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همایش بـزرگ مدیران روابـط عمومی صنعت 
آب و برق کشـور روز شـنبه 22 اردیبهشت ماه 
بـه میزبانـی شـرکت های صنعـت آب و بـرق 
آذربایجـان شـرقی در سـالن آمفـی تئاتـر هتل 

بیـن المللـی شـهریار تبریز برگزار شـد. 
از  کـه  نیـرو  وزیـر  اردکانیـان  دکتـر 
وزارت  محـل  از  کنفرانـس  ویدئـو  طریـق 
مدیـران  همایـش  در  حاضـران  بـرای  نیـرو 
روابط عمومی هـای صنعـت آب و بـرق کشـور 
در تبریـز سـخن می گفـت، اصلی ترین گفتمان 
و رویکـرد دوران جدیـد مدیریـت منابـع آب و 
انـرژی را مدیریـت توامـان عرضـه، مصـرف و 
تقاضـا دانسـت و افـزود: تحقـق ایـن مهـم، 
مسـتلزم دانـش و فعالیـت اجتماعـی گسـترده 
اسـت کـه روابط عمومـی به عنـوان رکن مهم 

تلقـی می شـود.  ایـن دوران  مدیریـت در 
وزیـر نیرو بـا تاکید بر اینکـه روابط عمومی های 
را  اساسـی  وظایـف  نیـرو  وزارت  مجموعـه 
برعهـده دارنـد، ادامـه داد: اگـر چه در گذشـته 
نیـز کـم و بیش بـه این مسـائل پرداخته شـده 
امـا هرگـز در چارچوب سیاسـت های منسـجم 
معطـوف بـه مدیریـت مصـرف و تقاضـا و در 
سـطح و هـم ارزش با بخش های فنی سـاختار 
و عملکـرد وزارت نیـرو به این مسـائل پرداخته 

است.  نشـده 
وی یکـی ازوظایف اساسـی روابط عمومی های 
وزارت نیـرو را کاسـتن از کـم اعتمـادی بیـن 
مـردم و سـازمان های مرتبـط با صنعـت آب و 
بـرق برشـمرد و افزود: فضایـی از کم اعتمادی 
در تمامـی سـطوح جامعـه بعضا قابل مشـاهده 
اسـت و مسـائلی همچون کم بارشـی، وضعیت 
نامناسـب منابـع آب زیرزمینـی و یـا اقتصـاد 
نامتـوازن بخـش آب و انرژی کـه در مجموعه 
وزارت نیـرو بـه عنـوان تهدیـدی جـدی تلقی 
می شـود، مـردم آنگونـه که بایـد به آن هـا باور 
ندارنـد و یـا نسـبت بـه آن کم اعتماد هسـتند. 
روابط عمومـی  داد:  ادامـه  اردکانیـان  دکتـر 
بـر شـناخت  مبتنـی  دانـش محـور،  فعالیتـی 
عمیـق از وضعیـت موجـود، دارای توانمنـدی 
الزم بـرای ارتبـاط گیـری بـا مـردم و سـاخت 
اعتمـاد اسـت. طبیعتـا هـر اقدامـی کـه انجام 
می دهیـم اگـر منجر به سـاخت اعتماد نشـود، 
مـردم نیـز برداشـت مناسـبی از آن نخواهنـد 

داشـت. 
ایـن  در  حاضـران  بـه  خطـاب  نیـرو  وزیـر 
همایـش، گفـت: در جایـگاه روابـط عمومـی 
ریشـه های کـم اعتمـادی مـردم بـه مجموعه 
ایـن  نیـرو را شناسـایی و بـرای حـل  وزارت 

مشـکل، راهکارهای مربوطه را پیشـنهاد کنیم. 
شـما همکاران مجاز هسـتید بـرای تحقق این 
امـر برتریـن نخبـگان را در اسـتان ها، مناطـق 
از  و  بگیریـد  کار  بـه  و شهرسـتان های خـود 

دانش هـای موجـود اسـتفاده کنیـد. 
دکتـر  خانـم  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
و  عمومـی  روابـط  مدیـرکل  ببـران 
گفـت:  نیـز  نیـرو  وزارت  اطالع رسـانی 
چالـش اصلـی روابـط عمومی هـا جلـب اعتماد 

بـا  بایـد  بـرق  و  اسـت و صنعـت آب  مـردم 
اطالع رسـانی بـه  هنگام بسترسـاز ایـن اعتماد 

باشـند. 
وی بـا بیـان اینکـه در عصـر جهانـی شـدن، 
مـا بـا تغییـر و تحـول دائمـی و مسـتمر روبرو 
هسـتیم، اظهـار کرد: در حـوزه روابـط عمومی 
کـه ارتبـاط بیـن مـردم و حاکمیـت را شـکل 
مـی دهـد، روابـط عمومـی هـا نمـی تواننـد با 

رویکردهـای گذشـته فعالیـت کننـد. 
اصلـی چالـش  داد:  ادامـه  ببـران  دکتـر 

روابـط عمومی هـا جلـب اعتمـاد مـردم اسـت، 
موضـوع  در  بتوانـد  بایـد  عمومـی  روابـط 
اطالع رسـانی در مواقـع مختلـف به هنـگام و 
پیشـرو باشـد تـا مغلـوب جریان هـای خبـری 

خـارج از سـازمان نشـود. 
 خانـم دکترببـران با تاکیـد بر اسـتفاده موثر از 

وزیر نیرو در همایش سراسری روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور 

بر لزوم شبکه سازی از نخبگان هر منطقه برای همکاری بیشتر با صنعت 

آب و برق تاکید کرد

  بقیهدرصفحهبعدی
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تکنولوژی هـای ارتباطـی در مواجهـه بـا افکار 
عمومی گفـت: روابط عمومی بایـد از ابزارهای 
ارتباطـی اسـتفاده درسـتی کـرده و بـا جامعـه 
هـدف خود ارتبـاط برقـرار کند و قطعـاً در این 
صـورت خواهـد توانسـت ارتبـاط موثـر و جلب 

اعتمـاد مردمی داشـته باشـد. 
افـزود: شـفافیت و پاسـخگویی، ویژگـی  وی 
اصلـی جوامـع مـردم سـاالر اسـت و ابـزار آن 
نیـز بـدون تردیـد روابـط عمومی هـا هسـتند؛ 
روابـط عمومی هـا مـی تواننـد ایـن بسـتر را 
برای پاسـخگویی مسئوالنه در سـازمان فراهم 

زند.  سا
دکتـر ببـران بـا اشـاره بـه اینکـه وزارت نیـرو 
بـا تمـام شـهروندان در شـهرها و روسـتاها و 
دورافتاده تریـن نقـاط کشـور در ارتبـاط اسـت، 
ادامـه داد: وزارت نیـرو صرفـا در یـک رویکـرد 
و  اسـت  نشـده  تعریـف  تخصصـی  و  فنـی 
روابـط عمومی ها هسـتند کـه بسـتر اجتماعی 
فعالیـت صنعـت آب و بـرق را فراهـم آورده اند. 
مدیـر کل روابـط عمومـی وزارت نیـرو تصریح 
کـرد: رویکـرد روابـط عمومی ها بایـد مدیریت 
مصـرف و تقاضـا باشـد، کاری کـه در گذشـته 
بایـد توجـه می شـد تا جامعـه و سـبک زندگی 
قـرار  بدمصرفـی  کنونـی  شـرایط  در  مـردم 

 . ند نگیر
وی بـا بیـان اینکه جلـب اعتماد مـردم به هنر، 
دانـش و تجربه نیازمند اسـت، افـزود: امیدوارم 

همـکاران مـا در روابـط عمومی هـای سراسـر 
کشـور بـا هنر روابـط عمومی و بـا برنامه ریزی 
منسـجم بتواننـد بهتریـن خدمـات را بـه مردم 

به ویـژه در تابسـتان امسـال ارائـه دهند. 
شـهرتی فر،  دکتـر  همایـش  ایـن  در 
معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار 
عنـوان  بـه  کـه  نیـز  آذربایجان شـرقی 

مدیـران  همایـش  در  ویـژه  مهمـان 
بـرق  و  آب  صنعـت  روابط عمومی هـای 
سراسـر کشـور در تبریـز سـخن مـی گفت، 
جامعـه  کنونـی  شـرایط  در  کـرد:  تصریـح 
جهانی، اهمیت و اثربخشـی علـوم ارتباطات 
و روابـط عمومـی چندیـن برابـر شـده اسـت. 
وی افـزود: ما به دنبال اصالح، بهینه سـازی 
و رقابـت بـرای رشـد و توسـعه هسـتیم که 
یکـی از الزامات اجتماعـی آن، تقویت روحیه 
انسـان دوسـتی اسـت و نباید نفع شخصی و 
فـردی را بـه نفـع ملی ترجیح دهیـم چرا که 
هـدف اصلی مـا در خدمت رسـانی، در درجه 
اول اخـالق مـداری و پیشـرفت جامعه مـان 

است. 

در حاشـیه این همایش، روابط عمومی 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
آذربایجـان شـرقی اقـدام بـه برپایی 
نمایشـگاه و غرفه ای با عنـوان »ارائه 
تجربیات این شـرکت با سـازمان های 
مدیریـت  خصـوص  در  نهـاد  مـردم 
اقدامـات  همچنیـن  و  آب«  مصـرف 
خود در راسـتای اجـرای موفقیت آمیز 
پویـش ملـی »خانه تکانـی و مدیریت 
بـار  اولیـن  بـرای  کـه  آب«  مصـرف 
توسـط ایـن شـرکت و با مشـارکت و 
همکاری سـازمانهای مـردم نهاد اجرا 
شـده، نمـود که با اسـتقبال کـم نظیر 
همـکاران روابط عمومی شـرکت های 
سراسرکشـور  بـرق  و  آب  صنعـت 

گردید.  مواجـه 
سراسـری  همایـش  اسـت  ذکـر  شـایان 
روابط عمومی هـای صنعـت آب و بـرق کشـور 
22 اردیبهشـت مـاه بـا حضـور دکتـر ببـران 
مدیـر کل روابط عمومـی وزارت نیرو، مهندس 
خلیلـی پیـر مدیـر کل روابـط عمومی شـرکت 
مهندسـی آب و فاضالب کشـور، دکتر شهرتی 
اسـتانداری،  امنیتـی  و  سیاسـی  معـاون  فـر 
مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامـل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقی و سـایر 
مدیـران عامـل صنعـت آب و بـرق اسـتان و 
مدیـران روابـط عمومـی صنعـت آب و بـرق 

سراسـر کشـور در تبریـز برگـزار گردیـد. 

