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در جلسه  مشترک شرکت مهندسی آبفای کشور و  شرکت های آب منطقه ای 
و  آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی وضعیت آب کالنشهر تبریز بصورت 
ویدئوکنفرانس به ریاست مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور 

بررسی گردید.
در جلسه ای که با حضور  مهندس جانباز مدیر عامل شرکت آبفای کشور بعنوان 
رئیس جلسه ، مهندس پاکروح معاون هماهنگی و پشتیبانی آبفای کشور ، مهندس 
کشفی به همراه تعدادی از مدیران شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین  مهندس 
ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي به همراه معاونین 
و مهندس غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بصورت ویدئو کنفرانس 
در شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد، در خصوص وضعیت آب کالنشهر تبریز، 

بحث و تبادل نظرگردید .
در ابتدای این جلسه مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در خصوص شرایط خاص و بحران آبی کشور مطالبی را بیان نموده و گفت: کالنشهر 
تبریز از جمله شهرهایی است که پتانسیل کم آبی و تنش آبی دارد، بنابراین  ما باید 

تمهیداتی را در نظر بگیریم و اقداماتی را انجام دهیم تا پیک مصرف را بگذرانیم .
مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد : بخشنامه ای به کلیه شرکتهای 
آب و فاضالب در حال ابالغ  است تا در فصل  تابستان  و تا پایان شهریور ماه یک 
سری تمهیدات و اقداماتی در نظر گرفته شود و سیستم بحران آب و فاضالب کشور 
فعالیت گسترده داشته باشد تا بحران کم آبی نداشته باشیم و بتوانیم این پیک مصرف 

را بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کردکه همکاران شرکت آب وفاضالب نسبت به مناطق محروم و حواشی 
شهری و روستایی، نگاه ویژه ای داشته باشند تا خدای نکرده باعث نارضایتی و 

کدورت خاطر مردم شریف نگردد . 
در  این جلسه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آبفای استان ضمن تشکر و قدردانی 
از حضور مهندس جانباز مدیرعامل شرکت آبفای کشور و حاضرین در جلسه ، 
گزارشی از عملکرد، اقدامات و فعالیت های انجام گرفته در خصوص وضعیت طرح ها 
و پروژه های اضطراری پایداری و ارتقای کیفی و در حال اجرا ی شرکت و وضعیت 

تولید آب در سال 99 ارائه نمود.
وی در ادامه افزود : با توجه به اینکه کالنشهر تبریز و شهرکهای اقماری شامل 
سردرود، خواجه، باسمنج و خسروشاه در پیک مصرف باکمبود آب مواجه می باشند، 
بنابراین توسط شرکت آب منطقه ای الزم است نسبت به ساخت یا اتمام مخزن 100 
هزار متر مکعبی تا پایان سال 99 اقدام و در مدار بهره برداری قرار گیرد. مهندس 
ایمانلو  همچنین در خصوص مخزن ذخیره آب جنوب غرب کالنشهر تبریز گفت: 
عملیات احداث مخزن جنوب غرب تبریز به اتمام رسیده ولی بدلیل عدم تخصیص 

اعتبار و مشکالت تملک اراضی واقع در مسیر ، اجرای خط 600 میلیمتری مربوط 
به آن در دست اجرا بوده  و جزو پیش بینی های اجرایی آتی این شرکت می باشد .

مدیر عامل شرکت آبفای استان در خصو ص تکمیل رینگ جنوبی کالنشهر تبریز نیز 
گفت : عملیات اجرایی در خصوص تکمیل رینگ جنوبی شهر تبریز 15 کیلومتر اجرا 
شده و 11 کیلومتر باقی مانده است که مشکل تملک دارد و در صدد حل  مشکالت 

موجود هستیم .
همچنین از این پروژه، حدود 10 کیلومتر از اجرای لوله گذاری مخزن 10 هزار متر 

مکعبی اندیشه تا مخزن تعادل با سایز 1600 میلیمتری به اتمام رسیده است .
وی ادامه داد : خط انتقال از مخزن SE5  به سمت شهرکهای مرزداران و مصلی با 
پیشرفت فیزیکی باالی 90 درصد در حال اجراست که در صورت تامین اعتبار مورد 

نیاز،  ادامه خط مذکور تا پایان سال تکمیل خواهد شد .
مهندس ایمانلو در خصوص پیمایش انشعابات غیر مجاز در کالنشهر تبریز گفت: 
متاسفانه انشعابات غیر مجاز در کالنشهر تبریز همانند سایر شهرها بعلت ساخت و 
سازهای غیرمجاز رایج بوده و این شرکت بطور مستمر نسبت به پیمایش و شناسایی 
ساالنه حدود 1000 فقره انشعاب غیر مجاز اقدام نموده که پس از اخذ هزینه های 

مربوطه،  عمدتا به انشعابات مجاز تبدیل می شوند.
وی در خصوص حفاری تعداد 4 حلقه چاه در کالنشهر تبریز گفت : شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام به حفر تعداد 4 حلقه چاه با همکاری شرکت 
آب منطقه ای کرده است که تعداد 2 حلقه از چاهها بصورت آزمایشی پمپاژ شده و در 

مرحله نیرورسانی و تجهیز می باشند .
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در خصوص بازسازی و نشت یابی مخازن 
موجود نیز گفت : این شرکت تعداد 8 باب مخزن با مجموع ظرفیت حدود 60 هزار 
متر مکعب شامل مخازن اندیشه ، سرخاب، خلجان، اسفهالن، ارتش و چشمه دوم 

اندیشه را نشت یابی کرده است .
در این جلسه مهندس غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان نیز گزارشی 

در خصوص اهم اقدامات این شرکت در راستای تامین آب شرب تبریز بیان کرد.
وی همچنین تاکید نمود: در این راستا بهسازی خط زرینه رود در دستورکار بوده  و 
همچنین تقویت ایستگاه شماره 5 در برنامه کاری در نظر گرفته شده تا بتوانیم تا 
زمان پیک مصرف، حدود 200 الی 300 لیتر برثانیه آب شرب به شهرتبریز برسانیم  

تا با کمبود آب مواجه نشویم.  
در پایان جلسه مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور از مدیرعامل 
شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب استان و پرسنل زحمتکش این شرکت ها 
به خاطر تالش های بعمل آمده در خصوص عملکرد مطلوب این شرکت ها تشکر 

و قدردانی نمود.

بررسی وضعیت آب کالنشهر تبریز  با  برگزاری جلسه مشترک  شرکت  مهندسی آب و فاضالب کشور 

و شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب آذربایجان شرقی از طریق ویدئو کنفرانس
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برگزاری جلسه مشترک  شرکت های آب و فاضالب 
و آب منطقه ای آذربایجان شرقی با حضور معاون آب و آبفای وزارت نیرو

جلسه  مشترک شرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای آذربایجان شرقی 
در خصوص اقدامات و عملکرد انجام یافته در خصوص  پروژه های قابل 
افتتاح  بصورت ویدئوکنفرانس به ریاست مهندس خامسی معاون آب و 

آبفای وزارت نیرو برگزار شد.
وزارت  آبفا  و  آب  معاون  خامسی  مهندس  با حضور  که  جلسه  این  در 
نیرو، همچنین  مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقي  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  غفارزاده  مهندس  و 
بصورت ویدئو کنفرانس در شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد، در 
تبادل  یازدهم، بحث و  پایان دولت  تا  افتتاح  قابل  خصوص پروژه های 

نظرگردید.
در این جلسه مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آبفای استان ضمن تشکر 
و قدردانی از حضور مهندس خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو و 
حاضرین در جلسه، گزارشی از عملکرد و فعالیت های  انجام گرفته در 
خصوص اجرای پروژه های در دست اجرای شرکت آب و فاضالب استان  
و همچنین پروژه هایی که تا پایان دولت یازدهم به اتمام خواهد رسید، 
گفت: این شرکت در حال حاضر  خدمات خود را در زمینه تامین و توزیع 
آب شرب بهداشتی در قالب 1 میلیون و 352 هزار و 200فقره انشعاب 
آب به جمعیتی بالغ بر 3 میلیون و 51 هزار 840 نفر  در 62 شهر استان 
و  تعداد 2232 روستا  و همچنین برای بیش از 875600 فقره انشعاب 

فاضالب ارائه می نماید.
با  آذربایجان شرقی  ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  مهندس 
اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای طرح شبکه فاضالب در استان و دفع 
بهداشتی فاضالب های خانگی گفت: امروزه ایجاد شبکه فاضالب، یکي 
از ضروري  ترین تاسیسات مورد نیاز جوامع بشري جهت رعایت بهداشت 
عمومي محسوب مي گردد در این راستا 67/9درصد از جمعیت شهري 
استان و78/5 درصد شهروندان تبریزی از پوشش تاسیسات جمع آوري و 
دفع فاضالب برخوردار می باشد. که امیدواریم با تالش همکاران بتوانیم 

این رقم را به 100 درصد برسانیم.
وی تاکید کرد : طبق برنامه ریزی انجام شده توسط شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی، تا پایان دولت یازدهم حدود 120 کیلومتر شبکه 
جدید فاضالب در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در خصوص اجرای 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز نیز گفت : در حال حاضر تعداد 7 
واحد تصفیه خانه فاضالب نیز در دست اجراء مي باشد که با تکمیل آنها 
ظرفیت تصفیه فاضالب نیز به مقدار قابل توجهي افزایش خواهد یافت که 
یکی از این تصفیه خانه ها طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز می باشد فرایند تصفیه فاضالب در مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
فرایندهای  نوع  از  فرایند  این  که  بوده   STEP FEED نوع  از  تبریز 
حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله ای 
بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته ترین و 

کارآمدترین فرایندهای بروز تصفیه فاضالب شهری می باشد.
وی افزود: یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی بعنوان تامین کننده بخشی از 
آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که انشاءا... در صورت اختصاص 
اعتبارات الزم و بموقع ، بتوانیم قسمت مایع آنرا که تامین کننده بخشی از 

منابع آبی دریاچه ارومیه می باشد، به بهره برداری برسانیم. 
برای  در سال 80  تبریز  فاضالب  خانه  تصفیه  اول  مدول   : افزود  وی 
جمعیت 600 هزار نفری احداث شد اما با توجه به جمعیت یک میلیون و 

600 هزار نفری تبریز تکمیل این طرح ضروری است.
مدیر عامل شرکت همچنین در خصوص اجرای تصفیه خانه فاضالب 
آذرشهر نیز گفت : این تصفیه خانه با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان 
در حال اجرا بوده که امیدواریم با تامین بموقع اعتبارات، بتوانیم شاهد 

بهره برداری از آن باشیم.
مهندس ایمانلو در پایان سخنان خود خواستار تفویض اختیار در خصوص 

منطقه ای نمودن قیمت آب بهاء شد.
در پایان جلسه، مهندس خامسی از مدیرعامل شرکت و کارکنان شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به خاطر تالش های بعمل آمده در 

خصوص عملکرد مطلوب شرکت تشکر و قدردانی نمود.  
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حجت االسالم والمسلمین دکتر آل هاشم نماینده ولي فقیه در استان و 
امام جمعه تبریز در دیداری که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف 
برضرورت  انجام گرفت،  استان  برق  و  آب  عامل صنعت  مدیران  با  آب 

صرفه جویی و مصرف بهینه آب و برق تاکیدکرد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر آل هاشم نماینده ولي فقیه در استان پس 
از استماع سخنان و گزارش مدیران عامل شرکت های آب و برق استان، 
طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از دیدار با مسئولین آب و برق استان، 
وزارت نیرو را یکی از وزارتخانه های مهمی قلمداد کرد که ارتباط مستقیم 

با کل مردم جامعه داشته و خدماتش کاماًل حیاتی و حساس است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه برنامه های 
مدیریت مصرف، باید عملیاتی و قابل اجرا باشد، گفت: طرح و برنامه های 

آب و برق نباید از طرح های اقتصاد مقاومتی جدا باشد. 
وی خاطرنشان کرد: قطعی آب و خاموشی ها، مسائل زیست محیطی در 
اثر فرسودگی شبکه توزیع و مصرف بی رویه آب به علت کرونا از جمله 

چالش هایی است که در حوزه آب و برق وجود دارد. 
امام جمعه تبریز همچنین با تقدیر از تالش وزیر نیرو، تاکید کرد: وزارت 
نیرو وزارتخانه حیاتی بوده و نقش ویژه ای را در توسعه کشور ایفا کرده 
است که البته چالش های زیادی هم داشته که امیدواریم دولت در فرصت 

باقی مانده نویدبخش اقدامات جدید باشد. 
و  آبرسانی  در  چشمگیری  های  فعالیت  نیرو  وزارت  کرد:  یادآوری  وی 
برق رسانی به مناطق روستایی و محروم داشته و در مهار و تامین آب، 
ساخت سدها، زهکشی، کنترل سیالب، محافظت از منابع آب و کاهش 
هدر رفت آب، افزایش ظرفیت تولید برق، نیروگاه و تامین برق پایدار، طرح 

های بزرگی را اجرا کرده است.
امام جمعه تبریز ضمن دعوت از مردم و شهروندان عزیز به صرفه جویی 
در مصرف آب گفت : اگر بخواهیم شکر نعمت خداوند را در خصوص آب 

به جای آوریم این همان صرفه جویی است.
وی افزود : با شیوع بیماری کرونا شیوه زندگی مردم در خصوص مصرف 
آب تغییر پیدا کرده که الزم است با مدیریت صحیح و استفاده از ابزارها 
و تکنولوژیهای بروز در زندگی مردم تغییرایجاد شود تا در مصرف آب، 

صرفه جویی گردد.
امام جمعه تبریز در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر اصالح شبکه آبرسانی 
کارکنان  کلیه  و  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس  از  تبریز  از محالت  برخی 
با  رابطه  آذربایجان شرقی و کسانیکه در  استان  شرکت آب و فاضالب 

تامین آب فعالیت می کنند تشکر و قدردانی نمود .
ایمانلو مدیر عامل  از سخنان حجت االسالم آل هاشم، مهندس  پیش 
دستورالعمل  به  اشاره  ضمن  شرقي  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی ، گزارشی 
از فعالیتها و اقدامات انجام یافته را برشمرد و گفت : شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی در 62 شهر و 2232 روستا  برای چهار میلیون نفر 

جمعیت ارائه خدمات می نماید.
ایمانلو افزود: آب شرب شهروندان کالنشهر تبریز از سه منبع  مهندس 

اصلی سد نهند ، زرینه رود، و چاه های اطرف شهر تامین می شود.
وی همچنین گفت: برای تامین آب تبریز، آبرسانی از ارس به این کالنشهر 
الزم است تا با استفاده از حقابه کشور مشکل کمبود آب تبریز برطرف شود.

مدیر عامل شرکت ادامه داد: میزان تولید و تامین و توزیع آب در پیک 
مصرف در سطح استان حدودا 9 مترمکعب در ثانیه و در تبریز نیز در حدود 
5 مترمکعب در ثانیه می باشد که با شیوع بیماری کرونا حدود 37 درصد 
مصرف آب شرب افزایش یافته و در بعضی از مناطق که بیش از 400 متر 

اختالف ارتفاع در آنها وجود دارد موجب افت فشار می شود .
مهندس ایمانلو با اشاره به نحوه استحصال و سختي هاي فرا روي در تامین 
و توزیع آب براي شهروندان گفت: هم اینک آب مورد نیاز کالن شهر 
تبریز به صورت فرا استاني و با صرف هزینه و انرژي زیاد تامین مي شود 
لذا الزمست مشترکین و همشهریان عزیز نهایت دقت و صرفه جویی را در 

استفاده صحیح آب مدنظر داشته باشند.
مهندس ایمانلو در ادامه با اشاره به برخي رفتارهاي ناصحیح در زمینه مصرف 
آب گفت: با توجه به کمبود منابع آبي ، بروز خشکسالی ، افزایش جمعیت و 
صنایع، جا دارد با فرهنگ سازي و اطالع رساني به مردم در خصوص نحوه 

استفاده درست از آب، از هدرروي هرچه بیشتر آب جلوگیري شود .

