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از 8 پروژه آب و فاضالب شهری با اعتباری 

بیش از 462 میلیارد ریال در هفته مبارک 

دولت بهره برداری و یا کلنگ زنی شد
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مهندس جانباز در بازدید از طرحهای در دست اجرای 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی :

تا پایان 6 ماهه اول سال 99 از بخش مایع 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز 

بهره برداری خواهد شد

مهندس ایمانلو در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی:

با بهره برداری ازپروژه بزرگ طرح رینگ 

آبرسانی کالنشهر تبریز افت فشار و قطعی 

آب این شهر رفع می گردد

برای پنجمین سال پیاپی صورت گرفت:

کسب عنوان رتبه برتر و دستگاه برگزیده 
استانی در جشنواره شهید رجایی سال 

1397 توسط شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی
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بازدید  دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه 

و بودجه کشور از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز

برنامه و بودجه  دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان 
کشوربه همراه دکتر پزشکیان نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی و دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی  

از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهری تبریز بازدید کردند.
این طرح به عنوان بزرگ ترین تصفیه خانه در حال احداث کشور به 

ظرفیت یک میلیون نفر اجرا می شود .
مجری طرح تصفیه خانه فاضالب تبریز گفت: مدول اول تصفیه خانه 
فاضالب تبریز در سال 80 برای جمعیت 600 هزار نفری احداث شد 

با توجه به جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفری تبریز تکمیل  اما 
این طرح ضروری است.

مهندس عباسی افزود : احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 
از سال 95 و با اعتبار اولیه 182 میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   80 حدود  مایع  بخش  سویل  که  شد  آغاز 

دارد.
وی افزود: در صورت تخصیص اعتبار الزم پیش بینی می شود این 

بخش تا خرداد 99 به بهره برداری برسد.
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مهندس جانباز رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در راس 
هیئتی و معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری 
آذربایجان شرقی از اجرای عملیات احداث سایت 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز، 
طرح احداث رینگ جنوب تبریز و سایر تاسیسات 
و طرح های در دست اجرای شرکت بازدید کردند.

و  آب  شرکت  مدیرعامل  ایمانلو  مهندس 
فاضالب استان در جلسه بازدید از طرح مدول 
با  تبریز  کالنشهر  فاضالب  تصفیه خانه  دوم 
بزرگترین  خانه  تصفیه  این  اینکه  به  اشاره 
در  گفت:  است،  تبریز  فاضالب  تصفیه خانه  
حال حاضر تعداد 5 واحد تصفیه خانه فاضالب 
آنها  تکمیل  با  که  اجراء مي باشد  در دست  نیز 
قابل  مقدار  به  نیز  فاضالب  تصفیه  ظرفیت 

این  از  یکی  که  یافت  خواهد  افزایش  توجهي 
تصفیه خانه ها، طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب تبریز می باشد. فرایند تصفیه فاضالب 

نوع از  تبریز  فاضالب  خانه  تصفیه  دوم   مدول 
نوع  از  فرایند  این  که  بوده   STEP FEED

  بقیهدرصفحهبعدی

مهندس جانباز در بازدید از طرحهای در دست اجرای شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی :

تا پایان 6 ماهه اول سال 99 از بخش مایع مدول دوم تصفیه خانه 

فاضالب کالنشهر تبریز بهره برداری خواهد شد



98 بان ماه  آ 3نشریه الکترونیکی داخلی  شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ســال چهارم      شماره ســیزدهم     

فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت 
و فسفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیستم 
از  یکی   ، بیولوژیکی  واحد  در  فاضالب  توزیع 
بروز  فرایندهای  کارآمدترین  و  ترین  پیشرفته 

تصفیه فاضالب شهری می باشد.
وی ادامه داد: جمعیت تحت پوشش این طرح 
960000 نفر و ظرفیت تصفیه خانه نیز 207000 

متر مکعب در شبانه روز خواهد بود.
اعتبارات  به هزینه ها و محل  ایمانلو  مهندس 
طرح  اجرای  هزینه   : افزود  و  کرد  اشاره  طرح 
2000 میلیارد ریال و از محل اعتبارات تخصیص 
درآمدهای  ارومیه،  دریاچه  احیای  برای  یافته 

عمومی و منابع داخلی شرکت می باشد.
مهندس ایمانلو در پایان به اقدامات شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی در خصوص 
دوم  مدول  احداث  گفت:  ارومیه  دریاچه  احیای 
اسمی  ظرفیت  با  تبریز  فاضالب  خانه  تصفیه 
2/5 متر مکعب در ثانیه، اجرای خط انتقال شبکه 
فاضالب تبریز بطول 11 کیلومتر، اجرای بخشی 
کیلومتر،   300 بطول  تبریز  فاضالب  شبکه  از 
احداث تصفیه خانه فاضالب آذرشهرو تکمیل و 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب بناب بوده 
آینده  اقدامات فوق در سه سال  اجرای  با  که  
ساالنه بیش از 150 میلیون متر مکعب پساب 
تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال داده  می شود.

قبل از بازدید از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز، جلسه ای با حضور مهندس جانباز مدیر 
عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 
هیئت همراه ، مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت 
مجریان  و  پیمانکاران  استان،  فاضالب  و  آب 
تصفیه خانه فاضالب و معاونین بهره برداری و 
فنی و مهندسی  شرکت آبفای استان به منظور 
اجرایی  مشکالت  و  مسائل  با  بیشتر  آشنایی 
تصفیه خانه فاضالب در محل تصفیه خانه برگزار 

گردید.  
در این جلسه مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت 
اظهار  آذربایجان شرقی ضمن  فاضالب  و  آب 
قدردانی از حضور مهندس جانباز در این استان، 
توضیحاتی در خصوص مراحل اجرای مدول دوم 

تصفیه خانه فاضالب  تبریز ارائه کرد.
مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور خواستار تسریع در اجرای مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز شد و با توجه 
به حساس و مهم بودن طرح، بر اجرای هرچه 

سریعتر پروژه تاکید کرد .
مهندس جانباز همچنین در مصاحبه با بخش خبر 
صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی  نیز گفت: 
در بازدیدی که از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تصفیه خانه  دوم  فاز  آمد  بعمل  تبریز  کالنشهر 
فاضالب شهر تبریز در حال اجرا بوده که تصفیه 
خانه ای با تکنولوژی بسیار باال و زیبا کار شده و 
عملیات اجرایی آن با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: در جلسه ای که با عوامل کارگاهی و 
مجموعه اجرایی و معاون امور عمرانی استانداری 
داشتیم  تصمیماتی در خصوص سرعت بخشیدن 
به اجرای پروژه و همچنین تکمیل پروژه تا پایان 

اتخاذ  آن(  مایع  )بخش  سال 99  اول  ماهه   6
گردید و عمده ترین مشکل پروژه، تامین منابع 
مالی این پروژه است که تصمیم گیری های الزم 

انجام شد.
مهمترین  از  یکی  پروژه  این  افزود:  وی 
بزرگترین  از  یکی  همچنین  و  پروژه هاست 
پروژه زیست محیطی شمالغرب کشور و استان 

آذربایجان شرقی است.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در خصوص تامین منابع آب استان نیز گفت: در 
خصوص مشکالت تامین آب این منطقه و نحوه 
پایداری آب، جلساتی برگزار و تصمیم گیری های 

الزم انجام خواهیم داد.
وی در پایان، از تالش های شبانه روزی مدیر 
عامل، معاونین و کلیه مدیران و کارکنان شرکت 
آب فاضالب  استان آذربایجان شرقی تشکر و 

قدردانی نمود.
الزم به توضیح است همچنین مهندس جانباز 
با همراهی ، مدیر عامل آب و فاضالب استان 
رینگ  طرح  اجرای  روند  از  شرکت  معاونین  و 
خط  از  همچنین  و  تبریز  کالنشهر  آبرسانی 
آبرسانی زرینه رود به تبریز نیز بازدید بعمل آورد.

ادامهازصفحهقبلی   
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از 8 پروژه آب و فاضالب شهری با اعتباری بیش از 462 میلیارد ریال 
در هفته مبارک دولت بهره برداری و یا کلنگ زنی شد

همزمان با هفته مبارک دولت امسال از8 پروژه آب و فاضالب باهزینه ای 
فاضالب  و  آب  درشرکت  ریال  میلیون   700 و  میلیارد  بر462  بالغ 

آذربایجان شرقی بهره برداری و یا کلنگ زنی شد.
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ضمن گرامیداشت 
پروژه های  و  فعالیت ها  تشریح  در  باهنر  و  رجایی  خاطره شهیدان  و  یاد 
بهره برداری و کلنگ زنی شده در هفته مبارک دولت امسال گفت: در هفته 
دولت از چندین پروژه آبرسانی و فاضالب در شهرهای استان  بهره برداری 

و یا کلنگ زنی شد.
مصلی  شهرک  فاضالب  آوری  جمع  شبکه  از  برداری  بهره  افزود:  وی 
مرزداران، کوی زمزم و 20 متری ماراالن، خیابان شهید قره باغی، شهرک 
طالقانی ، کلنگ زنی احداث مخزن ده هزار متر مکعبی مرتفع ایل گلی، 
تبریز،  متر مکعبی منظریه کالنشهر  احداث مخزن ده هزار  زنی  کلنگ 
احداث ایستگاه پمپاژ وشبکه فاضالب انتهای شهرک ولیعصر میانه بطول 
8 کیلومتر، کلنگ زنی احداث ایستگاه پمپاژ کوی نهضت اندیشه و شبکه 
فاضالب راه آهن میانه بطول 5 کیلومتر ، کلنگ زنی احداث خط انتقال 
شبکه  توسعه  زنی  کلنگ   ، کیلومتر   2 بطول  آذرشهر  فاضالب  شمالی 
فاضالب مسکن مهر سراب بطول 1800 متر و کلنگ زنی احداث مخزن 
ذخیره آب 1000 متر مکعبی آچاچی میانه از جمله پروژه هایی است که در 