ادامهازصفحهقبلی   
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بازدید جداگانه  استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان از مراحل اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز

و  شرقی  آذربایجان  استاندار  خدابخش  دکتر 
معاون عمرانی استانداردر راس هیئتی از مراحل 
اجرایی عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه 

فاضالب کالنشهر تبریز بازدید کردند. 
استاندار آذربایجان شرقي در این بازدید توسعه 
شبکه فاضالب این کالنشهر را یکي از کارهاي 

ارزشمند دولت تدبیر و امید برشمرد. 
بازدید در جمع  این  دکتر خدابخش در حاشیه 
تصفیه خانه  دوم  مدول  گفت:  خبرنگاران 
استان  پروژه هاي مهم  از  تبریز یکي  فاضالب 
است که عالوه بر کارکرد اصلي آن، در راستاي 
احیاي دریاچه ارومیه نیز استفاده خواهد شد و به 

این خاطر، پروژه اي دومنظوره است. 
وي با اشاره به اینکه این پروژه جزو پروژه هاي 
جذب  براي  افزود:  است،  استان  اولویت دار 
منابع  محل  از  پروژه  این  نیاز  مورد  اعتبارات 
همچنین  و  فاضالب  و  آب  شرکت   داخلي 
تالش  ارومیه  دریاچه  احیاي  ستاد  اعتبارات 

مي کنیم. 
امیدواري  ابراز  با  شرقي  آذربایجان  استاندار 
 ،98 سال  تا  پروژه  این  کامل  اتمام  به  نسبت 
با احتساب پساب  افتتاح این پروژه و  با  گفت: 
تصفیه شده مدول اول تصفیه خانه فاضالب، در 
مجموع ساالنه 125 میلیون متر مکعب از پساب 
تصفیه شده آن وارد دریاچه ارومیه خواهد شد. 
نیز تصفیه خانه  اجراي  براي  افزود:  وي 

 

200 میلیارد تومان اعتبار پیش بیني شده بود که 
تأمین  اعتبار  این  از  تومان  میلیارد  تاکنون 70 
حال  در  سرعت  به  نیز  پروژه  پیمانکار  و  شده 

اجراي آن است. 
شهر  فاضالب  شبکه  توسعه  خدابخش،  دکتر 
تدبیر  ارزشمند دولت  اقدامات  از  را یکي  تبریز 
و امید برشمرد و گفت: خوشبختانه در این مدت 
بیش از 200 میلیارد تومان براي توسعه شبکه 
فاضالب در نقاط مختلف شهر تبریز هزینه شده 
به  دوازدهم،  دولت  در  این سیاست  تداوم  با  و 
زودي شاهد این خواهیم بود که کل شهر تبریز 

تحت پوشش شبکه فاضالب قرار گیرد. 
آذربایجان شرقي  استاندار  عمراني  امور  معاون 
نیز در این بازدید از اجراي شبکه هاي فاضالب 
در 16 شهر استان خبر داد و گفت: در صورت 
همکاري شوراها و شهرداري ها، در بقیه شهرها 
فاضالب  اجراي شبکه  براي  آمادگي الزم  نیز 

وجود دارد. 

از  یکي  کرد:  اضافه  استاندار  عمرانی  معاون 
اهداف مهم طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه 
پساب  از  استفاده  تبریز،  کالنشهر  فاضالب 
تولیدي به عنوان تأمین کننده بخشی از آب مورد 
نیاز احیاي دریاچه ارومیه است که با بهره برداري 
مترمکعب  میلیون   125 بر  بالغ  ساالنه  آن،  از 
پساب تصفیه شده به این دریاچه انتقال مي یابد. 
وی افزود: جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب 
شهري،  زیست  محیط  سالم سازي  هدف  با 
و  محیطي  عمومي،  بهداشت  سطح  افزایش 
منطقه اي، ممانعت از آلودگي آبهای سطحي و 
زیرزمیني و محیط زیست از محل فاضالب هاي 
شهري، استفاده از کود آلي استاندارد تولید شده 
در کشاورزي منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و 
شده  جمع آوري  فاضالب  عمده  بخش  انتقال 
ایجاد مدول  اهداف  از دیگر  تبریز  سطح شهر 

دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز است. 
بازدید رئیس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی آذربایجان شرقی
و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس  بهبـودی  دکتـر 
برنامـه ریـزی اسـتان آذربایجـان شـرقی ، بـه 
ایمانلـو مدیـر عامـل آب و  همـراه مهنـدس 
فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقی از مراحل 
اجـرای عملیـات احـداث مـدول دوم تصفیـه 
خانه فاضالب و رینگ آبرسـانی کالنشهرتبریز 

کرد.  بازدیـد 
پس از این بازدید در جلسه ای دکتر بهبودی 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
و  ایمانلو  مهندس  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
دست اندرکاران این پروژه، ابراز امیدواری کرد 

اعتبارات این پروژه به موقع تخصیص یابد. 

استاندار آذربایجان شرقی:

توسعه شبکه فاضالب کالنشهر تبریز یکي از کارهاي ارزشمند
 دولت تدبیر و امید است.



سالسوم
شمارهنهم

بهار97
نشریهالکترونیکیداخلیشرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی

دکتر پزشکیان نایب رئیس اول مجلس 
شورای اسالمی و نماینده مردم تبریز، 
شورای  مجلس  در  اسکو  و  شهر  آذر 
اسالمی به همراه مهندس ایمانلو مدیر عامل 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از مراحل 
تصفیه خانه  دوم  مدول  احداث  عملیات  اجرای 

فاضالب کالنشهرتبریز بازدید کردند. 
در  اسالمی  شورای  مجلس  اول  رئیس  نایب 
دوم  مدول  پروژه  اجرایي  عملیات  از  بازدید 
شبکه  ازتوسعه  تبریز،  فاضالب  تصفیه خانه 
فاضالب کالنشهر تبریز ابراز خشنودی کرد و  با 
اشاره به اهمیت ویژه آن برای کالنشهر تبریز و 
نیز طرح احیاء دریاچه ارومیه، ابراز امیدواری کرد 
بهره برداری  به  اجرا و  با جدیت  پروژه  این  که 

برسد.
در ادامه این بازدید در جلسه ای دکتر پزشکیان 
اسالمی  شورای  مجلس  اول  رئیس  نایب 
و  ایمانلو  مهندس  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
دست اندرکاران این پروژه، ابراز امیدواری کرد 

اعتبارات این پروژه به موقع تخصیص یابد.  
سعیدی  دکتر  دیگری،  برنامه  در  همچنین 
اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
همراه  به  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
فاضالب  و  آب  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس 
اجرای  مراحل  از  شرقی  آذربایجان  استان 
عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 

کالنشهر تبریز بازدید کردند .
از  آگاهی  ضمن  بازدید  این  در  سعیدی  دکتر 
پروژه  این  فیزیکی  پیشرفت  وضعیت  آخرین 
به  مذکور  پروژه  که  کرد  امیدواری  ابراز  مهم، 
اعتبارات پیش بینی شده به  با تخصیص  موقع 

اتمام برسد. 
و  آب  شرکت  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس 
فاضالب استان آذربایجان شرقی در بازدیدهای 
جداگانه استاندار، دکتر پزشکیان، دکتر سعیدی و 
دکتر بهبودی به تشریح آخرین وضعیت اجرایی، 
دوم  مدول  مهم  پروژه ی  اهمیت  و  اهداف 
پرداخت  تبریز  تصفیه خانه فاضالب کالنشهر 

که ذیال به استحضار می رسد: 
به  اشاره  با  بازدیدها  این  در  ایمانلو  مهندس 
اجرای مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب 

حال  در  گفت:  گزارشی  ارائه  با  کالنشهرتبریز 
فاضالب  خانه  تصفیه  واحد   5 تعداد  حاضر 
آنها  تکمیل  با  که  باشد  مي  اجراء  دست  در 
قابل  مقدار  به  نیز  فاضالب  تصفیه  ظرفیت 
از  یکی  که  یافت  خواهد  افزایش  توجهي 
دوم  مدول  احداث  طرح  تصفیه خانه ها،  این 

تصفیه خانه فاضالب تبریزمی باشد. 
دوم  مدول  فاضالب  تصفیه  فرایند  افزود:  وی 
 STEP FEED تصفیه خانه فاضالب تبریز از نوع
می باشد که این فرایند از نوع فرایندهای حذف 

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

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

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

عمومی و منابع داخلی شرکت می باشد. 
وي با اشاره به اینکه این پروژه جزو پروژه هاي 
اولویت دار است، افزود: براي جذب اعتبارات مورد 
نیاز این پروژه از محل منابع داخلي شرکت هاي 
آب و فاضالب و همچنین اعتبارات ستاد احیاي 

دریاچه ارومیه تالش مي کنیم. 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
به  نسبت  امیدواري  ابراز  با  شرقي  آذربایجان 

اتمام کامل این پروژه تا سال 98، گفت: با افتتاح 
این پروژه و با احتساب پساب تصفیه شده مدول 
ساالنه  مجموع  در  فاضالب  خانه  تصفیه  اول 
125 میلیون متر مکعب از پساب تصفیه شده 

آن وارد دریاچه ارومیه خواهد شد. 
دوم  مدول  اجرایي  عملیات  است  ذکر  شایان 
تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز از خرداد سال 
95 شروع شده و هم اکنون با 36 درصد پیشرفت 
فیزیکي در بخش عملیات ساختماني و ابنیه در 

حال اجراست.

بازدید جداگانه دکتر پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی و دکتر سعیدی نماینده  مردم 

تبریز، آذرشهر و اسکو از روند عملیات اجرایي پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهرتبریز
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آب،  جویـی  صرفـه  هفتـه  بـا  همزمـان 
همایـش »آب، نبـض زندگـی« بـا هـدف 
ترویـج فرهنـگ صحیـح مصـرف آب بـا 
حضوردکتـر آل هاشـم نماینـده ولی فقیـه 
اسـتاندار  خدابخـش  دکتـر  اسـتان،  در 
معاونیـن،  همـراه  بـه  شـرقی  آذربایجـان 
دکتـر بیگـی نماینـده مـردم تبریز، اسـکو 
و آذرشـهر در مجلـس شـورای اسـالمی 
وتعـدادی از مدیـران عامـل شـرکت ها و 
سـازمان ها در تـاالر وحدت دانشـگاه تبریز 

برگـزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب 
شـرقی،  آذربایجـان  اسـتان  فاضـالب  و 
نماینـده  هاشـم  آل   .  . آیـت ا.  حضـرت 
ولـی فقیـه در اسـتان آذربایجـان شـرقی 
ایـن  در  تبریـز  محبـوب  جمعـه  امـام  و 
همایـش گفـت: امـروزه عـالوه بـر کمبود 
آب  ذخایـر  و  هـا  رودخانـه  آلودگـی  آب، 
زیرزمینـی هـم بـر مشـکالت ایـن حـوزه 
افـزوده اسـت کـه به صـورت مسـتقیم بر 

می گـذارد.  تاثیـر  مـردم  سـالمت 
هاشـم  آل  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
افـزود: فعالیتهای کشـاورزی با اسـتفاده از 