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب انجام گرفت :

دیدار مدیر ان عامل صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

  بقیهدرصفحهبعدی
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حال  در  آب،  منابع  محدودیت های  علی رغم 
حاضر برداشت آب از تمامی ظرفیت های موجود 
برای تامین آب شرب شهروندان کالنشهر تبریز 
آب  مصرف  مواقع  برخی  در  و  می گیرد  انجام 
منفی  موازنه  باعث  این  و  بوده  تولید  از  بیشتر 

تولید و مصرف  می شود.
آب  تامین  میزان  مورد  در  شرکت  عامل  مدیر 
شهر تبریز از کانال های مختلف، اظهار کرد: 55 
درصد آب از طریق خط زرینه رود، 13 درصد از 
سد نهند، 31 درصد از چاه ها و مابقی نیز از قنوات 

تامین می شود.
متوسط  حاضر  حال  در  افزود:  ایمانلو  مهندس 
تولید سرانه آب مورد نیاز 220 لیتر به ازای هر 
منابع  در  آب  تولید  متوسط  و  بوده  روز  در  نفر 
زیرزمینی 1600 لیتر در ثانیه است؛ حداکثر میزان 
تولید آب در منابع زیرزمینی نیز برابر با 1800 و 
منابع سطحی 3500 و حداکثر سرانه آب مورد 

نیاز 250 لیتر به ازای هر نفر در روز است.
مهندس ایمانلو در ادامه، با مقایسه مصرف آب 
:هر  گفت  گذشته  سال  مشابه  زمان  به  نسبت 
سال افزایش مصرف آب بطور میانگین 6 درصد 
را نشان می داد ولی امسال در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته ، حدود 18.5 درصد افزایش 
مصرف در تبریز و حدود 24/5 % افزایش مصرف 
در استان را نشان می دهد و کارکنان زحمت کش 

شرکت آب و فاضالب استان بصورت شبانه روز 
و با تمام ظرفیت نسبت به تامین و توزیع آب 

شرب شهروندان عزیز اقدام می نمایند .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
در  آب  تامین  اجرایی  اقدامات  با  رابطه  در 
سه  در  کرد:  نشان  خاطر  نیز  تبریز  کالن شهر 
ماهه اول سال 99 اقداماتی از قبیل حفر و تجهیز 
6 حلقه چاه جدید در میدان های چاهی موجود 
در دامنه شمالی سهند به منظور افزایش تولید 
آب به میزان 130 لیتر در ثانیه انجام شده و با 
شرکت آب منطقه ای استان جهت تکمیل رینگ 
آب رسانی جنوب تبریز نیز همکاری می کنیم که 

امیدواریم بزودی تکمیل شود..
وی افزود: احیا و بازسازی مجدد 12 حلقه چاه 
منظور  به  تبریز  اطراف  در  روستایی  متروکه 
ثانیه،  در  لیتر  میزان150  به  آب  تولید  افزایش 
تجهیز پنج حلقه چاه عمیق با مجموع ظرفیت 
تجهیزات  مجدد  مهندسی  ثانیه،  در  لیتر   130
اعم از اصالح الکتروپمپ ها، تملیک محل نصب 
پمپ و اصالح قدرت برق نیز از سایر اقدامات  

است.
وی همچنین گفت : تعداد 5 حلقه چاه حفر و 
و  است  شده  برداری  بهره  مدار  وارد  و  تجهیز 
آبفای  زحمتکش  پرسنل  و  همکاران  با تالش 
استان امیدواریم تا چند روز آتی تعداد  4 حلقه 

چاه نیز وارد مدار بهره برداری شود.
مدیر عامل شرکت در ادامه از نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه محبوب تبریز در خصوص 
در  ایشان  راهکارهای  و  مکرر   های  پیگیری 
خصوص کمبود و افت فشار آب در برخی از مناطق 

مرتفع کالنشهر تبریز تشکر و قدردانی نمود.
درخواست  ضمن  پایان  در  شرکت  مدیرعامل 
عدم  درخصوص  عزیز  همشهریان  از  مجدد 
جویی  صرفه  و  بهداشتی  شرب  آب  اسراف 
رکن  آب   : گفت  حیات،  مایه  این  درخصوص 
اصلی توسعه پایدار است. فقدان یا کمبود این 
زندگی  در  اختالل  موجب  بخش،  حیات  مایع 
شهروندان و بروز نابسامانی های فراوان می گردد 
در این راستا و در جهت جلوگیری از اسراف و 
هدرروی آب،  باید الگوی صحیح مصرف آب 
می باشد،  روز  شبانه  در  لیتر  نفر150  هر  برای 

رعایت گردد.

به منظور تامین بخشی از کسری آب شرب شهروندان تبریزی، 
بزودی 10 حلقه چاه وارد مدار بهره برداری می شود

مدیر عامل شرکت اضافه کرد : در 2 ماه ابتدای دوران کرونا تا 37 درصد 
و اکنون 18.5 درصد افزایش مصرف داریم.  

مهندس ایمانلو در ادامه، به صرفه جویی 10 درصدی در مصرف آب توسط 
مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره کرد  و از شهروندان درخواست 
در  تا  بگیرند  جدی  را  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  توصیه های  نمود 

خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشویم.
مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت و ضرورت 
اجرای طرح شبکه فاضالب در استان و دفع بهداشتی فاضالب های خانگی 
گفت : امروزه ایجاد شبکه فاضالب یکي از ضروري ترین تاسیسات مورد نیاز 
جوامع بشري جهت رعایت بهداشت عمومي محسوب مي گردد که در این 
راستا 65 درصد از جمعیت شهري استان و80 درصد شهروندان تبریزی از 
پوشش تاسیسات جمع آوري و دفع فاضالب برخوردار می باشد. که امیدواریم 

با تالش همکاران بتوانیم این رقم را به 100 درصد برسانیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در خصوص اجرای 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز گفت: یکی از اهداف مهم اجرای 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی 
بوده  ارومیه  دریاچه  احیای  نیاز  از آب مورد  تامین کننده بخشی  بعنوان 
که انشاء اله در صورت اختصاص اعتبارات الزم و بموقع بتوانیم قسمت 
مایع آنرا که تامین کننده بخشی از منابع آبی دریاچه ارومیه می باشد به 

بهره برداری برسانیم. 
مهندس ایمانلو در پایان با اشاره به انتقال آب ارس به تبریز گفت : با توجه به 
نیاز روزافزون کالنشهر تبریز ، تامین منابع جدید آبی برای این شهر ضروری 
است و یکی از منابع پیش بینی شده، انتقال آب از طرح آبرسانی ارس به تبریز 

است که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود .
در ادامه این نشست هریک از مدیران عامل شرکتهای صنعت آب و برق 
استان، گزارشی از عملکرد و فعالیت های شرکت های زیر مجموعه خود در 

حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز ارئه نمودند.

ادامهازصفحهقبلی   
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نشست  در  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
افزایش  به  توجه  با  استان گفت:  وسیمای  و صدا  خبرگزاریها  با  خبری 
دما و بحث شیوع بیماری کرونا و محدودیت منابع آب شرب در مناطق 
مختلف کشور و به تبع آن در استان و روند افزایش میزان مصرف آب 
توسط شهروندان کالن شهر تبریز، در صورتی که شهروندان در مصرف 
آب مدیریت نکنند، احتمال بروز نوسانات مصرف و کمبود آب وجود دارد.

مهندس ایمانلو با اشاره به اینکه آب شرب شهر تبریز بصورت فرا استانی 
تامین می شود، گفت: آب شرب تبریز از سه منبع زرینه رود که از 200 
کیلومتری وارد شهر تبریز مي شود، منطقه دامنه سهند، سعید آباد، هروي 
و تصفیه خانه آب نهند تامین می گردد و بمنظور یکسان سازی آب شرب، 
وارد مخازن شماره 1 و 2 شهر تبریز )مخازن مادر( که حجم هر کدام از 
آنها در حدود 83 هزار متر مکعب می باشد  گردیده و جهت توزیع در سطح 

شهر تبریز و بین شهروندان به 23 مخازن دیگر شهر هدایت می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اضافه کرد: علی رغم محدودیت های 
منابع آب، در حال حاضر برداشت آب از تمامی ظرفیت های موجود برای 
برخی  در  و  انجام می گیرد  تبریز  آب شرب شهروندان کالنشهر  تامین 
مواقع مصرف آب بیشتر از تولید بوده و این باعث موازنه منفی تولید و 
مصرف می شود که الزم است شهروندان محترم در مصرف بهینه آب، 

دقت بیشتری را به عمل آورند تا دچار قطعی آب نشویم.
وی افزود: میزان تولید و تامین و توزیع آب در پیک مصرف در سطح 
استان حدودا 9 مترمکعب در ثانیه و در تبریز نیز در حدود 5 مترمکعب در 

ثانیه می باشد.
مهندس ایمانلو اظهار کرد: با توجه به افزایش دما در روزهای اخیر و باال 
رفتن میزان مصرف آب شرب شهروندان در کالنشهر تبریز 18 درصد 
افزایش  رشد مصرف آب نسبت به سال قبل را نشان می دهد و این ناشی 
از بحث شیوع بیماری کرونا در کشور است که الزم است شهروندان عزیز 
با بستن شیر آب در مدت زمان شستشوی دست ها )20 ثانیه(، مصرف آب 

را مدیریت نمایند.
مدیرعامل شرکت در ادامه ضمن درخواست مجدد از همشهریان عزیز 
درخصوص  و صرفه جویی  بهداشتی  آب شرب  اسراف  عدم  درخصوص 

این مایه حیات گفت: آب رکن اصلی توسعه پایدار است فقدان یا کمبود 
بروز  و  شهروندان  زندگی  در  اختالل  موجب  بخش  حیات  مایع  این 
از  جلوگیری  جهت  در  و  راستا  این  در  می گردد  فراوان  نابسامانی های 
اسراف و هدر روی آب، الگوی صحیح مصرف آب برای هر نفر150 لیتر 
در شبانه روز می باشد که متاسفانه این رقم در استان ما بیش از200 الی 
220 لیتر در شبانه روز بوده و حتی در برخی از روزها به 250 لیتر در شبانه 
روز رسیده است که  امیدواریم شهروندان محترم با دقت در نحوه مصرف 

آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری نمایند.
مهندس ایمانلو در ادامه، به صرفه جویی 10 الی 15 درصدی در مصرف 
آب توسط مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره کرد  و از شهروندان 
در خواست نمود توصیه های شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند 

تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشویم .
 37 تا  کرونا  دوران  ابتدای  ماه   2 در   : کرد  اضافه  شرکت  عامل  مدیر 
درصد و اکنون 18.5 درصد افزایش مصرف داریم و با توجه به موقعیت و 
توپوگرافی کالنشهر تبریز و اختالف ارتفاع در بعضی از مناطق که  بیش 

از 180متر وجود دارد که موجب افت فشار آب می شود .
مهندس ایمانلو در ادامه، با مقایسه مصرف آب نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته گفت: هر سال افزایش مصرف آب بطور میانگین 6 درصد را نشان 
می داد ولی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، حدود 18.5 
درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود 24/5% افزایش مصرف در استان 
استان  فاضالب  و  آب  کارکنان زحمت کش شرکت  و  نشان می دهد  را 
بصورت شبانه روز و با تمام ظرفیت نسبت به تامین و توزیع آب شرب 

شهروندان عزیز اقدام می نمایند.
مدیر عامل شرکت آبفای استان درخصوص تکمیل رینگ جنوبی کالنشهر 
تبریز نیز گفت: عملیات اجرایی در خصوص تکمیل رینگ جنوبی شهر 
تبریز 15 کیلومتر اجرا شده و 11 کیلومتر باقی مانده است که مشکل 

تملک دارد و در صدد حل  مشکالت موجود هستیم.
همچنین از این پروژه 10 کیلومتر از اجرای لوله گذاری مخزن 10 هزار متر مکعبی 

اندیشه تا مخزن تعادل با سایز 1600 میلیمتری به اتمام رسیده است .

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نشست خبری با خبرگزاری ها:

افزایش 18 درصدی مصرف آب شرب شهروندان تبریز نسبت به سال گذشته

  بقیهدرصفحهبعدی
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برگزاری جلسه مشترک  شرکت  مهندسی آب و فاضالب کشور  و 

شرکت آب  و  فاضالب آذربایجان شرقی  از طریق  ویدئو کنفرانس

جلسه  مشترک شرکت مهندسی آبفای کشور و شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی در خصوص پروژه های قابل افتتاح در سالجاری  
بصورت ویدئوکنفرانس، به ریاست مهندس جانباز مدیرعامل شرکت 

مهندسی آبفای کشور برگزار شد.
آبفای کشور،  مدیر عامل شرکت  جانباز  این جلسه که  مهندس  در 
دکتر   ، کشور  آبفای  پشتیبانی  و  هماهنگی  معاون  پاکروح  مهندس 
تجریشی معاون محیط زیست سازمان محیط زیست و  مهندس ایمانلو 
آذربایجان شرقي بصورت  استان  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 

افتتاح  قابل  های  پروژه  خصوص  در  شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو 
سالجاری، بحث و تبادل نظرگردید .

پاکروح معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت  این جلسه مهندس  در 
مهندسی آبفای کشور گزارشی از روند برنامه کاری شرکت مهندسی 
در  آذربایجان شرقی  استان  پروژه  دو  در خصوص  رو  پیش  در سال 
توسعه  همچنین  و  تبریز  شهر  فاضالب  تاسیسات  توسعه  با  ارتباط 
تاسیسات فاضالب آذرشهر و نحوه تخصیص بودجه برای این دو پروژه 
و همچنین توافقاتی که با سازمان محیط زیست برای انتقال پساب 

تولیدی تصفیه خانه های فاضالب به دریاچه ارومیه دارد ارائه  نمود. 
در این جلسه مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آبفای استان ضمن 
تشکر و قدردانی از حضور مهندس جانباز مدیر عامل شرکت آبفای کشور 
و حاضرین در جلسه، گزارشی از عملکرد و فعالیت های انجام گرفته در 
خصوص اجرای پروژه های در دست اجرای شرکت آب و فاضالب استان 
و روند تکمیل و اتمام پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز و 

همچنین تصفیه خانه آذرشهر ارائه و  تبادل نظر گردید .

وی در پایان افزود : امیدواریم امسال نیز با مشارکت و همکاری و همیاری 
مردم عزیز و با مدیریت مصرف آب، مشکالت کمبود و افت فشار آب 
مرتفع گردد و همکاران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
بطور شبانه روزی در تالش هستند تا آب مورد نیاز شهروندان و مشترکین 

عزیز را تامین نمایند.
در ادامه، مهندس خانی معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت درخصوص 
وضعیت کالن شهر تبریز در بخش آب در سال 99 نیز گفت: تعداد جمعیت 
تحت پوشش آب شهری یک میلیون و 608 هزار و 518 نفر و تعداد 
انشعابات آب شهری 722 هزار و 514 فقره و تعداد چاه های آب 92 فقره 
بوده و همچنین حجم مخازن در مدار 518هزار و200 مترمکعب، طول 
توزیع شبکه 3780 کیلومتر و تعداد روستاهای تحت پوشش 50 روستا 

است.
تعداد  نفر و  نیز 200 هزار  افزود: جمعیت روستاهای تحت پوشش  وی 
روستاهایی که از زرینه رود یا شبکه تبریز تامین آب می شوند 22 روستا 
است؛ همچنین روستاهای الوار، اوغلی، سهالن، مایان، دیزج و باغ معروف 
به علت مشکل کیفیت آب چاه از طریق شبکه تبریز تأمین می شود که 
به علت افت فشار در شهر تبریز، روستاهای فوق نیز با مشکل آب رسانی 

مواجه شده اند..

معاون بهره برداری و توسعه آب و فاضالب آذربایجان شرقی در مورد 
مشکل آبی مناطق حاشیه نشین، مشکل اصلی در این رابطه را مربوط به 
افزایش ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: در این مناطق، تراکم ساخت و 
ساز از دو و نیم طبقه به چهار طبقه رسیده و لوله گذاری ها نیز متعلق به 

30 سال پیش است.
و  آب  شرکت  فاضالب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون  عباسی  مهندس 
فاضالب آذربایجان شرقی نیز گفت: ساالنه بیش از 100 میلیون مترمکعب 

آب در استان جمع آوری و تصفیه می شود.
وی اضافه کرد: حداقل 70 درصد آب مصرف شده به فاضالب تبدیل 

می شود که جمع آوری و تصفیه آن برعهده شرکت آب وفاضالب است.
وی با بیان این که 68 درصد جمعیت شهری آذربایجان شرقی تحت پوشش 
سیستم جمع آوری فاضالب قرار دارد و 870 هزار مشترک فاضالب داریم، 
ادامه داد: در حال حاضر 11 تصفیه خانه در مدار بهره برداری بوده و هفت 

مورد نیز در حال اجرا است.
وی با بیان این که شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی متولی جمع 
آوری فاضالب حاصل از مصرف آب است، یادآوری کرد: متولی فاضالب 
صنعتی و همچنین فاضالب ناشی از آب های سطحی و بارندگی شرکت 
آب و فاضالب نیست، زیرا ابزارهای این مدل جمع آوری را نداریم و صرفا 

متولی فاضالب حاصل از مصرف آب توسط مردم هستیم.

افزایش 18 درصدی مصرف آب شرب ...
ادامهازصفحهقبلی   

  بقیهدرصفحهبعدی
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جلسه »ستاد کرونا« و همچنین اقدامات و عملکرد انجام یافته در خصوص  
بصورت  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  سازی  یکپارچه 
شرکت  عمومی  مجمع  رئیس  جانباز  مهندس  ریاست  به  ویدئوکنفرانس 

مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار شد.
در این جلسه مهندس جانباز بعنوان رئیس مجمع عمومی، معاونین شرکت 
مهندسي آب و فاضالب کشور و همچنین  مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان و اعضای هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقي در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی حضور داشتند 
که جلسه ستاد کرونا و تشریح اقدامات انجام یافته در خصوص یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی به صورت »ویدئو کنفرانس«و 

با کیفیت مطلوب تشکیل و برگزار گردید.
در ابتداي این جلسه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت ضمن تشکر و قدردانی 
از حضور مهندس جانباز و معاونین شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورو 
حاضرین در جلسه، گزارشی از عملکرد و فعالیت های  انجام گرفته در خصوص 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شرکت و همچنین اثرات آن بر عوامل 
انسانی گفت : شیوع ویروس کرونا، ضمن اثرگذاری روانی که  برنیروی انسانی 
شرکت گذارده وعلی رغم اقدامات انجام یافته بر اساس دستورالعمل های واصله 

از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
تعداد سه  نفرازهمکاران خارج از محیط اداری گرفتار بیماری کوید 19  گردیده 
از بهبودی  از آنها پس  که هرسه همکار در مراکز درمانی بستری که یکی 
مرخص و دو نفر نیز رو به بهبود و در آستانه ترخیص می باشد.که با لحاظ  
نسبت تعداد پرسنل در مقایسه سایر شرکت های همرده همانند شرکت های 

توزیع برق، گاز،... از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد .
خصوص  این  در  شده  انجام  اقدامات  تشریح  در  ایمانلو  علیرضا  مهندس 
گفت: این شرکت عالوه بر تشکیل جلسات فوری و اضطراری با مسئولین و 
کارشناسان ستادی درخصوص راهکارهای پیشگیری از بیماری کرونا با تعامل 
و همکاری کارشناسان بهداشت نسبت به آموزش نیروهای خدماتی آبفا استان 
نمودن ساختمان ها، تجهیزات و  نظافت، گندزدایی و ضدعفونی  درخصوص 
وسایل، تاکید بر رعایت الزامات بهداشتی به آنان، اقدامات الزم صورت گرفت.

