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
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مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

اجرای بیش از 153 کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضالب  در سال 97  
در سطح استان آذربایجان شرقی

با توجه به هماهنگی بعمل آمده از طرف شرکت 
از  تعدادی  کشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی 
کارکنان مرکز همکاری های تحول و پیشرفت 
رياست جمهوری از پروژه حذف فلزات سنگین 
با ظرفیت 10 لیتر در ثانیه به روش کاويتاسیون 
پالسمايی در شهر  نظرکهريزی بازديد به عمل 

آوردند.
اين بازديد که در راستای ارزيابی و تهیه بانک 
فلزات  حذف  موجود  های  فرايند  اطالعاتی 
در  شده،  برنامه ريزی  کشور  سطح  در  سنگین 

مورخه دوم تیر ماه انجام گرفت.
در جريان اين بازديد ، محقق پروژه با اشاره به 
منابع و مدت زمان اجرا و بهره برداری سیستم، 
توضیحاتی در ارتباط با تکنولوژی بکاررفته در 

فرايند مذکور ارائه نمودند. 
در  بار  اولین  برای  اين طرح  است  ذکر  شايان 
سطح کشور و در مقیاس نیمه صنعتی در شرکت 

آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی  انجام 
شده و با توجه به مزايای متعدد آن نسبت به 
ساير روش ها،  موفق به کسب جوايز ارزنده ای 

بشرح ذيل شده است:
مجموعه  برتر  پژوهشی  طرح  انتخاب   *

وزارت نیرو در سال 1397 
در  کاربردی  پژوهشی  طرح  انتخاب   *

ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات در سال 
1396

* دریافت گواهینامه بنیاد جهانی انرژی و 
جامعه سبز اروپا در سال 1397

و دریافت جایزه  نقره ای  * کسب سطح 
و  نوآوری  نمایشگاه  پنجمین  در  نقدی 

فناوری های ربع رشیدی در سال 1396  

در راستای سالم سازی محیط زيست شهروندان و دفع و تصفیه بهداشتی 
فاضالب های خانگی در سال گذشته بیش از 5۶820 فقره انشعابات جديد 

فاضالب به متقاضیان در سطح استان واگذار و نصب شده است.
مهندس علیرضا ايمانلومدير عامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی 
گفت: در سال گذشته و باکوشش شبانه روزی پرسنل خدوم کارهای ارزنده 

ای در بخش فاضالب در شهرهای استان به انجام رسیده است.

مدير عامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی افزود: اين شرکت در 
پايان سال 97 حدود ۶۶ درصد جمعیت شهری در سطح استان با جمعیتی 
بالغ بر يک میلیون 9۳7 هزار نفر را تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب 
قرار داده و با واگذاری  بالغ بر 5۶820 فقره انشعاب جديد فاضالب  در 
سال 97 به متقاضیان در سطح استان کل انشعابات فاضالب با آحاد به   
82۶۶47 فقره می رسد که اين رقم نسبت به متوسط کشوری رشد قابل 

توجهی را در استان نشان می دهد.
مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به لوله گذاری شبکه 
اجرا می شود گفت:  آنها  در  فاضالب  در شهرهايی که شبکه  فاضالب 
اين شرکت تاکنون بیش از ۳705 کیلومتر لوله گذاری فاضالب در سطح 
استان انجام داده ودر طول سال گذشته نیز بیش از15۳کیلومتر لوله گذاری 

فاضالب اجرا نموده است .
وی افزود : در سال 97 بیش از 8۳ کیلومتر اين لوله گذاری در کالن شهر 
تبريز اجرا شده و درصد جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در تبريز 

به77 درصد رسیده است .
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از  بهره مندی  برای  زمینه  ايجاد  و  فناوری  و  پژوهش  توسعه  راستای  در 
ظرفیت ها و توانمندی های دو طرف تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و 
فاضالب استان آذربايجان شرقی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز امضاء شد. 
اين سند همکاری در نشست مسئولین شرکت آب و فاضالب استان و دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد  تبريز به امضاء مهندس علیرضا ايمانلو مديرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربايجان شرقی  و دکتر جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تبريز رسید.
در ابتدای اين نشست مهندس ايمانلو ضمن عرض خیر مقدم و ابراز خرسندی 
از حضور مسئولین دانشگاه، آمادگی خود را برای تعمیق و گسترش ارتباطات 

در کلیه زمینه ها بويژه در حوزه پژوهش و فناوری اعالم نمود.
انتظارات  افزايش  و  استان  آبی  منابع  ويژگیهای  به  توجه  با  ادامه  در  وی   
مشترکین، تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی برای ارتقاء خدمات شرکت را 

ضروری دانست.
استان يک شرکت  اينکه شرکت آب و فاضالب  به  اشاره  با  ادامه،  وی در 
خدماتی و عملیاتی می باشد خواستار اجرای پروژه های پژوهشی با رويکرد 

کاربردی برای حل معضالت و مشکالت صنعت آب  و فاضالب شد.
در ادامه اين نشست، دکتر جوانپور ضمن اعالم خشنودی از آمادگی شرکت 
آب و فاضالب استان برای امضاء تفاهم نامه همکاری بر ظرفیت ها و پتانسل 
اشاره  آزاد  دانشگاه  تبريز و همچنین شبکه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مجموعه 

نموده و تاکید کرد که رسالت دانشگاه، انجام پروژه های پژوهشی کاربردی 
برای حل معضالت و مشکالت می باشد .

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تبريز با اشاره به اين نکته که الزمه بهره مندی از 
ظرفیت های تفاهم نامه، عملیاتی نمودن آن می باشد خواستار برنامه عملی از 

دو طرف برای عملیاتی شدن محور های مندج در تفاهم نامه شد. 

امضاء تفاهم نامه همکاری در زمینه »توسعه پژوهش و فناوری « بین شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

انتصاب مجدد مهندس علیرضا ایمانلو بعنوان مدیر عامل 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
مهندس علیرضا ايمانلو به مدت 2 سال ديگر به عنوان رئیس هیئت مديره 
و مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی در سمت خود 

ابقاء و حکم انتصاب وی تمديد شد.
طی حکمی از سوی مهندس حمیدرضا جانباز رئیس مجمع عمومی شرکت 
های آب و فاضالب کشور، حکم مهندس علیرضا ايمانلو بعنوان ريئس 
هیئت مديره و مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی 

بمدت 2 سال ديگر تمديد گرديد . در قسمتی از اين حکم آمده است :
جناب آقای مهندس ایمانلو

نظر به انقضای مدت عضويت جنابعالی در هیئت مديره با عنوان  مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربايجان شرقی و حسب اختیارات حاصل از وزير محترم نیرو از تاريخ 98/1/۳1 به موجب اين حکم برای 
مدت دو سال ديگر انتصاب جنابعالی در سمت عضو اصلی هیئت مديره و مدير عامل شرکت مذکور تمديد  

می گردد .
امید است با اتکال به نیروی اليزال الهی ، نصب العین قراردادن تقوی و درايت کامل نسبت به مسئولیت 
خطیری که به عهده جنابعالی واگذار می گردد و بهره گیری از امکانات و کارکنان متعهد و متخصص در 
تحقق اهداف و برنامه های شرکت و خدمت به مردم شريف استان آذربايجان شرقی تحت رهبری مقام 

عظمای واليت ، موفق و منصور باشید .