کـود شـیمایی و سـموم، اسـتخراج معادن 
بـا روشـهای غیـر علمـی، تولید پسـابهای 
صنعتـی بـدون وجـود تصفیـه خانه هـای 
رودخانه هـا  در  ضایعـات  تخلیـه  کافـی، 
واحدهـای  خروجـی  نیـز  و  کانال هـا  و 
اصلـی  عوامـل  از  نفتـی  فرآورده هـای 
آلودگـی آب در کشـور اسـت کـه نیازمنـد 

توجـه و اقدامـات ویـژه اسـت. 
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کـرد: مدیریـت 
و  مـردم  آمـوزش  آب،  اصولـی  و  علمـی 
جلـب مشـارکت همگانـی بایـد در اولویت 
قـرار گیـرد تـا بتوانیم بـر بحران کـم آبی 

شـویم.  غالب 
دکتـر  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
 40 افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  آل هاشـم 
درصـدی بارندگیهـا در اسـتان نسـبت بـه 

سـال گذشـته افزود: این موضـوع نباید ما 
را از صرفـه جویـی غافـل کنـد و همچنان 
بایـد منابـع آب بـا برنامـه ریـزی مصـرف 

. د شو
در ایـن مراسـم از 4 کتـاب »آب نیـروی 
زندگـی مـن«، »قـدرت آب«، »زنـده بـاد 
آب« و »اسـرار دریاهـا« که به زبان سـاده 
هـا  خانـواده  و  کـودکان  اسـتفاده  بـرای 

نوشـته شـده اسـت، رونمایـی شـد. 
در ایـن همایـش روابط عمومی شـرکت 
 800 از  بیـش  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
بسـته فرهنگی و آموزشـی در بین دانش 
توزیـع  آنـان  خانواده هـای  و  آمـوزان 
نمـوده و همچنیـن بـه تعـداد 10 نفـر از 
لـوازم  کامـل  بسـته  مسـابقه،  برنـدگان 

کاهنـده مصـرف آب اهـداء شـد. 

همایش »آب، نبض زندگی« در تاالر وحدت 
دانشگاه تبریز برگزار شد

دکتر آل هاشم امام جمعه تبریز : 
مدیریـت علمـی و اصولـی آب، آمـوزش مـردم و جلب 
تـا  اولویـت قـرار گیـرد  بایـد در  مشـارکت همگانـی 

بتوانیـم بـر بحـران کـم آبـی غالـب شـویم. 

6



سالسوم
شمارهنهم

بهار97
نشریهالکترونیکیداخلیشرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی

اسـتاندار  خدابخـش  دکتـر  حضـور  بـا 
نماینـده  امینـی  مهنـدس   ، آذربایجان شـرقی 
محتـرم مـردم هشـترود در مجلـس شـورای 
رئیـس سـازمان  بهبـودی  دکتـر    ، اسـالمی 
برنامـه و بودجـه ، دکتـر جهانگیـری معـاون 
منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
مدیرعامـل  ایمانلـو  مهنـدس   ، اسـتانداری 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان ، دکتر عسگری 
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تبریـز ، 
فرماندار و بخشـدار هشـترود ، مسئولین استانی 
شـهدا  معظـم  هـای  خانـواده  شهرسـتانی،  و 
وتعـدادی از اهالـی شـهر نظرکهریـزی واهالی 
روسـتای آالقیـه بـا هزینـه ای بالغ بـر 12000 
تصفیه خانـه  از  بـرداری  بهـره  ریـال  میلیـون 
آب شـهر نظـر کهریـزی بـا ظرفیـت 10 لیتـر 
در ثانیـه به روش کاویتاسـیون پالسـمایی و با 

حـذف فلـزات سـنگین آغـاز شـد.

آب  شـرکت  عامـل  مدیـر  ایمانلـو  مهنـدس 
آئیـن   در  شـرقی  آذربایجـان  فاضـالب  و 
بهره بـرداری از طـرح تصفیـه خانـه آب شـهر 
نظرکهریـزی گفـت : رشـد جمعیـت و افزایش 
تقاضـا بـراي دسـتیابي بـه آب با کیفیـت بهتر 
و وجـود برخـی آالینـده هـا از جملـه فلـزات 
سـنگین در برخـی از منابـع آبـی کـه خطـرات 
بهداشـتی و زیسـت محیطـی دارنـد، اسـتفاده 
از روش هـای کارآمـد تصفیـه آب را ضـروری 

می نمایـد.
وی افـزود : این طرح جزو طرح های تحقیقاتی 
ایـن شـرکت بوده کـه با حمایت شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی از محققین 
دانشـگاه تبریز و با بررسـی های آزمایشـگاهی 
و  ملـی  سـطح  در  جدیـد  روشـی  میدانـی  و 
بین المللـی بـا راندمـان بـاال ، ابداع و در شـهر 
نظرکهریـزی بـا مقیـاس10 لیتـر بـر ثانیـه بـا 

هزینـه ای جمعـا بالغ بـر 12000 میلیـون ریال 
اجرا  شـده اسـت.

فاضـالب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
آذربایجان شـرقی در ادامـه بـه مزایای اسـتفاده 
از ایـن طـرح اشـاره کـرد و افـزود : عـدم نیـاز 
بـه افـزودن هرگونـه مـواد شـیمیایی ، حـذف 
فلزات سـنگین بـا راندمـان باال، زمـان تصفیه 
بسـیار پایین در حـدود 2 دقیقه ، بهـره برداری 
 COD آسـان نسبت به سـایر روشـها ، کاهش
و BOD و بوهـای نامطبوع ، فضای بسـیار کم 
جهـت نصـب سیسـتم ، هزینـه بسـیار پاییـن 
نگهـداری سیسـتم ، کنتـرل PH تا حـد نرمال 
و تکنولـوژی کامـال بومی از مزایای اسـتفاده از 

ایـن نـوع تصفیـه آب شـرب می باشـد .
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن طـرح بـا توجـه بـه 
فلـزات  »حـذف  پـروژه  ذکرشـده  مزایـای 
بـه  ثانیـه  در  لیتـر   10 ظرفیـت  بـا  سـنگین 
عنـوان  بـه  پالسـمایی«  کاویتاسـیون  روش 
طـرح محیـط زیسـتی شـرکت آب و فاضالب 
سـیزدهمین  بـه  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان 
معرفـی  ایـران  سـبز  مدیریـت  جایـزه  دوره  
شـده  و ارزیابـی ایـن طـرح  براسـاس منطـق

EAST QUESTONNIER بعنوان معتبرترین 

جایزه جهانی زیسـت محیطی در شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی برگزار شـد.

خدابخـش  دکتـر  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی ضمـن تقدیـر و 
تشـکر از دسـت انـدرکاران اجـرای ایـن طـرح 
مهـم آبرسـانی، تصفیـه خانه آب شـرب شـهر 

 . نمودنـد  بهره بـرداری  را  نظرکهریـزی 
شـایان ذکر اسـت شـهر نظرکهریـزی از توابع 
شهرسـتان هشـترود بوده کـه دارای 380 فقره 

انشـعاب آب می باشـد .

با حضور استاندار آذربایجان شرقی برای اولین بار در کشور 

تصفیه خانه آب شهر نظرکهریزی به روش کاویتاسیون پالسمایی  

مورد بهره برداری قرار گرفت

تصفیه خانه آب شهر نظرکهریزی با ظرفیت 10 لیتر در ثانیه به 

روش کاویتاسیون پالسمایی و با حذف فلزات سنگین با هزینه ای 

بالغ بر 12میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت. 
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اسـتاندار  خدابخـش  دکتـر  حضـور  بـا 
آذربایجان شـرقی، معـاون عمرانـی اسـتاندار، 
آب  شـرکت  مدیرعامـل  ایمانلـو  مهنـدس 
آقاپـور  دکتـر  خانـم  اسـتان،  فاضـالب  و 
نماینـده مـردم شبسـتر در مجلـس شـورای 
مسـئولین  شبسـتر،  فرمانـدار  اسـالمی، 
اسـتانی و شهرسـتانی، خانواده هـای معظـم 
شـهدا وتعـدادی از اهالـی شـهر صوفیـان بـا 
هزینـه ای بالـغ بـر 220 میلیـارد ریـال، طرح 
ایجـاد شـبکه فاضـالب شـهر صوفیـان آغاز 

 . شد
شـرکت  عامـل  مدیـر  ایمانلـو  مهنـدس 
در  شـرقی  آذربایجـان  فاضـالب  و  آب 
شـهر  فاضـالب  طـرح  کلنگ زنـی  آئیـن 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  گفـت:  صوفیـان 
آذربایجان شـرقی بمنظـور بهبـود آثار زیسـت 
محیطـی منطقـه و ارتقـاء بهداشـت عمومی 
منطقـه در اثـر اجـرای ایـن طـرح، عملیـات 

می نمایـد.  آغـاز  را  آن  اجرایـی 
مدیـر عامل شـرکت در ادامه، به مشـخصات 
شـهر  فاضـالب  تاسیسـات  ایجـاد  طـرح 
صوفیـان اشـاره کـرد و افـزود: طـرح ایجـاد 
تاسیسـات فاضـالب شـهر صوفیـان شـامل 
و  اصلـی  شـبکه های  و  انتقـال  خطـوط 
اقطـار 200  در  کیلومتـر  بطـول 52  فرعـی 
الـی 600 میلیمتـر بـا لوله هـای پلـی اتیلـن 
بـوده و همچنیـن شـروع مطالعـه یـک بـاب 
تصفیه خانـه فاضـالب نیـز جزو برنامه اسـت 
کـه در صـورت تامیـن اعتبـار بـا هزینـه ای 
بالـغ بـر 120 میلیـارد ریـال اجـرا خواهـد شـد. 
طـرح  اجـرای  هزینـه  خصـوص  در  وی 
گفـت: کل طـرح فاضـالب شـهر صوفیان با 
هزینـه ای بالـغ بـر 220میلیارد ریـال از محل 
منابع داخلی شـرکت و مشـارکت شـهرداری 
بـوده کـه هزینـه  اهالـی شـهر صوفیـان  و 
بخـش اول شـبکه و خـط انتقـال 14 میلیارد 

بود.  ریـال خواهـد 
مهندس ایمانلو ضمن قدردانی از شـهرداری، 
شـورای شـهر و اهالی شـهر صوفیان بخاطر 
مشـارکت در طـرح ایجـاد شـبکه فاضـالب 

این شـهر، ابـراز امیـدواری کرد که در سـایر 
مشـارکتی  بصـورت  نیـز  اسـتان  شـهرهای 

طرحهـای فاضـالب اجـرا گردد. 
اسـتاندار  از دکتـر خدابخـش  پایـان  وی در 
آذربایجـان شـرقی وخانم دکتـر آقاپورنماینده 
مردم شبسـتر در مجلس شـورای اسـالمی و 
سـایر مسـئولین کـه بنحـوی پیگیـر اجـرای 

طـرح بودنـد، تقدیـر و تشـکر کـرد. 
شـایان ذکـر اسـت جمعیـت تحـت پوشـش 
در  افـق سـال 1420  در  ایـن طـرح  بـرای 