وی توزیع ماسک، دستکش و نصب محلول شستشوی دست برای کارکنان 
و مراجعین در راهروهای ساختمان های اداری، ضدعفونی کردن خودروهای 
ابالغ  طریق  از  الزم  آموزش های  فاضالب،  و  آب  شرکت  استیجاری 
دستورالعمل های بهداشتی، بروشورهای بهداشتی، نصب بنر، اعالم پیام های 

برگزاری جلسه »ستاد کرونا  «  و  یکپارچه سازی  شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

با  حضور   رئیس مجمع عمومی  شرکت مهندسی آبفای کشور

  بقیهدرصفحهبعدی

وی در ادامه افزود : با توجه به تفاهم نامه انجام شده با ستاد احیاء 
دریاچه ارومیه، می بایست حدود 300 کیلومتر شبکه فاضالب احداث 
با  تبریز  می شد که خوشبختانه درصد تحت پوشش شبکه فاضالب 
توجه به انجام 150 کیلومتر از همان تفاهم نامه و 500 کیلومتر از منابع 

داخلی به باالی 85 درصد رسیده است. 
وی تاکید کرد: در خصوص روند اجرای پروژه مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب تبریزپیشرفت فیزیکی کل 42 درصد و پیشرفت فیزیکی کل 

مایع 62  درصد و سویل قسمت مایع 90 درصد بوده است .
وی افزود: یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی به عنوان تامین کننده بخشی 

از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که انشاء اله در صورت اختصاص 
اعتبارات الزم و بموقع ، بتوانیم قسمت مایع آنرا که تامین کننده بخشی از 
منابع آبی دریاچه ارومیه می باشد در آینده نزدیک به بهره برداری برسانیم . 
مدیر عامل شرکت همچنین در خصوص اجرای تصفیه خانه فاضالب 
آذرشهر نیز گفت: این تصفیه خانه با اعتبار ی بالغ بر 30 میلیارد تومان 
در حال اجرا بوده که امیدواریم با تامین بموقع اعتبارات، بتوانیم شاهد 

بهره برداری از آن در سالجاری باشیم.
آبفای  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر  جانباز  مهندس  جلسه  پایان  در 
کشور از مدیرعامل شرکت و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی به خاطر تالش های بعمل آمده در خصوص عملکرد 

مطلوب شرکت تشکر و قدردانی نمود.

ادامهازصفحهقبلی   

برگزاری جلسه مشترک  شرکت  مهندسی ...
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بهداشتی و نصب در بردهای اطالع رسانی شرکت، ارسال توصیه های بهداشتی 
بصورت پیامک به همکاران و همچنین درج در سایت و فضای مجازی و... 
کلیه  کردن  ضدعفونی  و  گندزدایی  شرکت،  عمومی  روابط  دفتر  طریق  از 
تجهیزات، ملزومات و فضاهای اداری، وسایل نقلیه، انبارها و تصفیه خانه ها 
و...، سنجش درجه حرارت بدن کارکنان و مراجعین با دستگاه دماسنج حرارتی 

طبی، را از جمله این اقدامات برشمرد.
پایداری  بر  کرونا  ویروس  شیوع  اثرات  به  ادامه  در  شرکت  عامل  مدیر 
به  مشترکین  واقدامات  کرونا  ویروس  شیوع  به  باعنایت  گفت:  خدمات 
توصیه های بهداشتی مصرف آب به نسبت مقاطع زمانی مشابه به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته به طوری که حدود30 درصد با افزایش مصرف 

مواجه بوده ایم .
خدمات شرکت  پایداری  در خصوص  یافته  انجام  اقدامات  به  وی همچنین 
اشاره کرد و افزود : با توجه به تشکیل جلسات با استاندار آذربایجان شرقی و 
مدیران ارشد  آب و برق استان به اقدامات خوبی از جمله اتصال چندین حلقه 
ازچاههای شهرداری که ازکیفیت مطلوبی برخوردار بودند به تاسیسات تولید، 
اخذ مجوزحفر10حلقه چاه عمیق جدید در شهر تبریزکه اقدامات الزم جهت 
به بررسی و  آغازگردیده است، تکلیف شرکت آب منطقه ای  شروع عملیات 
افزایش ظرفیت خط آبرسانی از زرینه رود به میزان ممکن و اقدامات فرهنگی 

جهت تشویق مشترکین به صرفه جوئی و مدیریت مصرف انجام شده است .
وی به اقدامات انجام شده در راستای یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب 
و  آب  امور  مدیران  ابالغ  افزود: صدور  و  کرد  اشاره  نیز  روستایی  و  شهری 

فاضالب شهرستان ها، تهیه ساختار سازمانی ستاد ، تهیه ساختار سازمانی امور 
و ادارات تابعه، تهیه صورتجلسات اموال شرکت آب و فاضالب روستایی و 
تهیه فرآیند انتقال اموال و دارایی ها ، یکپارچه سازی سامانه های مشترکین، 
مالی، بهره برداری، منابع انسانی و...  شرکت های شهری و روستائی، بررسی 
و یکپارچه سازی قراردادهای مورد عمل در دو شرکت و انتخاب کارشناسان 
رسمی دادگستری جهت ارزیابی دارائی ها، تعهدات و اموال آبفار و برگزاری 
جلسات هماهنگی و انتخاب کارگروه های تخصصی از اقدامات این شرکت در 

خصوص یکپارچه سازی شرکت ها می باشد.
وی در ادامه به چالش های پیشرو در خصوص وضعیت پیش آمده در رابطه 
با ویروس کرونا و همچنین به چالش های یکپارچه سازی شرکت های آب و 

فاضالب شهری و روستایی اشاره کرد.
در ادامه این جلسه، مهندس جانباز رئیس مجمع عمومی و مدیر عامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور، شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
را جزو شرکت های برتر و پیشرو در بین شرکت های صنعت آب و فاضالب 
کشور خواند و گفت: مدیران عامل و کارشناسان شرکت های آب و فاضالب 
استان ها  مراکز  سیمای  و  صدا  مختلف  برنامه های  در  حضور  با  توانند  می 
بصورت زنده و چهره به چهره با مردم ارتباط برقرار نمایند و مشترکین و مردم  
عزیز را در خصوص پرداخت هزینه های قبوض به منظور ارائه خدمات بهینه و 

مستمر به شهروندان توجیه نمایند.
و  معاونین  همچنین  و  شرکت  مدیرعامل  از  مجمع  رئیس  جلسه،  پایان  در 
کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به خاطر تالش های 

بعمل آمده در خصوص عملکرد مطلوب شرکت تشکر و قدردانی نمود.  

ادامهازصفحهقبلی   

برگزاری جلسه ستاد کرونا  و  یکپارچه سازی ...

کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در رزمایش کمک مومنانه 
به خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا شرکت کردند.

درخصوص کمک به خانواده های آسیب  دیده ناشی از بیماری کرونا و جمع آوری 
پایگاه مقاومت بسیج شرکت، کارکنان شرکت آب و  کمک های نقدی توسط 
فاضالب استان در این امر خداپسندانه و خیرخواهانه با نام رزمایش کمک مومنانه، 

شرکت کردند.
در مرحله پنجم رزمایش کمک مومنانه طی مراسمی توسط حوزه یک بسیج 
کارمندی شهید قاضی )ره( با هماهنگی پایگاههای مقاومت بسیج ادارات تابعه، 
تعداد 500 بسته معیشتی تهیه شده شامل برنجـ  مرغـ  ماکارونیـ  روغن و قند )هر 
بسته معادل 150 هزار تومان( با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا، مسئولین بسیج کارمندی و فرماندهان حوزه بسیج ادارات ، مسئولین و فرماندهان 

پایگاه های مقاومت بسیج شرکت ها و سازمان ها ، برای خانواده های بی بضاعت توزیع گردید . 
الزم به ذکر است سهم مشارکت مربوط به همکاران شرکت آب و فاضالب استان به شرح ذیل بوده است. 

*تعداد افراد مشارکت کننده:    84 نفر           *کل مبلغ جمع آوری شده:   90 میلیون ریال        *تعداد بسته معیشتی تهیه شده:   60 بسته 
توضیح اینکه توزیع بسته ها با هماهنگی بسیج حوزه یک کارمندی و از طریق بسیجیان آن حوزه صورت گرفت . 

کمک مومنانه همکاران شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
به خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا
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اقدامات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در راستای جلوگیری از شیوع »ویروس کرونا« در محیط اداری شرکت

کارکنـان  ابتـالی  از  جلوگیـری  منظـور  بـه 
شـرکت به بیمـاری »کروناویـروس«، عالئم و 
نشـانه هـای آن، تمهیـدات مختلفی در سـطح 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان و امـورات و 
واحدهـای تابعـه ایـن شـرکت انجـام و ضمن 
بـرای  کلیـدی  راهکارهـای  رسـانی،  اطـالع 

مقابلـه اجـرا شـده اسـت.
مهنـدس علیرضـا ایمانلو مدیرعامل شـرکت با 
اشـاره به اینکـه مقابله بـا این بیمـاری، عزمی 
جـدی و همگانـی الزم دارد و همه آحاد جامعه 
بایـد بـه توصیـه هـای بهداشـتی و مراقبتـی 
بـرای پیشـگیری از ابتال و جلوگیری از شـیوع 
گسـترده و همـه گیری عمـل کننـد، گفت: در 
ایـن راسـتا در شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
آذربایجان شـرقی که شـرکتی خدماتی اسـت، 
اقدامـات ویـژه ای بـه منظـور حفـظ سـالمت 
همـکاران و مشـترکین عزیز انجام شـده اسـت.

مهنـدس علیرضـا ایمانلـو در تشـریح اقدامات 
انجـام شـده در ایـن خصـوص گفـت: عـالوه 
بـر تشـکیل جلسـات فـوری و اضطـرای بـا 
مسـئولین و کارشناسـان سـتادی درخصـوص 
راهکارهـای پیشـگیری از بیمـاری کرونـا بـا 
تعامل و همکاری کارشناسـان بهداشـت نسبت 
بـه آمـوزش نیروهـای خدماتـی آبفای اسـتان 
درخصـوص نظافـت، گندزدایـی و ضدعفونـی 
نمودن سـاختمانها، تجهیزات و وسـایل و تاکید 
بـر رعایت الزامات بهداشـتی به آنـان، اقدامات 

الزم صـورت گرفتـه اسـت.
نصـب  و  دسـتکش  ماسـک،  توزیـع  وی 
محلـول شستشـوی دسـت بـرای کارکنـان و 
مراجعیـن در راهروهـای سـاختمان های اداری،  

اسـتیجاری  خودروهـای  کـردن  ضدعفونـی 
شـرکت آب و فاضـالب، آمـوزش هـای الزم 
از طریـق ابـالغ دسـتورالعمل های بهداشـتی، 
اعـالم  بنـر،  نصـب  بهداشـتی،  بروشـورهای 
پیام های بهداشـتی و نصـب در بردهای اطالع 
رسـانی شـرکت، ارسـال توصیه های بهداشتی 
بصـورت پیامک بـه همـکاران و همچنین درج 
در سـایت و فضای مجـازی و...  از طریق دفتر 
روابـط عمومی شـرکت، گندزدایی و ضدعفونی 
کـردن کلیـه تجهیـزات، ملزومـات و فضاهای 
اداری آبفا، وسـایل نقلیـه، انبارها و تصفیه خانه 
ها و...  سـنجش درجه حـرارت بدن کارکنان و 
مراجعین با دسـتگاه دماسـنج حرارتـی طبی، را 

از جملـه ایـن اقدامات برشـمرد.
گندزدایـی  همچنیـن  ایمانلـو  مهنـدس 
وضدعفونـی کـردن کلیـه سـطوح  فضاهـای 
اداری بـه صـورت مسـتمر توسـط همـکاران 
امـورات  اسـتان و  آب و فاضـالب در سـطح 
تابعـه آمـوزش کامـل پرسـنل خدمات شـامل 
نظافتچـی و آبدارچـی بـه منظـور جلوگیـری 
بازدیـد  ممنوعیـت  کرونـا  بیمـاری  شـیوع  از 
کانـال  ایجـاد  ثانـوی،  اطـالع  تـا  کارآمـوزان 
آموزشـی و اطـالع رسـانی برای کلیه پرسـنل 
همـکاران  بـرای  اجبـاری  مرخصـی  ثبـت  و 
مشـکوک بـه بیمـاری و همـکاری الزم با آنها 
را از دیگـر اقدامـات شـرکت بـرای مقابلـه بـا 

انتشـار ویـروس کرونـا ذکرکـرد.
مدیرعامـل آبفـای آذربایجان شـرقی در ادامه، 
خـودداری از برگزاری جلسـات مـوازی و مازاد، 
بـا محوریـت  بنـر و اسـتند  تهیـه بروشـور و 
و  بوفـه  ورزشـی،  تمرینـات  تعطیلـی   ،HSE
مهمانسـراهای آبفـای اسـتان تـا اطـالع ثانوی، 
حـذف ثبـت اثـر انگشـت در تـردد کارکنـان و 
جایگزیـن آن بـا اسـتفاده از چهره خـوان، حذف 
جلسـات، نشسـت هـا، کارگاههـا و دوره هـای 
آموزشـی و... غیـر ضـروری به جز مـوارد خاص 
و اسـتثنایی تـا اطالع ثانویی، بـه تعویق انداختن 
همایـش هـا و کالس هـای آموزشـی، حـذف 
توزیـع چای و اسـتفاده از  فالسـک و لیوان یک 
بـار مصرف،  تشـویق و ترغیب همـکاران جهت 
اجتنـاب از سـفرهای غیـر ضـروری و تهیـه بنر 
جهـت اطالع رسـانی در سـطح سـتاد و امـورات 
و ادارات تابعـه را از دیگـر فعالیـت های شـرکت 

بـرای مقابلـه با ویـروس کرونـا قلمـداد نمود.
ماموریت هـای  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
غیرضـروری همـکاران لغـو و مأموریت هـا بـه 
حداقل رسـیده و با هماهنگی مسـئولین شرکت 
نیـز ترتیبـی اتخـاذ شـده اسـت کـه تـا پایـان 
همـکاران  مراجعـه حضـوری  از  جـاری  سـال 
بازنشسـته بـه شـرکت خـودداری و تمهیـدات 
الزم جهـت انجـام امـور این عزیزان بـه صورت 

اسـت. شـده  اندیشـیده  غیرحضـوری، 
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طی مراسمی به مناسبت روز جهانی »کار و کارگر« از کارکنان نمونه 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان به 
همراه معاونین شرکت به مناسبت روز جهانی کار و کارگر و به جهت 
برگزار  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  با  آمده  بوجود  خاص  شرایط 

گردید، از تعدادی از همکاران نمونه تجلیل شد.
تبریک  ضمن  مراسم  این  در  شرکت  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان وبهره مندی از فیوضات این ماه مبارک و 
گرامیداشت ارزش کار و منزلت واالی کارگر گفت: ما همواره با تالش 
و کوشش کلیه همکاران عزیز و بهره گیری از اندیشه های پویا، شاهد 
انجام کارهای ارزشمند و اثرگذار که موجب بالندگی و کسب افتخارات 
متعدد در اکثر زمینه های کاری است ، بوده ایم و این امر، با عنایات 
خداوند منان و تالش و زحمت شبانه روزی کلیه همکاران در عرصه 

خدمات رسانی به شهروندان محترم حاصل شده است.
نامگذاری سال 99 توسط مقام  با اشاره به  ادامه،  ایمانلو در  مهندس 
معظم رهبری بعنوان سال »جهش تولید« گفت : بهبود وضعّیت تولید، 
از  کار، یکی  نیروی  از طرفی،  و  اقتصاد،  اساسی شکوفایی  از عوامل 

ارکان اصلی تولید است .
وی ادامه داد : در بینش اسالمی میزان کار و تالش از آنچنان قداست 
و ارزشی برخوردار است که هم  ردیف میزان جهاد و مبارزه با دشمن 
را  کوشش  و  کار  نبی  مکرم اسالم)ص(  چنانکه  است.  گردیده  معرفی 
همانند جهاد در راه خدا، مقدس دانسته و کارگر را تشبیه به مجاهد 
فی سبیل اهلل می نماید و همان اجر و پاداش را برای او متذکر می گردد.

در موفقیت های  نقش همکاران  به  اشاره  با  ادامه  در  ایمانلو  مهندس 
حاصله در شرکت گفت: ما شاهد زحمات و تالش های همکاران هستیم 

و نقش همکاران نمونه در موفقیت های حاصله در شرکت انکارناپذیر 
است. بنابراین تالش آنها قابل تقدیر بوده و ما هم تالش مان بر این 
است تا بتوانیم کارهایی که درتوان داریم و در شان و منزلت همکاران 

است انجام دهیم.
در ادامه مراسم، مهندس ایمانلو عملکرد پرسنل  شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی را خوب ارزیابی کرد وکارکنان شرکت آب و فاضالب 
را جزو زحمتکش ترین و پرتالش ترین پرسنل عنوان کرد و از مدیران 
آذربایجان شرقی  وکلیه  کارگران و کارکنان شرکت آب و فاضالب 

قدردانی نمود . 
از  تعدادی  از  شرکت  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس  مراسم  درپایان 
تجلیل  تقدیر  لوح  و  جوایز  اهداء  با  استان  در  شاغل  نمونه  همکاران 

به عمل آوردند. 
الزم به ذکر است به منظور رعایت پروتکل فاصله گذاری اجتماعی، 
نماینده مدیر عامل با حضور در محل خدمت همکاران نمونه، از زحمات 

و تالش های آنان با تقدیم لوح سپاس قدردانی نمود.