کسب رتبه »شایسته تقدیر ویژه«

در راستای فرهنگ سازی توسط  شرکت 

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور از مدير عامل و مسئول فرهنگی شرکت 
آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی تشکر و قدردانی 

کرد .
آب  مهندسی  شرکت  توسط  آمده  بعمل  ارزيابی  طی 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  کشور،  فاضالب  و 
آذربايجان شرقی توانست رتبه » شايسته تقدير ويژه در 
سال 1۳97« در بین کلیه شرکتهای آب و فاضالب سراسر 

کشور را کسب نمايد .
مهندس گیاهی معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور با ارسال نامه ای ضمن 
تقدير از مهندس ايمانلو مدير عامل شرکت آب و فاضالب 
استان از صمد شکری مسئول فرهنگی ودينی وهمچنین 
اعضای شورای فرهنگی شرکت در راستای کسب رتبه

» شايسته تقدير ويژه در سال 1۳97« در بین شرکت های 
آب و فاضالب سراسر کشور ، تشکر و قدردانی کرد .
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توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی انجام گرفت :

تجلیل از آثار هنری برتر دومین مسابقه نقاشی آب = زندگی 
و رونمایی از طرح  »دانش آموزان حامی آب«

شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي با همکاري اداره کل آموزش 
و پرورش استان و سازمان مردم نهاد خانه محیط زيست، در راستاي گسترش 
فرهنگ صحیح مصرف آب و جلب توجه افکار عمومی جامعه به موضوع آب، 
مسابقه نقاشي آب  = زندگي ويژه کودک و نوجوان  و همچنین رونمايی از طرح 

»دانش آموزان حامی آب« را برگزار نمود . 
مراسم اختتامیه دومین مسابقه نقاشی آب = زندگی  با حضور تعدادی از مسئولین 
و مديران آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضالب استان و معاون فرهنگی 
شهرداری تبريز با مشارکت و هماهنگی اداره آموزش و پرورش استان و سازمان 
مردم نهاد خانه محیط زيست در فرهنگسرای الغدير شهرداری تبريز و با حضور 

دانش آموزان منتخب و خانواده هايشان برگزار شد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  دفتر  مدير  باقرزاده  مهندس 
آذربايجان شرقی در اين مراسم  ضمن تشکر و قدردانی از حضور مسئولین و 
شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی، با بیان توضیحات الزم در خصوص نحوه 
برگزاری اين مسابقه گفت : دومین دوره مسابقه نقاشی آب = زندگی بمنظور 
خلق آثار هنری توسط دانش آموزان در خصوص کمبود آب و فرهنگ صحیح 
مصرف آب و نقش و اهمیت آب در زندگی و محدوديت های منابع آبی کشور 

انجام گرفته است .
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  مدير 
آذربايجان شرقی اضافه کرد : کشور ما با محدوديت های منابع آب روبرو بوده و 
بهره گیری صحیح از اين نعمت الهی ضروری است لذا آموزش و ترويج فرهنگ 
صحیح مصرف آب از اولويت های شرکت بوده و تالش می نمايیم تا نگاه جامعه 

و مردم را به موضوع حیاتی آب معطوف نمائیم .
مهندس باقرزاده افزود : با توجه به اينکه کشور ايران در رديف مناطق خشک و 
نیمه خشک قرار گرفته و بارش باران در ايران يک سوم میانگین جهانی است 
اما میزان مصرف در ايران بیش از متوسط جهانی است و اين در حالی است که 

ايران با محدوديت جدی منابع آبی روبرو می باشد .
وی افزود : کشور ما با محدوديت منابع آب روبرو بوده و بهره گیری صحیح از 

اين نعمت الهی ضروری است لذا آموزش و ترويج فرهنگ صحیح مصرف آب 
در جامعه از اهمیت ويژه ای برخوردار است .

وی در ادامه به نحوه اجرای مسابقه نقاشی اشاره کرد و افزود : اين مسابقه در ۳ 
گروه سنی زير 9 سال ويژه کودکان ، زير 1۶ سال ويژه نوجوانان و گروه حرفه 
ای  در بین دانش آموزان منتخب و به صورت حضوری برگزار گرديد و آثار 
نقاشی پس از جمع آوری بر اساس رای هیئت داوران تعداد ۳ اثر برتر در گروه 
سنی کودکان و ۳ اثر برتر در گروه سنی نوجوانان و همچنین ۳ اثر برتر در گروه 

حرفه ای انتخاب و از نفرات برتر تجلیل بعمل آمد .
در حاشیه اين مراسم از نشان مخصوص »دانش آموز حامی آب« رونمايی و 
برای تمامی شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی، کارت شناسايی حامی آب صادر 
و شبکه دانش آموزان حامی آب رسما در استان آذربايجان شرقی تشکیل شد .

مهندس باقرزاده در خصوص اين طرح نیز افزود: طرح  »دانش آموز حامی آب«  
اداره کل  برنامه ای مشترک بین شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی و 
آموزش و پرورش استان و سازمان خانه محیط زيست بوده و دبیرخانه اجرايی آن 
در دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی و خانه محیط زيست مستقر می باشد .

جلب  طرح  اين  اجرای  از  هدف   : گفت  همچنین  عمومی  روابط  دفتر  مدير 
مشارکت ، همراهی و همدلی دانش آموزان مدارس در خصوص فرهنگ سازی 
مديريت مصرف آب  و حفاظت و صیانت از منابع آبی بوده و بدون شک شرکت 
آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی برای موضوع فرهنگ سازی نیازمند 

مشارکت همگانی است .
مدير روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی در پايان 
ضمن تقديرو تشکر مجدد از شرکت کنندگان مسابقه ، آموزش و پرورش استان 
ابتدايی و فعالین خانه محیط زيست خاطر نشان کرد:  بويژه معاونت آموزش 
امیدواريم با اقداماتی که در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب صورت 

می گیرد بتوانیم به حفظ منابع آبی کمک کنیم .
در پايان اين مراسم، از هیئت داوران مسابقه نیز با اهدای لوح و جوايزی تجلیل 

به عمل آمد.
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سازگاری با کم آبی
اهمیـت آب و نقـش حیاتـي آن در زندگـي انسـان ، حیـوان ، گیـاه 
و محیـط زيسـت آن قـدر روشـن اسـت که بـه دلیل و برهانـي نیاز 
نـدارد بـا وجـود پیشـرفت هـاي شـگفت آوري کـه در زمینـه هاي 
مختلـف حیـات بشـر صـورت گرفتـه اسـت ، آب همچنـان اهمیـت 
خـود را بـه عنوان منبـع اصلي تامین انـرژي و نیز تولید کشـاورزي 