حـدود 14200 نفـر خواهـد بـود. 
دکتـر خدابخـش اسـتاندار آذربایجان شـرقی 
و  تقدیـر  ضمـن  مراسـم  ایـن  در  نیـز 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  از  تشـکر 
طـرح  اجـرای  خاطـر  بـه  آذربایجان شـرقی 
بـه  شـهرصوفیان،  در  فاضـالب  شـبکه 
شـهروندان ایـن شـهر بدلیـل اجـرای طـرح 
تبریـک گفـت و اظهار داشـت: این پـروژه با 
توجـه بـه نیـاز اساسـی منطقـه، با مشـارکت 
اسـتان،  فاضـالب  و  آب  شـرکت های 

شـهرداری و مشـارکت مـردم منطقه شـروع 
می شـود و بـا جمـع آوری و تصفیه فاضالب 
زیسـت  آثـار  بهبـود  بهداشـتی،  بصـورت 
محیطـی و ارتقـاء بهداشـت عمومـی منطقه 

هـم فراهـم خواهـد آمـد. 
کـرد:  تصریـح  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
ایـن پـروژه با توجـه به توسـعه شـهر و ارائه 
خدمـات مطلـوب و بهداشـتی به شـهروندان 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  توسـط  صوفیـان 
و  شـرکت  داخلـی  هزینـه  بـا  و  اسـتان 
مشـارکت مـردم احـداث مـی شـود و عالوه 
از  می تـوان  فاضـالب،  بهداشـتی  دفـع  بـر 
آب تصیفـه شـده فاضـالب نیـز در مصـارف 

کـرد.  اسـتفاده  کشـاورزی 
دکتـر خـدا بخش در پایـان از مهندس ایمانلو 
مدیر عامل و پرسـنل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان بخاطر تالش های شـبانه روزی شـان 
در امـر خدمـات دهـی بـه مـردم فهیم شـهر 

صوفیـان تشـکر و قدردانی نمود. 

با حضور استاندار آذربایجان شرقی
پروژه شبکه فاضالب شهر صوفیان کلنگ زنی شد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:
طـرح ایجـاد تاسیسـات فاضـالب شـهر صوفیـان کـه بـا هزینـه ای بالغ 
بـر 220 میلیـارد ریـال اجرا می شـود، شـامل خطـوط انتقال و شـبکه های 
اصلـی و فرعـی بطـول 52 کیلومتـر در اقطـار 200 الـی 600 میلیمتـر بـا 
لوله هـای پلـی اتیلن بـوده و همچنین شـروع مطالعه یک بـاب تصفیه خانه 
فاضـالب نیـز جزو برنامه اسـت کـه در صورت تامیـن اعتبار بـا هزینه ای 

بالـغ بـر 120 میلیارد ریـال اجرا خواهد شـد. 
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مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در آستانه هفته »صرفه جویی در مصرف آب«: 

برمشارکت عمومی مشترکین درصرفه جویی مصرف آب بعنوان یکی از 
عوامل اصلی موفقیت در مدیریت منابع آبی، تاکید کرد 

بهینـه سـازی و تغییر الگوی مصـرف در بخش آب 
شـرب همواره مورد تاکید بوده اسـت واین شـرکت 
خـود را ملـزم بـه اتخـاذ تمهیـدات و برنامـه ریزی 
برای اسـتفاده درسـت آب شـرب توسـط مشترکین 

کرده اسـت . 
مهنـدس ایمانلو مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شـرقی در آسـتانه هفتـه »صرفـه جویی 
در مصـرف آب« بـه منظور تبییـن اهمیت و جایگاه 
آب در زندگـی روزمـره شـهروندان و نهادینه کردن 
فرهنـگ مصرف بهینـه و صرفه جویـی در مصرف 
آب طـی گفتگویـی بـا تاکیـد بـر تـداوم وضعیـت 
کمـی وکیفـی آب آشـامیدنی اسـتان گفـت: بـرای 
جلوگیـری از کاهـش وضعیـت کمـی و کیفـی آب 
اسـتان در سـالهای آتـی بایسـتی برنامه ریزی های 
الزم انجـام گیـرد و راهکارهـای الزم پیش بینی و 

پیگیـری گردد. 
مهنـدس ایمانلـو همچنین بـر ضـرورت انتقال آب 
از منابـع و پتانسـیل های موجود اسـتان بـه مناطق 

دارای کمبـود آب از جملـه تبریـز تاکیـد نمود. 
مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان در ادامه 
بـا اشـاره بـه نیـاز آبی شـهر تبریـز گفت: بـا توجه 
بـه گسـترش بی رویه شـهر تبریـز و بوجـود آمدن 
شـهرکهای متعـدد در اطراف شـهر تبریـز ما به آب 
بیشـتری نیـاز داریـم بـه همیـن خاطـر بـه دنبـال 
منابـع جدید هسـتیم که بـرای تأمیـن مطلوب آب 
شـرب کالنشـهر تبریز و سایر شـهرهای استان که 

بـا کمبـود آب مواجه هسـتند، آبرسـانی کنیم. 
وی افـزود: صرفـه جویـی آب بایسـتی در بخـش 
صنایـع اجرایـی شـود و همچنیـن بهینـه سـازی 

تاسیسـات قدیمـی و بهـره بـرداری مجـدد از آنهـا 
از دیگـر راهکارهـای افزایـش میـزان آب شـرب 

مصرفـی شـهروندان مـی باشـد. 
مدیـر عامـل شـرکت درادامه به هفتـه صرفه جویی 
هفتـه  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  آب  مصـرف  در 
صرفه جویـی در مصـرف آب همـه سـاله از یکـم 
بعنـوان  تیرمـاه در سراسـر کشـور  لغایـت هفتـم 
نامگـذاری  هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب 
شـده و شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی 
نیـز همـگام بـا سـایر اسـتانها اقدامات اساسـی در 
جهـت فرهنـگ سـازی مصـرف بهینه آب توسـط 

شـهروندان انجـام مـی دهـد. 
مهنـدس ایمانلـو در ادامـه، بـا اشـاره بـه فرهنـگ 
سـازی در خصـوص مصرف بهینـه آب دربین مردم 
و مشـترکین عزیـز گفـت: شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان نـه تنهـا در طول سـال با رویکـرد ترویجی 
و اطـالع رسـانی ویـژه در خصـوص مقولـه آب که 
بـه عنوان ارزشـمندترین نعمـت الهـی و مهمترین 
عامـل تداوم حیـات موجـودات می باشـد، اقدامات 
اساسـی انجـام داده اسـت، بلکـه در طـول هفتـه 
صرفـه جویی نیز با هماهنگی صدا و سـیما نسـبت 
بـه پخـش تیزرهـا و مصاحبـه هـا و میزگردهـای 
رادیـو و تلویزیونـی، چـاپ و توزیـع بروشـورهای 
صرفـه جویـی در بیـن مشـترکین بمنظـور ترویـج 
فرهنـگ صرفـه جویـی در جامعـه، اقدامـات خوبی 

انجـام مـی دهد. 
وی تصریـح کـرد: ایـن شـرکت در طـول هفتـه 
صرفـه جویـی در مصرف آب و متناسـب با روزهای 
هفتـه، اقداماتـی از جملـه هماهنگی بـا ائمه جمعه 
خطبه هـای  در  آب  موضـوع  بـه  پرداختـن  بـرای 
نمـاز جمعـه، توزیـع اقـالم فرهنگـی و بسـته های 
آموزشـی، هماهنگـی و برگـزاری برنامه های بازدید 
از تاسیسـات شـرکت، معرفی و تقدیر از مشـترکان 
خـوش حسـاب و مشـترکان کـم مصـرف و نصب 
تجهیـزات کاهنـده مصـرف آب در اماکـن عمومی 

انجام خواهـد داد. 
کـرد:  توصیـه  همچنیـن  شـرکت  عامـل  مدیـر 
شهروندان عزیز نیز با استفاده از شیر آالت کاهنده و 
همچنین با اسـتفاده از لباسشـوئی و ظرفشوئی های 
اسـتاندارد و کـم مصـرف نسـبت بـه صرفـه جوئی 

باشـند.  کوشـا  حیاتـی  مایـه  ایـن  مصـرف  در 
مهنـدس ایمانلـو درادامه ، صرفـه جویی در مصرف 
آب و رعایـت الگـوی مصـرف را مـورد تاکیـد قرار 
داد و از شـهروندان در خواسـت نمـود توصیه هـای 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان را جـدی بگیرند تا 

در خصـوص آب مصرفـی دچار مشـکل نشـوند. 
وی ضمـن درخواسـت مجـدد از همشـهریان عزیز 
درخصـوص عـدم اسـراف آب شـرب بهداشـتی و 
صرفـه جویـی درخصـوص ایـن مایه حیـات گفت: 
آب ارزشـمندترین عطیـه الهـی و مهمتریـن عامل 
تـداوم حیـات موجـودات زنده و رکن اصلی توسـعه 
پایـدار اسـت. فقـدان یـا کمبـود ایـن مایـع حیـات 
بخـش، موجـب اختـالل در زندگـی شـهروندان و 
ایـن  در  می گـردد.  فـراوان  نابسـامانی های  بـروز 
راسـتا و در جهـت جلوگیـری از اسـراف و هدرروی 
آب، الگوهـای توصیـه شـده بـرای مصارف سـرانه 
خانگـی برای هر نفـر150 لیتر در شـبانه روز تعیین 
شـده اسـت کـه امیدواریـم شـهروندان محتـرم بـا 
رعایـت ایـن الگـو و دقـت در نحوه مصـرف آب از 
اتـالف بیشـتر مایـه حیـات جلوگیری نماینـد و اگر 
مصـرف آب خانـواده هـا به حـد اسـتاندارد مصرف 
برسـد تامیـن آب بـراي کالنشـهر تبریـز سـهل و 

آسـانتر خواهـد بود. 
وی در پایـان، ضمـن دعـوت مجـدد از شـهروندان 
جهـت رعایـت الگـوی مصـرف و پرهیز از اسـراف 
و زیاده روی در مصرف آب شـرب، اسـامی روزهای 

هفتـه صرفه جویی را بشـرح ذیـل بیان نمود. 
عناویـن روزهای هفته صرفه جویـی در مصرف آب 

)7-1 تیـر ماه 1397 (
جمعـه 92/4/1 آب، آموزه هـای دینـی و ملـی وارتقـای 

آگاهی هـای  عمومـی
شـنبه 92/4/2  آب، خانـواده )مدیریـت تقاضا و مدیریت 

مصرف آب (
یکشنبه  92/4/3  آب، اقتصاد و توسعه پایدار 

دوشـنبه 92/4/4  آب، محیط زیسـت و سالمت همگانی 
)کمپین آب رفتـه برمی گردد (

سه شنبه 92/4/5  آب، رسانه وافکار عمومی   
چهارشـنبه 92/4/6 آب، مشـارکت مردمـی، سـمن هـا، 

خیریـن آب رسـان 
پنجشنبه  92/4/7 آب، قانون و حقوق شهروندی

9



سالسوم
شمارهنهم

بهار97

نشریهالکترونیکیداخلیشرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی

در  تلویزیونـی  و  رادیـو  هـای  برنامـه  سـری 
خصـوص مدیریـت مصـرف آب بـا مشـارکت 
و  صـدا  از  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
سـیمای مرکز آذربایجان شـرقی تولید شـده  و 

در حـال پخـش اسـت .
مهنـدس باقرزاده مدیـر دفتر روابـط عمومی و 
آمـوزش همگانـی شـرکت گفـت :  بـه منظور 
تبییـن اهمیـت و جایـگاه آب در زندگی روزمره 
شـهروندان و نهادینـه کـردن فرهنگ مدیریت 
مصـرف آب و صرفـه جویـی در مصـرف آن و 
آشـنایی خانـواده ها بـا محدودیت هـای جدی 
منابـع آب و آموزش کاربردی مدیریت مصرف، 
یـک سـری برنامـه هـای رادیـو و تلویزیونـی 
در  شـهروندان  جویـی  صرفـه  و  آب  دربـاره 
مصـرف آب بـا مشـارکت و همـکاری صـدا و 
سـیمای مرکز آذربایجان شـرقی و شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان تهیـه و تولیـد شـده  و از 

تیرمـاه سـالجاری در حـال پخش اسـت . 