با تجلیل از همکاران نمونه در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی، 
روز جهانی »کار و کارگر« گرامی داشته شد
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یکپارچه    مدیریت  و سیستم   ISO9001:2015 ، ISO14001:2015(
در   )ISO45001:2018  آزمایشگاه های شهرهای مراغه، میانه، اهر، بناب، مرند و جلفا

وتمدید آن در آزمایشگاه مرجع آب شرکت آب وفاضالب استان با موفقیت استقرار یافت.
ایمانلو مدیر عامل شرکت گفت : در پی استقرار موفقیت آمیز مجموعه استانداردهای  مهندس 
ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 و ISO45001:2018 در دفتر کنترل کیفیت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و اخذ گواهینامه های مربوط به سیستم مدیریت کیفیت 
یکپارچه که منجر به تسهیل فرصتها به منظور رضایت ذینفعان و همچنین اثبات توانایی انطباق با 
الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت توسط طرف های درونی و بیرونی آزمایشگاه گردید 

و شرکت آب و فاضالب استان بر آن شد که نسبت به استقرار این نظام مدیریت کیفیت یکپارچه در آزمایشگاه های آب و فاضالب در شهرهای مراغه، 
میانه، اهر، بناب، مرند و آزمایشگاه آب منطقه آزاد جلفا حمایت های الزم را در جهت دستیابی به این هدف عالوه بر اصالح و بهبود، از اشکال متنوعی از 

بهبود، همچون تغییرات اساسی، نوآوری، سازماندهی مجدد و ... معمول نمایند. 
مدیرعامل شرکت اضافه کرد: یکی از آثار مفید استقرار نظام مدیریت کیفیت یکپارچه در آزمایشگاه مرکزی استان، ایجاد تحول و رویکردهایی مانند چرخه 
PDCA )طرح ریزی، اجرا، بررسی و اقدام( و تفکر مبتنی بر ریسک و همچنین رویکرد فرایندی بود که مدیریت کنترل کیفیت آزمایشگاه مرجع آب استان 
را قادر ساخت که در مدت کمی بتواند این رویکرد را توسط مسئولین آزمایشگاه ها در 6 آزمایشگاه فوق الذکر مدیریت نموده و با تالش و ارائه کارآیی های 
باالی مسئولیت آزمایشگاه ها و اختصاص اطالعات مستند شده و درک مسائل درونی و بیرونی و نیازها و انتظارات طرف های ذینفع آزمایشگاه ها حصول 
اطمینان نماید که خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت یکپارچه ایجاد شده و با محیط آزمایشگاه ها و جهت گیری استراتژیک شرکت 

آب و فاضالب استان هم راستا می باشند.
مهندس ایمانلو افزود: نتیجه این پشتیبانی از نقش های مدیریتی مرتبط برای نشان دادن رهبری آن ها به نحوی که در حوزه مسئولیت آن ها کاربرد دارد، 
موفقیت در ممیزی نهایی توسط سازمان ممیزی کننده معتبر از دیگر آثار مفید و ارزنده استقرار این نظام مدیریت کیفیت در سایر شهرهای استان، حصول 
اطمینان از تامین منابع مورد نیاز آزمایشگاه ها و گسترش اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و مشارکت دادن، هدایت و پشتیبانی از کارکنان به منظور کمک 
به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، ترویج بهبود در حصول تغییر و مدیریت دانش، حمایت از ایمنی شغلی و مدیریت و کاهش خطرات و جنبه های زیست 
محیطی حاصل از فعالیت آزمون های میکروبی، شیمیایی، بیولوژیکی و ریزآالینده های آلی و معدنی و آمادگی برای اقدام و واکنش در شرایط اضطراری 

در آزمایشگاه های آب و فاضالب استان می باشد.
وی در پایان افزود : با گسترش و استقرار این استاندارد مدیریت کیفیت یکپارچه در کل آزمایشگاه های آب و فاضالب شهرهای استان، شاهد به ثمر رسیدن 

این تصمیم استراتژیک می باشیم که یکی از آثار ماندگار و اجرایی در شرکت آب و فاضالب استان می باشد.

IMS

استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت یکپارچه 
 ) ISO45001:2018 و  ISO9001:2015 ، ISO14001:2015(

در آزمایشگاه های شهرهای استان آذربایجان شرقی

IMS



99 15       بهار   13نشــریه الکترونیکی داخلی  شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ســال پنجم      شــماره 

مدیر عامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی در برنامه زنده رادیویی »یاز نفسی«:

مشارکت عمومی مشترکین در صرفه جویی 10 الی 15درصدی مصرف آب ، 
یکی از عوامل اصلی موفقیت در مدیریت مصرف می باشد

مهنـدس ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت آب  و 
فاضالب اسـتان در برنامه محلـی زنده رادیویی 
اهمیـت  تبییـن  منظـور  بـه  نفسـی«   »یـاز 
جایـگاه آب در زندگـی روزمـره شـهروندان و 
نهادینـه کـردن فرهنـگ مصـرف بهینـه آب 
و صرفه جویـی در مصـرف آب، حضـور یافتـه 
مجـري  سـواالت  بـه  پاسـخگوئي  وضمـن 
برنامه، نسـبت به تشـریح اهمیت و جایگاه آب 
در جامعـه و مدیریـت مصـرف آب پرداخـت.

مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامـل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی گفت: در 
ایـن برهه از زمان ، با توجه به شـیوع ویروس 
کرونـا در کشـور و اسـتان مـا کـه رعایـت 
نـکات بهداشـتی از طـرف شـهروندان عزیـز 
الزم بـوده و از طرفـی بـا توجـه بـه ماموریت 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان مبنی بر تامین 
آب شـرب بهداشـتی بـرای شـهروندان عزیز 
و همچنیـن مسـئولیت اجتماعی شـرکت آب 
و فاضـالب جهـت مقابلـه بـا ویـروس کرونا، 
ایـن شـرکت تمام خدمـات خـود در خصوص 
آب و فاضـالب را بـه صـورت شـبانه روزی و 
غیرحضـوری بـه مشـترکان ارائـه  مـی دهد.

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
اضافـه کـرد : بـا توجـه بـه برداشـت آب از 
تمامـی ظرفیت های موجـود، از حلقـه چاه ها، 
قنـوات، سـد نهند  و طـرح آبرسـانی زرینه رود 
کـه بصـورت فرا اسـتانی و از 200 کیلو متری 
تبریز تامین می شـود الزم اسـت شـهروندان 
محتـرم تبریـزی در مصـرف بهینـه آب دقت 
بیشـتری را بعمـل آورنـد تـا دچـار قطعی آب 

. ند نشو

مدیـر عامـل آب و فاضـالب اسـتان افـزود: 
بـا توجـه بـه اینکـه منابـع آب در کشـور مـا 
محـدود مـی باشـد  و حـدود 75 درصـد آب 
شـرب شـهروندان از منابـع سـطحی تامیـن 
می شـود لـذا ضـروری اسـت از ایـن نعمـت 

الهـی بـه درسـتی اسـتفاده نماییـم .
مهنـدس ایمانلـو درادامـه بـه صرفـه جویـی 
10 الـی 15 درصـدی در مصـرف آب توسـط 
مشـترکین و رعایـت الگـوی مصـرف اشـاره 
کرد  و از شـهروندان در خواسـت نمود توصیه 
هـای شـرکت آب و فاضالب اسـتان را جدی 
بگیرنـد تـا در خصـوص آب مصرفـی دچـار 

. مشکل نشـویم 
مهنـدس ایمانلـو در ادامه، با مقایسـه مصرف 
آب نسـبت بـه زمـان مشـابه سـال گذشـته 
گفت: امسـال در مقایسـه با مدت مشابه سال 
گذشـته، حـدود 27 درصد افزایـش مصرف در 
تبریـز و حـدود 24/5 درصـد افزایـش مصرف 
کارکنـان  و  دهـد  مـی  نشـان  را  اسـتان  در 
زحمـت کـش شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
بصـورت شـبانه روز و بـا تمام ظرفیت نسـبت 
به تامین و توزیع آب شـرب شـهروندان عزیز 

اقـدام مـی نمایند .
لـذا الزمسـت مشـترکین و همشـهریان عزیز 
نهایـت دقـت و صرفـه جویـی را در اسـتفاده 
صحیـح آب مدنظـر داشـته باشـند  چـرا کـه 
ایـن  از  می توانیـم  آب  بهینـه  مصـرف  بـا 

کنیـم. بحران گـذر 
وی با اشـاره به برخی اسـتفاده های ناصحیح 
از آب شـرب بهداشـتی همچـون شستشـوی 
خـودرو ، آبیـاری فضـای سـبز منـزل و غیره 

گفـت : فرهنـگ سـازی در نحـوه مصـرف 
درسـت آب ، بایـد مورد توجه قـرار گیرد تا در 
کارهـای روزمـره که از آب اسـتفاده می شـود 
میـزان اسـراف و هـدرروی آن کاهـش یابـد. 
الزم اسـت مشـترکین گرامی اولویت مصرف 
را در نظـر داشـته و از مصـارف غیـر ضروری 

پرهیـز نمایند.
ضمـن  همچنیـن  شـرکت  مدیرعامـل 
عزیـز  همشـهریان  از  مجـدد  درخواسـت 
شـرب  آب  اسـراف  عـدم  درخصـوص 
بهداشـتی و صرفـه جویـی درخصـوص ایـن 
مایـه حیـات گفـت : الگوهـای توصیه شـده 
هـر  بـرای  خانگـی  سـرانه  مصـارف  بـرای 
نفـر150 لیتر در شـبانه روزبوده که متاسـفانه 
در اسـتان مـا 200 لیتـر مـی باشـد کـه در 
ایـن راسـتا اولویت مهـم شـرکت حفاظت از 
منابـع آب و ترویـج فرهنـگ صحیح مصرف 
در  تغییـر  نیازمنـد  ایـن  و  بـوده  آب  بهینـه 
نگـرش مدیریـت مصـرف آب می باشـد که 
امیدواریـم شـهروندان محترم بـا رعایت آنها 
و دقـت در نحـوه مصـرف آب  و اسـتفاده از 
لـوازم کاهنـده مصـرف آب از اتـالف بیشـتر 

مایـه حیـات جلوگیـری نماینـد.
وی در پایـان افـزود : امیدواریـم در تابسـتان 
امسـال بـا مشـارکت و همـکاری و همیاری 
آب  مصـرف  مدیریـت  بـا  و  عزیـز  مـردم 
و  نشـویم  مواجـه  آب  کمبـود  مشـکل  بـا 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  همـکاران 
در  روزی  شـبانه  بطـور  شـرقی  آذربایجـان 
تالش هسـتند تـا آب مـورد نیاز شـهروندان 

و مشـترکین عزیـز را تامیـن نماینـد .

مهندس ایمانلو:
الگوهـای توصیه شـده بـرای مصارف سـرانه خانگـی برای هر نفـر150 لیتـر در شـبانه روزبوده 

که متاسـفانه در اسـتان مـا 200 لیتر می باشـد که در ایـن راسـتا اولویت مهم شـرکت حفاظت از 

منابـع آب و ترویـج فرهنگ صحیح مصـرف بهینه آب بـوده و این نیازمند تغییـر در نگرش مدیریت 

مصـرف آب می باشـد کـه امیدواریم شـهروندان محترم بـا رعایت آنهـا و دقت در نحـوه مصرف 

آب  و اسـتفاده از لـوازم کاهنده مصـرف آب از اتالف بیشـتر مایه حیات جلوگیـری نمایند.
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بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب، همواره مورد تاکید بوده  
واین شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی برای استفاده درست 

آب شرب توسط مشترکین نموده است.
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان به همراه مشاور فنی، 
مشاور امور مشترکین  مدیر عامل و مدیر بخش فاضالب استان و به منظور 
تبیین اهمیت جایگاه آب در زندگی روزمره شهروندان و نهادینه کردن فرهنگ 
مصرف بهینه آب و صرفه جویی در مصرف آب و همچنین پاسخگویی به 
سواالت مشترکین عزیز درخصوص آب و فاضالب، در برنامه زنده رادیویی 

»دانشیق« حضور یافت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به اینکه آب شرب شهر تبریز 
بصورت فرا استانی تامین می شود، گفت: با توجه به اینکه آب شرب تبریز از سه 
منبع زرینه رود که از 200 کیلومتری وارد شهر تبریز مي شود، منطقه دامنه سهند، 
سعید آباد، هروي و تصفیه خانه آب نهند تامین می شود بمنظور یکسان سازی آب 
شرب وارد مخازن شماره 1 و 2 شهر تبریز )مخازن مادر( که حجم هر کدام از آنها 
در حدود 83 هزار متر مکعب می باشد گردیده و جهت توزیع در سطح شهر تبریز 

و بین شهروندان به 23 مخزن دیگر شهر هدایت می شود.
مدیر عامل شرکت اضافه کرد: در این راستا این شرکت اقدام به اجرای طرح 
رینگ خط انتقال آبرسانی جنوب و جنوب شرقی تبریز بمنظور آبرسانی و تامین 
آب مناطق واقع در شهرک های جدید خاوران، آذران، فجر، امیدیه، کندرود و 
آبرسانی زرینه رود و بطول حدود 26  ادامه خط  نموده است که در  باسمنج 
اقطار 1000، 1400 و 1600  با  باسمنج  تا مخزن  اندیشه  از مخزن  کیلومتر 
میلیمتری و با احداث یک باب مخزن 10 هزارمتر مکعبی به عنوان مخزن 
مکش و یکباب ایستگاه پمپاژ در مجاورت مخزن شماره 11 و همچنین احداث 
یکباب مخزن به ظرفیت 100 هزارمتر مکعبی در ارتفاعات جنوب شهر تبریز و 
در کد ارتفاعی 1812 متر با عنوان مخزن تعادل و ذخیره  با اعتبار 3000 میلیارد 

ریال در حال اجرا می باشد.
وي به میزان تولید آب در تبریز و استان  اشاره کرد و گفت: به طور متوسط 
میزان تولید آب در تبریز 4450 لیتر در ثانیه و در استان نیز 7670 لیتر در ثانیه 
می باشد که این میزان در زمان پیک مصرف 4750 لیتر در ثانیه در تبریز و 

9000 لیتر در ثانیه در استان افزایش مي یابد. 
ادامه، به صرفه جویی 10 درصدی در مصرف آب توسط  ایمانلو در  مهندس 
مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره کرد و از شهروندان در خواست نمود 
توصیه های شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب 

مصرفی، دچار مشکل نشویم.
بهداشتی  از آب شرب  ناصحیح  استفاده های  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
همچون شستشوی خودرو ، آبیاری فضای سبز منزل و غیره گفت: فرهنگ سازی 
در نحوه مصرف درست آب باید مورد توجه قرار گیرد تا در کارهای روزمره که از 

آب استفاده می شود اسراف و هدرروی آن کاهش یابد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی افزود: بهینه سازی و تغییر 

الگوی مصرف در بخش آب شرب استان همواره مورد تاکید بوده است واین 
شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی برای استفاده درست آب 

شرب توسط مشترکین کرده است  
درخصوص  عزیز  همشهریان  از  مجدد  درخواست  ضمن  شرکت  مدیرعامل 
مصرف صحیح آب شرب بهداشتی و صرفه جویی درخصوص این مایه حیات 
گفت: آب رکن اصلی توسعه پایدار است فقدان یا کمبود این مایع حیات بخش، 
موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز نابسامانی های فراوان می گردد. در 
این راستا و در جهت جلوگیری از اسراف و هدر روی آب الگوی، صحیح مصرف 
آب برای هر نفر150 لیتر در شبانه روز می باشد که متاسفانه این رقم در استان 
ما بیش از220 لیتر در شبانه روز بوده که امیدواریم شهروندان محترم با رعایت 

و دقت در نحوه مصرف آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری نمایند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در ادامه با اشاره به نیاز آبی کالنشهر 
تبریز گفت: با توجه به گسترش شهر تبریز و بوجود آمدن شهرک های متعدد 
در اطراف شهر تبریز ما به آب بیشتری نیاز داریم به همین خاطر به دنبال منابع 
جدید هستیم تا برای آب شرب کالنشهر تبریز و سایر شهرهای استان که با 

کمبود آب مواجه هستند آبرسانی کنیم . 
مهندس ایمانلو در ادامه با اشاره به انتقال آب ارس به تبریز گفت : با توجه به 
نیاز روزافزون کالنشهر تبریز ، تامین منابع جدید آبی برای این شهر ضروری 
است ویکی از منابع پیش بینی شده انتقال آب از طرح آبرسانی ارس به تبریز 

است که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود .
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در خصوص اجرای مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب تبریزگفت: یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی بعنوان تامین 
کننده بخشی از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که انشاء اهلل در صورت 
اختصاص اعتبارات الزم و بموقع، بتوانیم تا سال آینده قسمت مایع آنرا که 
تامین کننده بخشی از منابع آبی دریاچه ارومیه می باشد به بهره برداری برسانیم .

در ادامه، مهندس رکنی مشاور فنی مدیر عامل آب و فاضالب استان نیز گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در بخش روستایی به بیش از80 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در برنامه زنده رادیویی »دانشیق« :

مشارکت عمومی مشترکین درصرفه جویی مصرف آب، یکی 
از عوامل اصلی موفقیت در مدیریت منابع آبی است  

  بقیهدرصفحهبعدی
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درصدجمعیت روستایی استان خدمات رسانی انجام می دهد و مابقی روستاها 
نیز از طریق دهیاری ها و خود اهالی خدمات رسانی الزم را انجام می دهند .

شرکت آب و فاضالب استان در روستاهای سطح استان ساالنه بین 350 الی 400 
کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب و حدود 7000 الی 8000 متر مکعب مخازن 

آب  با اعتباری بالغ بر 500 الی 600 میلیارد ریال انجام می دهد.
وی در پایان به اختصاص 600 میلیارد ریال اعتبار برای سالجاری این روستاها 
اشاره کرد و افزود : با اختصاص این اعتبارات برای بیش از 60 روستا و به 

جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر آبرسانی خواهد شد.
در ادامه، مهندس فتاح پور مدیر حوزه بهره برداری فاضالب استان با اشاره 
به اهمیت و ضرورت اجرای طرح شبکه فاضالب در استان و دفع بهداشتی 
فاضالبهای خانگی گفت : امروزه ایجاد شبکه فاضالب یکي از ضروري ترین 
محسوب  عمومي  بهداشت  رعایت  جهت  بشري  جوامع  نیاز  مورد  تاسیسات 
مي گردد در این راستا 68 درصد از جمعیت شهري استان و80 درصد شهروندان 
تبریزی از پوشش تاسیسات جمع آوري و دفع فاضالب برخوردار می باشد که 

امیدواریم با تالش همکاران بتوانیم این رقم را به 100 درصد برسانیم.
وی افزود: این شرکت در پایان سال 98 حدود 68 درصد جمعیت شهری در 
سطح استان با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر را تحت پوشش شبکه جمع آوری 

فاضالب قرار داده و در 18 شهر استان نیز طرح فاضالب در حال بهره برداری 
و یا در حال اجرا می باشد .