هفته مبارک دولت امسال کلنگ زنی و یا به بهره برداری رسیدند.
مهندس ایمانلو در خصوص بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضالب 
شهرک مصلی مرزداران، کوی زمزم و 20 متری ماراالن ، خیابان شهید 
قره باغی، شهرک طالقانی کالنشهر تبریز گفت: هدف اصلی از اجرای طرح 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب منطقه بوده و طول شبکه جمع آوری 
فاضالب 29 کیلومتر بوده و 7250 انشعاب فاضالب در آن نصب و بیش 
از 14 هزار خانوار از آن برخوردار می شوند تامین اعتباراین طرح از محل 
استانی و منابع داخلی شرکت بوده که برای اجرای این طرح اعتباری بالغ 

بر 200 میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت در ادامه به احداث ایستگاه پمپاژ و شبکه فاضالب انتهای 
شهرک ولیعصر میانه اشاره کرد و گفت: این طرح بمنظور جمع آوری و دفع 
بهداشتی فاضالب بخشی از شهرک ولیعصر میانه  با اعتباری بالغ بر 45 
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و داخلی اجرا شده که در هفته مبارک 
دولت با حضور مسئولین استانی و شهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مهندس ایمانلو با اعالم اینکه همزمان با هفته دولت از چندین طرح آبرسانی 
درکالنشهر تبریز و شهرهای مختلف استان به بهره برداری خواهد رسید 
افزود: با تالش پرسنل زحمتکش شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی 
در هفته دولت کلنگ زنی از طرحهای ، مخزن 1000 متر مکعبی آچاچی 
میانه با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد و 700 میلیون ریال ، کلنگ زنی احداث 
ایستگاه پمپاژ کوی نهضت اندیشه و شبکه فاضالب راه آهن میانه بطول 
5 کیلومتر با اعتبار بالغ بر 43 میلیارد ریال ، کلنگ زنی احداث خط انتقال 
شمالی فاضالب آذرشهر بطول 2 کیلومتر با اعتبار بالغ بر 27 میلیارد ریال 
و کلنگ زنی توسعه شبکه فاضالب مسکن مهر سراب بطول 1800 متر با 

اعتبار بالغ بر 15 میلیارد آغاز خواهد شد .
مدیر عامل شرکت در پایان به پروژه های آب آماده کلنگ زنی درسطح 
شهر تبریز اشاره کرد و افزود : عملیات احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی 
مرتفع ایل گلی تبریز با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال و همچنین احداث 
بالغ بر 60  با اعتباری  مخزن 10 هزار متر مکعبی مرتفع منظریه تبریز 

میلیارد ریال در هفته دولت امسال کلنگ زنی خواهد شد. 
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برگزاری برنامه های تحول نظام اداری با محور های هفت گانه ارزیابی عملکرد 

دستگاه های اجرایی استان در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
با حضورمعاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور، نشست برنامه های 
تحول نظام اداری با محور های هفت گانه ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی استان در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در ابتدای این نشست که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونین منابع انسانی و کارشناسان تحول 
اداری دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند، مهندس ایمانلو مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن خیر مقدم به میهمانان 
به  ارائه خدمات  را تسهیل  اداری  نظام  برنامه های تحول  از  عزیز هدف 
ارائه خدمات به  : زمانی شرکت در  بیان نموده واظهار داشت  مشترکین 

مراجعین موفق خواهد بود که رضایتمندی آنها را بدنبال داشته باشد. 
زمینه  این  در  شرکت  یافته  انجام  اقدامات  برخی  به  ادامه  در  ایشان 
از  استفاده  الکترونیکی و حضوری و همچنین  استقرار میز خدمت  مانند 

فناوری های نوین ارائه خدمات اشاره کردند.
در ادامه دکتر فتح زاده معاون توسعه مدریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان طی سخنانی  با تقدیر از مدیریت و همکاران شرکت بدلیل میزبانی 
و  اداری  نوسازی سازمان  معاون  زاده  رفیع  آقای دکتر  به حضور  جلسه، 
استخدامی کشور در استان اشاره کرد و گفت: این جلسه بمنظور بررسی 
مسائل و مشکالت مرتبط با موضوع ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی 

استان تشکیل شده است. روی خواست از حاضرین خواستند که موضوعات 
خود را در زمان پرسش وپاسخ بیان نمایند. 

سپس دکتر رفیع زاده هدف از اجرای موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی را اندازه گیری موفقیت آنها در اجرای برنامه های دولت در ارائه 
خدمات به مردم بیان نموده و گفت : سعی می شود با تقدیر از دستگاه های 

برتر در این حوزه انگیزه و اشتیاق سایر دستگاههای اجرایی جلب گردد.
در انتهای این نشست، هر کدام از حاضرین به بیان نکته نظرات و مشکالت 
خود پیرامون موضوع ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سال 

1398  پرداخته و پاسخ الزم توسط دکتر رفیع زاده داده شد.

برگزاری نشست »کارگروه توسعه مدیریت«
 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیریـت  توسـعه  کارگـروه  نشسـت 
انسـانی  سـرمایه  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون  بـا حضـور  آذربایجان شـرقی 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان ، مدیر عامل آب و فاضالب اسـتان 
و اعضـای کارگـروه توسـعه مدیریـت 21 مهر مـاه در محل سـالن کنفرانس 

ایـن شـرکت برگـزار شـد.
در ابتـدای ایـن نشسـت، مهندس ایمانلـو مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان ضمـن عـرض خیـر مقدم بـه میهمانـان و تقدیـر و تشـکر از زحمات 
مسـتمر و شـبانه روزی معاونت توسـعه و همکارانشـان در برگزاری جشـنواره 
شـهید رجایـی در سـال 1397 ، بـر اهمیـت برنامـه هـای تحـول اداری در 
راسـتای تسـهیل ارائـه خدمـات بـه مشـترکین و مراجعین اشـاره نمـوده و با 
تاکیـد بـر اینکه شـرکت آب و فاضالب اسـتان همواره به دنبـال بهره گیری 
از ایـن برنامـه هـا جهت بهبـود ارائـه خدمات به مشـترکین عزیز می باشـد، 
ابـراز امیـدواری کـرد مجموعـه زحمات همـکاران در حوزه سـتادی و مناطق 

شـرکت منجر بـه ارتقـاء رضایتمندی مشـترکین گردد. 
در ادامـه، گـزارش کوتاهـی از تعـداد جلسـات برگـزار شـده کمیتـه هـای 
مدیریتـی و اهـم موضوعـات و مصوبـات آنهـا ارائـه شـد. سـپس دسـتور 

کارهـای جلسـه قرائـت و پـس از ارائـه گـزارش مصوبـات الزم نسـبت بـه 
عملیاتـی نمـودن آنهـا صـورت گرفـت. در این راسـتا هریـک از حاضرین به 
بیـان نکتـه نظـرات و دیدگاههای خـود در زمینـه موضوعات جلسـه پرداختند. 
در انتهای جلسـه، دکتر فتح زاده  معاون توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی آذربایجـان شـرقی در سـخنان خـود بـر 
تسـری سیسـتم ارزیابـی بـه مناطق شـرکت تاکید نمـوده و ضمن اشـاره به 
اینکـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان یکـی از شـرکت های اجرایی پیشـرو 
مـی باشـد، ابـراز امیـدواری نمـود کـه بـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان به 

عنـوان یـک مرکز علمـی در حوزه آب نگریسـته شـود.
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حضور موثر شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
)RINOTEX2019(در هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری ربع رشیدی تبریز
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 RINOTEX هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز
تکمیل چرخه ی  برای  بسترسازی  با هدف  آب  فناوری    2019
و  ها  فناوری  معرفی  کار؛  و  کسب  تا  فناوری  و  فناوری  تا  علم 
ایجاد  پژوهشی؛  توانمندی های  کردن  کاربردی  برای  بسترسازی 
ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخش های مختلف اقتصادی 
و اجرایی؛ جذب سرمایه گذار)داخلی و خارجی( برای فرصت های 
سرمایه گذاری دانش بنیان از مورخه 13 الی 17 آبان ماه سالجاری 

در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید. 
و  بنیان  دانش  اقتصاد  برای  سازی  بستر  هدف  با  نمایشگاه  این 
تولید کاالی ایرانی در 18 زون تخصصی و رویداد درچهار بخش 
ایده های فناورانه ،توسعه و تجاری سازی فناوری و نیازمندی های 

فناورانه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد.
یکی از زون های تخصصی این نمایشگاه، »زون نوآوری و فناوری 
برگزاری  اجرایی  ستاد  تصمیم  به  توجه  با  که  است  بوده  آب« 
نمایشگاه، مسئولیت اجرایی زون نوآوری و فناوری های آب این 
نمایشگاه، به شرکت آب و فاضالب استان واگذار شده و این زون 

در فضایی بالغ بر 450 متر مربع برگزار گردید. 
اساس  بر  و  انجام گرفته  فعالیت های  به  توجه  با  و  این زون  در 

 174 تعداد  نمایشگاه  دبیرخانه  طرف  از  شده  اعالم  آمار  آخرین 
طرح ثبت نام شده بود که 102 طرح مربوط به داخل استان، 70 
طرح مربوط به خارج استان و 2 طرح نیز مربوط به خارج از کشور 

می باشد.
شایان ذکر است دراین زون 6 عنوان کارگاه تخصصی در ارتباط 
اساتید  توسط  که  بود  شده  بینی  پیش  فاضالب  و  آب  حوزه  با 