مهنـدس باقـرزاده مدیـر دفتـر روابـط عمومی  
شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان شـرقی در 
تشـریح برنامـه هـا وفعالیـت هـای ایـن دفتـر 
گفـت : کشـور مـا بـا محدودیـت منابـع آب 
روبـرو بـوده و بهـره گیـری صحیـح از ایـن 
نعمـت الهـی ضـروری اسـت لـذا آمـوزش و 
ترویـج فرهنـگ صحیح مصـرف آب در جامعه 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان نیـز تالش مـی کند تا 
نـگاه جامعـه و مـردم را به موضـوع حیاتی آب 

معطـوف نمایـد .
وی افـزود : در سـال های اخیـر شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی توجه ویژه 
سـازمان های  مشـارکت  و  همـکاری  بـر  ای 
فرهنگ سـاز در سـطح جامعه نموده اسـت که 
در ایـن میـان، رسـانه ملـی بـا توجه بـه حجم 
انبـوه مخاطبـان و اثرگذاری بر افـکار عمومی، 
دارای جایـگاه خـاص بـرای ایـن شـرکت در 

بحـث ترویـج فرهنـگ مدیریـت مصـرف آب 
محسـوب می شـود .

وی اضافـه کـرد :  از تیرمـاه سـالجاری تولید و 
پخـش 40 برنامـه 15 دقیقـه ای و 100 برنامه 
3 دقیقـه ای بـا عنـوان » حیـات سسـی« و 

همچنیـن پخـش تعدادی تیـزر ، انیمیشـن و
عنـوان  بـا  تلویزیونـی  نویس هـای  زیـر 
مصـرف  مدیریـت  کاربـردی  راهکارهـای 
آب  از شـبکه اسـتانی صـدا و سـیمای مرکـز 

اسـت. انجـام  حـال  در  آذربایجان شـرقی 

مهندس باقرزاده مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی خبر داد:

تولید و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی از صدا و سیمای مرکز 
آذربایجان شرقی با موضوع فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب

موفقیت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در تمدید اعتبار گواهینامه 
»سیستم مدیریت یکپارچه« برای تصفیه خانه فاضالب تبریز

ممیـزی مراقبتی اول سیسـتم مدیریـت یکپارچه 
،  ISO14001  :2015 اسـتاندارد  اسـاس  بـر 

   OHSAS18001 :2007 و  ISO9001 :2015 
تصفیـه خانـه فاضـالب تبریـز توسـط موسسـه 
 QMS شـرکت  )نماینـده  آریـن  سـامانه  مدبـر 
ایتالیـا( برگـزار و با توجه به گـزارش تیم ممیزی، 
شـرکت موفق بـه تمدید اعتبـار گواهینامه مذکور 

بـا آخریـن ویرایـش اسـتانداردها گردید. 

ایـن ممیـزی در تاریـخ 1397/3/9 انجام شـده و 
بـر اسـاس گـزارش ممیزی، چنـد نکته به شـرح 

ذیـل قابـل توجه می باشـد: 
جدیـد  ویرایـش  در  عمـده  تغییـرات  ـ   1
زیسـت محیطـی، هـم  و  کیفـی  اسـتانداردهای 
بـه لحـاظ سـاختاری و هم بـه لحـاظ عملکردی 
ایجـاد شـده اسـت بطور مثـال در ویرایـش جدید 
نظامنامـه، سیسـتم مدیریـت یکپارچـه حـذف و 
بجـای آن بافـت سـازمانی بـا ویژگی هـای جدید 
اضافـه شـده اسـت یـا در شناسـایی ریسـکها و 
خطـرات بایـد فرصتهـا و ریسـکها هـم تعریـف 
اینکـه  اقدامـات کنترلـی تعییـن گـردد. و یـا  و 
بایـد در طـول  جنبه هـای محصـول و خدمـات 
دوره عمـر محصـول مـورد شناسـایی قـرار گیـرد. 
2ـ بـا توجـه بـه تغییـرات عمـده صـورت گرفتـه 
در ایـن اسـتانداردها اقدامـات شـرکت در برآورده 

نمـودن الزامـات، مطلـوب می باشـد.  

بیـن  ارتبـاط  بـر  اسـتاندارد  تاکیـد  بدلیـل  3ـ 
بـا  سـازمان  ریسـک های  و  فرصت هـا 
فرایند هـا، چشـم انـداز و کسـب و کار سـازمان، 
بـه  مناسـب  ارتبـاط  برقـراری  صـورت  در 
می کنـد. کمـک  سـازمان  انـداز  چشـم  تحقـق 

اسـتاندارد  الزامـات  تاکیـد  بـه  توجـه  بـا  4ـ 
مدیریـت  مناسـب  اجـرای  یادگیـری،  بـر 
بهبـود  بـرای  مناسـبی  زمینـه  می توانـد  دانـش 

باشـد.  سـازمان  فرصت هـای 
بـه  نظـر  و  فـوق  موضوعـات  بـه  توجـه  بـا 
اینکـه تصفیـه خانـه فاضـالب تبریـز اولیـن 
ویرایـش  آخریـن  کـه  اسـت  مجموعـه ای 
اسـتاندارد های مذکـور اسـتقرار یافتـه و موفق 
بـه تمدیـد آن شـده اسـت، مـی توانـد تاثیـر 
بسـزایی در اجـرای آن در سـایر تصفیه خانه ها 

نیـز داشـته باشـد. 
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مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در برنامه زنده تلویزیونی »سحرلر« : 

تنهاراه مقابله با خشکسالی، سازگاری با کم آبی است
تبییـن راهکارهـاي مصـرف صحیـح آب در جهت 
ارتقـاي فرهنـگ عمومـي بـراي جلوگیـري از بروز 
بحرانهـاي مرتبـط بـا کمبـود آب و خشکسـالي از 
اولویت هایـي اسـت کـه بایسـتي در سـطح جامعـه 

مـورد توجـه قـرار گیرد. 
مهنـدس ایمانلو مدیرعامل شـرکت در سـومین روز 
از هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب در برنامـه 
زنـده تلویزیونی سـحرلر به منظور تبییـن اهمیت و 
جایـگاه آب در زندگی روزمره شـهروندان و نهادینه 
کـردن فرهنـگ مصرف بهینـه و صرفـه جویی در 

مصـرف آب، حضـور یافت. 
وی در ایـن برنامـه بـا اشـاره بـه اینکـه تنهـا راه 
مقابلـه بـا خشکسـالی، سـازگاری با کم آبی اسـت 
گفـت: هرچنـد امسـال الحمـدهلل بارش ها از رشـد 
خوبـی در اسـتان مـا برخـوردار بـود ولـی بـا توجه 
بـه کاهـش نـزوالت جـوی در سـال های اخیـر و 
بـروز خشکسـالی و محدودیـت جـدی منابـع آب 
شـرب در مناطـق مختلـف کشـور و به تبـع آن در 
اسـتان و همچنین روند افزایـش میزان مصرف آب 
متوسـط شـهروندان، احتمال بروز نوسانات مصرف 
و کمبـود آب در تابسـتان امسـال وجـود دارد. بـه 
همیـن منظـور نهادینـه کـردن فرهنـگ صحیـح 
مصـرف آب ضـروری مـی باشـد لـذا شـهروندان 
بایـد توجـه داشـته باشـند که واقعـا مـا محدودیت 
جـدی در تامیـن آب شـرب در اسـتان داریم و الزم 
اسـت با اسـتفاده از شـیرآالت کاهنده مصرف آب و 
همچنین با اسـتفاده از لباسشـوئی و ظرفشویی های 
اسـتاندارد و هـم چنین با اسـتفاده از سـایر راه های 
صحیـح مصرف آب نسـبت به صرفـه جویی از این 

نعمـت الهی کوشـا باشـیم. 
مدیـر عامـل شـرکت درادامه به هفتـه صرفه جویی 
هفتـه  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  آب  مصـرف  در 
صرفه جویـی در مصـرف آب همـه سـاله از یکـم 
لغایـت هفتم تیرماه در سراسـر کشـور بعنوان هفته 
صرفه جویـی مصرف آب نامگذاری شـده و شـرکت 
آب و فاضـالب آذربایجـان شـرقی نیـز همـگام بـا 
سـایر اسـتانها اقدامـات اساسـی در جهـت مصرف 

بهینـه شـهروندان انجـام مـی دهد. 
مهنـدس ایمانلـو در خصـوص صرفـه جویـی در 
مصـرف آب خطـاب بـه شـهروندان عزیـز گفـت: 
صرفه جویـی کار سـخت و عجیبـی نیسـت. اگر ما 
بـه اندازه  نیـاز و درسـت از منابع انـرژی مثل آب و 

بـرق و گاز اسـتفاده کنیـم، صرفه جویـی کرده ایـم. 
جملـه، اسـتفاده نکـردن از نعمت هـای ارزشـمندی 
کـه خـدا در اختیارمـان قـرار داده، جملـه صحیحی 
نیسـت، اتفاقـاً صرفه جویـی یعنـی »از نعمت هـای 
خـدادادی خـوب و درسـت و بـه جـا و بـه انـدازه 
اسـتفاده کنیـم و مواظب باشـیم حتـی ذره ای از آن 
هـدر نـرود«. حفاظـت از آب هـای زیـر زمینـی نیاز 

به عـزم ملـی دارد. 
مدیرعامـل شـرکت همچنیـن ضمـن درخواسـت 
مجدد از همشـهریان عزیز درخصوص عدم اسـراف 
آب شـرب بهداشـتی و صرفـه جویـی درخصـوص 
ایـن مایـه حیـات گفـت: الگوهـای توصیـه شـده 
بـرای مصـارف سـرانه خانگـی بـرای هر نفـر150 
لیتـر در شـبانه روزبـوده که متاسـفانه در اسـتان ما 
190 لیتـر می باشـد کـه در این راسـتا اولویت مهم 
شـرکت، حفاظـت از منابـع آب و ترویـج فرهنـگ 
صحیـح مصـرف بهینـه آب بـوده و ایـن نیازمنـد 
تغییـر در نگرش مدیریت مصرف آب می باشـد که 
امیدواریم شـهروندان محترم بـا رعایت آنها و دقت 
در نحـوه مصـرف آب از اتـالف بیشـتر مایه حیات 

نمایند.  جلوگیـری 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  افـزود:  وی 
آذربایجان شـرقی تمهیـدات و برنامه ریـزی الزم را 
بـرای مدیریت بهینه منابع آب و اسـتفاده درسـت و 
صحیـح اتخـاذ نموده اسـت. در این راسـتا شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقي نسـبت 
بـه تهیـه تعـدادي از ابزارهـاي کاهنـده مصـرف از 
واحدهـاي تولیـدي داراي اسـتاندارد، اقـدام نمـوده 
و ابـزار مذکـور را از طریـق ثبـت نـام در سـایت بـا 
تکمیـل فـرم ثبـت نام بـه صـورت تلفني بـا اعالم 
شـماره اشـتراک و حضور در ادارات تابعه کالنشـهر 

تبریـز بصـورت نقـد و اقسـاط در اختیار مشـترکین 
محتـرم قـرار مـی دهد. 