مدیر حوزه بهره برداری فاضالب استان ادامه داد : این شرکت در سطح استان  
بیش از 4600 کیلومتر  شبکه فاضالب پیش بینی نموده که از این مقدار بیش از 
3700 کیلومتر آن اجرا شده و پیش بینی ما برای کالنشهر تبریز 2300 کیلومتر 
بوده که بیش از 1800 کیلومتر آن در تبریز اجرا شده است که این رقم نسبت به 

متوسط کشوری رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
وی ادامه داد : درسطح شهرهای استان بیش از 875000 فقره انشعاب فاضالب  

واگذار شده و از این تعداد 564000 فقره آن در کالنشهر تبریز می باشد.
در ادامه مهندس یوسف زاده مشاور مدیر عامل در امور مشترکین شرکت نیز با 
توجه به سواالت  مطروحه در خصوص نرخ انشعابات آب و فاضالب  گفت : در 
شهرهای زیر 50 هزار نفر حق انشعاب آب 323 هزار تومان  ودر شهرهای باالی 

50 هزار نفر 380 هزار تومان بغیر از کالنشهر تبریز می باشد.
مناطق  در  و  بوده  متفاوت  رقم  این  نیز  تبریز  کالنشهر  در   : داد  ادامه  وی 
شهرداری های 7و10 بمبلغ380 هزار تومان ، مناطق شهرداری های 4 و 6 
به مبلغ 570 هزار تومان و حوزه مناطق شهرداری های 1 ـ  2ـ 3 و 5 ـ 8 ـ 9 
به مبلغ 760 هزار تومان می باشد و حق انشعاب فاضالب نیز 70 درصد مبالغ 

فوق خواهد بود.

ادامهازصفحهقبلی   

مشارکت عمومی مشترکین درصرفه جویی مصرف آب ...

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی :

هدایت آبهای سطحی و روان آبها به منهول های فاضالب موجب ایجاد اختالل 
در فرآیند تصفیه و تحمیل خسارت قابل توجه به شرکت می شود

استان  فاضالب   و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان شرقی ضمن تشریح دالیل باالزدگی 
فاضالب در معابر شهری گفت: لوله های شبکه 
فاضالب شهری طوری طراحی و اجرا شده اند 
که فقط پساب های خانگی و واحد های تجاری 
را  فاضالب  و  آب  اشتراک  که  مشترکینی  و 
پوشش می دهند وجوابگوی حجم زیاد آب های 
سطحی نیستند و از نظر قانونی نیز هدایت روان 
شهری  فاضالب  شبکه  به  سطحی  های  آب 

ممنوع است.
مهندس ایمانلو افزود: برداشتن درب منهول های 
فاضالب در مواقع بارندگی توسط  افراد هدایت 
فاضالب  شبکه  به  ها  آب  روان  اصولی  غیر 
شهری ممنوع بوده و این مساله سبب انسداد 

شبکه و باالزدگی فاضالب می شود.
وی اضافه کرد: در مواقع بارندگی و آب گرفتگی 

معابر، هدایت غیر اصولی روان آب های سطحی 
به همراه شن، ماسه، ِگل والی و زباله به درون 
شبکه فاضالب شهری ازطریق برداشتن درب 
شبکه  انسداد  سبب  فاضالب  های  منهول 
تحمیل  و  تصفیه  فرآیند  در  اختالل  ایجاد  و 

خسارتی قابل توجه به این شرکت می شود.
به  اشاره  با  ادامه  در  استان  آبفای  مدیرعامل 
تالش مجموعه پرسنل زحمتکش شرکت آب و 
فاضالب استان در خصوص ترمیم و رفع هر چه 
سریع ترمشکل مسدودی و باالزدگی فاضالب 
در یکی از مهنول های خیابان 24 متری فرشته 
جنوبی تبریز، اظهار داشت : در جریان عملیات 
متری   24 پروژه  زیرسازی  و  مرمت  اجرایی 
فرشته جنوبی ، متاسفانه یکی از منهول های 
شبکه فاضالب مسدود شده بود که بالفاصله 
ایجاد خط  به  اقدام  پرتالش شرکت  همکاران 

فرعی موقت برای هدایت پساب نموده و منهول 
جریان  و  شروع  بازسازی  و  پاکسازی  مذکور 

فاضالب در خط لوله برقرار گردید.
وی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت 
با  فاضالب  شبکه  خطوط  در  انسداد  مشاهده 
احساس مسئولیت اجتماعی موضوع را فورا به 
و  آب  شرکت   122 مردمی  ارتباطات  سامانه 

فاضالب استان آذربایجان شرقی اطالع دهند.
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مدیر عامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای استان :

درخواست مشارکت عمومی مشترکین در صرفه جویی 10 الی 15درصدی مصرف آب 

مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب استان در مصاحبه با 
خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار آب 
در بعضی از مناطق مرتفع کالنشهر تبریز ضمن پاسخگوئي به سواالت 
وی، نسبت به تشریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه و مدیریت مصرف 

آب پرداخت .
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
گفت: در این برهه از زمان، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور 
از طرف شهروندان عزیز الزم  بهداشتی  استان ما که رعایت نکات  و 
بوده و همچنین با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و تابستان و افزایش 
با  طرفی  از  و  عزیز  مشترکین  و  توسط شهروندان  آب  میزان مصرف 
توجه به ماموریت شرکت آب و فاضالب استان مبنی بر تامین آب شرب 
بهداشتی برای شهروندان عزیز و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت 
آب و فاضالب جهت مقابله با ویروس کرونا، این شرکت تمام خدمات 
خود در خصوص آب و فاضالب را به صورت شبانه روزی و غیرحضوری 

به مشترکان ارائه  می دهد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اضافه کرد: با توجه به برداشت 
از تمامی ظرفیت های موجود، از چاه ها، قنوات، سد نهند  و طرح  آب 
آبرسانی زرینه رود که بصورت فرا استانی و از 200 کیلومتری تبریز تامین 
می شود و در روزهای اخیر با توجه به تعمیرات پیش آمده در تصفیه خانه 
آب زرینه رود و به تبع آن افت میزان ذخایر آب کالنشهر تبریز در بعضی 
از نقاط مرتفع شهر با افت فشار و یا کمبود مواجه شده بود که الحمدا... 
مشکل مرتفع گردید و الزم است شهروندان محترم در مصرف بهینه آب 

دقت بیشتری را بعمل آورند تا دچار قطعی آب نشوند.
مدیر عامل آب و فاضالب استان افزود: با توجه به اینکه منابع آب در 
کشور ما محدود می باشد  و حدود 75 درصد آب شرب شهروندان از 
منابع سطحی تامین می شود لذا ضروری است از این نعمت الهی به 

درستی استفاده نماییم.
مهندس ایمانلو درادامه به صرفه جویی 10 الی 15 درصدی در مصرف 
آب توسط مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره کرد  و از شهروندان 
را جدی  استان  فاضالب  و  آب  های شرکت  توصیه  نمود  خواست  در 

بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشویم .

مدیر عامل شرکت اضافه کرد : در 2 ماه ابتدای دوران کرونا تا 37 درصد 
و اکنون 18.5 درصد افزایش مصرف داریم بنابراین در بعضی از مناطق 
که بیش از 180متر اختالف ارتفاع در آنها وجود دارد موجب افت فشار 

می شود .
مهندس ایمانلو در ادامه با مقایسه مصرف آب نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته گفت: امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 27 
درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود 24/5 درصد افزایش مصرف در 
استان را نشان می دهد و کارکنان خدوم شرکت آب و فاضالب استان 
بصورت شبانه روز و با تمام ظرفیت نسبت به تامین و توزیع آب شرب 

شهروندان عزیز اقدام می نمایند .
گفت:  تبریز  کالنشهر  در  چاه  حلقه   4 تعداد  حفاری  در خصوص  وی 
تعداد 4  به حفر  اقدام  آذربایجان شرقی  استان  شرکت آب و فاضالب 
حلقه چاه با همکاری شرکت آب منطقه ای کرده است که تعداد 2 حلقه 
از چاه ها بصورت آزمایشی پمپاژ شده و در مرحله نیرورسانی و تجهیز 

هستند. 
بهداشتی  شرب  آب  از  ناصحیح  های  استفاده  برخی  به  اشاره  با  وی 
 : آبیاری فضای سبز منزل و غیره گفت   ، همچون شستشوی خودرو 
فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب ، باید مورد توجه قرار گیرد 
تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می شود اسراف و هدرروی آن 
کاهش یابد . الزم است مشترکین گرامی اولویت مصرف را در نظر داشته 

و از مصارف غیر ضروری پرهیز نمایند.
مدیرعامل شرکت همچنین ضمن درخواست مجدد از همشهریان عزیز 
درخصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جویی درخصوص 
این مایه حیات گفت : الگوهای توصیه شده برای مصارف سرانه خانگی 
برای هر نفر150 لیتر در شبانه روزبوده که متاسفانه در استان ما 200 الی 
220 لیتر می باشد 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 که امیدواریم شهروندان محترم با 
رعایت آنها و دقت در نحوه مصرف آب  و استفاده از لوازم کاهنده مصرف 

آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری نمایند.
وی در پایان افزود : امیدواریم در تابستان امسال با مشارکت و همکاری و 
همیاری مردم عزیز و با مدیریت مصرف آب با مشکل کمبود آب مواجه 
نشویم و همکاران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بطور 
شبانه روزی در تالش هستند تا آب مورد نیاز شهروندان و مشترکین 

عزیز را تامین نمایند .

با توجه به اینکه منابع آب در کشور ما محدود می باشد و حدود 75 
درصد آب شرب شهروندان از منابع سطحی تامین می شود، لذا 

ضروری است از این نعمت الهی به درستی استفاده نماییم .
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شهروندان گرامی صرفه جویی در مصرف آب را جدی بگیرند 
افزایش 20 درصدی مصرف آب شهروندان تبریزی نسبت به سال قبل

با توجه به افزایش دمای هوا در استان، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی بر ضرورت همراهی و همکاری شهروندان 

در مدیریت صحیح مصرف آب تاکید کرد

کمبـود آب و بحـث تنـش آبـی در هـر اسـتان و شـهری مطرح می شـود 
و خطـر کـم آبی و خشکسـالی کشـورمان را تهدیـد می کنـد و موثرترین 
راه مدیریـت مصـرف و صرفـه جویـی در مصـرف آب توسـط همـه مردم 

می باشـد.
مهنـدس ایمانلـو مدیرعامل شـرکت با حضور بـرای چندمین بـار پیاپی در 
برنامـه زنـده تلویزیونی »سـحرلر« صدا و سـیمای مرکز اسـتان ، گفت: با 
توجـه بـه افزایش دما و بحث شـیوع بیماری کرونـا و محدودیت منابع آب 
شـرب در مناطـق مختلـف کشـور و به تبـع آن در اسـتان و رونـد افزایش 
میـزان مصـرف آب توسـط شـهروندان کالن شـهر تبریـز، در صورتی که 
شـهروندان در مصرف آب مدیریت نکنند احتمال بروز نوسـانات مصرف و 

کمبود آب وجـود دارد.
وی عنـوان کـرد: ایـران در زمینـه مصـرف سـرانه آب خانگـی در بیـن 
کشـورهای مختلـف رتبـه باالیـی دارد و ایـن امـر متناسـب بـا ذخایر آبی 

نیست. کشـور 
مهنـدس ایمانلـو اظهـار کـرد: با توجـه به افزایـش دمـا در روزهـای اخیر 
و بـاال رفتـن میـزان مصرف آب شـرب شـهروندان در کالنشـهر تبریز 20 
درصـد افزایـش  رشـد مصرف آب نسـبت به سـال قبل را نشـان می دهد 
و این ناشـی از بحث شـیوع بیماری کرونا در کشـور اسـت  که الزم اسـت 
 شـهروندان عزیـز بابسـتن شـیر آب در مـدت زمـان شستشـوی دسـت ها 

)20 ثانیه( مصرف آب را مدیریت نمایند.
مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اضافه کرد : علی رغم برداشـت 
آب از تمامـی ظرفیـت هـای موجـود اعـم از چاههـا ، قنـوات ، سـد نهنـد  
وطـرح آبرسـانی زرینـه رود که بصـورت فـرا اسـتانی و از 200 کیلو متری 
تبریـز تامیـن مـی شـود کالنشـهر تبریـز در مصرف آب شـرب بـا موازنه 

منفی تولید و مصرف مواجه شـده اسـت که الزم اسـت شهروندان محترم در 
مصـرف بهینـه آب دقـت بیشـتری را به عمل آورنـد تا دچار قطعی آب نشـویم. 
مهندس ایمانلو اضافه کرد: برای اینکه مشـکلی برای تامین آب آشـامیدنی 
مـردم تبریز به وجود نیاید باید متوسـط سـرانه مصرف آب بـه 150 لیتر در 

شـبانه روز و مطابق الگوی تعریف شـده برسد.
مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب در اسـتان در ادامه با اشـاره به نیاز آبی 
شـهر تبریـز گفـت : بـا توجه به گسـترش بـی رویه شـهر تبریـز و بوجود 
آمـدن شـهرکهای متعـدد در اطـراف شـهر تبریـز ما بـه آب بیشـتری نیاز 
داریـم بـه همین خاطـر به دنبـال منابع جدید هسـتیم  تا برای آب شـرب 
کالنشـهر تبریز و سـایر شـهرهای اسـتان که با کمبود آب مواجه هسـتند 

آبرسـانی کنیم . 
مهنـدس ایمانلـو در ادامـه با اشـاره بـه انتقـال آب ارس به تبریـز گفت : با 
توجـه بـه نیاز روزافزون کالنشـهر تبریز ، تامین منابع جدید آبـی برای این 
شـهر ضـروری اسـت ویکـی از منابـع پیش بینی شـده انتقـال آب از طرح 
آبرسـانی ارس بـه تبریز اسـت که ضـرورت دارد در اجرای آن تسـریع شـود .

مهنـدس ایمانلـو مدیر عامل شـرکت افـزود : جلوگیـری از هـدر رفت آب 
از جملـه مـواردی اسـت کـه بـه صـورت یک احسـاس مشـترک در همه 
انسـان ها وجـود دارد، امـا اغلب خود را درگیر این مسـئله نمی کنند و حاضر 
نیسـتند تغییـری در زندگـی روزمـره خود ایجـاد کنند. خانه یکـی از محل 
هـای صرفـه جویـی آب اسـت. صرفه جویـی آب در منـازل در وهلـه اول 
ممکن اسـت بی اهمیت به نظر برسـد، ولی کسـانی که با دشـواری های 
کمبـود آب آشـنا هسـتند، مـی دانند که اگر هر مشـترک بتواند نقشـی هر 
چنـد انـدک در صرفه جویـی آب ایفا کند، با توجه به تعداد زیاد مشـترکان، 
در نهایـت مقـدار زیـادی آب صرفـه جویـی خواهد شـد. شـرایط و فضای 
زندگـی افـراد متفاوت اسـت. مسـلما راهـکار و صرفـه جویـی در آب را هر 
کـس مـی دانـد و تالش مـی کنـد روش صرفه جویی و اسـتفاده درسـت 

را پیـدا کند.
مدیرعامـل شـرکت در ادامه ضمن درخواسـت مجدد از همشـهریان عزیز 
درخصوص عدم اسـراف آب شـرب بهداشـتی و صرفه جویـی درخصوص 
ایـن مایـه حیـات گفـت : آب رکـن اصلی توسـعه پایدار اسـت . فقـدان یا 
کمبـود ایـن مایـع حیات بخـش موجـب اختـالل در زندگی شـهروندان و 
بـروز نابسـامانی های فـراوان میگردد در این راسـتا و در جهت جلوگیری از 
  بقیهدرصفحهبعدی
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اسـراف و هـدرروی آب ، الگوی صحیح مصـرف آب برای هر نفر150 لیتر 
در شـبانه روز می باشـد که متاسـفانه این رقم در اسـتان ما بیش از200 الی 
220 لیتـر در شـبانه روز بوده امیدواریم شـهروندان محتـرم با دقت در نحوه 

مصـرف آب از اتالف بیشـتر مایه حیـات جلوگیری نمایند.
مهنـدس ایمانلـو درادامـه بـه صرفـه جویـی 10 درصـدی در مصـرف آب 
توسـط مشـترکین و رعایت الگوی مصرف اشـاره کرد  و از شـهروندان در 
خواسـت نمود توصیه های شـرکت آب و فاضالب اسـتان را جدی بگیرند 
و شـرکت را در ارائـه خدمـات مطلـوب به مشـترکین عزیز یـاری نمایند . 

وی در پایان افزود : امیدواریم در تابسـتان امسـال با مشـارکت و همکاری و 
همیـاری مردم عزیز و با مدیریت مصرف آب با مشـکل کمبـود آب مواجه 
نشـویم و همکاران شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی بطور 
شـبانه روزی در تـالش هسـتند تـا آب مورد نیاز شـهروندان و مشـترکین 

عزیـز را تامین نمایند .
شـایان ذکر اسـت در فواصل برنامه زنده سـحرلر از تعدادی انیمیشـن های 
صرفـه جویـی که توسـط دفتـر روابـط عمومـی شـرکت تولید شـده بود، 

بصـورت مکرر پخـش گردید.