حفـظ کرده اسـت . 
درصـد   97/5 ،  امـا  گرفتـه  فـرا  آب  را  زمیـن  درصـد سـطح   71
ايـن آبهـا شـور اسـت ، انسـان و بسـیاري از موجـودات زنـده تنهـا 
مي تواننـد کمتـر از يـک درصـد از ايـن آبها اسـتفاده کننـد . افزون 
انـدک، در عیـن حـال مفیدتريـن مقاديـر آب  بـر همیـن میـزان 
شـیرين را نبايـد فقـط بـه عنـوان سـهمي در نظـر گرفـت کـه بايد 
از طبیعـت اسـتخراج گـردد،  انتقـال يابد، و مورد اسـتفاده بشـر قرار 
گیـرد . از سـوي ديگـر میـزان آب تولیـد شـده در طبیعـت ، تقريبـًا 
ثابـت اسـت ، امـا جمعیـت مصـرف کننـده آب روز بـه روز افزايش 
مي يابـد . بـدون شـک يکـي از مهم تريـن دغدغه هـاي پیش روی 
دولتمـردان ، مسـئوالن و ملـت هـا ، در عصـر کنونـي بحـران آب 
اسـت کـه نـه تنهـا يـک مسـئله منطقـه اي و ملـي ، بلکـه بعنـوان 

يـک مسـئله جهانـي مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت . 
ايـران از جمله مناطق خشـک و نیمه خشـک دنیاسـت کـه با بارش 
متوسـط سـاالنه کمتـر از يـک سـوم جهانـی بـوده و در بسـیاري 
منابـع آب در مصـارف مختلـف  از منطقه     هـا،  بـا محدوديت هـای 
روبروسـت. از سـوي ديگـر،  برداشـت هـاي بـي رويه بـه خصوص 
از منابـع آب زيرزمینـي در قالـب حفـر چاههـاي متعدد ، عـدم تغذيه 
مناسـب ايـن منابع،  سـبب بروز خسـارت هـاي جبـران ناپذيري در 
منابـع آب موجـود شـده اسـت. ترويـج فرهنگـي مصـرف صحیـح 
و صرفـه جويـي ، شـناخت کامـل منابـع آبـي مختلـف ، اسـتفاده 
بیشـتر از آب بـاران و رطوبـت هـوا ، ايجاد و تقويت پوشـش گیاهي 
در قالـب طـرح هـاي آبخیـزداري، سـاختن شـبکه هـاي آبیـاري و 
زهکشـي بـه منظـور باال بردن بـازده آبیـاري و افزايش بـازده بهره 
برداري شـامل جمـع آوري،  بهره بـرداري ، تصفیه ، انتقـال و مصرف 
آب بـه خصـوص در مناطـق شـهري از جمله راهکارهـاي کاربردي 
در ارتقـاي وضعیـت موجـود مـي باشـند . روشـهاي متعدد اسـتفاده 
بهینـه از آب ، گـردش مجـدد و اسـتفاده مجـدد آب وجـود دارد . با 
ابزارهـا و فنونـي که در دسـترس اسـت مـي توان آب زيـادي را در 

کشـاورزي صنعـت و شـهرها صرفـه جويـي کرد . 
اسـتفاده مناسـب و پايـدار و هماهنـگ بـا محیـط زيسـت از آب، 

بـه تغییـرات اساسـي در ارزش گـذاري ، تخصیـص و مديريـت آب 
نیـاز دارد بسـیاري از کمبودهـاي آب در جهان ، ناشـي از ارزشـیابي 
غیرواقعـي آب اسـت . قیمـت گـذاري پايیـن آب ، ايـن توهـم را 
ايجـاد مـي کنـد کـه آب فـراوان اسـت و با مصـرف بي رويـه آن ، 
چیـزي بـه خطـر نمـي افتـد ! برخي تصـور مي کننـد منابـع ابي را 
بايـد  توسـعه داد و بـه فراوانـي آب ، دسـت پیـدا کـرد در حالیکـه 
محدوديـت آب را بايـد بـه خـردورزي بـراي توسـعه تبديـل کرد و 

ايـن همـان سـازگاري بـا کـم آبي اسـت . 
رويکردهـاي مـا درخصوص سـازگاري با کـم آبي نیازمنـد تغییرات 
جـدي اسـت. مـا بايـد بپذيريـم کـه کـم آبـي همـراه همیشـگي 
فـالت ايـران اسـت. تحـوالت زيـادي در تفکرها الگوهـاي رفتاري 
نیـاز  اقتصـادي  و  قانونـي  و  تکنولوژيـک  تغییـرات  و  اجتماعـي  و 
اسـت تـا سـازگاري بـا کـم آبـي انجـام شـود اسـتفاده از الگـوي 
در  پیشـینیان  نگـرش  از  منـدي  بهـره  و   ، آبـي  مديريـت  کهـن 
حـوزه ارزش گـذاري،  مصـرف و حفاظـت هـم مـي توانـد ايرادها و 
مشـکالت رفتـار بـا منابع آبـي کنونـی را آشـکارتر کند .سـازگاري 
بـا کـم آبـي موضوعـي کامالً اجتماعي اسـت کـه نیازمند مشـارکت 

تمام اقشـار کشـور اسـت. 

ایران از جمله مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست 
که با بارش متوسط ساالنه کمتر از یک سوم جهانی 
بوده و در بسیاري از منطقه ها،  با محدودیت های 

منابع آب در مصارف مختلف روبروست.

محمد باقرزاده : سردبیر و مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
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مانور فرضی 7 ریشتری زلزله و آمادگی در مقابله با حوادث 

غیرمترقبه در شرکت آب و فاضالب آذر بایجان شرقی برگزار شد

حوادث  با  مقابله  برای  آمادگي  کسب  بمنظور 
استان  وفاضالب  آب  شرکت  غیرمترقبه 
آذربايجان شرقي در مانور زلزله، يگانهاي عمل 
آذربايجان  استان  کننده شرکت آب وفاضالب 
توان  زلزله  مانور فرضي 7 ريشتری  شرقي در 

خود را در معرض نمايش گذاشت .
استانداري  هماهنگي  با  مانور  اين   
کارگروه های  حضور  با  آذربايجان شرقي 
تخصصي در منطقه شبستر انجام شد و پرسنل 
هماهنگي  با  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
کارگروه  داخل  در  شده  انجام  آموزش هاي  و 

اين  در  امکانات وتجهیزات،  تمام  با  تخصصي 
مانور شرکت نمودند .

شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی 
همه ساله و بر اساس دستورالعمل و اعالم ستاد 
آذربايجانشرقی  استانداری  مترقبه  غیر  حوادث 
شرايط  در  واکنش  و  آمادگی  احراز  جهت 
فرضی  مانور  برگزاری  به  نسبت  اضطراری 
مقابله با سیل ؛ زلزله و حوادث غیر مترقبه با 
هدف سنجش میزان توانائی و سرعت عمل در 
مواجهه با حوادث غیر مترقبه و شناسايی نقاط 
ضعف و قوت در امداد رسانی به مناطق آسیب 

ديده فرضی اقدام می نمايد.
مهندس ايمانلو مديرعامل شرکت آب وفاضالب 
مانور  اين  برگزاری  برگزاری  حاشیه  در  استان 
گفت: با توجه به اينکه استان آذربايجان شرقي 
ما  بوده  کشور  خیز  زلزله  استان هاي  از  يکي 
بايستي همیشه آمادگي کافي والزم را  در برابر 

اين گونه حوادث داشته باشیم .
فاضالب  و  آب  شرکت  نمود:  اضافه  وي   
آذربايجان شرقي همه ساله با حضور فعال خود 
در اين مانورها و با همکاري يکديگرتوان خود را 

به معرض نمايش می گذارد . 
شايان ذکر است در اين مانور فرضي، نیروهاي 
امدادي شرکت نسبت به تامین آب در شرايط 
اضطراری ، پايش کیفیت آب بر اساس ضوابط 
فرضي  اردوگاه  در  اضطراری  شرايط  در  اقدام 
اقدام کردند و  آب و فاضالب منطقه شبستر 
وتبريز  با همکاري ساير يگان هاي عمل کننده 
در اين مانوربا حضور فعال خود نسبت به انجام 

وظايف محوله اقدام نمودند .
نیروههای  از  نفر  اين عملیات حداقل 100  در 
اکیپ  ؛  آب  اتفاقات  پرسنل  شامل  عملیاتی 
لوله گذاری ، گروههای بهداشت آب با خودرو 
آزمايشگاه سیار آب ،پرسنل اتفاقات فاضالب با 
خودرو های امدادی مديريت بحران و همچنین 
خودرو  تعدادی  همراه  به  سیار  آبرسانی  گروه 
امداد سبک و سنگین و لجن کش در منطقه 

عملیاتی حضور يافتند .

اطالعیه رعایت مصرف آب توسط مشترکین 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی بــه علــت افزایــش دمــا و بــه تبــع آن، افزایــش میــزان مصــرف آب، اطالعیــه ای 

در خصــوص صرفــه جویــی در مصــرف آب بــه شــرح ذیــل صــادر کــرد:
باطــالع شــهروندان محتــرم میرســاند بــا عنایــت بــه افزایــش دمــا و بــه تبــع آن افزایــش میــزان مصــرف آب و بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــود در  ــی ش ــت م ــتان درخواس ــر اس ــرم در سراس ــهروندان محت ــه ش ــود آب، از کلی ــال کمب ــری از احتم ــور جلوگی ــه منظ ــوع و ب موض
مصــرف آب صرفــه جویــی هــای الزم را بــه عمــل آورده و از مصــارف غیــر ضــروری اجتنــاب نماینــد تــا از احتمــال کمبــود و یــا افــت 

فشــار آب  جلوگیــری بعمــل آیــد و شــرکت آب و فاضــالب اســتان را در مســیر خدمــات رســانی مطلــوب یــاری نماینــد.
                                                                     
 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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در  حضور  با  شرکت   مديرعامل  ايمانلو  مهندس 
برنامه » بیرگئجه ، بیر گوروش » صدا و سیمای 
مرکز آذربايجان شرقی گفت: مردم کالنشهر تبريز 
در روزهای گرم تابستان )هفته آخر تیرماه( روزانه 
بیش از 4۶0 هزار متر مکعب آب مصرف کرده اند .

فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آذربايجان شرقی ، طی هماهنگی های بعمل آمده 
تعدادی  آذربايجان شرقی  مرکز  سیمای  و  با صدا 
از کارکنان شرکت آب و فاضالب استان به همراه 
خانواده هايشان ، در برنامه زنده » بیرگئجه و بیر 

گوروش « حضور يافتند.
به  پاسخ  در  شرکت  عامل  مدير  ايمانلو  مهندس 
سواالت مجری برنامه اظهار کرد: با توجه به افزايش 
دما در روزهای اخیر و باال رفتن میزان مصرف آب 
شرب شهروندان، مجموع مصرف روزانه آب يک 

روز مشترکین در کالنشهر تبريز حدود 4۶0 هزار 
متر مکعب  )4۶0 میلیون لیتر( بوده که نسبت به 
سال قبل در همین مدت ۶ درصد رشد مصرف آب 

را نشان می دهد .
مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان اضافه کرد : 
علی رغم برداشت آب از تمامی ظرفیت های موجود 
تبريز،  تامین آب شرب شهروندان کالنشهر  برای 
متاسفانه مصرف آب شرب با موازنه منفی تولید به 
مصرف مواجه شده است که الزم است شهروندان 
محترم در مصرف بهینه آب دقت بیشتری را بعمل 

آورند تا دچار افت فشار و قطعی آب نشوند. 
مهندس ايمانلو افزايش مصرف آب را با توجه به 
نگران  را  تبريز  محدوديت آب شرب در کالنشهر 
آب  مصرف  سرانه  متاسفانه  افزود:  و  خواند  کننده 
در کالنشهر تبريز در حال حاضر باالی 220 لیتر 

در شبانه روز است که نسبت به میانگین استاندارد 
که 150 لیتر در شبانه روز می باشد، بیشتر مصرف 

می شود .
راهکارهای  با  شهروندان  امیدواريم  افزود:  وی 
مديريت مصرف آب و دقت در نحوه مصرف آب از 

اتالف بیشتر مايه حیات جلوگیری کنند.
مشکلی  اينکه  برای  کرد:  اضافه  ايمانلو  مهندس 
برای تامین آب آشامیدنی مردم تبريز به وجود نیايد 
بايد متوسط سرانه مصرف آب به 150 لیتر در شبانه 

روز و مطابق الگوی تعريف شده برسد.
عزيز  شهروندان  از  پايان،  در  شرکت  عامل  مدير 
در  درصدی   10 صرفه جويی  با  کرد  درخواست 
مصرف آب، اين شرکت را در ارائه خدمات مطلوب 

ياری نمايند . 
رغم  علی  مشترکین  برخی  متاسفانه   : افزود  وی 
هشدارهای الزم همچنان از آب شرب برای شستن 
استفاده  غیرضروری  موارد  ساير  و  حیاط  خودرو، 
می نمايند. بنابراين توصیه ما اين است که از مصارف 
غیرضروری اجتناب نموده و توصیه های مديريت 

مصرف آب را جدی بگیرند.
از شبکه  هر شب  برنامه  اين  است   ذکر  به  الزم 
مجری  برنامه،  اين  ودر  شود  می  پخش  سهند 
برنامه نیز به صرفه جويی در مصرف آب خانواده ها 
بخصوص صرفه جويی توسط خانم های خانه دار 
و بر نقش مهم بانوان در مديريت مصرف آب اشاره 
کرد و همچنین کلیپ هايی نیز درطول برنامه پخش 

گرديد.