وی در ادامـه در خصـوص اجـرای شـبکه فاضالب 
گفـت:  فاضـالب  خانه هـای  تصفیـه  احـداث  و 
ایـن شـرکت در حـال حاضـر 100درصـد جمعیـت 
شـهری در 61 شـهر اسـتان بـا جمعیتی بالـغ بر 2 
میلیون و810 هزار نفر را تحت پوشـش آب شـرب 
بهداشـتی قـرار داده و همچنین در حـال حاضر 65 
از جمعیـت شـهري اسـتان و نزدیـک75  درصـد 
درصـد از جمعیـت کالنشـهر تبریزتحـت پوشـش 
تاسیسـات جمـع آوري و دفـع بهداشـتي فاضـالب 
قـرار دارد کـه بیـش از میانگین کشـوری می باشـد. 
مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
خانـه  تصفیـه  دوم  مـدول  اجـرای  در خصـوص 
فاضـالب تبریـز گفت: یکی از اهـداف مهم اجرای 
مـدول دوم تصفیـه خانه فاضالب کالنشـهر تبریز 
اسـتفاده از پسـاب تصفیـه شـده بعنـوان تامیـن 
کننـده بخشـی از آب مـورد نیـاز جهـت احیـای 
دریاچـه ارومیـه بـوده که بالغ بـر 75 میلیـون متر 
مکعـب در سـال پسـاب تصفیـه شـده اش پس از 
بهـره بـرداری بـه دریاچه ارومیـه انتقال مـی یابد. 
مدیر عامل شـرکت در پایان افـزود: کلیه کارکنان 
شـرکت آب و فاضـالب در سـطح اسـتان نیـز بـه 
صـورت شـبانه روز فعـال هسـتند تـا بـه مـردم 
شـریف اسـتان خدمـات رسـانی مطلـوب انجام و 
اصلـی ترین نیاز شـهروندان یعنـی آب را با کمیت 
و کیفیـت مناسـب و به نحو مطلوب به مشـترکین 

برسـانند.  گرامی 
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طرح ملی آموزشی »بانوی آب و مدیریت مصرف«
 برگزار می شود

نقـش موثـر بانوان در فرهنگ سـازی کانون خانـواده و در پی آن در 
جامعـه، از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. 

اسـتان  فاضـالب  و  آب  عامـل شـرکت  مدیـر  ایمانلـو  مهنـدس 
آذربایجـان شـرقی با اعـالم این مطلب گفـت: . با توجه به شـرایط 
آب و هـوای خشـک و نیمه خشـک کشـور و بـه تبع آن اسـتان، و 
اهمیـت حیاتی بودن آب، ضروری اسـت با انجـام اقدامات فرهنگی، 
آگاه سـازی و اصالح رفتار مصرف آب مشـترکین در جهت حفاظت 

از منابـع آبـی و حفـظ محیط زیسـت حرکـت نمود. 
وی افـزود: همـه سـاله در فصل تابسـتان شـاهد افزایش چشـمگیر 
مصـرف آب توسـط مشـترکین عزیـز هسـتیم کـه در نتیجـه آن با 
افـت فشـار شـبکه آب در برخـی از نقـاط شـهر روبـرو مـی شـویم 
بـه همیـن خاطـر شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بـا همـکاری و 
مشـارکت سـازمان مردم نهاد )NGO( »خانه محیط زیسـت« اقدام 
بـه برگـزاری »طرح آموزشـی بانـوی آب و مدیریت مصـرف آب با 

رویکـرد آموزشـی، ترویجـی و پژوهشـی« نموده اسـت. 
وی ادامـه داد: شـرکت آب و فاضـالب اسـتان نیـز تـالش می کند 
بـا ایـن حرکـت و با هدف جلـب توجه جامعـه، نگاه جامعـه و مردم 

را بـه موضـوع حیاتی آب معطـوف نماید و در این راسـتا نقش موثر 
بانـوان در فرهنـگ سـازی کانون خانـواده و در پـی آن در جامعه از 

اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت. 
مدیـر عامـل شـرکت در ادامه، به اهـداف کلی این طرح اشـاره کرد 
وگفـت: از اهـداف کلـی ایـن طـرح می تـوان بـه مشـارکت بانوان 
در مدیریـت مصـرف آب و همچنیـن جلـب مشـارکت همگانـی در 

اصـالح الگوی مصـرف آب اشـاره کرد. 
وی همچنیـن در خصـوص اهـداف جزئـی ایـن طرح نیز گفـت:  از 
اهـداف جزیـی ایـن طـرح می تـوان ایجـاد پـل ارتباطـی و موثر با 
مـردم، تشـویق شـهروندان به اسـتفاده از لوازم کاهنـده مصرف آب 
و تقویـت رویکـرد مسـئولیت اجتماعـی و فرهنـگ دیگرخواهی در 

راسـتای صیانـت از منابـع طبیعـی و آبی کشـور اشـاره کرد. 
کشـور  در  آبـی  منابـع  محدودیـت  کـرد:  اضافـه  وی 
علـی الخصـوص در کالنشـهرها برای مـردم قابل ملمـوس بوده و 
ضـرورت مصـرف بهینـه آب را مـی طلبد در این راسـتا الزم اسـت 
مفاهیـم و هشـدارهای مصـرف، بنحوی بـرای مردم اطالع رسـانی 
شـود که بدون شـک نقش بانـوان در ارتقاء فرهنـگ مصرف بهینه 
غیـر قابـل انـکار مـی باشـد بنابرایـن ضـرورت ارائـه آموزش هـای 
صرفه جویـی در مصـرف آب در مجتمع های مسـکونی بـرای بانوان 

بیـش از پیش احسـاس می شـود. 
مهندس ایمانلو افزود: در این راسـتا شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
امسـال اقـدام بـه راه انـدازی و ایجـاد طـرح بانـوی آب و مدیریـت 
مصـرف آب در جهـت ارتقـای فرهنـگ »حفظ آب، حفـظ زندگی« 
همزمـان بـا آغـاز فصل تابسـتان و هفتـه صرفه جویـی در مصرف 
آب و بـا مشـارکت و اسـتفاده از ظرفیـت و توانمندی هـای سـازمان 

مـردم نهاد نموده اسـت. 
رئیـس هیئت مدیره شـرکت اضافه کـرد: از مهمتریـن ابزار حصول 
توسـعه پایـدار، اسـتفاده از ظرفیت کارآمـد و تاثیرگذار سـازمان های 
مـردم نهـاد در فرهنـگ سـازی، جلب اعتمـاد و مشـارکت همگانی 
مـی باشـد کـه در سـطح ملی و اسـتانی مـی تـوان از آن بهـره برد 
کـه در ایـن راسـتا بـا عنایـت بـه کسـب بازخوردهـای مناسـب در 
طـرح خانـه تکانـی و مدیریت مصرف آب، قرار اسـت امسـال طرح 
بانـوی آب بـا هماهنگـی شـرکت مهندسـی آب و فاضالب کشـور 
و بـا مشـارکت سـازمان های مـردم نهـاد در سـطح کشـور را ارائه و 

اجرایـی کنیم. 
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اولیـن جلسـه تحـول اداری بـا رویکـرد حذف 
و یـا کاهـش فرایندهـای زائـد یـا فعالیت های 
ارائـه خدمـات با حضـور دکتر فتـح زاده معاون 
توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی سـازمان 
مهنـدس  اسـتان،  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت 
ایمانلـو مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب 
در  مدیـران  از  تعـدادی  و  آذربایجـان شـرقی 

سـالن کنفرانـس شـرکت برگـزار شـد. 
در ابتـدای ایـن جلسـه مهنـدس ایمانلو ضمن 
تشـکر و قدردانـی از حضـور دکتـر فتـح زاده 
در شـرکت آب و فاضـالب اسـتان در سـخنان 
کوتاهـی، رویکـرد شـرکت در ارائـه خدمات به 
مـردم، حذف و یـا کاهش فرایند هـای زائد و یا 
فعالیتهـای مربوط بـه انجام خدمات را تشـریح 
کـرده و گفـت: تـالش مـی کنیـم با اسـتفاده 
از ظرفیـت دانشـی ایجـاد شـده در کارکنـان و 
همچنیـن توسـعه بخـش فنـاوری اطالعـات، 
کاهـش  یـا  حـذف  در  منـد  نظـام  بصـورت 

گامهـای زائـد ارائـه خدمـت بـه مـردم تمرکز 
 . کنیم

در ادامـه جلسـه، معـاون برنامه ریـزی و منابع 
در  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  انسـانی 
گزارشـی ضمن اشـاره بـه عملکرد کمیسـیون 
توسـعه مدیریت و کمیته هـای زیر مجموعه در 
سـال 96 بـه عنوان مبنـا و اسـاس برنامه های 
تحـول اداری، بـه تشـریح الزامات مـورد تاکید 
کمیته هـای  و  مدیریـت  توسـعه  کمیسـیون 
شـرکت  یافتـه  انجـام  اقدامـات  و  پنج گانـه 

مرتبـط بـا هـر حـوزه پرداخت. 
همچنیـن مدیـر دفتـر برنامـه ریـزی شـرکت 
نیـز بـا ارائـه گـزارش تفصیلـی، بـه اقدامات و 
یافتـه شـرکت در بخـش  انجـام  برنامه هـای 
امـور مشـترکین در راسـتای کاهـش مراجعات 
انجـام غیـر حضـوری خدمـات پرداختـه و  و 
اظهار داشـت کـه با انجام ایـن اقدامات، ضمن 
صرفـه جویـی در هزینه های شـرکت، از میزان 