با توجه به افزایش دمای هوا در استان...
ادامهازصفحهقبلی   

پنجمیـن  نشسـت کمیته بهـره وری صنعت 
نماینـدگان  بـا حضـور  اسـتان  بـرق  و  آب 
دسـتگاه های اجرایـی زیـر مجموعـه وزارت 
نیـرو ، معاونـت توسـعه مدیریـت و سـرمایه 
انسـانی سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
اسـتان  در محـل سـالن کنفرانـس شـرکت 

شـد. برگزار 
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
ضمـن عـرض خیـر مقـدم بـه حاضریـن، 
آب  صنعـت  وری  بهـره  کمیتـه  تشـکیل 
و بـرق اسـتان را بسـیار مهـم دانسـته و از 

بانیـان امـر تقدیـر نمودنـد.
مهنـدس ایمانلـو بـه تبییـن اهمیـت ارتقـاء 
تعلـق  و  فرهنـگ  موضـوع  و  بهـره وری 
در  کـرد:  بیـان  و  نمـوده  اشـاره  سـازمانی 
حـال حاضر بنظر مـی رسـد مهمترین نکته 

افزایـش تعلـق سـازمانی پرسـنل بـوده و در 
صورتیکـه منابـع انسـانی اهـداف خـود را در 
گـرو تحقـق اهـداف سـازمان  دنبـال نمایند 
رشـد و توسـعه سـازمانها محقق خواهد شد .

انسـانی  منابـع  معاونـت  جلسـه  ادامـه  در 
نکتـه  بیـان  بـه   ، شـرکت  قائم مقـام  و 
از  پیرامـون موضـوع جلسـه  نظـرات خـود 
شـرکت  وری  بهـره  تیـم  معرفـی  جملـه 
آب و فاضـالب اسـتان، معرفـی تجربیـات 
موفـق شـرکت در حـوزه مدیریـت مصـرف 
بـه  و  نیـرو تصویـب  وزارت  از طـرف  کـه 
کلیـه شـرکت هـا ابـالغ شـده و همچنیـن 
فاضـالب  و  آب  شـرکتهای  یکپارچگـی 

پرداختنـد.  روسـتایی  و  شـهری 
سـپس گزارش مربوط به تهیه شـاخص های 
بهـره وری در شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 

قرائـت شـده و حاضرین نکته نظـرات خود را 
نمودند. بیان 

الزم بـه ذکـر اسـت این پروژه توسـط انجمن 
بهـره وری ایـران و بـا مالک عمل قـراردادن 
عارضه یابی سـازمانی به شناسـایی 80 عامل 
ارتقـاء بهره وری در 4 حوزه سـاختار، مدیریت، 

منابع انسـانی و فرایندی انجام شـده اسـت. 
در ادامـه، دسـتور کارهـای جلسـه از جملـه  
توسـط  شـده  تهیـه  وظایـف  و  اهـداف 
دبیرخانـه کمیتـه قرائـت و پـس از اسـتماع 
نظـرات حاضرین، مقرر شـد ظـرف چند روز 
آتـی نماینـدگان  دسـتگاه ها با بیـان نظرات 

و پیشـنهادهای اصالحـی نهایـی گـردد. 
در ایـن راسـتا نمایندگان دسـتگاه ها  کمک 
بـه رسـالت اصلـی کمیته کـه همـان ارتقاء 
زیـر  دسـتگاه های  سـطح  در  بهـره وری 
مجموعـه وزارت نیـرو در اسـتان می باشـد، 
مـالک عمل قـرار داده و پیشـنهادهای خود 
را ارائـه نماینـد ضمنـا پیشـنهاد شـد کمیته 
کارشناسـی ذیل کمیته اصلی تشـکیل شده 
و قبـل از طـرح موضوعات در جلسـه اصلی 

مـورد بررسـی و کارشناسـی قـرار گیرد. 
بـرای  شـده  تهیـه  آرم  فرمـت  همچنیـن 
کمیتـه در جلسـه ارائـه گردید که مقرر شـد 
بـا اخـذ نظـر از نماینـدگان در جلسـه آتـی 

نهایـی گـردد. 

برگزاری جلسه »کمیته بهره وری صنعت آب و برق «

 در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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آب  مهندسـی  شـرکت  مشـترک  نشسـت 
وفاضـالب کشـور ، شـرکت آب وفاضـالب 
نماینـده  و  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان 
مـردم  بنـاب در مجلـس شـورای اسـالمی 
طـرح  اجـرای  رونـد  بررسـی  خصـوص  در 
ویدئـو  بصـورت  بنـاب  شـهر  فاضـالب 

. شـد  برگـزار  کنفرانـس 
جانبـاز  حضورمهنـدس  بـا  جلسـه  ایـن 
مدیرعامـل شـرکت مهندسـی آب وفاضالب 
نماینـده  باقـری  االسـالم  حجـه   ، کشـور 
بنـاب در مجلـس شـورای اسـالمی   مـردم 
و مهنـدس ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت آب 
وفاضـالب اسـتان بصـورت ویدئـو کنفرانس 
برگـزار و در خصـوص رونـد اجـرای طـرح 
فاضـالب شـهربناب  تبـادل نظـر گردیـد .

در این جلسـه حجه االسـالم باقـری نماینده 
بنـاب در مجلـس شـورای اسـالمی   مـردم 
ضمـن تشـکر و قدردانی از مهنـدس جانباز و 
مهنـدس ایمانلو گفـت :  این جلسـه فرصت 
مغتنمـی اسـت که به بررسـی مسـائل شـهر 
بنـاب در خصـوص آب و فاضـالب بپردازیـم .

وی بیـان داشـت : مـا چنـد مـورد اساسـی 
داریـم کـه یکـی، بحـث روسـتاهای بنـاب 

اسـت کـه اکثـر روسـتاهای مـا در 3 یـا 4 
کیلومتـری شـهر قرارگرفتـه انـد کـه تقریبـا 
شـامل 20 هـزار نفـر جمعیـت می باشـدکه 
الزم اسـت هرچـه سـریع تر فاضـالب ایـن 
مناطـق وصل شـود و مـورد دیگـر، بحث آب 
شـرب شـهر بناب می باشـد که الزم است در 
این خصـوص نیز اقدامـات الزم انجام گیرد .

ایمانلـو  مهنـدس  جلسـه،  ایـن  ادامـه  در 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
ضمن تشـکر از مدیرعامل شـرکت مهندسی 
در  بنـاب  مـردم  نماینـده  و  کشـور  آبفـای 
حاضریـن  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
فاضـالب  طـرح  خصـوص  در  جلسـه  در 
روسـتاهای در مسـیر گفـت: شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقی نسـبت 
بـه مطالعـه روسـتاهای مذکور اقـدام نموده و 
چـون ایـن روسـتاها در مسـیر مسـکن مهـر 
اسـت بـا برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده 
انشـاء اهلل بـه نحـوی اعتبـارات الزم  تامیـن 
گـردد که در ایـن خصوص بـاالی 75 درصد 
کارهـا انجـام شـده و ایسـتگاه پمپـاژ هم در 

حـال اتمـام اسـت .
وی اضافه کرد : همچنین یک ایسـتگاه پمپاژ 

باقـی مانده کـه در صورت اتمام  مسـیر، می 
توانیم شـبکه را اجرا و توسـط خط انتقال  به 
تصفیـه خانه فاضـالب موجود وصـل نماییم 
و خوشـبختانه  شـهر بناب از جمله شهرهای 
اسـتان آذربایجان شـرقی  اسـت که قسـمت 
اعظـم شـبکه فاضـالب  در آن اجـرا  و بـه 

اتمام رسـیده است .  
    در ادامـه ایـن جلسـه، مهنـدس جانبـاز 
کشـور  وفاضـالب  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اظهار داشـت: بحـث طرح فاضـالب با توجه 
به  اینکه شـهرها همیشـه در حال رشـد بوده 
و تمـام شـدنی نیسـت، بایسـتی همیشـه در 
حـال اجرای طرحهـای آب و فاضالب باشـیم.

یکپارچـه  بحـث  زمانیکـه   : داد  ادامـه  وی 
سـازی شـرکت هـای شـهری و روسـتایی  
بیـان داشـتیم بـه خاطـر ایـن اسـت کـه از 
بروکراسـی اداری خـارج و مشـکالت مـردم  

مرتفـع گـردد. . 
مهنـدس جانبـاز خاطرنشـان کـرد : انشـاء 
اهلل بـا ظرفیـت بودجـه ای کـه در قانـون 
و  شـده  نظرگرفتـه  در   99 سـال  بودجـه 
بـا تامیـن اعتبـارات الزم  و بـا همـکاری 
و  شـهر  اسـالمی  هـای  شـورای  متقابـل 
روسـتا و نماینـده مـردم بنـاب در مجلـس 
شـورای اسـالمی، پروژهـای فاضـالب  را 
اجرایـی  نمـوده و بـه سـرانجام برسـانیم . 
در پایـان جلسـه، مهنـدس جانبـاز ضمـن  
ایمانلـو و همـکاران  از مهنـدس  قدردانـی 
شـرکت آب وفاضالب اسـتان بیان داشـت: 
بـا توجـه بـه روزهـای سـخت و نزدیـک 
همچنیـن  و  مصـرف  پیـک  بـه  شـدن 
بیمـاری کرونـا، قابـل توجـه اسـت کـه در 
رونـد آب رسـانی بـه شـهر هـا وروسـتاها 
بـا  بتوانیـم  تـا  نشـود   وارد  خدشـه ای 
بـه  رسـانی  خدمـت  بـه  مضاعـف  تـالش 
احسـن نحـو  بـه  ایـران  شـریف   مـردم 

 ادامه دهیم.

بررسی روند اجرای طرح فاضالب شهر بناب با حضور 
مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور، مدیر عامل شرکت آبفای
آذربایجان شرقی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی
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عملکرد شرکت آب   و فاضالب آذربایجان شرقی   در هفته 
»صرفه جویی در مصرف آب« 

مدیـر دفتـر روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی 
عملکـرد دفتـر روابط عمومی شـرکت در هفته صرفـه جویی در مصرف 

آب در سـال 99  را تشـریح کرد.
مهنـدس پورآقاجـان مدیر دفتـر روابط عمومـی  شـرکت آب و فاضالب 
آذربایجـان شـرقی در تشـریح عملکـرد و فعالیت های ایـن دفتر در هفته 
صرفـه جویـی در مصـرف آب گفت : کشـور ما بـا محدودیـت منابع آب 
روبـرو بـوده و بهـره گیـری صحیـح از ایـن نعمـت الهی ضروری اسـت 
لـذا آمـوزش و ترویـج فرهنـگ صحیح مصـرف آب در جامعـه از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت و شـرکت آب و فاضـالب اسـتان نیـز تـالش 
می کنـد تـا نـگاه جامعـه و مـردم را به موضـوع حیاتـی آب معطـوف نماید .

وی افـزود : در ایـن راسـتا دفتر روابـط عمومی سـعی دارد با بهره گیری 
از همکاریهـای جمعـی و مشـارکت های همگانی بخصوص با اسـتفاده 
از ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای سـازمانهای مـردم نهـاد نسـبت بـه 

فرهنـگ سـازی مصرف بهینـه آب اقـدام نماید .
مدیـر روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضالب اسـتان دربخـش دیگری 
در خصـوص تبییـن عملکـرد ایـن دفتـر در هفتـه صرفـه جویـی در 
مصـرف آب گفـت: بـا هماهنگی هـای انجـام شـده بـا صدا و سـیمای 
مرکـز آذربایجـان شـرقی مدیرعامـل شـرکت از طریـق برنامه هـای 
مختلـف صـدا و سـیما نسـبت به ارائـه گـزارش عملکـرد و توصیه ها و 
راهکارهـای  صرفه جویـی در مصـرف آب بـه شـهروندان اقـدام نمودنـد.

وی اضافـه کـرد: حضـور مدیـر عامـل شـرکت در برنامـه هـای زنـده 
رادیویـی »سـحرلر«  و میزگـرد رادیویـی »دانشـیق« بـا حضـور مدیـر 
عامـل و معاونیـن شـرکت  در خصوص لـزوم صرفه جویـی در مصرف 
آب در طـول هفتـه صرفـه جویـی و هشـدارهای کمبـود آب، از دیگـر 

عملکـرد ایـن دفتـر در طـی ایـن هفتـه می باشـد .
وی اضافـه کـرد : بـا هماهنگی هـای بـه عمـل آمـد در طـول هفتـه 
صرفه جویـی در مصـرف آب، مدیـر ان عامـل صنعت آب و برق اسـتان و 
معاونیـن بـا نماینـده ولی فقیه در اسـتان و امـام جمعه محبـوب تبریز از 
نزدیک دیدار داشـتند و از رهنمودهای ایشـان در خصوص اهمیت صرفه 
جویـی و راه هـای صحیح اسـتفاده از آب و نقش، اهمیـت و جایگاه آب در 

زندگـی انسـان ها و آموزه هـای دینـی بهره مند شـدند.
مهنـدس پورآقاجـان در ادامـه، به بخش هـای دیگر فعالیت هـا و عملکرد 
ایـن دفتـر در طـول هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب پرداخـت و 
گفـت: اقـدام در خصـوص طراحـی و چـاپ و نصـب پیام های آموزشـی 
بـا موضوعـات صرفـه جویـی در مصـرف آب بصـورت بنر و پـالکارد به 
مقـدار 700 متـر مربـع، توزیع پوسـتر های متنـوع بتعداد 5000 نسـخه، 
دفتـر نقاشـی، دفتر یادداشـت، کتاب قصه و بسـته  فرهنگـی در خصوص 
صرفـه جویـی و راه های مصـرف صحیح آن انجام گرفـت و بتعداد 4000 
نسـخه سـی دی نـرم افزار دبسـتان آبـی در بین شـهروندان توزیـع گردید.

 همچنیـن هماهنگـی بـا ائمـه محتـرم جمعـه و جماعات اسـتان برای 
تبییـن موضوعـات مربـوط بـه آب و اصـالح الگـوی مصـرف در نمـاز 
جمعـه و جماعات در تمامی شـهرهای اسـتان از دیگـر فعالیت های این 
دفتـر در هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب بـود و بـا هماهنگی های 
بعمـل آمـده نماینده ولـی فقیه در اسـتان نیز در نماز جمعـه بر ضرورت 
اصـالح الگـوی مصـرف بهینه آب تاکیـد کردند و از مردم خواسـتند که 

حتما صـرف جویـی نمایند.
مهنـدس پورآقاجـان اضافـه کـرد: بـا عنایت بـه برنامـه کاری این دفتر 
در خصـوص آمـوزش همگانـی )چهره بـه چهره( مدیریـت مصرف آب 
بـا عنـوان ایسـتگاه فرهنگـی کـودک و خانواده بـا موضوع ارتقاء سـواد 
آبـی در بیـن شـهروندان بعلـت شـیوع بیماری کرونـا به زمـان دیگری 
موکـول گردید. همچنیـن برنامه کوهنوردی خانوادگی نیز توسـط گروه 
کوهنـوردی شـرکت آب و فاضالب اسـتان با شـعار »حفـظ آب... حفظ 
زندگـی اسـت« ترتیـب داده شـده بود که ایـن برنامه نیز بعلـت بیماری 

کرونـا انجـام نشـده و به وقـت دیگری موکول شـد.
الزم به ذکر اسـت به منظور تبیین و تشـریح مشـکالت تامین و توزیع 
آب شـرب، تعـدادی از فعالیـن سـازمان های مـردم نهاد و مشـترکین از 
تاسیسـات شـرکت بازدید نمودند . همچنین از تعدادی از مشـترکین کم 

مصرف در سـطح اسـتان تقدیـر بعمل آمد.
وی بـه پخـش26 قسـمت از تولیدات  انیمیشـن »گروه امـداد آبي« در 
سـطح ملـي توسـط این دفتر  از صدا و سـیمای اسـتان نیـز و همچنین 

در فضـای مجازی اشـاره نمود.
الزم بـه ذکر اسـت در طول هفتـه صرفه جویی در مصـرف آب پیام های 
صرفـه جویی در قبوض مشـترکین درج و همچنیـن  پیام هایی با عناوین 
و موضوعـات صرفـه جویـی از طریق سـامانه پیام کوتاه بـه همکاران و 

خبرنگاران و تعدادی از شـهروندان ارسـال گردید.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت:
آمـوزش و ترویج فرهنگ صحیـح مصـرف آب در جامعه از اهمیـت ویژه ای 

برخـوردار اسـت و شـرکت آب و فاضالب اسـتان نیـز تالش می کنـد تا نگاه 

جامعـه و مـردم را به موضـوع حیاتی آب معطـوف نماید .
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مراسم معرفی کارمندان جدید االستخدام 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شد

با حضور معاونین شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی مراسم معرفی 
و شروع بکار تعدادی از کارمندان جدید الورود شرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.
در این مراسم مهندس جداری معاون منابع انسانی شرکت ضمن خوش آمدگویی 
به نیروهای جدید االستخدام، عنوان کرد: پذیرفته شدگان حاضر در آزمون برگزار 
شده با کسب رتبه برتر توانستند استخدام شوند که این امر نشان از امادگی، 

انگیزه و پایه علمی باالی آنان دارد .
وی در ادامه با تاکید بر جایگاه واالی خدمت رسانی به مردم به ویژه در شرکت 
های آب و فاضالب افزود: شما در جایگاهی استخدام و بکارگیری شده اید که 
شأنی بسیار واال دارد و در همین راستا انضباط کاری، اخالق اداری ، رعایت 
سلسله مراتب اداری همچنین نحوه پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع را باید 

سرلوحه کار خود قرار دهید .
در ادامه، مهندس پایا معاون مالی و پشتیبانی شرکت نیز با تاکید بر اینکه نیروهای 
انسانی یک سازمان، سرمایه و بازوان قدرتمند یک ارگان و یا نهاد محسوب می 
شوند، گفت: التزام به رعایت شئونات اداری و اجتماعی بسیار ضروری و از وظایف 
تمامی کارمندان است همچنین کمک و همیاری به کارمندان جدید برای ارتقا 

بازدهی و خدمت رسانی یکی از مسئولیت های کارمندان با تجربه نیز می باشد .