دانشگاههای استان به اجرا گذاشته شد.
الزم به توضیح است در این دوره از نمایشگاه، طرح های حاضر در 
زون نوآوری و فناوری های آب به لحاظ کمی و کیفی از پیشرفت 

قابل مالحظه ای نسبت به دوره های قبل داشته است.
بین  همکاری  نامه  تفاهم  نمایشگاه  از  روز  درآخرین  همچنین 
علوم  دانشگاه  و  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
فناوری  و  علمی  همکاریهای  گسترش  راستای  در  تبریز  پزشکی 

امضاء شد.
فناوری  و  نوآوری  نمایشگاه  از  روز  آخرین  در  است  ذکر  شایان 
ربع رشیدی دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و 
دکتر رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت از بخش های مختلف 
غرفه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بازدید کردند.
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کسب عنوان رتبه برتر و دستگاه برگزیده استانی در جشنواره شهید رجایی سال 1397 
توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برای پنجمین سال پیاپی
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و  ، شرکت آب  استان  برنامه ریزی  و  ارزیابی سازمان مدیریت  اساس  بر 
فاضالب آذربایجان شرقی عنوان »رتبه برتر و دستگاه برگزیده استانی در 
شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال 1397« را 

کسب نمود.
هر  که  بوده  عمومی  و  اختصاصی  های  شاخص  بعد  دو  در  ارزیابی  این 
کدام 1000 امتیاز می باشد. شاخص های اختصاصی که عمدتا برگرفته از 
ماموریت ها و فعالیت های ذاتی شرکت است شامل: جمعیت تحت پوشش 
آب شهری، جمعیت تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب شهری،آب 
بدون درآمد، هوشمند سازی سامانه های آبرسانی شهری و برنامه ایمنی آب 
می باشد که خوشبختانه با توجه به تعامل مناسب در سطح ملی و استانی و 
در سایه تالش و کوشش همکاران عملکرد شاخص ها غالبا بیشتر از مقدار 
 7 در  عمومی  ارزیابی شاخص های  است. همچنین  بوده  بینی شده  پیش 
مدیریت  الکترونیک،  دولت  توسعه  سازمانی،  ساختار  اصالح  شامل  محور 

سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی ، بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء 
سالمت اداری و مسئولیت پذیری و استقرار نظام مدیریت عملکرد انجام 

شده است.
 شایان ذکر است مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی استان 
آذربایجان شرقی،  استاندار  استان،  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  حضور  با 
تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین 
استان در مورخه 9 شهریور ماه در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان برگزار شد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  ایمانلو  مهندس  مراسم  این  در 

آذربایجان شرقی لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره را دریافت نمود.
الزم به توضیح است شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برای 
پنجمین سال پیاپی به عنوان دستگاه برگزیده استانی در جشنواره شهید 

رجایی سال 1397معرفی شد.

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  انتخاب محصوالت  دو ساالنه  نخستین جشنواره  در 
شرکت  توسط  که  روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب  عمومی های 
شرکت  عمومی  روابط  شد،  برگزار  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
نخستین  داوران  هیئت  آرای  برابر  آذربایجان شرقی  فاضالب  و  آب 
ها،  عمومی  روابط  فرهنگی  انتخاب محصوالت  ساالنه  دو  جشنواره 

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 
عمومي  روابط  دفتر  کردند،  جشنواره شرکت  این  در  که  روستایي  و 
آبفاي استان آذربایجان شرقی توانست در بخش بروشور رتبه برتر را 

به خود اختصاص دهد.
محصوالت  انتخاب  دوساالنه  جشنواره  نخستین  کرد:  اضافه  وی 
فرهنگي روابط عمومي شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي 
فتوشاپ،  نماهنگ،  سریال،  بلند،  کوتاه،  فیلم  بخش   9 در  کشور 
فتوکلیپ، تیزر، برنامه هاي ترکیبي، انیمیشن، موشن گرافي، عکس، 
دوره اي  نشریات  و  نامه  ویژه  کتاب،  بروشور،  اینفوگرافي،  پوستر، 

برگزار گردید.
الزم بـه ذکـر اسـت لـوح تقدیـری از سـوی مهنـدس حمیـد رضـا 
جانبـاز رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل شـرکت مهندسـی آب و 
فاضـالب کشـور  طـی مراسـمی بـه مهنـدس باقـرزاده مدیردفتـر 
شـرقی  آذربایجـان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  عمومـی   روابـط 

اعطاء شد.

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
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مهندس ایمانلو در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی:

با بهره برداری ازپروژه بزرگ طرح رینگ آبرسانی کالنشهر تبریز 
افت فشار و قطعی آب این شهر رفع می گردد

8

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی گفـت: طـرح 
رینـگ آبرسـانی کالنشـهر تبریز با هزینـه ای بالغ بـر0 250 میلیارد 
ریـال تـا شـهریور 99 بـه بهره بـرداری می رسـد و بـا بهـره بـرداری 
از آن، افـت فشـار و قطعـی آب کالنشـهر تبریـز مرتفـع خواهد شـد .

مهنـدس علیرضـا ایمانلـو در گفت وگـو با خبرنـگاران اظهار داشـت: 
طـرح رینـگ آبرسـانی کالنشـهر تبریز حـدود 25 کیلومتر بـوده و از 
شـهرک اندیشـه تبریـز شـروع و تـا شـهرک خـاوران ادامـه خواهـد 
داشـت کـه ایـن پـروژه بـزرگ بـرای تکمیـل آبرسـانی کالنشـهر 

تبریـز احـداث می شـود.
وی افـزود: بـه دلیـل عـدم وجود رینگ شـبکه شـهری آبرسـانی که 
بتوانـد کالنشـهر تبریـز را در مواقـع لـزوم خدمـات رسـانی کند و به 
صـورت یکنواخـت کل شـهر تبریـز را تحـت پوشـش آبرسـانی قرار 

دهـد، ایـن طـرح اجرا می شـود.
مهنـدس ایمانلـو ادامـه داد: بـا اجـرای ایـن طـرح کـه بـا همکاری 
تمـام دسـتگاه های اجرایـی در حـال اجراسـت بخـش عمـده ای از 
قطعـی و یـا عـدم قطعـی مناطـق  مختلـف شـهر مرتفـع خواهـد شـد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی گفـت: طـرح 
رینـگ آبرسـانی کالنشـهر تبریـز بـا 250 میلیـارد تومـان هزینـه تا 

شـهریور 99 بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید.
وی اظهـار داشـت: شـرکت آب و فاضالب اسـتان  تاکنـون خدمات 
خـود را در زمینـه تامیـن و توزیـع آب شـرب بهداشـتی در قالـب 
یـک میلیـون و 333 هـزار فقـره انشـعاب آب بـه جمعیتـی بالغ بر 3 
میلیـون و 119 هـزار نفـر ) 100 درصد جمعیت شـهری در 62 شـهر 

اسـتان( ارایـه مـی دهد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی در خصـوص 
کالنشـهر  فاضـالب  خانـه  تصفیـه  دوم  مـدول  اجرایـی  عملیـات 
تبریـز نیـز اظهـار داشـت: عملیـات اجرایی مـدول دوم تصفیـه خانه 

فاضـالب کالنشـهر تبریـز از خـرداد مـاه سـال  95 آغـاز شـده اسـت.
وی، یکـی از اهـداف مهـم طـرح احـداث  مـدول دوم تصفیه خانـه 
فاضـالب کالنشـهر تبریـز را اسـتفاده از پسـاب تولیـدی بـه عنـوان 
تأمیـن کننـده عمـده آب مـورد نیـاز احیـای دریاچـه ارومیـه عنوان 
کـرد و افـزود: بـا اجـرای ایـن طرح بالـغ بـر 75 میلیون متـر مکعب 

در سـال پسـاب تصفیـه شـده بـه دریاچـه ارومیـه انتقـال می یابد.
بهداشـتی  دفـع  و  جمـع آوری  کـرد:  خاطرنشـان  ایمانلـو  مهنـدس 
فاضـالب بـا هـدف سالم سـازی محیـط زیسـت شـهری، افزایـش 
از  ممانعـت  منطقـه ای،  و  محیطـی  عمومـی،  بهداشـت  سـطح 
آلودگـی آب هـای سـطحی و زیرزمینـی و محیـط زیسـت از محـل 
فاضالب های شـهری، اسـتفاده از کود آلی اسـتاندارد تولید شـده در 
کشـاورزی منطقـه و تامیـن ظرفیـت تصفیـه و انتقـال بخـش عمده 
فاضالب جمع آوری شـده سـطح شـهر تبریـز، از دیگر اهـداف ایجاد 

مـدول دوم تصفیه خانـه فاضـالب کالنشـهر تبریـز اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب تبریـز در مـورد فرآینـد تصفیـه 
طـرح مـدول دوم تصفیـه خانـه فاضـالب نیـز تبریـز تصریـح کـرد: 
فرآینـد اجـرای ایـن طـرح از نـوع فرآیندهـای حـذف مـواد آلـی بـا 
قابلیـت حـذف ازت  و فسـفر بـوده و بـا توجـه بـه مرحلـه ای بـودن 
سیسـتم توزیع فاضـالب در واحـد بیولوژیکی، یکی از پیشـرفته ترین 
و کارآمدتریـن فرآیندهـای بـه روز تصفیـه فاضـالب شـهری می باشـد.

وی افـزود: جمعیـت تحـت پوشـش ایـن طـرح 960 هـزار نفـر و 
ظرفیـت تصفیه خانـه نیـز 207 هزار متـر مکعب در شـبانه روز خواهد 

. د بو
مهنـدس ایمانلـو هزینـه اجـرای ایـن طـرح را 2 هـزار میلیـارد ریال 
ذکـر کـرد و افـزود: ایـن مبلـغ از محـل اعتبـارات تخصیـص یافتـه 
بـری احیـای دریاچـه ارومیـه، درآمدهـای عمومـی و منابـع داخلـی 

شـرکت تامیـن می گـردد.
مالـی،  منابـع  تأمیـن  در صـورت  کـه  کـرد  امیـدواری  اظهـار  وی 
مـدول دوم تصفیـه خانـه فاضالب تبریـز در پایان سـال 99 در مدار 

بهره بـرداری قـرار گیـرد. 