مراجعـه مردم به اداره کاسـته شـده و همچنین 
موضـوع مدیریت سـبز و ارتقاء سـالمت اداری 

نیـز تامین شـده اسـت. 
بـه  خدمـت  ارائـه  انجـام  توضیـح  در  وی 
مشـترکین بویـژه در بحـث واگذاری اشـتراک 
جوابیـه  اخـذ  مـدت  طوالنـی  رونـد  بـه  آب، 
اسـتعالم از شـهرداری ها اشـاره کـرده و اظهار 
داشـت که درصـورت حل این مشـکل، امکان 
واگـذاری کنتور در حداقل زمـان ممکن فراهم 

شـد. خواهد 
در ادامـه، هریـک از همـکاران بـه ارائـه نکتـه 
بـه  جلسـه  موضـوع  پیرامـون  خـود  نظـرات 
کاهـش  بـا  مرتبـط  برنامه هـای  و  اقدامـات 

نمودنـد.  اشـاره  ارائـه خدمـت  گامهـای 
در پایـان، دکتر فتح زاده ضمن ابراز خرسـندی 
از حضـور در شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
اقدامـات  و  فعالیتهـا  از  شـرقی،  آذربایجـان 
انجـام یافتـه شـرکت در حـوزه تحـول اداری 
و فعالیت هـای روبـه مـردم، تقدیـر و تشـکر 
نمـوده و گفـت کـه بـا توجه بـه نظـر مقامات 
ارشـد اسـتانی در نظـر داریـم بـا برنامـه ریزی 
مناسـب، نسـبت بـه تسـهیل ارائه خدمـات در 

دسـتگاههای اجرایـی اقـدام کنیـم. 
وی همچنیـن قـول مسـاعد داد که با تشـکیل 
جلسات با دسـتگاههای اجرایی ذینفع در انجام 
فرایندهـای عمومـی شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان بویژه شـهرداریها، در جهت حل مشکل 

طرح شـده تـالش نمایند. 

برگزاری جلسه تحول اداری در 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

انتصابات
طی احکام جداگانه از سوی مهندس ایمانلو  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی انتصابات ذیل صورت گرفت:

ـ آقای مهندس محمد خانی به عنوان معاون مهندسی و توسعه 
ـ آقای مهندس قاسم ابراهیم زاده به عنوان سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد 

ـ آقای غالمحسین یوسف زاده به عنوان مدیر دفتر برنامه  ریزی ـ کنترل و ارزیابی طرح ها 
ـ آقای امیر حسن طالبی به عنوان سرپرست امور آب و فاضالب هشترود 

ـ آقای نادر قلی یان به عنوان سرپرست امور آب و فاضالب هوراند
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بمناسـبت روز جهانـی کار و کارگـر از کارکنان 
نمونه شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی 

تجلیل شـد. 
مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامـل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی بـه همراه 
معاونین شـرکت در مراسـمی که بمناسبت روز 
جهانـی کار و کارگر و گرامیداشـت این روز و با 
حضـور همکاران نمونه شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان بمنظـور تجلیل از این همـکاران برگزار 

شد، شـرکت کردند. 
مهنـدس ایمانلـو در این مراسـم ضمن تبریک 
اعیـاد مبارک شـعبانیه و والدت حضرت مهدی  
منزلـت  و  کار  ارزش  گرامیداشـت  و  )عـج( 
واالی کارگـر گفـت: مـا همـواره بـا تـالش و 
کوشـش کلیـه همـکاران عزیـز و بهره گیـری 
کارهـای  انجـام  شـاهد  پویـا  اندیشـه های  از 
و  بالندگـی  موجـب  کـه  اثرگـذار  و  ارزشـمند 
کسـب افتخـارات متعـدد در اکثـر زمینه هـای 
کاری را فراهـم نمـوده اسـت، بـوده ایـم و این 
موفقیت هـا، بـا عنایـات خداوند منـان و تالش 
و زحمـت شـبانه روزی کلیـه همـکاران کـه با 
بـروز توانائی هـا و قابلیت هـای ارزشـمند خـود 
در عرصـه خدمـات رسـانی بـه شـهروندان رخ 

داده اسـت، محقـق شـده اسـت. 
مهنـدس ایمانلـو در ادامـه بـا اشـاره بـه نقش 
همـکاران در موفقیت هـای حاصله در شـرکت 
تالش هـای  و  زحمـات  شـاهد  مـا   : گفـت 
همـکاران هسـتیم و نقـش همـکاران نمونـه 

در موفقیت هـای حاصله در شـرکت انکارناپذیر 
اسـت. بنابرایـن تـالش آنهـا قابل تقدیـر بوده 
و ماهـم تـالش مـان برایـن اسـت تـا بتوانیم 
کارهایـی که درتوان داریم و در شـان و منزلت 

همـکاران اسـت، انجـام دهیم. 
وی در ادامـه به عملکرد شـرکت در بخش های 
مختلـف اشـاره کـرد و گفـت: شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا تالش 
کلیـه همـکاران در ایـن مـدت، در بخش هـای 
مختلـف کارهـای مهـم و خوبـی انجـام داده 

ست.  ا

ایمانلـو  مهنـدس  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  پرسـنل  عملکـرد 
کـرد  ارزیابـی  خـوب  را  آذربایجان شـرقی 
جـزو  را  فاضـالب  و  آب  شـرکت  وکارکنـان 
پرسـنل  پرتالش تریـن  و  زحمتکش تریـن 
عنـوان کـرد و از مدیـران وکلیـه کارگـران و 

نمـود.  قدردانـی  شـرکت  ایـن  کارکنـان 
درپایـان مراسـم مدیـر عامـل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان از 40 نفـر از همـکاران نمونه 
شـاغل در نقـاط مختلف اسـتان با اهـداء جوایز 

و لـوح تقدیـر تجلیل بعمـل آورد. 

با تجلیل از همکاران نمونه در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

روز جهانی کار و کارگر گرامی داشته شد

تسلیتوهمدردی

همکارانمحترمجنابآقایان
مهدیالفقیه،سعیدکریمی،رضاآقاکرمی،غالمرضاعبدالهیوعلیرضاموسیپور

بـا کمـال تأسـف و تألـم مصیبـت وارده را تسـلیت عـرض نمـوده، از خداونـد متعـال علو درجـات بـرای آن مرحومین و 
صبـر و شـکیبایی و سـالمتی بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان محتـرم مسـئلت می نمائیـم. مـا را در غـم خود شـریک بدانید.

روابطعمومیشرکتآبوفاضالب
استانآذربایجانشرقی
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شـرکت آب و فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقی در سـومین جشـنواره 
و نمایشـگاه توانمندیهـای بهـره بـرداری و نگهـداری در صنعـت آب و 
فاضـالب کشـور توانسـت دو عنوان طـرح برگزیده این جشـنواره را از آن 

خـود نمـوده و لـوح تقدیـر و تندیـس دریافـت نماید. 
در مراسـم اختتامیـه ایـن جشـنواره کـه در محـل نمایشـگاه بیـن المللی 
شـهر آفتـاب بـا حضـور قائـم مقـام وزیـر نیـرو، معاونیـن و مشـاوران 
شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب کشـور، مدیـران عامـل شـرکت های 
آب و فاضـالب شـهری و روسـتایی و کلیـه شـرکتهای بخش خصوصی 
و سـازندگاه و تولیـد کننـدگان در ایـن حـوزه برگـزار شـد، شـرکت آب و 

فاضـالب آذربایجـان شـرقی توانسـت در بخش های»پکیج حـذف بو در 
ایسـتگاه های فاضالب «و»طراحی و سـاخت خـودروی مدیریت بحران« 
عناویـن برگزیـده را کسـب و لـوح تقدیـر و تندیـس جشـنواره رادریافت 

نمـوده و همچنیـن بـرای غرفـه برتـر نیز لـوح دریافـت نمود. 
الزم بـه توضیـح اسـت در این نمایشـگاه شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
آذربایجـان شـرقی اقدامات و دسـتاوردهای خـود را از تاریخ 15 لغایت 19 
اردیبهشـت مـاه سـالجاری در محـل نمایشـگاه بیـن المللی شـهر آفتاب 

بمعرض دیـد عموم قـرار داد. 

کسب 2 عنوان طرح برگزیده سال 97 در جشنواره و نمایشگاه توانمندی های

 بهره برداری در صنعت آب و فاضالب کشور

مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی: 

سامانه قرائت و صدور قبض آنی در شرکت آب و فاضالب استان
 آذربایجان شرقی در حال اجرا است

اسـتان فاضـالب  و  آب  شـرکت 
از  صیانـت  راسـتاي  در  شـرقی  آذربایجـان   
اجـراي  در  همچنیـن  و  شـهروندي  حقـوق 
بـه  اقـدام  مقاومتـي  اقتصـاد  دسـتورالعمل هاي 
طراحـي و اجراي سیسـتم قرائـت آنالین و صدور 
قبـض آنـي در محل انشـعابات مشـترکین نموده 

اسـت. 
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت آب و فاضالب 

اسـتان آذربایجـان شـرقی، مهنـدس ایمانلو مدیر 
عامـل شـرکت گفـت: بـا اجـراي ایـن طـرح بـه 
جـاي مراجعـه مکـرر جهـت قرائـت، کنتـرل و 
پخـش قبـوض، ماموریـن با یـک بـار مراجعه به 
درب منازل مشـترکین نسـبت بـه قرائت و صدور 
قبض بصـورت همزمان در محل انشـعابات اقدام 

و تحویـل مشـترکین محترم مـي گردد. 
دیگـر  مزایـاي  بـه  ادامـه  در  ایمانلـو  مهنـدس 
طـرح قرائـت و صـدور قبـض آنی آب و سـهولت 
انجـام آن اشـاره کـرد و افـزود: کنتـرل دقیـق و 
آسـان ارقـام ثبـت شـده در روي قبـوض صـادره 
توسـط مشـترکین گرامـي و تطبیـق آن بـا ارقام 
از  اطمینـان  و  خویـش  مصرفـي  آب  کنتـور 
صحـت آن، کاهـش مصـرف کاغـذ در راسـتاي 
مدیریـت سـبز و کمـک بـه حفـظ و نگهـداري 
جنگل هـا، اقـدام بـه اصـالح و استانداردسـازي 

و  عکـس  ارسـال  بـا  غیرمجـاز  انشـعابات 
از  اطمینـان  شـرکت،  سـتاد  بـه  الزم  تصاویـر 
دلیـل  بـه  محـل  در  قرائـت  ماموریـن  حضـور 
 GPRS کنتـرل ایشـان از طریـق سیسـتم هـاي
بـه  ماموریـن  مراجعـه  زمـان  دقیـق  ثبـت  و 
ایـن طـرح   از  اسـتفاده  مزایـای  از  منـازل  درب 