مهندس عباسپور قائم مقام مدیر عامل شرکت نیز با خاطر نشان کردن تاریخ 
برگزاری آزمون در سال گذشته عنوان کرد: این آزمون در سال گذشته برگزار 
شد که افراد با کسب نمره قبولی و طی مراحل استخدامی و فرایند مصاحبه و 

گزینش، کار خود را باتمام رسانده و از هم اکنون مشغول بکار خواهند شد.
مهندس ابراهیم زاده معاون امور مشترکین و درآمد نیز در خصوص چگونگی 
روند جذب و استخدام نیروهای جدید اظهار داشت : تمامی مراحل استخدامی با 
شایسته ساالری و طبق قوانین اداری انجام شده که امیدواریم نیروهای جدید با 

توفیق الهی فعالیت و خدمت رسانی خود را با موفقیت آغاز کنند.
در ادامه مراسم همچنین هر کدام از معاونین شرکت توضیحاتي را در خصوص 
حوزه کاري خود به  کارمندان جدید االستخدام ارائه نمودند ودر پایان، سوگندنامه 

و منشور اخالقی قرائت و مورد امضای نیروهای جدید قرار گرفت.

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

جلسه »کارگروه توسعه مدیریت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی« با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان و اعضای کارگروه توسعه مدیریت در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

در ابتدای جلسه، مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت از دکتر  فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همکاران 
ایشان به لحاظ تال ش های صورت گرفته در توسعه و ارتقا برنامه های تحول اداری قدردانی نموده و ضمن تاکید بر استمرار فعالیت های شرکت در ارائه 
خدمات به مشترکین، افزایش هزینه های عمومی و همچنین محدودیت های اعمال شده از سایر نهادها از قبیل شهرداری را بر فعالیت های شرکت موثر 

دانسته و اظهار داشت: در صورت تعامل موثر می توان خدمات مناسب تری ارائه نمود.
در ادامه جلسه از عملکرد کمیته های مدیریتی شامل تعداد جلسات برگزار شده، مصوبات و اهم تصمیمات اتخاذ شده در کمیته ها در قالب فرمت ارسالی سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان، گزارشی ارائه گردید.
 همچنین در این گزارش به  اقدامات انجام شده در ارتباط با آخرین مصوبات کمیسیون توسعه مدیریت ، نقاط قوت، نقاط ضعف به همراه پیشنهاد و راهکارها 
توضیحاتی ارائه  و تصمیمات الزم اتخاذ شد. در انتهای جلسه نکته نظرات میهمانان در ارتباط با مباحث مطرح شده در جلسه، شاخص های ارزیابی عملکرد، 

برنامه های بهبود و سایر موارد بیان شد. 
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برگزاری جلسه مشترک  مدیران دفاتر حراست ، امور حقوقی  و امور قراردادهای وزارت نیرو، 
شرکت مهندسی آبفای کشور و شرکت های گروه یک آب و فاضالب های کشور

 از طریق ارتباط  ویدئو کنفرانسی

جلسه مشترک مدیران دفاتر حراست، امور حقوقی و امور 
قراردادهای وزارت نیرو، شرکت مهندسی آبفای کشور و 
شرکت های آب و فاضالب گروه یک در خصوص قوانین و 
مقررات الزم االجرا در مناقصات و معامالت در سالجاری  

بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در این جلسه رئیس مرکز حراست وزارت نیرو ، مدیر کل دفتر حراست 
آب و فاضالب کشور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو ، مدیر کل 
دفتر حقوقی آب و فاضالب کشور، مدیر کل دفتر مجامع وزارت نیرو 
و مدیر کل دفتر قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به 
همراه معاون مالی و پشتیبانی و همچنین مدیر مالی و ذیحسابی، مدیران 
دفاتر حراست، امور حقوقی و امور قراردادهای شرکت که بصورت ویدئو 
کنفرانس در شرکت آب و فاضالب استان نیز برگزار شد، در خصوص 
قوانین و مقررات الزم االجرا در مناقصات و معامالت و نکات قابل طرح 

در مورد مسائل و مشکالت مبتالبه، بحث و تبادل نظرگردید .
در این جلسه،  محسنی مدیر کل مرکز حراست وزارت نیرو  
ضمن تقدیر و تشکر از مدیران عامل شرکت های گروه یک که شامل 
12 استان می باشد مطالبی را در خصوص ارتقای سالمت اداری و 
جلوگیری و پیشگیری از هرگونه تخلف ایراد و بر نظارت بیشتر در این 

خصوص  تاکید نمود.
محرمی راد مدیر کل حراست شرکت  این جلسه،  ادامه  در  
مهندسی آبفای کشور نیز به مواردی در خصوص آسیب شناسی، 
موضوع نظارت و همچنین به تعریف مدیریت که بحث نظارت یکی از 

مهمترین ارکان اصلی مدیریت محسوب می شود، اشاره کرد.
در این جلسه، امانی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو با اشاره به 
اینکه اموال شرکت های آب و فاضالب جزو اموال عمومی مردم است، 
گفت: با توجه به اینکه ماهیت شرکت های آب و فاضالب غیردولتی بوده 
و 49 درصد سهام آنها مربوط به شهرداری ها است الزم است مدیران 
دفاتر حقوقی با توجه به شرایط کنونی بایستی از بهترین ها انتخاب و 

گزینش شود .
در ادامه، خانم نوروزی مدیر کل دفتر حقوقی آبفای کشور نیز 
به مسائل و مشکالت مربوط به بخش های حقوقی و قراردادی اشاره 
کرد و توصیه های الزم در خصوص این بخش ها برای مدیران عامل و 

همچنین مدیران حاضر در این جلسه ارائه نمود.
مقصودی مدیر کل دفتر مجامع وزارت نیرو دیگر سخنران این 
جلسه بود که به مواردی در خصوص تعریف حسابرسی داخلی ، معرفی 
حسابرسی داخلی و خارجی و همچنین بیان تفاوت های  بین آنها ، 
ساختار حسابرسی داخلی در نظامنامه حسابرسی داخلی و .... اشاره کرد .

در ادامه، نوری  دبیر این جلسه به اسناد و مناقصات و قراردادهایی 
که در شرکت ها بسته می شود اشاره کرد و بر نظارت کامل به مناقصات 

را از جمله وظایف مهم و اصلی مدیران عامل شرکت ها دانست .
قراردادهای  دفتر  کل  مدیر  مجتهدی  جلسه،  این  پایان  در 
شرکت مهندسی آبفای کشور مدیران عامل را  به تعامل بیشتر 
با دستگاههای نظارتی کشور، رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
که توسط شرکت مهندسی آبفای کشور برای مصارف مختلف ابالغ 

می شود، دعوت کرد .

همکاران محترم؛
 بیایید روزانه با نیم ســاعت پیاده روی ســریع، 

خو د را در برابر خطرات ســکته قلبــی مصون نگهداریم.
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در راستای یکپارچه سازي شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي، طي احکام و ابالغیه های جداگانه ای از سوی  مهندس 
ایمانلو مدیرعامل شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی، قائم مقام و معاونین 6 معاونت و مدیران دفتر روابط عمومی و دفتر منابع انسانی 
و آموزش،  دفتر توسعه پایدار، دفتر حراست  و امور محرمانه و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج  این شرکت  به شرح ذیل منصوب شدند:

ـ ابراهیم عباسپور به عنوان قائم مقام شرکت 
ـ عبداله رکنی به عنوان مدیر دفتر توسعه پایدار ـ حسین پایا به عنوان معاون مالی و پشتیبانی               

ـ مهدی پور آقاجان به عنوان مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ـ مهدی الفقیه به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری  
ـ محمد باقر زاده مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش  ـ محمد خانی به عنوان معاون بهره برداری و توسعه آب   

ـ عیسی پور محرم به عنوان مدیر دفتر حراست و امور محرمانه ـ قاسم ابراهیم زاده به عنوان معاون خدمات مشترکین و درآمد  
ـ هادی بهروزی فر به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت ـ بهروز جداری به عنوان معاون منابع انسانی و تحقیقات  

ـ پرویز عباسی به عنوان معاون بهره برداری و توسعه فاضالب

معرفی قائم مقام، معاونین و تنی چند از مدیران شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی

انتصاب  رد شرکت آب       و افضالب   استان   آرذبایجان شرقی

قدردانی 
 سرتیپ دوم پاسدار عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا از 
صمیمانه  و  چشمگیر  های  فعالیت  و  تالش  همکاری، 
ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان  مهندس 

آذربایجان شرقی قدردانی نمود. 
در دیدار حضوری مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان با سرتیپ دوم پاسدار عابدین خرم، فرمانده 
سپاه عاشورا با اعطاء لوح سپاس  بخاطر همکاری، تالش و 
فعالیت های چشمگیر و خالصانه ایشان در راستای تکمیل 
شبکه فاضالب ستاد سپاه عاشورا، تشکر و قدردانی به عمل 

آورده است.

 حجت االسالم والمسلمین  علی اکبر اکرمی امام جمعه 
فاضالب  و  آب  شرکت  به  تقدیر  لوح  ارسال  با  سراب 
آذربایجان شرقی از تالش های مهندس ایمانلو مدیر عامل 
شرکت اب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در خصوص 
رفع مشکالت  و اجرای  توسعه شبکه آب و فاضالب  به 
مصالی در حال احداث  سراب و اقدامات شایسته وی و 
و  تشکر  استان  فاضالب  و  آب  زحمتکش شرکت  پرسنل 

قدردانی نموده است .

 آقای ایرج ثقفی فرماندار شهرستان سراب، با اعطاء لوح 

عامل شرکت  مدیر  ایمانلو  مهندس  به  جداگانه ای  سپاس 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و مهندس صمدی 
همکاران  مجموعه  و  سراب  فاضالب  و  امورآب  مدیر 
زحمتکش آب و فاضالب بخاطر تالش و جدیت درتامین 
های  شبکه  اصالح  و  توسعه   ، اجرا  پیگیری،  اعتبارات، 

فاضالب سراب  تشکر و قدردانی نموده است .

  سرهنگ ستاد محمود سلیمانیان مدبر ، فرمانده تیپ 40 
مهندس  به  سپاس  لوح  اعطاء  با  نزاجا  هجومی  متحرک 
صمدی مدیر امورآب و فاضالب سراب و مجموعه همکاران 
زحمتکش این مدیریت، بخاطر تالش و جدیت ، همراهی 
و همکاری صادقانه با مجموعه تیپ 40 ، از زحمات آنها 

تشکر و قدردانی نمود .

 حجت االسالم حسین قرنفلی سرپرست امور فرهنگی و 
از  جداگانه ای  تقدیر  لوح های  اعطای  با  نیرو  وزارت  دینی 
ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان  مهندس 
آذربایجان شرقی و مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت به 
خاطر کسب رتبه »شایسته تقدیر ویژه« در راستای اجرای 
نیرو در میان  امور فرهنگی و دینی وزارت  ابالغی  برنامه 

استان های کشور در سال 1397،  قدردانی کرده است.
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* عملکرد سه ماهه دفتر فناوری اطالعات و توسعه دولت 
الکترونیک

موارد زیر عالوه بر کارهای روتین و روزانه دفتر که دربرگیرنده مواردی 
چون پشتیبانی، نگهداری و مدیریت 28 پکیج نرم افزاری تخصصی شامل 
نیز  و   ...  ،MIS ،اداری، حضور و غیاب و  مالی  سیستم های مشترکین، 
پشتیبانی، نگهداری و مدیریت زیرساخت فناوری اطالعات شامل شبکه، 

ارتباطات، امنیت و ... می باشند، در این دفتر انجام گرفته و می گیرد.
1. تهیه بودجه 99 فناوری اطالعات شرکت

2. ادغام زیرساخت فناوری اطالعات ساختمان های اداری واحدهای تابعه 
)روستایی و شهری( 

3. آماده سازی و تنظیم حدود 70 دستگاه کامپیوتر آب و فاضالب روستایی 
جهت اتصال به شبکه کامپیوتری آب و فاضالب استان

4. برقراری ارتباط موقت ساختمان های ستاد روستایی و منطقه 6 روستایی 
با ستاد

5. ایجاد دکل مخابراتی در آب و فاضالب تبریز )ساختمان ستاد روستایی( 
و منطقه 6 تبریز )روستایی( جهت برقراری ارتباط شبکه بین مناطق و 

شبکه ستاد
6. برقراری ارتباط شش آزمایشگاه واحدهای تابعه با شبکه کامپیوتری ستاد 

 VPN از طریق
7. تجهیز مرکز دیتا )اتاق سرور( با سیستم اطفا حریق اتوماتیک

8. بهبود وضعیت پشتیبانگیری از اطالعات سامانه های نرم افزاری شرکت از 
NAS Storage  و TAPE طریق خرید و کانفیگ سیستم های

9. راه اندازی ویدئو کنفرانس از طریق Skype بر روی شبکه داخلی شرکت
10. تکمیل راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در ستاد و تعریف اطالعات 
پایه، سمت ها و نقش های همکاران براساس ابالغ و انتصاب های جدید 
ناشی از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی و 
ادامه این روند برای واحدهای تابعه تا پایان شهریور ماه جهت راه اندازی 

دبیرخانه مکانیزه در تمام واحدها. 
11. ادامه استقرار سیستم یکپارچه حضور غیاب که بعد از ستاد در واحدهای 
تابعه در حال اجرا می باشد. )در سه ماهه اول راه اندازی واحدهای خمارلو، 

کلیبر، آزمایشگاه آب استان و ساختمان ستاد روستایی انجام گرفته است.(
اطالعات  زیرسایت های  و  اصلی شرکت  پورتال  تحویل  و  تکمیل   .12
مکانی و فرهنگی و تکمیل و ویرایش بخش های میز خدمت الکترونیک 
و دفاتر پیشخوان طبق فرمت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
جهت آماده سازی سامانه ها برای ارزیابی جشنواره شهید رجایی و شرکت 

مهندسی آب و فاضالب کشور
13. انتقال بانک اطالعاتی مشترکین روستایی و سیستم مدیریت مصرف به 

سرور مشترکین شهرستان و انتقال و تبدیل اطالعات سیستم های پرسنلی 
و آموزش روستایی به سرور سامانه مالی و اداری ستاد جهت استفاده در 

ستاد و واحدهای تابعه
14. تعریف کاربران و آموزش سامانه های نرم افزاری از جمله اتوماسیون 
و  آب  همکاران  برای  دانا  سیستم  و  همکاران  پورتال  میروفایلر،  اداری 

فاضالب روستایی
15. راه اندازی سامانه پرداخت تلفنی جدید 1522 با خدمات جدید

16. راه اندازی مجدد سیستم انبار و اموال رهاورد برای امور مالی و اداره 
انبارها

17. نظارت بر اجرای قرارداد نقشه برداری و جمع آوری اطالعات توصیفی 
منابع تولید، مخازن و شیرآالت خطوط اصلی شهر تبریز جهت استفاده در 

سامانه GIS در مواقع بحران
18. تهیه سمپل ژئودیتابیس با توجه به استاندارد ابالغی از شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور
19. راه اندازی زیر سایت اطالعات مکانی به عنوان بخشی از وب سایت 

اصلی شرکت آب و فاضالب 
20. تهیه سند اجرایی ابالغ شده از طرف شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور
)WEBGIS( 21. راه اندازی و استفاده عملیاتی از ورژن جدید سامانه سجما

اسکو،  ایلخچی،  شهرهای  مکانی  اطالعات  پیاده سازی  بر  نظارت   .22
باسمنج و کنترل داده های برداشت شده توسط پیمانکار. 