ضرورت تسـریع در انتقال آب ارس به تبریز
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بـا اشـاره بـه نیـاز آبی 
کالنشـهر تبریـز گفـت: بـا توجـه بـه جمعیـت زیـاد مشـترکان در 
کالنشـهر تبریـز و از طرفـی بـا عنایـت بـه گسـترش بی رویه شـهر 
تبریـز و بوجـود آمدن شـهرک های متعـدد در اطراف شـهر تبریز، ما 
بـه آب بیشـتری نیـاز داریـم بـه همیـن خاطر بـه دنبال منابـع جدید 
هسـتیم و در ایـن زمینـه تـالش ایـن اسـت کـه توسـط همـکاران 
  بقیهدرصفحهبعدی
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شـرکت آب منطقـه ای اسـتان از رود ارس بـرای آب شـرب تبریـز و 
شهرسـتان های واقـع در مسـیر آبرسـانی شـود.

وی بـه همشـهریان در خصـوص عدم اسـراف آب شـرب بهداشـتی 
و صرفه جویـی در ایـن مایـه حیـات گفـت: آب ارزشـمندترین عطیه 
الهـی و مهمتریـن عامـل تداوم حیـات موجودات زنـده و رکن اصلی 

توسـعه پایدار اسـت.
مایـع  ایـن  کمبـود  یـا  فقـدان  کـرد:  اضافـه  ایمانلـو  مهنـدس 
بـروز  و  شـهروندان  زندگـی  در  اختـالل  موجـب  حیات بخـش، 

می شـود. فـراوان  نابسـامانی های 
وی تصریـح کـرد: در چنـد دهـه اخیـر افزایـش روبـه رشـد جمعیت 
و بـه تبـع آن گسـترش شهرنشـینی، رشـد و توسـعه در بخش هـای 

کشـاورزی و صنعتـی ، منجـر بـه افزایـش تقاضـا بـرای مصـرف در 
تمـام زمینه ها شـده اسـت، در این میـان »آب« به عنـوان مهمترین 

مـاده در توسـعه پایـدار کشـور ، نقـش مهمـی را ایفـا می کند.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی بـا اشـاره بـه 
نحـوه اسـتحصال و سـختی های فـرآروی تامیـن و توزیـع آب برای 
شـهروندان، خاطرنشـان کـرد: هـم اینـک آب مـورد نیاز کالن شـهر 
تبریـز و تعـدادی از شـهرهای واقـع در مسـیر به صورت فرا اسـتانی 
و بـا صـرف هزینـه و انـرژی زیـاد تامیـن می شـود عـالوه بـر ایـن، 
آب شـهر تبریـز از چاه هـای دامنه هـای کوه سـهند همچنین از سـد 
نهند تامین می شـود  از این رو الزم اسـت مشـترکان و همشـهریان 
نهایـت دقـت و صرفـه جویـی را در اسـتفاده صحیـح از آب مدنظـر 

باشند. داشـته 

ادامهازصفحهقبلی   

صورتهای مالی سال1397 شرکت سهامي آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي 

بررسي و به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت رسید
اسـتان  شـهری  فاضـالب  و  آب  شـرکت  عمومـی  مجمـع  جلسـه 
آذربایجـان شـرقی بـا هـدف بررسـی صورت هـای مالـی سـال 1397 
بـا حضورسـهامداران در سـالن کنفرانـس ایـن شـرکت و بـه ریاسـت 
دکتـر گیاهـی معاون برنامـه ریزی و اقتصادی شـرکت مهندسـی آب و 

فاضـالب کشـور تشـکیل و مـورد تصویـب قـرار گرفـت.
جلسـه مجمع عمومی سـاالنه شـرکت آب و فاضالب  استان به صورت 

»ویدیـو کنفرانـس«و با کیفیت مطلوب تشـکیل و برگزار گردید.
در ابتـدا ایـن جلسـه، مهندس ایمانلو مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان آذربایجـان شـرقی ضمـن تشـکر و قدردانـی از دکتـر گیاهـی و 
سـایر اعضـاء مجمع وصاحبان سـهام، گزارشـی از فعالیت هـای صورت 
گرفتـه در حـوزه هـای مختلـف شـرکت و عملکـرد مالـی 1397 را در 

مجمـع عمومی ارائـه نمود.
در ادامـه، دکتـر گیاهـی معـاون برنامـه ریـزی و امور اقتصـادی و عضو 
هیئت مدیره شـرکت مهندسـی آب و فاضالب کشـور که ریاست جلسه 
را برعهـده داشـت، از تـالش هـای صـورت گرفتـه توسـط مدیریـت و 

کارکنـان شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی در خصوص 
عملکـرد مطلـوب شـرکت واعضـای هیئـت مدیـره  و دسـت اندر کاران، 

تشـکر و قدردانـی کرد.
بررسـی هـای  و  از بحـث  ایـن جلسـه پـس  در  اسـت  شـایان ذکـر 
الزم، صورتهـای مالـی سـال 1397 شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
آذربایجان شـرقی بـرای چندمیـن سـال پیاپـی بـدون بنـد حسابرسـی 

مـورد تصویـب اعضـاء مجمـع قـرار گرفـت.
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تجلیل از آزادگان شاغل در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقي 

تجلیل از بازنشستگان سال 97 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

ایمانلو  مهندس  حضور  با  شرکت  بازنشستگان  از  تجلیل  مراسم 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، معاونین 
شرکت و بازنشستگان سال 1397 در سالن کنفرانس شرکت برگزار 

شد.
در این مراسم که مدیر عامل، معاونین و بازنشستگان شرکت حضور 
وتبیین  غدیر  و  قربان  اعیاد  تبریک  ضمن  ایمانلو  مهندس  داشتند، 
را  بازنشستگان  تکریم  و  تجلیل  بازنشستگی،  واالی  مقام  و  ارزش 
وظیفه انسانی و سازمانی مدیران برشمرده و بر تداوم ارتباط و تبادل 
و  تجربیات  این  بکارگیری  نیز  و  بازنشستگان  تجربیات  و  اطالعات 
اجرایی  و  اداری  سیستم های  راهبری  و  برنامه ریزی  در  اطالعات 

شرکت در قالب مدیریت دانش تأکید نمود.
وی افزود: برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان، فرصتی است تا از 
زحمتکشان و فعاالن عرصه آب و فاضالب که با تمام توان و انرژی 
و  کنیم  قدردانی  کرده اند،  فعالیت  همشهریان  به  خدمت  ارائه  برای 
یادآور زحمات شبانه روزی این عزیزان باشیم و امیدوارم ما همواره از 

برکات وجودی و تجربیات ارزنده آن عزیزان، بهره مند باشیم.
پرداخت  بازنشستگی،  سنوات  موقع  به  پرداخت  داشت:  اظهار  وی 

برگزاری  شرکت،  توسط  بازنشستگان  تکمیلی  بیمه  درصدی   70
ازدواج  هزینه  کمک  بازنشسته،  همکاران  از  تجلیل  مراسمات 
فرزندان بازنشستگان و ... از اقداماتی است که شرکت در جهت رفاه 

بازنشستگان انجام می دهد.
مدیرعامل شرکت با یادآوری از خدمات شایسته بازنشستگان در طول 
خدمت صادقانه شان در شرکت گفت: این مراسم به پاس قدردانی 
از خدمات بازنشستگان عزیز در طول دوره خدمت 30 ساله خدمات 
صادقانه آنان برگزار شده و با برنامه ریزی های انجام شده، در تالش 
هستیم تا خدمات ارائه شده به بازنشستگان شرکت آب و فاضالب 

استان را بیش از پیش ارتقاء دهیم.
اداری شرکت طی  امور  مدیر  عامل شرکت،  مدیر  از سخنان  پیش 
گزارشی، ضمن قدردانی از مدیرعامل شرکت مبنی بر حسن نظرشان 
و هیئت مدیره شرکت گفت: هم اکنون ار تباط شرکت آب و فاضالب 
استان با بازنشستگان از طریق کانون بازنشستگان و واحد رفاه شرکت 

به صورت مستمر برقرار است.
در طول سال  بازنشسته شرکت  از 45 همکار  مراسم  این  پایان  در 

1397 با اهداء لوح سپاس و هدایایی  قدردانی شد.

طي مراسمي به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی از آزادگان 
سرافراز شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقي تجلیل به عمل آمد.

این مراسم که با حضور مدیر عامل و معاونین، مسئول ایثارگران و همچنین 
آزادگان همکار در دفتر مدیر عامل شرکت برگزار شده از آزادگان شرکت تجلیل 

و قدرداني به عمل آمد.

در این مراسم، مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت از ایثارگري هاي این عزیزان 
در طول 8 سال جنگ تحمیلي و مدت اسارتشان با احترام قدرداني کرد. در ادامه 
این مراسم، تعدادي از همکاران آزاده شرکت بخش هایی از خاطرات دوران 

اسارتشان را بازگو نمودند. 
در پایان مراسم از آزادگان شرکت با اهداي لوح تقدیر و هدایایي تجلیل بعمل آمد.
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با حضور معاونین شرکت، مشاور استاندار در امور ایثارگران و جمعی 
از کارکنان، از ایثارگران و رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی در 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.