تاکید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در برنامه » بیرگئجه ، بیر گوروش « صدا و سیمای استان:

کاهش 10 درصدی مصرف آب توسط شهروندان تبریزی ضرورتی برای جلوگیری از کمبود آب

بازدید کاروان راهیان نور شرکت آب و فاضالب  آذربایجان شرقی از مناطق عملیاتی  جنوب  کشور
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فاضـالب  و  آب  شـرکت  نـور  راهیـان  کاروان 
آذربايجان شـرقی متشـکل از همکاران بسـیجی 
در سـطح اسـتان از مناطق عملیاتی دوران 8 سال 

دفـاع مقـدس در جنـوب کشـور بازديـد کردند.
در مراسـم اعـزام کاروان که با حضـور مديرعامل 
و معاونین شـرکت برگزار شـد، ضمن تبیین علل 
اعـزام بـه مناطـق عملیاتـی ، مـواردی را جهـت 
رعايت مسـائل ايمنی و بهداشـتی و اخالقی سفر 

متذکر و توجیه شـدند .
کاروان راهیان نور شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
طبـق برنامـه پیـش بینـی شـده از يادمان هـای 
 ... و  رود  ارونـد  چذابـه،  شـلمچه،   شـهدای 

بازديد کردند.
شـايان ذکـر اسـت کاروان راهیـان نـور شـرکت 
آب و فاضـالب آذربايجـان شـرقی همـه سـاله 
بـا همـت و تـالش مشـاور ايثارگـران شـرکت 

بـا  بیشـترهمکاران  هرچـه  منظورآشـنائی  بـه 
رشـادت ها، مجاهدت هـا و ايثارگريهای رزمندگان 
8 سـال دفـاع مقـدس و زيارت شـهدای کربالی 

ايـران بـه مناطـق عملیاتـی اعـزام مـی شـود .
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به مناسبت هفته عفاف و حجاب از بانوان همکار نمونه در امر حجاب و 
عفاف شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی تجلیل بعمل آمد .

مهندس ايمانلو مدير عامل شرکت طی مراسمی ضمن تجلیل از همکاران 
شاغل نمونه امر حجاب و عفاف گفت: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 
در جامعه يک امر ضروری و غیر قابل انکار است و نیاز به کار فرهنگی 

مداوم و مستمردارد.
اين مطلب که نقش حجاب و پوشش اسالمی در سالمت  بیان  با  وی 
حجاب  رعايت  با  زنان   گفت:  است،  و ضروری  مهم  بسیار  ها  خانواده 
اسالمی در  عرصه های مختلف  دو شادوش سايراقشار جامعه فعالیت 
می کنند. اهمیت حجاب و پوشش اسالمی تا جايی است که خداوند متعال 

در بسیاری از سوره های قرآن از آن به عنوان يک ضرورت ياد می کند.
مدير عامل شرکت در پايان افزود : حجاب همواره بخشی عمده از رسالت 
انبیاء و اولیاء اديان و علما بوده است به طوری که حجاب و پوشش اسالمی 
و به تبع آن، حفظ نظام خانواده نیز از آن رو ارزش دارند که تامین کننده 

سعادت آدمی و منشاء قرب الهی هستند..
در ادامه مراسم از 4 نفر از بانوان همکار نمونه با حجاب برتر با اهداء لوح 

تقدير و همچنین جوايزی تقدير بعمل آمد.
همچنین از 5 نفر از همکاران خانم که در طول سال 97 صاحب فرزند شده 

بودند با اهداء لوح، تجلیل بعمل آمد.

تجلیل از  بانوان همکار نمونه در امر حجاب و عفاف 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

دست یاری کارکنان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقي  به مردم مناطق سیل زده کشور
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اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  کارکنـان 
آذربايجـان شـرقي بمنظور اعـالم حمايت مالی 
از مـــردم مناطـق سـیل زده کشـور معـادل 
يکـروز از حقـوق خود را به اين امرخدا پسـندانه 

اختصـاص دادنـد .
کارکنان شـرکت در راسـتای حس نوع دوستی 
و خیرخواهـی ، عـالوه بـر ارسـال ۶000 متـر 
لولـه 110 میلیمتـری پلـی اتیلـن و 4000 متر 
لولـه پلـی اتیلـن 90 میلیمتری و تعـداد1۳200 
بطـری آب معدنـی يک ونیم لیتـری به مناطق 
مـردم شـريف  سـاير  بـا  همـگام  زده،  سـیل 

اسـتان و ايـران اسـالمی با کمک هـای نقدی 
و غیرنقـدی خـود حمايـت شـان را از مـردم 

سـیل زده اعـالم نمودند.
در ايـن راسـتا کارکنـان زحمتکش شـرکت آب 
و فاضـالب آذربايجـان شـرقی ضمـن اظهـار 
سـیل زده  اسـتان های  مـردم  بـا  همـدردي 
کشـور حمايـت خـود را اعالم نمـوده و بمنظور 
حمايـت مالـي از آنهـا معـادل يکـروز از حقوق 
خـود را داوطلبانـه به اين امرخیر و خداپسـندانه 

اختصـاص دادنـد . 
همچنیـن شـرکت آب و فاضـالب روسـتايی 

آذربايجان شـرقی نیز با ارسـال 18 باب مخزن 
1000 لیتـری ، 2 بـاب مخـزن 1500 لیتـری و 
همچنیـن تعـداد 450 گالـن آب 20 لیتـری در 

ايـن امر مهـم مشـارکت نمودند.
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تجلیل از جانبازان شاغل و بازنشسته  شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

مديـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان آذربايجـان شـرقی بـه همراه 
معاونیـن شـرکت ، دکتر تقیون مشـاور اسـتاندارد امـور ايثارگـران و تعدادی 
از مديـران سـتادی در مراسـمی که بـا حضور جانبازان شـاغل و بازنشسـته 
شـرکت در سـالن کنفرانـس شـرکت برگـزار شـد، حضـور يافتـه و بـا آنان 

ديـدار و گفتگـو کرد .
در ايـن مراسـم مهنـدس ايمانلـو بـا اشـاره بـه مقـام شـامخ جانبـازان و 
ايثارگـران گفـت : هـر کـدام از مـا در مقابـل خـون شـهداء،  ايثارگـران و 
جانبـازان مسـئول هسـتیم و خـود را مديـون ايـن عزيـزان مـی دانیـم و در 
مقابـل ايـن فداکاری هـا و از خـود گذشـتگی های ايـن عزيزان بايسـتی به 

مـردم خدمـت رسـانی کنیـم .
مهنـدس ايمانلـو با اشـاره بـه اينکه شـهداء حق بزرگـی بر گردن مـا دارند، 
افـزود: نهـال انقالب با خون شـهدا آبیاری شـده و بالندگی نظام شـکوهمند 
اسـالمی حاصل جانفشـانی و از خودگذشـتگی اين عزيزان اسـت و جانبازان 

انقـالب و دفـاع مقـدس شـهدای زنده هسـتند که تکريـم و تجلیـل از آنها 
تکريم ارزش ها اسـت.