* عملکرد سه ماهه امور کارکنان و رفاه 
1. تهیه و تنظیم فرم های فوق العاده جذب کارکنان و ارسال آن به کلیه 

مدیران جهت اخذ نمره جذب 
2. ارسال فرم های مربوطه به کارکنان نمونه و جمع بندی آن و تعیین تعداد 

41 نفر به عنوان کارگر نمونه
با معاونین و مدیرعامل محترم در خصوص  3. تشکیل جلسات متعدد 

دستورالعمل های یکپارچه سازی 

گزارشی جامع از عملکرد سه ماهه اول سال 1399 
واحدهای مختلف معاونت منابع انسانی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

بهروزجداریمعاونمنابعانسانیوتحقیقاتشرکتآبوفاضالباستان

  بقیهدرصفحهبعدی
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4. صدور ابالغ اعضاء کمیته تطبیق وضعیت استخدامی شرکت های یکپارچه
5. تشکیل جلسات منظم با معاونین محترم و جانمایی پرسنل شهری 

روستایی در چارت جدید ابالغی
6. تشکیل جلسات حضوری با مدیران شهرهای تابعه و جانمایی پرسنل 

در چارت سازمانی جدید
7. صدور ابالغ کمیته های مهم و کلیدی، هماهنگی مدیریت محترم عامل 

جهت تسریع در روند امور
8. ورود امکانات کامل پرسنل انتقالی از آبفا روستایی سابق در سیستم 

پرسنلی و صدور احکام علی الحساب آنان
9. اقدامات الزم شامل مراجعه مکرر به اداره کار استان در جهت اخذ مجوز 

ادامه قرارداد پیمانکاران آبداران
10. تعامل و ارتباط نزدیک با شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 

ارسال تمامی اطالعات خواسته شده در زمینه پیاده سازی کپارچه سازی
11. شرکت در جلسات شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با موضوع 

تنظیم دستورالعمل های یکپارچه سازی
12. انجام امور مربوطه به 12 نفر از قبولین آزمون استخدامی آبفا روستایی 

سابق و آماده نمودن آنها جهت شروع به کار از اول تیرماه
13. تعریف و جانمایی پرسنل روستایی سابق در سیستم حضور و غیاب آب 

و فاضالب استان براساس چارت سازمانی 
14. صدور ابالغ مدیران جدید براساس چارت سازمانی ابالغی

15. صدور ابالغ برای کلیه پرسنل شرکت آب و فاضالب استان براساس 
چارت ابالغی

 
* عملکرد  سه ماهه  دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات حوزه 

توسعه مدیریت
بخش ارزیابی عملکرد:

درخواستی  فرمت  قالب  در  رجایی  اطالعات جشنواره شهید  تکمیل   *
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و سازمان اداری استخدامی کشور

1. مکاتبه با دفاتر مربوط به هر شاخص در حوزه ستادی جهت ابالغ 
شاخص ها، زیرشاخص ها و فعالیت ها و شیوه نامه ارزیابی

2. برنامه ریزی و تشکیل جلسات بررسی مستندات جمع آوری شده جهت 
پاسخگویی به شاخص با دفاتر مربوطه )ممیزی(

عملکرد  ارزیابی  سامانه  در  نهایی  مستندات  بارگذاری  و  جمع بندی   .3
)نرم افزار تسما( برای شاخص های عمومی )6محور کلی شامل اصالح 
ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود 
فضای کسب و کار، سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و مدیریت 
ارزیابی عملکرد( و 28 معیار و شاخص های اختصاصی در 5 شاخص شامل 
میزان تحت پوشش آب، میزان تحت پوشش فاضالب، آب بدون درآمد، 

برنامه ایمنی آب، هوشمندسازی تاسیسات بهره برداری
4. ارتباط با کارشناسان شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور جهت رفع 

نواقص احتمالی

* مستندسازی اطالعات مربوط به سالمت در نظام اداری و صیانت از 
حقوق شهروندی و ارائه به ارزیابان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

* راهبری تهیه نرم افزار ارزیابی عملکرد شرکت: تشکیل جلسات هماهنگی 
در خصوص نرم افزار ارزیابی عملکرد شرکت )در سطوح مناطق، مدیران و 
کارشناسان( با شرکت تامین داده خاورمیانه و با همکاری دفاتر انفورماتیک 

و منابع انسانی

بخش استقرار سیستم های مدیریتی:
استاندارد ISO50001 )مدیریت  * حضور در ممیزی داخلی و خارجی 

انرژی( در تصفیه خانه فاضالب تبریز
* برنامه ریزی و برگزاری جلسات هماهنگی جهت استقرار مجدد سیستم 

مدیریت یکپارچه IMS با آخرین ویرایش در تصفیه خانه فاضالب تبریز
* برنامه ریزی و برگزاری جلسات هماهنگی با دفتر انفورماتیک جهت 

ممیزی داخلی استاندارد ISO27001 )سیتم مدیریت امنیت اطالعات(.

* حوزه تحقیقات:
* تهیه و ارسال گزارش عملکرد 12 ماهه بخش تحقیقات در سال 98 به 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در قالب فرمت درخواستی
* تشکیل جلسات مکرر با امور مالی جهت ساماندهی هزینه های سال 98 

بخش تحقیقات
* تهیه گزارش هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی در خصوص بودجه 99
* دریافت اولویت های تحقیقاتی مصوب و اطالع رسانی از طریق سایت 

انجام  نفر(،  )دو  نخبه  سرباز  تحقیقاتی  پروژه های  کار  روند  پیگیری   *
مکاتبات الزم با شرکت مهندسی و ارسال پروپوزال های مصوب

* مکاتبه با شرکت مهندسی جهت اخذ مجوز برای ترجمه 5 عنوان کتاب 
تخصصی

* تهیه و تدوین کتابچه مقاالت ارائه شده توسط همکاران در سال 98 
* انجام حمایت از مقاالت همکاران در سال 98 براساس دستورالعمل های 

موجود 
* پیگیری روند اجرای 13 عنوان پروژه تحقیقاتی در حال اجرا:

1. تعیین تکلیف و خاتمه قرارداد »کریستالیزاسیون در راکتور بستر سیالی 
»L/S600 به ظرفیت Pellet Reactor

2. انجام مراحل تنظیم قرارداد و ابالغ پروژه »بررسی و شناسایی آفت کش ها 
و سموم و تاثیر آن بر منابع آبی«

ارسال صورت  و  مهندسی  و  طراحی  گزارش  بررسی  و  ناظر  تعیین   .3
وضعیت مربوطه برای پروژه »ساخت، نصب و بهره برداری از دو دستگاه 

پکیج حذف بو در ایستگاه های پمپاژ فاضالب بناب و میانه«
4. پیگیری تهیه و نصب الکترودهای تصفیه خانه آب نظر کهریزی در قالب 
قرارداد پژوهشی »نصب و راه اندازی سیستم حذف فلزات سنگین به ظرفیت 
10 لیتر بر ثانیه به روش کاویتاسیون پالسمایی« و راه اندازی مجدد آن و 

آماده سازی شرایط برای واگذاری به پیمانکار براساس صورتجلسات موجود

گزارشی جامع از عملکرد سه ماهه اول سال 1399 معاونت منابع انسانی...

  بقیهدرصفحهبعدی
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ف
دی

وضعیتمستنداتشرح موضوعر

اطالع رسانی در خصوص تغییر نرم افزار قبلی نظام پیشنهادها در قالب نامه، اطالعیه و تماس تلفنی با 1

توجه به نامه شماره 99/420/2569 مورخ 99/02/13 شرکت مهندسی آب و فاضالب

اتمام یافتهنامه شماره 99/02/320/648  مورخ 99/02/30

اتمام یافتهنامه شماره 99/02/320/648 هماهنگی با دفتر انفورماتیک در خصوص جایگزینی و ایجاد بستر نرم افزاری2

اتمام یافتهمورخ 99/02/30   پورتال شرکت ـ لینک پیشنهادهاپیاده سازی نرم افزار جدید نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و حذف لینک قبلی نرم افزار3

وارد نمودن اطالعات جداول پایه ای نرم افزار جدید )وارد کردنم مشخصات اعضاء و ویرایش اطالعاتی 4

کاربران، ایجاد کمیته ها و نقش های کاربران(

در حال انجام

اتمام افتهنامه شماره 99/02/320/648  مورخ 99/02/30طراحی و تدوین راهنمای استفاده از نرم افزار جدید و ارسال آن به کلیه همکاران5

در حال انجامنامه شماره 99/02/320/646   مورخ 99/02/30درخواست معرفی اعضا جدید کمیته های بررسی کننده معاونت ها با توجه به تغییرات چارت سازمانی6

در حال انجامنامه شماره 99/02/320/647 مورخ 99/02/30درخواست معرفی رابطین جدید نظام پیشنهادات مناطق با توجه به تغییرات چارت سازمانی7

توضیحات:
با عنایت به اینکه بخش اعظمی از فعالیت های این دفتر در قالب 
همفکری با سایر دفاتر از طرق برگزاری جلسات انجام می گیرد 
و  سازمانی(  چارت  در  عمده  )تغییرات  حاکم  شرایط  دلیل  به 
محدودیت های ناشی از بیماری کرونا و به تبع آن عدم برگزاری 
کمیته  مدیریتی،  کمیته های  بخش  در  خصوص  به  جلسات 
تحقیقات و همچنین جلسات بررسی پیشنهادات همکاران در 
مناطق و ستاد شرکت، گزارش فوق الذکر با لحاظ شرایط مذکور 

تدوین گردیده است.

پیشنهادات:
1. تعیین و تکلیف نهایی اعضا و کمیته های رسمی شرکت از جمله تحقیقات، پیشنهادات 

و کمیته های مدیریتی ذیل کمیسیون توسعه مدیریت
2. امکان برگزاری جلسات بررسی پیشنهادات در مناطق در صورت بازگشت به شرایط 

عادی 
3. بازدید و بررسی وضعیت مناطق و امور شرکت از حیث برنامه های تحول اداری 
)سالمت، اداری، صیانت از حقوق شهروندی، 5S و...( در صورت بازگشت به شرایط عادی

4. پیگیری استقرار سیستم های مدیریتی در تصفیه خانه های مراغه، اهر و مرند و... در 
صورت بازگشت به شرایط عادی.

افزایش  در  انسانی  منابع  مدیریت  راهبردی  نقش  و  کلیدی  جایگاه 
بهره وری و کارایی سازمانی، ایجاد تعهد و دلبستگی شغلی و نهایتًا 
تعالی عملکرد کارکنان بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه به دلیل 
و  آموزش  اهمیت  تکنولوژی،  و  فنون  علوم،  در  سریع  تغییرات 
یادگیری مستمر در سازمان به عنوان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر 
پذیرفته شده است. ارتقای سطح دانش آگاهی و مهارت های فنی و 
حرفه ای کارکنان به عملکرد بهتر در انجام وظایف و مسئولیت های 

کارکنان منجر می گردد. 
در این راستا توسعه و توانمندسازی منابع انسانی یکی از مهمترین 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  راهبردی  اولویت های  و  اهداف 

سازگاری  و  انطباق  موجبات  که  گردیده  تعیین  شرقی  آذربایجان 
کارکنان با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان با محیط 

بیرون و خدمات رسانی بهتر به مردم را فراهم می آورد.
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب روستایی و شهری در قالب 
آب و فاضالب استان به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات 
آب شرب، حذف  منابع  یکپارچه  مدیریت  با  و  انجام شده  مردم  به 
موازی کاری و تجمیع منابع و امکانات شرکت ها منجر به افزایش 
سطح کمی و کیفی خدمات رسانی و افزایش رضایتمندی مشترکین 
می گردد. لذا در این راستا دفتر تشکیالت، آموزش و منابع انسانی این 

عملکرد سه ماهه بخش نظام پیشنهادات

* عملکرد 3 ماهه دفتر تشکیالت، آموزش و منابع انسانی در سال 1399

گزارشی جامع از عملکرد سه ماهه اول سال 1399 معاونت منابع انسانی...
5. اجرای قرارداد پژوهشی »پی جویی و اکتشاف منابع آب استراتژیک سازند 
سخت و کارستی، جهت تامین آب شرب شهرستان های میانه و ترک در 
شرایط بحرانی« و هماهنگی جهت ابالغ 25% مازاد برای انجام کارهای 

تکمیلی قرارداد

6. خاتمه قرارداد »پروژه ساخت، نصب و بهره برداری از دو دستگاه پکیج 
حذف بو در ایستگاه های پمپاژ فاضالب بناب«

7. برگزاری جلسات »بازسازی و ارتقاء تصفیه خانه آب هشترود« و پیگیری 
مصوبات جلسه.

  بقیهدرصفحهبعدی
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ف
دی

نفر ساعت کلتعداد نفراتمدت دورهعنوان دورهر

48403360روش های پیشگیری از بیماری کرونا در محیط کار1

48403360روش های پیشگیری از بیماری کرونا در محیط منزل2

48403360روش های مراقبت ذهنی و معنوی در مدیریت استرس بیماری های واگیر3

28501400آداب و اسرار نماز4

20511020اخالق فردی، اجتماعی و اداری )ویژه مدیران(5

PLC1024240 پیشرفته6

676456نحوه مواجهه با ویروس کرونا در صنعت آب و فاضالب ویژه بهره بردارن7

24248روش های گندزدایی آب و فاضالب8

9)5S( 1820360نظام آراستگی محیط کار

274313604جمع کل

شرکت با تشکیل جلسات و کارگروه های متعدد به بررسی تشکیالت 
تفصیلی ابالغی، ارائه پیشنهادات اصالحی و تصویب چارت سازمانی 
براساس  مصوب  سازمانی  پست  تخصیص  بعدی  قدم  نمود  اقدام 
تطبیق با مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و مجموع سوابق تجربی 
کارکنان بود و نهایتًا تطبیق امتیاز دوره های آموزشی، سوابق تجربی، 
دستورالعمل های  براساس  کارگزینی  احکام  صدور  و  گروه  تعیین 
ابالغی صورت گرفت. در ادامه اهم عملکرد 3 ماهه دفتر تشکیالت، 

آموزش و منابع انسانی به شرح ذیل می باشد:
1. تشکیل جلسات کارشناسی در خصوص بررسی چارت پیشنهادی 

و انجام اصالحات الزم براساس نیازهای شرکت 
2. جمع بندی و تصویب چارت پیشنهادی

3. استقرار چارت تفصیلی شرکت
4. تطبیق دوره های آموزشی پرسنل آب و فاضالب روستایی

5. تطبیق سوابق پرسنل آب و فاضالب روستایی
6. تطبیق وضعیت احکام پرسنل آب و فاضالب روستایی

7. تعریف و ایجاد پست های سازمانی مطابق چارت مصوب جدید در 
نرم افزار ره آورد طوس

8. بررسی شرایط احراز پست های سازمانی پیشنهاد شده
9. تطبیق و جانمایی کلیه کارکنان حوزه ی ستادی و مناطق با چارت 

مصوب جدید به تعداد 1047 نفر
10. تهیه و تنظیم فرم امتیاز آموزشی جهت صدور حکم کارگزینی به تعداد 220 مورد

11. تهیه و تنظیم اطالعات پرسنلی جهت صدور حکم کارگزینی به تعداد 
700 مورد

12. پذیرش و هماهنگی کارآموزی و بازدید دانشجویان و هنرجویان
13. ثبت ،  ساماندهی و جوابگویی متقاضیان استخدامی 

14. جمع آوری اطالعات، ثبت و تحلیل آمار نیروهای حجمی، شرکتی و 
خدماتی و سازماندهی آنها به تعداد 1410 نفر 

15. جمع آوری و کنترل فرم های ارزشیابی سالیانه و ثبت اطالعات در نرم افزار 
ره آورد طوس

16. تهیه بودجه آموزشی سال 99 برای کلیه پرسنل شرکت
17. نیازسنجی دوره های آموزشی و تهیه تقویم آموزشی سال 99

18. انتقال کل اطالعات دوره ها به شناسنامه آموزشی پرسنل در نرم افزار 
ره آورد طوس

19. اجرای دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی به میزان 13604 نفر 
ساعت آموزشی

گزارشی جامع از عملکرد سه ماهه اول سال 1399 معاونت منابع انسانی...
ادامهازصفحهقبلی   

زندگی با آب جریان دارد، 
مسئوالنه مصرف کنیم.
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اولیـن مطالعـات  طـرح فاضـالب اسـتان از سـال 1354 درشـهرتبریز 
و  آب  شـرکت  تشـکیل  بـا  همزمـان   1372 سـال  از  و  شـده  آغـاز 
فاضـالب عملیـات اجرایـی شـروع شـده اسـت در حـال حاضر اسـتان 
آذربایجانشـرقی دارای جمعیـت قلمـرو شـهری 3051846 نفر بوده که 
جمعیـت تحت پوشـش شـبکه فاضـالب اسـتان حـدود 2040000 نفر 
شـامل 68 درصد می باشـد . در 18 شهرسـتان اسـتان شبکه فاضالب 
در در حـال اجـرا بـوده و در 14 شـهر در مدار بهره برداری می باشـد و 
داری مشـترکین فاضـالب بـه تعـداد 875600 واحـد کل آحاد می باشـد.

طـول شـبکه جمـع آوری فاضـالب در سـطح اسـتان 3760 و خـط 
انتقـال 99 کیلـو متـر بـوده و عملیـات در حـال اجـرا و ادامـه می باشـد .

تعـداد تصفیـه خانـه هـای فاضالب در مـدار بهـره برداری اسـتان 11 
واحـد در شـهرهای تبریز، مراغه، مرنـد، میانه، اهر، عجب شـیر، بناب، 
بسـتان آبـاد، سـراب، جلفا و شـهر جدید سـهند با ظرفیـت بهره برداری 
287 هـزار مترمکعـب در شـبانه روز مـی باشـد . در ضمـن تعـداد 7 
واحـد تصفیـه خانـه فاضـالب درسـطح اسـتان در حـال اجرا بـوده که 
مهمتریـن پـروژه مـدول دوم تصفیـه خانـه فاضـالب شـهر تبریـز بـا 
پیشـرفت فیزیکـی 42 درصـد بـوده و در آینـده نزدیـک حـدود یـک 
میلیـون نفـر جمعیـت را تحـت پوشـش قـرار خواهـد داد . در ضمـن 
هـزار   265 سـاخت  حـال  در  هـای  خانـه  تصفیـه  اسـمی  ظرفیـت 

مترمکعـب در شـبانه روز مـی باشـد.
در تصفیـه خانـه هـای فاضـالب اسـتان 24 واحـد آزمایشـگاه کنتـرل 
کیفیـت فاضـالب شـامل بخشـهای فیزیکـی، شـیمیایی، میکروبـی و 

بیولوژیکـی مسـتقر می باشـد.

* اهداف کلی تصفیه فاضالب
الـفـ  تامیـن شـرایط بهداشـتي بـراي زندگـي مـردم: فاضـالب هاي 
شـهري همیشـه داراي میکـروب هـاي گوناگونـي مـي باشـند کـه 
قسـمتي از آن هـا را میکـروب هـاي بیمـاري زا تشـکیل مـي دهنـد، 
ورود فاضـالب تصفیـه نشـده بـه محیـط زیسـت و منابـع طبیعي آب، 

چـه آنهایـي کـه روي زمیـن و چه آنهایي کـه در زیر زمین قـرار دارند، 
موجـب آلـوده شـدن این منبـع ها به میکـروب هاي بیماریـزا مي گردد 
و در اثـر تمـاس انسـان بـا ایـن منبـع هـا خطر گسـترش بیمـاري ها 

میـان مـردم به وجـود مـي آید.
ب- حفاظـت از محیـط زیسـت: وارد نمـودن فاضـالب هـاي تصفیـه 
نشـده بـه محیط زیسـت موجـب آلودگـي این محیط شـده کـه به جز 
خطـر هـاي مسـتقیمي که براي بهداشـت مـردم دارد نتایجـي از قبیل 
مناظـر زشـت، بوهـاي ناخوشـایند وتولیـد حشـراتي کـه عامـل انتقال 

میکـروب هـاي بیماري زا هسـتند، نیـز به همـراه دارد.

سیمای طرح فاضالب استان آذربایجان شرقی
از:معاونت بهره برداری فاضالب 