و  آب  شرکت  برداری  بهره  معاون  اخگری  مهندس  مراسم  دراین 
فاضالب استان طی سخنانی ضمن تسلیت و تعزیت ایام سوگواری 
و  میهمانان  حضور  مقدم  خیر  عرض  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل 
در طول  که  و همکارانی  ایثارگران  از  در شرکت،  ایثارگران شاغل 
8 سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند 
و با نثار جان خویش از کیان انقالب اسالمی دفاع کرده اند، تشکر 

و قدردانی نمود.
امور  در  مدیرعامل  مشاور  عباسپور  مهندس  مراسم،  این  ادامه  در 
شش  در  شرکت  ایثارگران  امور  عملکرد  ارائه  به  نسبت  ایثارگران 
ماهه اول 98 پرداخت و گفت : امورایثارگران شرکت در زمینه ارتقاء 
پیگیر مسائل  و  داشته  ایثارگران تالش مضاعف  به  خدمات رسانی 

و امورات ایثارگران در زمینه های مختلف ، منجمله تبدیل وضعیت 
آنان بوده است.

در ادامه این مراسم، دکتر تقیون مشاور استاندار در امور ایثارگران  
نیز ضمن تبریک هفته دفاع مقدس در خصوص تجلیل از ایثارگران 
و  آسایش  با  آن  در  و همه کسانی که  اسالمی  امروز جامعه  گفت: 
آرامش زندگی می کنند، مرهون خون پاک و مجاهدت هزاران شهید 
و جانبازی است که در دفاع از ارزش های اسالمی، جانفشانی کردند.

بازماندگان خانواده  به  ما در جهت خدمت  : تالش همه  افزود  وی 
ایثارگران  و  آزادگان  و  جانبازان  به  خدمت  قطعًا  و  بوده  شهدا 
است.  ممکن  کار  کمترین  البته  و  دینی  و  عرفی  اخالقی،  وظیفه 
اسالمی  انقالب  داران  میراث  جامعه،  افتخار  مایه  خانواده ها  این 
آنها  به  خدمت  و  می روند  شمار  به  کشور  معنوی  سرمایه های  و 

افتخاری بسیاربزرگ محسوب می شود.
ایمانلو و کارکنان شرکت  وی در پایان، ضمن قدردانی از مهندس 
کلیه  ناپذیر  و رشادتهای وصف  از دالوریها  استان،  و فاضالب  آب 
ایثارگران بخصوص ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان در طول 

8 سال دفاع مقدس تشکر و قدردانی کرد .
در ادامه مراسم، کلیپی از سوی روابط عمومی شرکت در زمینه ایثار 
پخش  حرم  مدافعان  مقام  واال  از شهدای  هایی  جلوه  و  و شهادت 

گردید. 
و  تحمیلی  جنگ  سال  هشت  جانبازان  و  ایثارگران  از  خاتمه،  در 
تجلیل  هدایایی  و  تقدیر  لوح  اهداء  با  فرزندان شهداء  از  چنین   هم 

به عمل آمد.

تجلیل از ایثارگران و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس 
در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

بازدید جمعی از فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اذربایجان شرقی 
از موزه ی حیات وحش و سیمای طبیعی استان

جمعـی از فرزنـدان همـکاران بـا  موزه حیات وحش و سـیمای 
طبیعی  اسـتان با تنوع زیسـتی شهرسـتان آشـنا شـدند.

فرهنگـی  امـور  توسـط  آمـده  بعمـل  هماهنگی هـای  طـی 
شـرکت مبنـی بر حضـور دانـش آمـوزان )فرزندان همـکاران( 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت  از مـوزه ی حیـات وحـش 
اسـتان، تعـدادی از دانـش آمـوزان از مقاطع مختلـف تحصیلی 
مـدارس از مـوزه ی حیـات وحـش و سـیمای طبیعـی اسـتان 

بازدیـد نمودنـد.
بـا حیـات وحـش موجـود  بازدیدهـا ضمـن آشـنایی  ایـن  در 
در  اداره  کارشناسـان  توسـط  مفصلـی  توضیحـات  مـوزه،  در 

خصـوص اهمیـت هـوای پـاک، تنـوع زیسـتی و حفـظ محیط 
زیسـت بـه دانـش آمـوزان ارائـه گردیـد.
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آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی موفق به 

کسب گواهینامه آزمون مهارت  )PT( شد
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موفقیت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در تمدید اعتبار 
 )ISMS( گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات

»ISO 27001:2013 براساس استاندارد

دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
موفق به اخذ درجه »عالی« )EXCELLENT( در آزمون کفایت تخصصی 

)PT( شد.
معتبرترین  از  یکی  عنوان  به   )Proficiency Test( مهارت  آزمون 
روش های کنترل کیفیت نتایج آزمون یک آزمایشگاه، روشی است مبتنی 
بین  مقایسات  طریق  از  آزمون  در  کنندگان  شرکت  عملکرد  ارزیابی  بر 
آزمایشگاهی و  برای تعیین اعتبار یک فرایند اندازه گیری خاص استفاده 

می شود.
همچنین آزمون مهارت یک مقایسه بین آزمایشگاهی است و آزمایشگاه های 
آزمون های  نتایج  درستی  بررسی  منظور  به  می توانند  شرکت  کننده 

معمول،  طور  به  نمایند.  شرکت  آزمایشگاهی  بین  مقایسات  این  در  خود 
برگزارکنندگان آزمون مهارت مقادیری از یک نمونه همگن را بین هریک 
از شرکت  کنندگان توزیع می کنند و شرکت کنندگان مواد را تحت شرایط 
خاصی آنالیز نموده و نتایج را به برگزارکننده گزارش می دهند و برگزاری 
آزمون های مهارت بر اساس استاندارد بین المللی ISO17043/IEC بوده 

و کلیه فعالیت ها منظبق و برآورده کننده الزامات این استاندارد می باشد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  آب  آزمایشگاه  است  ذکر  به  الزم 
در  عالی  رتبه  کسب  به  موفق  همکاران  تالش  با  آذربایجان شرقی 
و  آلی  ریزآالینده  میکروبیولوژی،  فیزیکوشیمی،  پارامترهای  اندازه گیری 

فاضالب از شرکت پیشگامان گردید. 

براساس   )ISMS( اطالعات  امنیت  مدیریت  سیستم  اول  مراقبتي  ممیزي 
استاندارد ISO  27001:2013 با هدف انطباق فرآیندها با الزامات استاندارد و 
اثربخش بودن استقرار سیستم و بهبود مداوم در حوزه IT توسط ممیزین موسسه 

»آرین توف« انجام شد.
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت در این خصوص گفت : امروزه امنیت 
محسوب  اطالعات  فناوري  عصر  در  چالش  بزرگترین  ارتباطات،  و  اطالعات 
مجاز،  غیر  دسترسي  مقابل  در  اطالعاتی  های  دارایی  از  حفاظت  و  مي شود 
تغییرات، خرابکاري و افشاء، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است.امنیت دارایي 
هاي اطالعاتي براي تمامي سازمان ها امري حیاتي بوده و مستلزم یک مدیریت 

اثربخش مي باشد.
مهندس الفقیه افزود: مدیریت امنیت اطالعات در یک سازمان، حفظ سرمایه هاي 
نرم افزاري، سخت افزاري، اطالعاتي و ارتباطي و نیروي انساني در مقابل هرگونه 
تهدید اعم از دسترسي غیرمجاز به اطالعات، خطرات ناشي از محیط و سیستم 

و خطرات ایجاد شده از سوي کاربران است.

وي ادامه داد : با استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات )ISMS( گام دیگري 
در راستاي پیشبرد اهداف سازماني و ارتقاي امنیت شبکه های استانی شرکت 

برداشته مي شود.
شایان ذکر است این ممیزی در تاریخ 16 شهریور ماه انجام شده و شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی موفق به تمدید اعتبار گواهینامه بمدت یک 

سال گردید. 
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کسب رتبه برتر در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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چهارمیـن نمایشـگاه و کنفرانـس بین المللی 
و اولیـن جایـزه ملـی انرژیهـای تجدیـد پذیر 
مرکـز  در  مهـر  و 23  تاریـخ 22  در  ایـران 
همایـش هـای بیـن المللـی سـازمان صدا و 

سـیما تهـران برگـزار گردید.
سـازمان ها،  شـرکت ها،  راسـتا  ایـن  در   
تولیـد کنندگانـی کـه در زمینـه انـرژی های 
تجدیـد پذیر اقدامات شایسـته ای انجـام داده 
بودنـد مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد و شـرکت 
آذربایجـان شـرقی  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
نیـز توانسـت رتبـه برتـر حـوزه انـرژی های 

تجدیدپذیـر را آن خـود نمایـد. 
جوایـز این کنفرانس در شـش گروه به شـرح 

زیر دسـته بنـدی گردیده بود:
1ـ  تولیـد کنندگان برتـر در زمینه انرژی های 

تجدیدپذیر
خدمـات  کننـده  ارائـه  هـای  شـرکت  ـ   2
مهندسـی و مشـاورین برتـر در حـوزه انرژی 

هـای تجدیـد پذیـر
3ـ  شـرکت هـای دانش بنیـان برتر در زمینه 

انرژی هـای تجدیدپذیر

4 ـ شـخصیت علمـی تاثیرگـذار در زمینـه 
پذیـر تجدیـد  انرژی هـای 

5 ـ سـازمان های عمومـی و دولتـی برتـر در 
حـوزه انرژی هـای تجدیـد پذیر

6ـ  شـرکت هـای بـرق منطقـه ای و توزیـع 
بـرق برتـر در حـوزه انـرژی هـای تجدیـد پذیر

   عملکـرد شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
در زمینـه تجهیـز و بهـره برداری از سیسـتم 
هـای فتوولتائیک و نیروگاههای خورشـیدی 
منجملـه نیـروگاه 100 کیلـووات متصـل بـه 
شـبکه سـتاد، نیروگاه های مناطق)هادیشـهر، 

جلفـا، سـراب، بناب و مناطـق 2،3 و 5 تبریز( 
و  ارسـال  مسـابقه  برگـزاری  دبیرخانـه  بـه 
مسـتندات مربـوط کـه در آن میـزان انـرژی 
تولیـدی و صرفـه جویـی هـای انجـام یافته 
لحـاظ شـده بـود، ارائـه گردیـد. در نهایت با 
ارزیابـی هیئت داوران این کنفرانس، شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان در گروه سـازمان های 
عمومـی و دولتی برتـر در حوزه انـرژی های 
تجدیـد پذیـر بـه عنـوان رتبـه برتـر معرفی 
شـده و تنهـا جایـزه ایـن بخـش را بـه خـود 

اختصـاص داد.