در ايـن مراسـم مهنـدس عباسـپور مشـاور مديـر عامـل شـرکت در امـور 
ايثارگـران ضمـن تبريـک ايـن روز به کلیـه جانبـازان و ايثارگران شـرکت، 
گزارشـی از اقدامـات انجـام يافتـه در خصـوص ايثارگـران و جانبـازان عزيز 

را ارائـه نمـود .
در ادامـه مراسـم، دکتـر تقیـون مشـاور اسـتاندار در امـور ايثارگـران طـی 
سـخنانی ضمـن تبريـک روز جانبـاز بـه کلیـه جانبـازان و ايثارگـران عزيـز 
شـرکت، از اقدامـات انجـام يافتـه در شـرکت آب و فاضـالب اسـتان در 
خصـوص ايثارگـران عزيز از مهنـدس ايمانلو مديرعامل شـرکت و مهندس 
عباسـپور مشـاور مديـر عامـل در امـور ايثارگـران شـرکت تقدير و تشـکر کرد. 
در پايـان ايـن مراسـم، از جانبازان شـاغل و بازشسـته شـرکت با اهـداء لوح 

تقديـر و هدايايـی تقديـر به عمـل آمد .

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب انجام گرفت :

بازدید جمعی از اعضای سازمان های مردم نهاد  از تأسیسات   
سد علویان و  تصفیه خانه  آب  مراغه 

بیـش از ۳0 نفـر از اعضـای سـازمانهای مـردم نهـاد )NGO(  از نزديـک بـا فرايند تصفیه آب آشـنا شـدند. طـي هماهنگي هـای  بعمل آمـده،  تعداد 
۳0 نفـر از اعضـای سـازمانهای مـردم نهـاد بـه مناسـبت هفتـه صرفه جويـی در مصـرف آب و بمنظور آشـنايی با فراينـد تصفیه آب و فرهنگ سـازی 

مديريـت مصـرف ، از تصفیـه خانه آب و سـد علويـان مراغه بازديـد نمودند.
در ايـن بازديـد کـه کارشناسـان تصفیـه خانـه  ضمـن تبییـن و تشـريح تمـام مراحـل تصفیه و قسـمتهاي مختلـف تصفیه خانـه، مشـکالت تامین آب 

شـرب را بـراي بازديد کننـدگان ارائـه نمودند.
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بمناسـبت روز جهانـی کار و کارگـر از کارکنان 
آذربايجـان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  نمونـه 

تجلیل شـد شـرقی 
مهنـدس ايمانلـو مديـر عامـل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربايجان شـرقی بـه همراه 
معاونیـن شـرکت ، در مراسـمی که  بمناسـبت 
روز جهانـی کار و کارگـر و گرامیداشـت ايـن 
روز ، بـا حضـور همـکاران نمونـه شـرکت آب 
و فاضالب اسـتان بمنظور تجلیـل از همکاران 
نمونـه در سـالن کنفرانـس اين شـرکت برگزار 

شـد، شـرکت کردند.
مهنـدس ايمانلـو مديـر عامـل شـرکت در اين 
مراسـم طـی سـخنانی ضمـن تبريـک اعیـاد 
و  ارزش کار  مبـارک شـعبانیه و گرامیداشـت 
منزلـت واالی کارگـر گفـت: مـا همـواره بـا 
و  کلیـه همـکاران عزيـز  و کوشـش  تـالش 
بهـره گیـری از انديشـه های پويا شـاهد انجام 

کارهای ارزشـمند و اثرگذار که موجب بالندگی 
و کسـب افتخـارات متعدد در اکثـر زمینه های 
کاری را فراهـم نمـوده اسـت بـوده ايـم و اين 
امـر موجـب شـده بـا عنايـات خداوند منـان و 
تـالش و زحمـت شـبانه روزی کلیـه همکاران 

کـه بـا بـروز توانائی ها و 
ارزشـمند  قابلیت هـای 
خـود در عرصـه خدمـات 
رسانی به شـهروندان رخ 

داده اسـت.
در  ايمانلـو  مهنـدس 
بـه  اشـاره  بـا  ادامـه، 
 98 سـال  نامگـذاری 
معظـم  مقـام  توسـط 
بعنوان»سـال  رهبـری 

رونـق تولید« گفـت: بهبـود وضعّیـت تولید، از 
عوامل اساسـی شـکوفايی اقتصـاد، و از طرفی، 

نیـروی کار، يکـی از ارکان اصلـی تولیـد اسـت .
میـزان  اسـالمی  بینـش  در   : داد  ادامـه  وی 
ارزشـی  و  قداسـت  آنچنـان  از  تـالش  و  کار 
برخـوردار اسـت کـه هـم  رديـف میـزان جهاد 
و مبـارزه بـا دشـمن معرفـی گرديـده اسـت. 
چنانکـه نبی  مکرم اسـالم)ص( کار و کوشـش 
را هماننـد جهـاد در راه خـدا، مقـدس دانسـته 
و کارگـر را تشـبیه بـه مجاهـد فـی سـبیل اهلل 
می نمايـد و همـان اجـر و پـاداش را بـرای او 

می گـردد. متذکـر 
مديرعامـل شـرکت در ادامـه با اشـاره به نقش 
همـکاران در موفقیـت های حاصله در شـرکت 
گفـت  : مـا شـاهد زحمـات و تـالش هـای 
همکاران هسـتیم و نقـش همـکاران نمونه در 
موفقیـت هـای حاصلـه در شـرکت انکارناپذير 
اسـت . بنابرايـن تـالش آنهـا قابل تقديـر بوده 

و ماهـم تـالش مـان برايـن اسـت تـا بتوانیم 
کارهايـی که درتوان داريم و در شـان و منزلت 

همـکاران اسـت انجـام دهیم .
پرسـنل   عملکـرد  مراسـم،  ادامـه  در  وی 
شـرکت آب و فاضـالب آذربايجـان شـرقی را 
خـوب ارزيابـی کـرد وکارکنـان شـرکت آب و 
فاضـالب را جـزو زحمتکـش تريـن و پرتالش 
تريـن پرسـنل عنـوان کـرد واز مديـران وکلیه  
کارگـران و کارکنـان شـرکت آب و فاضـالب 

آذربايجـان شـرقی قدردانـی نمـود . 
درپايـان مراسـم مدير عامل شـرکت از 41 نفر 
از همـکاران نمونـه شـاغل در اسـتان بـا اهداء 

جوايـز و لـوح تقديـر تجلیل به عمـل آورد. 