همزمان با گرامیداشت هفته دولت عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب مسکن مهر سراب  آغاز شد

همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور مهندس رحمتی معاون عمرانی 
استاندار ، فرماندار شهرستان سراب ، مدیر عامل و معاون مهندسی و توسعه 
شرکت ، شهردار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی و اهالی محل، 
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب مسکن مهر گلیک آباد سراب  و 

ایستگاه پمپاژ مربوطه آغاز شد .
وتعدادی  استانی  با حضورمسئولین  ازاین طرحها که  زنی  آئین کلنگ  در 
ایمانلو مدیر عامل شرکت  انجام گرفت مهندس  از مسئولین شهرستانی 

توضیحاتی در خصوص طرحهای آماده کلنگ زنی ارائه نمود.

مهندس ایمانلو در خصوص مشخصات اجرای این طرحها گفت : این پروژه 
بمنظور جمع آوری فاضالب مسکن مهر گلیک آباد بوده  این طرح به طول  
1800متر و با هزینه ای بالغ بر 15000 میلیون ریال اجرا خواهد شد و تعداد 
234 واحد خانوار مسکن مهر و همچنین خانوارهای ساکن در مسیر، از این 
طرح بهره مند خواهند شد همچنین یک باب ایستگاه پمپاژ نیز برای این 

منظور با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال اجرا می شود.
هزینه کل اجرای طرح 20 میلیارد ریال پیش بینی شده است که از محل 

منابع داخلی شرکت هزینه خواهد شد .
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همزمان با هفته مبارک دولت ازچندین پروژه آب و فاضالب کالنشهر 
ایمانلو  مهندس  حضور  با  ریال  میلیارد  بر320  بالغ  هزینه ای  با  تبریز 
مدیرعامل شرکت، معاون فرماندار شهرستان تبریز ، معاونین شرکت و 
تعدادی از اهالی منطقه در محل مسجد المهدی مرزداران بطور همزمان 
بهره برداری و عملیات اجرایی تعداد 2 باب مخزن ده هزار مترمکعبی 

آب شرب نیز آغاز شد.
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در این مراسم  
نسبت به تشریح فعالیت ها و پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی کالنشهر 
تبریز گفت  بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضالب شهرک مصالی 
قره باغی،  شهید  خیابان  ماراالن،  متری   20 و  زمزم  کوی  مرزداران، 
مرتفع  مکعبی  متر  هزار  ده  احداث مخزن  و همچنین  طالقانی  شهرک 
تبریز  کالنشهر  منظریه  مکعبی  متر  هزار  ده  مخزن  احداث  و  ایل گلی 
از جمله طرح ها و پروژه هایی است که در هفته مبارک دولت  بصورت 

همزمان بهره برداری و کلنگ زنی می گردد.
مهندس ایمانلو در خصوص بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضالب 
شهرک مصلی مرزداران، کوی زمزم و 20 متری ماراالن، خیابان شهید 

قره باغی و شهرک طالقانی کالنشهر تبریز گفت : هدف اصلی از اجرای 
طول  که  می باشد  منطقه  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  آوری  جمع  طرح، 
شبکه جمع آوری فاضالب 29 کیلومتر بوده و 7250 انشعاب فاضالب 

در آن نصب و بیش از 14 هزار خانوار از آن برخوردار می شوند.
وی افزود: تامین اعتباراین طرح، از محل استانی و منابع داخلی شرکت 
بوده که برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال هزینه 

شده است.
مدیرعامل شرکت در پایان به پروژه های آب آماده کلنگ زنی درکالنشهر 
هزار   10 مخزن  احداث  عملیات   : افزود  و  کرد  اشاره  نیز  تبریز  شهر 
ریال  میلیارد   60 بر  بالغ  اعتباری  با  تبریز  گلی  ایل  مرتفع  مکعبی  متر 
با  تبریز  و همچنین احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی مرتفع منظریه 
زنی  کلنگ  طرح ها  سایر  با  همزمان  ریال  میلیارد   60 بر  بالغ  اعتباری 

می شود. 
در ادامه این مراسم، مهندس اسدی معاون فرماندار شهرستان تبریز نیز 
ضمن تبریک هفته مبارک دولت از دست اندرکاران اجرای این طرح ها 

تشکر و قدردانی کرد.

همزمان با هفته مبارک دولت در کالنشهر تبریزصورت گرفت:

بهره برداری و کلنگ زنی از چندین پروژه آب و فاضالب شهری 

با اعتباری بالغ بر 320 میلیارد ریال

14

قدردانی ازمدیر امور آب و فاضالب بستان آباد 
مدیر توزیع برق بسـتان آباد در راسـتای همکاری در اجرای سیاسـت های 
پیـک سـایی وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر توسـط امـور آب و فاضـالب 

بسـتان آبـاد، از مدیـر امـور آب و فاضالب این شـهر قدردانـی نمود. 
عظیـم اصغـری مدیـر توزیـع بـرق بسـتان آبـاد بـا اعطـای لوح سـپاس 
از مهنـدس گلوانـی مدیـر امـور آب و فاضـالب بسـتان آبـاد و مجموعه 
همـکاران منطقـه، بخاطـر همکاری بـا اداره برق بسـتان آبـاد در اجرای 
سیاسـت هـای پیـک سـایی وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر، تشـکر و 

کرد. قدردانـی 
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با حضور نماینده مردم مراغه و عجبشیر، بهره برداری  از پروژه های فاضالب عجبشیر آغاز شد

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفته دولت  بـا حضور دکتر جلیلـی نماینده 
مـردم مراغه و عجبشـیر در مجلس شـورای اسـالمی ، معـاون فنی و 
توسـعه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان، فرماندار ، فرماندهـی پادگان 
شـهید برخـورداری عجبشـیر، بخشـدار، شـهردار و اعضـاء شـورای 
اسـالمی، مقامـات و مسـئولین محلـی، خانـواده هـای معظم شـهداء 
و جمـع کثیـری از مـردم، طـرح ایجـاد تاسیسـات فاضالب شـهرک 
پـرواز ، خـط انتقـال شـبکه جمـع آوری فاضـالب شیشـوان و خـط 
انتقـال فاضـالب پـادگان و الحاق به شـبکه فاضالب عجبشـیر مورد 

بهـره بـرداری قـرار گرفت.
مهندس خانی معاون مهندسـی و توسـعه شـرکت در مراسـمی که در 
تـاالر پادگان عجبشـیر برگزار شـد، گفـت: بمنظور بهبود آثار زیسـت 
محیطـی منطقـه و ارتقـاء و باال بردن سـطح زندگی مـردم منطقه در 
اثـر اجـرای طـرح ، شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اقـدام بـه اجرای 

عملیـات ایجـاد تاسیسـات شـبکه فاضـالب شـهرک پـرواز ، فاز یک 
خـط انتقال شـبکه فاضالب شیشـوان و خط انتقال فاضـالب پادگان 

و الحـاق بـه شـبکه فاضالب عجبشـیر اجرا نموده اسـت . 
وی افـزود : طـرح ایجـاد تاسیسـات شـبکه فاضـالب شـهرک پرواز 
بطـول 3000 متـر و احـداث 120 منهـول بـا هزینـه ای بالـغ بـر 20 
میلیـارد ریـال  ، فـاز یک خـط انتقال شـبکه فاضالب شیشـوان خط 
انتقـال بـه طـول 3860 متـر و اجـرای شـبکه جمـع آوری بـه طـول 
700 متـر بـا هزینـه ای بالـغ بـر 25 میلیـارد ریـال و خـط انتقـال 
فاضـالب پـادگان و الحاق به شـبکه فاضالب عجبشـیر بطول 2400 
متـر بـا هزینـه ای بالغ بـر 25 میلیارد ریـال از محل تامیـن اعتبارات 

ملـی و سـایر منابـع اسـتانی بوده اسـت.
قبـل از سـخنان معـاون مهندسـی و توسـعه شـرکت، دکتـر جلیلـی 
نماینـده مـردم مراغـه و عجبشـیر در مجلـس شـورای اسـالمی طی 
سـخنانی ضمـن تقدیـر و تشـکر از خدمات شایسـته مهنـدس ایمانلو 
مدیـر عامـل شـرکت و همچنیـن از معاونیـن و مدیریـت امـور آب و 
فاضـالب شهرسـتان، کارکنان خدوم از دسـت انـدرکاران اجرای این 

طرح هـا و پـروژه هـای آب و فاضـالب قدردانـی کـرد.
عجبشـیر  برخـورداری  شـهید  پـادگان  فرمانـده  مراسـم،  ادامـه  در 
نیـز طـی سـخنانی ضمـن تشـکر از حـل مشـکل فاضـالب چندیـن 
سـاله پـادگان از اجـرای طـرح فاضـالب شـهرک پـرواز و پـادگان 
 ابـراز خشـنودی نمـوده و از دسـت انـدرکاران اجـرای  ایـن طـرح 

قدردانی کرد.

قدردانی اهالی کوی شهدای قراملک تبریز از

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
اجرای  به خاطر  تبریز  قراملک  اهالی کوی شهدای  از  جمعی 
پروژه فاضالب محله، از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب 

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

صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل آوردند.

به منظور بهره مندی هر چه بیشتر از نمایشگاه کتاب تبریزصورت گرفت :

پرداخت بن کتاب به  کارکنان شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی

در راستای سیاست های تشویقی 
منظور  به  و  ناشران  از  حمایت 
و  کتاب  فرهنگ  گسترش 
و  همکاران  بین  در  کتابخوانی 
خانواده هایشان در طول برگزاری 
توسط  تبریز،  کتاب  نمایشگاه 
امور فرهنگی و دینی شرکت بن 
خرید کتاب به کارکنان و پرسنل 

شرکت اهدا گردید .
به  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج 
کردن  نهادینه  خالقانه،  روش 

فرهنگ مطالعه در جامعه ، افزایش اطالعات و آگاهی کارکنان از طریق کتاب خوانی 
از جمله اهداف این اقدام بوده است که به کلیه همکاران بن کتاب بصورت رایگان 

اهداء گردید.
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حضور پر بار شرکت  در مرحله استانی مسابقات قرآنی وزارت نیرو

مراسم جشن عبادت)تکلیف( جمعی از فرزندان کارکنان شرکت 

در مراسمی که با حضور حاج آقا قدوسی ، معاونین و مدیران شرکت برگزار 
شد، تعداد 61 نفر از فرزندان دختر و پسر مکلف همکاران به همراه خانواده 

حضور داشتند.
حاج آقا قدوسی در این مراسم طی سخنانی گفت : رسیدن به سن تکلیف، 
یعنی رسیدن به زمانی که خدای متعال از ما عبادات و وظایفی را خواسته 
است که در قبال آن پاداشی بسیار عظیم به ما می دهد. و این واقعه، حقیقتًا 
جشن بزرگی است و این عزیزان آغاز بندگی به درگاه خداوند متعال را در 
این مراسم جشن می گیرند تا آمادگی های الزم از زندگی انسانی را کسب 

و گام در مسیر جدید بگذارند.
به عنوان یک سنت  تکلیف  برگزاری جشن  امیدواریم  اظهارداشت:  وی 
حسنه در سطح ادارات و سازمانها گسترش بیشتری یابد، چرا که سبب 
جذب بیشتر فرزندان به امور دینی و ایجاد شوق به مسائل معنوی در ایشان 

می گردد.
خاطر نشان مي گردد که جشن تکلیف 61 نفر از دختران و پسران کارکنان 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در این گردهمایي انجام 
گرفت که این دختران و پسران پس از آشنایي با نحوه صحیح اداء نماز، از 
برنامه هاي فرهنگي متنوعي از جمله سرود و مسابقه که براي آنان ترتیب 

داده شده بود، بهره مند گردیدند.
گفتنی است حجت االسالم قدوسی که یکی از مربیان برتر دینی در زمینه 
کودکان و نوجوان می باشند، با اجرای برنامه پرده خوانی در مراسم جشن 
تکلیف شرکت آب و فاضالب استان حضور داشت و احکام دینی را با زبان 

ساده و در قالب طنز بیان کرد.
حجت االسالم قدوسی برای ارائه و آموزش مفاهیم دینی، از روشی نو و 
کامال ابداعی و جذاب از طریق پرده خوانی و وسایل کمک آموزشی طنز 

آمیز به دختران و پسران مکلف استفاده می کند.
در پایان این مراسم بسته فرهنگی و ملزومات نماز برای فرزندان کارکنان 
اهداء و همچنین از برگزیدگان مرحله استانی مسابقه قرآن و نماز وزارت 

نیرو توسط مدیر عامل شرکت تجلیل بعمل آمد .

از سـوی امور فرهنگی شـرکت پانزددهمین دوره مسـابقات قرآنی وزارت 
نیـرو ویـژه فرزنـدان کارکنان در مرحله اسـتانی در محل سـالن آمفی تاتر 

شـرکت توزیع برق آذربایجان شـرقی برگزار شـد.
در ایـن مسـابقات 40 شـرکت کننـده آقـاو32 شـرکت کننده خانـم و در 
کل72نفـر کـه از ایـن تعـداد 11 نفـر مربـوط بـه شـرکت آب و فاضالب 
آذربایجـان شـرقی بـوده و بـا همدیگـر در صنعـت آب و بـرق اسـتان در 
رشـته هـای قرائـت قـرآن ، آمـوزه هـای دینـی و اذان ، مفاهیـم قـرآن 
، حفـظ قـرآن کریـم در مقاطـع مختلـف بـه رقابـت پرداختنـد و حائـز 

رتبه هـای ذیـل شـدندو 4 ردیـف اول بـه مرحلـه کشـوری راه یافتنـد.

1 ـ مفاهیم آقای : فواد عبداله زاده  رتبه اول
2 ـ حفظ خانم : ثنا شکری رتبه اول

3 ـ مفاهیم خانم : فواد ثنا معصومی  رتبه اول
4 ـ آموزه های قرآن آقای: هادی فتحی رتبه اول

5 ـ آموزه های قرآن خانم: مریم نصیرپور رتبه دوم
6 ـ قرائت آقای : احمد درگاهی رتبه دوم

7 ـ حفظ خانم : محنا علوی رتبه دوم
8 ـ حفظ آقایان : مهدی یار جعفری مهر رتبه دوم

9 ـ مفاهیم آقای : مهروز عقیلی  رتبه سوم
10 ـ  قرائت خانم : زهرا حیدری رتبه سوم 

11 ـ حفظ خانم : اسرا جوانی رتبه سوم
الزم بـه توضیح اسـت برگزاری مسـابقات قرآنی از سـطح کیفی مطلوبی 
برخـوردار بـود کـه در هر رشـته رتبه هـای اول تا سـوم را کسـب کردند 
کـه بـه مرحلـه کشـوری راه می یابنـد و برندگان مسـابقات بـرای رقابت 
در سـطح کشـوری که در مورخ 98/6/6 در مشـهد مقدس برگزار خواهد 

شـد آماده خواهند می شـوند.
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قدردانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

ازمدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  بهبودی  دکتر 
برنامه  و  آمار  ملی  روز  بزرگداشت  مناسبت  به  آذربایجان شرقی 
استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  ایمانلو  مهندس  از  ریزی 

آذربایجان شرقی قدردانی نمود. 
طی مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی 
در محل سالن کنفراس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برپا 
شده بود از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
به خاطر تعهد، همت عالی و همکاری ارزشمند ایشان و همچنین 

مجموعه همکاران با اعطای لوح سپاس، تشکر و قدردانی گردید.
در قسمتی از این لوح آمده است :

جناب آقای مهندس ایمانلو
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی
نظام آماری بی تردید اهمیت باالیی در توسعه و پیشرفت کشور 
دارد و نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور با بهره گیری از 
آمار تولید شده، مسئولیت سامان رخدادهای اجتماعی ، اقتصادی 
و فرهنگی را در کنار دیگر دستگاههای مسئول انجام می دهد.

بزرگداشت »روز ملی آمار و برنامه ریزی« فرصتی است مغتهم 
تقدیر  تعهد و همت عالی جنابعالی و مجموعه همکارانتان  از  تا 
بعمل آید. به همین مناسبت، مراتب تشکر و قدردانی خود را از 
همکاری ارزشمند جنابعالی و آن دستگاه ابراز داشته و توفیق روز 
افزونتان را در خدمت به مردم شریف استان و کشور عزیزمان از 

درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
ریزی  برنامه  معاون  الفقیه  مهندس  از  مراسم  این  در  همچنین 
شرکت و تعدادی از کارشناسان، )آقایان یوسف زاده ، عابدی و 

رشیدبنام( با اهدای لوح های  جداگانه تجلیل به عمل آمد.

بازدید معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور 
از میز خدمت منطقه یک تبریز

دکتر رفیع زاده معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه دکتر 
فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی از میز خدمت منطقه یک آب و فاضالب تبریز بازدید کردند. 
این موضوع که شرکت آب و  بیان  با  بازدید، دکتر فتح زاده  این  ابتدای  در 
فاضالب استان آذربایجان شرقی یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه 

می باشد از مدیریت و همکاران شرکت تقدیر نمود.
 در ادامه، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضالب استان با 
اشاره به بخشنامه ریاست محترم جمهوری، گزارشی از روند اجرای میز خدمت 

حضوری و الکترونیکی ارائه دادند. 
همچنین مدیر منطقه یک تبریز گزارش مفصلی از استقرار میز خدمت حضوری 
و الکترونیکی منطقه ارائه نمود و گفت : میز خدمت حضوری در دو بخش 
واگذاری انشعاب و وصول درآمد اجرا شده و همکاران در این دوبخش به ارائه 

خدمات به شهروندان می پردازند.
وی در ادامه افزود : هدف از استقرار میز خدمت، تجمیع کلیه خدمات قابل ارائه 
به ارباب رجوع در یک محل و پرهیز از مراجعات آنها به محل های مختلف 
می باشد که خوشبختانه با اجرای این موضوع خدمات مربوط به ارباب رجوع 

صرفا در این محل انجام می شود. 
استقرار  از  میز خدمت شرکت گزارش کاملی  ، مسئول  برنامه  این  ادامه  در 

میز خدمت حضوری و الکترونیکی در مناطق تبریز و شهرهای استان ارائه داده 
و به تعامالت انجام گرفته با دفاتر پیشخوان در سطح استان اشاره نمود. 