با تجلیل از همکاران نمونه در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ؛ 
» روز جهانی کار و کارگر« گرامی داشته شد
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کارکنـان شـرکت آب و فاضـالب آذربايجـان شـرقی همزمـان بـا مـردم 
مسـلمان و روزه دار سراسـر کشـوردرآخرين جمعه از مـاه مبارک رمضان 
کـه بـه فرمـان حضـرت امـام خمینـی روز حمايـت از مـردم مسـلمان، 
بی دفاع و مظلوم فلسـطین و »روز جهانی قدس« نامگذاری شـده اسـت 
گرامـی داشـته و در ايـن راهپیمايـی  بـزرگ حضور چشـمگیری داشـتند .

کارکنـان شـرکت همـگام و هم صدا بـا ديگر اقشـار جامعه و مسـلمانان 
سراسـر جهان بصورت پرشـور و گسـترده در راهپیمايي عظیم روز جهاني 
قـدس شـرکت نمـوده و ضمن تجديـد میثاق بـا آرمان هـاي واالي رهبر 

کبیـر  انقـالب اسـالمي حضـرت امام خمینـي )ره( و شـهداء گرانقدر و با 
تبعیـت از فرامیـن و منويـات مقـام معظم رهبـري حماسـه اي ديگر خلق 
کـرده و ضمـن محکـوم کـردن جنايـات وحشـیانه و غیـر انسـاني رژيم 
اشـغالگر قـدس حمايـت خـود را از ملـت مظلـوم و سـتمديده فلسـطین 

اعـالم کردند .
در ايـن راهپیمايـی مديـر عامـل ، معاونیـن و گـروه کثیـری از همکاران 
همـگام بـا سايراقشـار مـردم از جملـه ادارات ، سـازمانها و کارخانجات با 
حرکـت از محـل شـرکت و دادن شـعارهای مرگ بـر آمريـکا و مرگ بر 
اسـرائیل در مصـالی اعظـم امـام خمینـی ) ره ( گـرد آمـده و دوبـاره با 
امـام راحـل خـود و رهبـر انقـالب و شـهداء تجديـد میثـاق نمـوده و  در 
تبريـز نمـاز وحـدت آخريـن جمعـه را بـه امامت آيـت ا... دکتر آل هاشـم 

نماينـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعه تبريـز اقامـه نمودند. 
نیـز کارکنـان خـدوم  اسـتان  اسـت در ديگـر شـهرهای  شـايان ذکـر 
راهپیمايـی  در  شـرقی  آذربايجـان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مجموعـه 
عظیـم روز مقـدس شـرکت کـرده و در میعادگاه هـای نمـاز جمعه حضور 

حداکثـری داشـتند.

حضور پر شور و حماسه ساز کارکنان شرکت  در  راهپیمایی روز جهانی قدس

برگزاری مرحله شرکتی مسابقات قرآنی وزارت نیرو 

در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو )مرحله شرکتی( 
در محل شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد.

در اين مسابقات 20 شرکت کننده پسر و 18 شرکت کننده 
دختر )کال ۳8 نفر( از شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی 
با يکديگر در رشته های قرائت و اذان، حفظ، مفاهیم و احکام 

در مقاطع مختلف به رقابت پرداختند . 
الزم به توضیح است برگزاری مسابقات قرآنی از سطح کیفی 
مطلوبی برخوردار بود که ۳ نفر از هر رشته وهر جنس دختر 
و پسر به مرحله استانی که در برق منطقه ای استان برگزار 
امتیاز الزم، برای  يافتند و در صورت کسب  راه  خواهد شد، 

رقابت در سطح کشوری آماده خواهند شد.

برگزاری مراسم ایام شهادت حضرت علی ) ع ( 

در شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی

به مناسبت ايام شهادت حضرت علی )ع ( و لیالی قدر، مراسمی با حضور مدير عامل، 
معاونین وتعداد کثیری از همکاران در نمازخانه ستادی شرکت آب و فاضالب آذربايجان 

شرقی برگزار شد.
در اين مراسم معنوی، مناجات امام علی )ع ( قرائت و حاضرين در مظلومیت آن امام 

همام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السالم عزاداری کردند .
همچنین در اين مراسم ، حاج آقا نظری از اساتید حوزه ضمن بیان کماالت و اوصاف 
اولین امام شیعیان گفت : زندگانی سرشار از خیر و برکت امام علی)ع( دستاوردهای مهمی 
را در حیات  بشر رقم زده است و جامعه بشری برای رهايی از مشکالت و آالم در تمامی 
ابعاد زندگانی چاره ای جز بازگشت به رهنمودهای قرآن مجید و ائمه معصومین علیهم 

السالم ندارد .
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عزيزمـان  همـکار  فرزنـد  سـالمی  میردانیـال 
میرابراهیـم سـالمی ازکارکنـان امور مشـترکین 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  درآمـد  و 
مسـابقات  در  توانسـت  آذربايجان شـرقی 
بین المللـی رشـته تنیـس روی میـز مقـام دوم را 

نمايـد. خـود  آن  از 
در ايـن تورنمنـت بیـن المللـی چنـد جانبـه کـه 
شـده،  برگـزار  ارومیـه  دانشـگاه  میزبانـی  بـه 

ورزشـکارانی از 9 دانشـگاه از 4 کشـور ترکیـه، 
ايـران در  لبنـان، عـراق و جمهـوری اسـالمی 
4 رشـته ورزشـی والیبـال، فوتسـال، بدمینتـون 
پرداختنـد کـه  رقابـت  بـه  تنیـس روی میـز  و 
میـر دانیـال سـالمی فرزنـد همکارمـان آقـای 
میرابراهیـم سـالمی توانسـت در رشـته تنیـس 
روی میـز مقـام دوم ايـن دوره مسـابقات را از 

آن خـود نمايـد.

روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
آذربايجـان شـرقی ايـن موفقیـت را بـه وی و 
خانـواده محترمشـان تبريـک عـرض مـی نمايد .

بمناسبت روز جهانی کار و کارگر انجام گرفت :

صعود کارکنان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به کوه عون بن علی )ع( تبریز

اخبار ورزشی

بمناسـبت گرامیداشـت هفته کارو کارگر پرسـنل شـرکت آب و فاضالب 
بـزرگ  بـه همـراه خانـواده هايشـان در همايـش  آذربايجـان شـرقی 
کوهپیمايـی و صعـود بـه ارتفاعـات عـون ابـن علـی)ع( تبريـز شـرکت 

کردند.   