را  اجرای میز خدمت در سطح شرکت  ارزیابی نحوه  وی همچنین موضوع 
بیان نموده و گفت: که با این ارزیابی نقاط ضعف و قوت مناطق احصاء شده و 

برنامه های بهبود در این راستا به عمل آمده است. 
در پایان این بازدید، دکتر رفیع زاده ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام یافته 
شرکت در استقرار میز خدمت حضوری و الکترونیکی هدف غایی از این موضوع 
را ارائه خدمات به مشترکین بدون نیاز به مراجعه آنها به اداره بیان نموده و ابراز 

امیدواری کرد که شرکت در انجام آن موفق باشد.  
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اعزام بازنشستگان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به اردوی سیاحتی و تفریحی

اخبار ورزشی

و  آب  شـرکت  بازنشسـتگان  بـرای  تفریحـی   ، سـیاحتی  اردوی 
شـد. برگـزار  روز  دو  بمـدت  شـرقی  آذربایجـان  فاضـالب 

براسـاس دسـتور عامـل شـرکت  مبنـی بـر تجلیـل و قدردانـی از 
30 سـال تـالش مسـتمر بازنشسـتگان عزیـز شـرکت و همچنیـن  
بمنظوربـاال بـردن روحیـه این عزیـزان، اردوی سـیاحتی و تفریحی 

دو روزه سـرعین بـرای بازنشسـتگان شـرکت برگـزار گردیـد.

در ایـن اردوی دو روزه بیـش از135 نفـر از همـکاران بازنشسـته 
بـه شـهر سـرعین عزیمـت نمـوده واز امکانات ایـن اردو بهـره مند 

 . ند شد
شـایان ذکر اسـت برابر تصمیم مدیریت شـرکت کلیه بازنشسـتگان 
شـرکت از امکانـات تفریحـی، ورزشـی و اسـتخر و رفاهـی شـرکت 

ماننـد سـایر همـکاران بهره مند هسـتند.

 مسـابقات والیبال شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی گرامیداشـت 
هفتـه دفـاع مقـدس مابین تیـم های مناطـق و واحدهای مختلف شـرکت 
در قالـب9 تیـم آغـاز و بـا قهرمانی تیـم والیبـال منطقه 4  تبریـز به پایان 

رسید. 
دبیـر کمیتـه ورزش شـرکت در ایـن خصـوص  گفـت : این مسـابقات که 
همـه سـاله و بـا حضور تیـم های واحدهـا و مناطق مختلف شـرکت آب و 
فاضـالب آذربایجـان شـرقی به مناسـبت گرامیداشـت هفته دفـاع مقدس 
برگـزار می شـود، امسـال نیز بـا حضور9 تیم شـرکت کننـده  از واحدهای 
تابعـه شـرکت در سـالن مسـابقات  شـروع در نهایـت تیـم والیبـال منطقه 
4 مقـام نخسـت و تیـم هـای آبفـای مرنـد و حـوزه سـتادی A بـه ترتیب 

مقام هـای دوم و سـوم را کسـب کردند . 

مسابقات والیبال  شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به مناسبت گرامیداشت 

هفته دفاع مقدس  با قهرمانی تیم منطقه 4 تبریز به پایان رسید

همکاران محترم؛
 بیایید روزانه با نیم ساعت پیاده روی سریع، خو د را در برابر خطرات سکته قلبی مصون نگهداریم.
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درخشش ورزشی فرزند  یکی از همکاران 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

خانم مهسـا حسـین پور فرزند یکی از همکاران شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان آذربایجـان شـرقی در جریان پنجمیـن المپیاد فرهنگی ورزشـی 
دانشـجویان دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در رشـته شـنا موفـق به 

کسـب مقـام اول گردید.
سـرکار خانـم مهسـا حسـین پـور فرزنـد یکـی از همـکاران امـور آب 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  در شـرکت  فاضـالب شـهر جدیـد سـهند  و 
فرهنگـی  المپیـاد  پنجمیـن  برگـزاری  جریـان  در  شـرقی  آذربایجـان 
ورزشـی دانشـجویان دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در رشـته شـنا 
کـه در شـهر کـرد برگـزار گردیـد، توانسـت بـه مقـام اول ایـن دوره از 

مسـابقات دسـت یابـد.

درخشش ورزشی یکی از همکاران شرکت 

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

اسـتان  فاضـالب  و  آب  از همـکاران شـرکت  یکـی  محمـد سـرابی 
آذربایجـان شـرقی در جریـان مسـابقات  دو و میدانـی قهرمانی کشـور 

حکـم قهرمانـی اسـتان را دریافـت کـرد.
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  حراسـت  همـکاران  از  یکـی  وی 
آذربایجـان شـرقی و عضو تیـم دو و میدانی اسـتان در جریان برگزاری 
مسـابقات قهرمانـی کشـور کـه در تهـران برگـزار گردیـد، عـالوه بـر 
قهرمانـی اسـتان، در رشـته 4*400 متـر امـدادی بـه مقـام اول ایـن 

مسـابقات دسـت یافـت و صاحـب نشـان طـال شـد.

اردوی آموزشی نوگالن فرزندان همکاران  

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

طـی هماهنگـی های بعمـل آمده توسـط امور فرهنگی شـرکت، اردوی 
آموزشـی و بازدیـد نـوگالن و فرزندان همکاران شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان آذربایجان شـرقی از مجموعـه تفریحی ـ فرهنگـی »مینی لند« 

تبریز برگزار شـد.
در ایـن اردو بـه کـودکان شـرکت کننـده آمـوزش مهارت هـای زندگی 
و  بـودن، خالقیـت  بازی هـای کودکانـه، شـهروند کوچولـو  قالـب  در 

مهارت هـای اجتماعـی ارائـه شـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن اردو تعـداد 45 کـودک بـه همـراه والدیـن 

خـود حضور داشـتند.

مسابقات شطرنج بانوان شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی 

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
بانـوان  شـطرنج  مسـابقات 
فاضـالب  و  آب  شـرکت 
آذربایجان شـرقی گرامیداشت 
مابیـن  مقـدس  دفـاع  هفتـه 
همـکاران مناطـق و واحدهای 
و  آب  شـرکت  مختلـف 
شـرقی  آذربایجـان  فاضـالب 

رسـید.  پایـان  بـه  احمدیـان  خانـم  قهرمانـی  بـا  و  آغـاز 
و  واحدهـا  کارکنـان  حضـور  بـا  و  سـاله  همـه  کـه  مسـابقات  ایـن 
مناطـق مختلـف شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی بمناسـبت 
گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس برگـزار مـی شـود، امسـال نیـز بـا 
حضـور جمعـی از خانم هـای همـکار، از واحدهـای تابعـه شـرکت در 
سـالن مسـابقات شـطرنج شـرکت شـروع و در نهایـت خانم هـا مهتاب 
احمدیـان، مرضیـه علیپـور و نـگار منیفی بـه ترتیب مقام هـای اول تا 

سـوم را کسـب کردند. 
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شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  کارکنان شرکت  مسابقات شطرنج    
واحدهای  و  مناطق  همکاران  مابین  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
مالی  امور  از  افراسیابی  مختار  آقای  قهرمانی  با  شرکت  این  مختلف 

شرکت به پایان رسید. 
این مسابقات که همه ساله و با حضور کارکنان واحدها و مناطق مختلف 
هفته  گرامیداشت  بمناسبت  شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت 
همکاران  از  جمعی  با حضور  نیز  امسال  شود،  می  برگزار  مقدس  دفاع 
شرکت کننده از واحدهای تابعه شرکت در سالن مسابقات شطرنج شرکت 
شروع و در نهایت، آقای مختار افراسیابی، افشین پوینده و محمد رادپور 

به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. 

برگزاری مسابقات شطرنج شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 

مسابقات تنیس روی میزکارکنان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

مختلف  واحدهای  و  مناطق  همکاران  مابین  دولت  هفته  گرامیداشت 
آقازاده  رحیم  قهرمانی  با  و  آغاز  نفر   8 قالب  در  با حضور  این شرکت 

به پایان رسید. 
مناطق  و  واحدها  کارکنان  حضور  با  و  ساله  همه  که  مسابقات  این 
مختلف شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بمناسبت گرامیداشت 
هفته دولت برگزار می شود امسال نیز با حضور 8 نفر شرکت کننده از 
نهایت  در  و  مسابقات شرکت شروع  سالن  در  تابعه شرکت  واحدهای 
هادی  سید  و  فرجاد  تورج  آقایان  و  نخست  مقام  آقازاده  رحیم  آقای 

رضوی نژاد به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند. 

صعود گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

به قله 3155 متری »قله علی علمدار«
گروه کوهنوردی شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی به مناسـبت 
هفتـه دولـت و گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهیدان رجایـی و باهنر روز 
جمعـه هشـتم شـهریور ماه متشـکل از 10 همنـورد موفق بـه صعود به 

قلّه»قلـه علی علمـدار« گردید.
ایـن برنامـه صعـود با حضـور 10 نفر از اعضـای با تجربه و آمـاده گروه 

گردید.  برگزار 
قلـه علـی علمدار بـه ارتفاع 3155 متـر بلندترین نقطه در سلسـله جبال 

میشـوداغ محسـوب مي شود . 
ایـن قلـه در سـمت جنوب غربـي مرند ، جنوب کشکسـرا ، شـمال بندر 

شـرفخانه و در جانب شـمال شـرقي شـهر تسـوج قرار گرفته است. 
بـرای دسترسـی بـه ایـن منطقه، بایـد از مرند بـه روسـتاي ارالن رفت. 
اعضـای گـروه بـا شـروع برنامـه صعـود از میـدان مقابـل مسـجد ایـن 
روسـتا و عبـور از راههـای باصفـای بیـن باغـات و سـوار شـدن بر یال 
شـمالی و حـدود 4/5 سـاعت صعـود در میـان مناظـر زیبای کوهسـتان 

موفـق بـه صعود بـه قله شـدند.
شـایان ذکـر اسـت اعضای گـروه در ایـن برنامـه آقایان 
عبـادی،  نیکـزاد،  داور،  طباطبایـی،  سـالمی،  عباسـی، 
آقـای  سرپرسـتی  بـه  آبـادی،  ملـک  پـور،  اسـمعیل 

بودنـد.  ناصراهـری 