ايـن همايـش که در راسـتای ارج نهادن به مقام شـامخ کارگروهمچنین 
ايجـاد روحیـه نشـاط اجتماعـی در بیـن همـکاران انجـام گرفـت، کلیه 
کارکنان سـتادی و مناطق تحت پوشـش شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
بـه همراه خانـواده های محترمشـان در ايـن کوهپیمائی شـرکت نموده 
ودرکنـار يادمـان شـهدای گمنام جنـگ تحمیلـی گردهم آمـده و با نثار 

فاتحـه به اين شـهدا واالمقـام ادای احتـرام کردند.
همچنیـن معاونیـن و مديـران سـتادی نیـز در ايـن همايـش و صعود به 

قلـه عـون ابن علـی  شـرکت نمودند .
درپايـان ايـن مراسـم در بین همکاران قرعه کشـی  انجـام و به تعدادی 
از شـرکت کننـدگان در مراسـم کوهپیمايـی جوايـزی بـه رسـم يادبـود 

اهـداء گرديد .
 شـايان ذکـر اسـت در طـول مسـیر کوهپیمايـی توسـط دفتـر روابـط 
عمومـی شـرکت بمنظور ترويـج فرهنگ صحیح مصرف آب بسـته های 

فرهنگـی نیـز در میـان شـرکت کننـدگان توزيـع گرديد .

موفقیت فرزند یکی از همکاران در تورنمنت  بین المللی تنیس روی میز
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کالس های آموزش فوتبال با حضور فرزندان پرسنل شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی در زمین چمن اختصاصی اين شرکت آغاز شد.
مدرسـه فوتبـال شـرکت امسـال نیـز بـا حضور 55 نفـر از فرزندان همـکاران در زمین چمن شـرکت با حضـور معاونت مالـی و پشـتیبانی ، تعدادی از 

مديـران ، دبیـر کمیتـه ورزش و مربیان افتتـاح گرديد .
شـايان ذکـر اسـت کالس آمـوزش فوتبـال همه سـاله و بـا حضور تعدادی از فرزندان پرسـنل شـرکت تا پايان شـهريور ماه و در 25 جلسـه  زير نظر 

مربیـان مجـرب درزمیـن چمن اختصاصی شـرکت تشـکیل و آموزش های الزم تکنیکـی و تاکتیکی بـه آن ارائه می گردد.

کالس های آموزش فوتبال برای فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی افتتاح شد



98 نشریه الکترونیکی  داخلی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ســال چهارم      شــماره دوازدهم     تیر ماه  20

صعود گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به قله 3750 متری »کمال سهند«

صعود گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به »قلعه قیزقاالسی«  هوراند

شرقی  آذربايجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  کوهنوردی  گروه 
بمناسبت هفته صرفه جويی در مصرف آب در روز جمعه  متشکل از 

20 همنورد موفق به صعود به قله کمال گرديد.

قله کمال« بلندترين قله رشته کوه سهند است که ۳750 متر ارتفاع 
دارد و در فاصله بین شهرستان های تبريز و بستان آباد واقع شده است. 
در دامنه آن و درست در پای کوه ، استخر و آب انبار طبیعی بزرگ و 
بسیار زيبايی واقع شده است که در زبان محلی ترکی آذری به» قوش 
گولی« معروف است و مسیر صعود ما اين گروه نیز از کنار اين گول 
ادامه يافته و در امتداد يال جنوبی مشرف به قله به نقطه پايانی کمال 

منتهی گرديد. 
محمدی،   ، نظری   ، ابراهیمی  آقايان  برنامه  اين  در  گروه  اعضای 
رادمهر،  ، سالمی،  بافهم  عباسی،  زاده،  يوسف  نیک خصلت،  پناهی، 
داور، نیکزاد، عبادی ، اسمعیل پور ، ملک آبادی ، محمدی، صفاری و 

رحیمی به سرپرستی آقای ناصراهری بودند. 

گـروه کوهنـوردی شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربايجان شـرقی موفق 
شـدند بـه قلعه قیـز قاالسـی در ارتفاعات شهرسـتان هوراند دسـت يابد.

صعـود گـروه کوهنـوردی شـرکت آب وفاضـالب اسـتان بـه قلعـه قیـز 
قاالسـی متشـکل از 1۶ نفـر از اعضـای بـا تجربـه ايـن تیـم انجـام گرفـت.

قیـز قلعه سـی مشـهورترين و جالبترين جـای منطقه روسـتای دهرود واقع 
در 15 کیلومتـری هورانـد اسـت و در بـاالی ايـن قلعـه  تاريخـی، سـنگ 
عظیـم و منحصربفـردی بـه نام »دوه داشـی« قرار دارد که نظـر همگان را 

بـه خـود جلب  مـی کند. 
بـرای صعـود به اين قلعه کـه تقريبـا در ۳ کیلومتری روسـتای دهرود واقع 

شـده از سـه راهه دهرود-مشـه ديبی می تـوان رفت. 
قیزقلعه سـی با ارتفاع بیش از 20 متر در وسـط جنگل مشـهور مشـه ديبی 

دهرود واقع شـده است .

اعضـای گـروه در ايـن برنامـه آقايـان حیـدری، خاکـزاد، يوسـف زاده ، 
نیـک خصلـت، بافهـم، عبـادی، نیکزاد ،  اسـمعیل پور، عباسـی، سـالمی، 
ملـک آبـادی، رحیمـی، رادمهر، خدايـاری، نـوری زاده به سرپرسـتی آقای 

بودند. ناصراهـری 

گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

موفق به صعود به »قلعه جوشین« در منطقه  قره داغ ) ارسباران(  شدند
گروه کوهنوردی شـرکت آب و فاضالب آذربايجان شـرقی به مناسـبت 

اعیـاد شـعبانیه موفق به صعود به »قلعه جوشـین« شـد.
قلعـه جوشـین به ترکی »جوشـون قاالسـی« يکی از قلعه هـای تاريخی 
شهرسـتان ورزقـان در شـمال اسـتان آذربايجـان شـرقی اسـت کـه در 
منطقـه قـره داغ )ارسـباران( قـرار دارد. قلعـه جوشـین در ۳5 کیلومتری 
غـرب ورزقان و ۳0 کیلومتری شـرق خاروانا و در 4 کیلومتری روسـتای 
جوشـین و در منطقـه ای کوهسـتانی و سـخت گذر در بـاالی يـک کـوه 

مرتفـع صخـره ای قرار گرفته اسـت.
از مشـخصه های بـارز معمـاری ايـن قلعه، وجـود پلکان های کنده شـده 
در دل کوه و ديوارهای خشـکه چین سـاخته شـده از سـنگ درقسـمت 
غربـی آن می باشـد کـه اينـک بصـورت آوار فروريختـه نظـر صعـود 

کننـدگان بـه را بـه خـود جلـب می کند. 
ارتفـاع قلعـه از سـطح دريـا در حـدود 1800 متـر و ارتفاع صخـره قلعه 

حـدود ۳00 متـر و شـیب سـه طـرف قلعه بسـیار تند اسـت. 
اعضـای گـروه در ايـن برنامه آقايان يوسـف زاده، نیک خصلـت، بافهم، 
نیکزاد، اسـمعیل پور، عباسـی، سـالمی، زهدی، اسـراری، ملـک آبادی، 

حق شـناس ، بیـگ زاده به سرپرسـتی آقای ناصراهـری بودند.



دومین مسابقه نقاشی آب = زندگی 
از نگاه دوربین