می باشد. 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
آذربایجـان شـرقی در پایـان بـه تعداد مشـترکین 
تحـت پوشـش ایـن طـرح اشـاره کـرد و افـزود: 
تاکنـون 47 درصـد از مشـترکین این شـرکت به 
تعـداد 525000 فقره انشـعاب تحت پوشـش این 
طـرح بـوده اسـت و در شـهرهاي تبریـز، مرنـد و 
شـهرهاي تابعـه، مراغـه ، شبسـتر و شـهرهاي 
تابعـه، هادیشـهر ، جلفـا و میانه در حـال اجرا مي 

. باشد 
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و  مدیران  گردهمایي  بزرگترین  که  انرژی  ساالنه  همایش  دوازدهمین 
موضوعات  بر  تمرکز  با  گردد  مي  محسوب  کشور  انرژي  حوزه  متخصصان 
زنجیره  در  خالق  »سامانه های  شعار  با  انرژي  بخش  کاربردي  و  سیاستي 
با حضورمقام عالی وزارت  انرژی- آب- محیط زیست« در خرداد ماه 1397 
صاحبنظران  و  اساتید  شرکت  با  و  وزارتخانه  این  انرژی  و  برق  معاون  نیرو، 
برجسته بین المللي و داخلي، مشتمل بر بخش هاي ارائه مقاالت، کارگاه هاي 

آموزشي، سخنراني هاي کلیدي و میز گردهاي تخصصي برگزار گردید. 
در  و  ایران  اسالمي  جمهوري  انرژي  ملي  کمیته  نظر  زیر  که  همایش  این 
بصورت  انرِژي  جهاني  شوراي  در  عضویت  با  کشور  اهداف  تحقق  راستاي 
و  دانشگاه ها  مرتبط،  مراکز  و  سازمان ها  گسترده  مشارکت  با  ساالنه  دو 
به  که  است  آن  از  حاکي  گردد  می  تشکیل  تحقیقاتي  و  علمي  موسسات 
اساتید  پذیرش مدیران، محققان،  و کاربردي، مورد  رویداد علمي  عنوان یک 

و کارشناسان داخلي و خارجي قرار گرفته است. 
در این دوره و برای اولین بار دبیرخانه همایش نسبت به ارزیابی مدیران انرژی 

اقدام  و شرکت ها  ارگان ها  میان سازمان ها،  از  برتر 
نمود بطوری که عملکرد مدیران انرژی سازمانها و 
از  زیست  محیط  »آب«  انرژی  با  مرتبط  ارگانهای 
جمله شرکت های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز 
برق،  توزیع  شرکتهای  ای،  منطقه  برق های  ایران، 
شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب، گروه 
نظام مهندسی  تهران، سازمان های  مپنا، شهرداری 

و. . . ، مورد بررسی قرار گرفت و 13 نفر بعنوان مدیر برتر انتخاب گردیدند که از 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، مهندس داود ارجمند مدیر دفتر 

انرژی و سیستم های تله متری شرکت یکی از برگزیدگان این همایش بود. 
الزم به ذکر است نمونه ای از اقدامات انجام یافته در خصوص مدیریت مصرف 

انرژی توسط شرکت بشرح زیر می باشد: 
به  تبریز  کلیه مخازن  دور  راه  از  کنترل  و  متری  تله  اجرای سیستمهای  ـ   1
ظرفیت 535 هزار متر مکعب و چاههای آب تبریز با هدف کاهش هدر رفت 
آب و مصرف انرژی با مانیتورینگ و کنترل بر روی سطح، دبی، فشار و کلر 

باقیمانده آب مخازن
2 ـ مهندسی مجدد تاسیسات به منظور افزایش راندمان سیستم بطوریکه این 

شاخص در 5 سال گذشته از 56. 11 به 59. 19 بهبود یافته است. 
3 ـ صرفه جویی انرژی به میزان 240 میلیارد ریال در 5 سال گذشته

4 ـ اخذ گواهینامه ایزو 50001 برای تصفیه خانه فاضالب تبریز

مدیر دفتر انرژی شرکت آب و فاضالب استان از طرف کمیته ملي انرژي 

ایران به عنوان »مدیر برتر انرژی« انتخاب شد

ارزیابی سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران و ارزیابی 

EAST QUESTONNIER طرح های سبز براساس منطق
فلــزات  معرفــی طــرح »حــذف  بدنبــال 
ــه  ــه ب ــر در ثانی ــت 10 لیت ــا ظرفی ــنگین ب س
ــوان  ــه عن ــمایی« ب ــیون پالس روش کاویتاس
و  آب  شــرکت  زیســتی  محیــط  طــرح 
فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی ارزیابــی 
ســیزدهمین دوره جایــزه مدیریــت ســبز 
ایــران و ارزیابــی طــرح هــای ســبز براســاس 

 EAST QUESTONNIER منطــق  
ــی زیســت  ــزه جهان ــن جای ــوان معتبرتری  بعن
محیطــی در شــرکت آب و فاضــالب اســتان 

آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.

ــرکت آب  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی ، 
ســیزدهمین دوره فراینــد ارزیابــی جایــزه 
مدیریــت ســبز در تاریــخ 16 تیــر مــاه ســال 
جــاری  توســط تیــم ارزیابــی اعزامــی از 
ــرکت  ــران درش ــبز ای ــت س ــن مدیری انجم
آب و فاضــالب اســتان  انجــام پذیرفــت 
و عملکــرد ایــن شــرکت در حــوزه هــا و 
ــاس  ــر اس ــت ب ــف فعالی ــای مختل بخش ه
شــاخص ها و معیارهــای مــدل مدیریــت 
ــن  ــد . ای ــع گردی ــی واق ــورد ارزیاب ــبز م س

ــا  ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــا برگ ــی ب ارزیاب
ــای  ــران و رؤس ــی ، مدی ــم ارزیاب ــور تی حض
ــا  ــط ب ــم هــای مرتب ــن تی واحدهــا و همچنی
ــزار  ــبز برگ ــت س ــدل مدیری ــای م ــار ه معی

ــد . گردی
ــی  ــزه جهان ــد : جای ــی افزای ــزارش م ــن گ ای
ــوان  ــبز EAST( 2018( بعن ــای س ــروژه ه پ
ــی و  ــع ارزیاب ــن مرج ــن و معتبرتری بزرگتری
ــط زیســتی  ــای محی ــده از طرح ه حمایت کنن
ــت  ــال فعالی ــور در ح ــش از 180 کش ــا بی ب
ــط  ــای محی ــن طرح ه ــد و بزرگتری ــی باش م

  بقیهدرصفحهبعدی
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توسـعه  کمیسـیون  نشسـت  اولیـن 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیریـت 
زمانبنـدی  برنامـه  طبـق  شـرقی  آذربایجـان 
اعالم شـده با حضـور معاونت توسـعه مدیریت 
اسـتان،  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان 
همـکاران و اعضـای کارگروه توسـعه مدیریت 
آذربایجـان  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 

شـرقی برگـزار شـد. 
و  آب  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فاضـالب اسـتان آذربایجـان شـرقی،در ابتدای 
از  کوتاهـی  گـزارش  بیـان  بـا  نشسـت  ایـن 
ویـژه  بـه  اداری  تحـول  حـوزه  فعالیتهـای 
اقدامـات انجـام یافتـه پیرامون دسـتورکار های 
مدیریـت  توسـعه  معاونـت  ازاهتمـام  جلسـه، 
ایشـان  همـکاران  و  اسـتان  برنامه  ریـزی  و 
و  کمیسـیون  جلسـات  مسـتمر  برگـزاری  در 

شـد.  تقدیـر  مدیریتـی  کمیته هـای 
در ادامـه ایـن نشسـت دسـتورکارهای جلسـه 
بشـرح ذیـل قرائـت و پـس از بحث و بررسـی 

تصمیـم گیری هـای الزم بعمـل آمـد: 
ـ عملیاتی نمودن بخشنامه ریاست محترم جمهور 
درخصـوص ارائـه خدمـات از طریق میـز خدمت 
و  شـبکه  ارتبـاط  سیسـتم  ارتقـاء  بررسـی  ـ 

شـرکت  سـتاد  بـا  مناطـق  کامپیوتـری 
ـ ارائـه گـزارش از اسـتقرار مدیریـت دانش در 

شـرکت و انتخـاب برنامه هـای بهبـود
در ادامـه، مهنـدس ایمانلو مدیر عامل شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان ابالغیه هـای اخیـر در 
مورد اسـتقرار میز خدمت در شـرکت را فرصت 

بسـیار مغتنمی برای توسـعه و ارتقاء خدمات به 
مشـترکین اعـالم کرده و با اشـاره بـه اقدامات 
انجـام یافتـه از زمـان ابـالغ دسـتورالعمل بـر 
ضـرورت پیگیـری و اسـتقرار کامـل آن تاکیـد 

نمود. 
توسـعه  معاونـت  نشسـت،  ایـن  انتهـای  در 
مدیریـت ضمـن اسـتقبال از کارهـای صـورت 
گرفتـه در شـرکت بـه ویـژه در حـوزه مدیریت 
دانـش، بـر اشـتراک گـذاری ایـن اقدامـات بـا 

سـایر دسـتگاه های اجرایـی تأکیـد نمـود. 

برگزاری نشست کمیسیون توسعه مدیریت 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

زیســتی از ســوی ســازمان ملــل بــه منظــور 
ــود.  ــپرده می ش ــاد س ــن بنی ــه ای ــارت ، ب نظ
در  طــرح   11000 از  بیــش  ســاله  هــر 
ــتی  ــط زیس ــای محی ــوآوری  ه ــای ن حوزه  ه
بــرای ارزیابــی بــه ایــن بنیــاد ارســال 
ــدور  ــه ص ــر ب ــه منج ــن برنام ــردد. ای می  گ
شــناخته  کــه  بیــن  المللــی  گواهینامــة 
جهــان  ســطح  در  تأییدیــه  شــده ترین 
اعتبــار  باالتریــن  از  و  می  شــود  اســت 
ــی  ــاله در روز جهان ــر س ــت. ه ــوردار اس برخ
ــده  ــه ش ــای پذیرفت ــت طرح ه ــط زیس محی
ــه  ــل ب ــازمان مل ــت س ــه و حمای ــه توصی ب

ــود. ــی ش ــه م ــان ارائ جهانی
آب   شــرکت  می ســازد  نشــان  خاطــر 

فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی  در 
ــر  ــور مؤث ــا حض ــز ب ــته نی ــال های گذش س
در فرآینــد جایــزه مدیریــت ســبز ایــران 
ــا  ــق ب ــی منطب ــن الملل ــی بی ــام ارزیاب و انج
ــق  ــبز ، منط ــت س ــدل مدیری ــای م معیاره
ــه  ــن ارائ EAST Questionnaire  و همچنی

ــت  ــه دریاف ــق ب ــدد ، موف ــای متع ــروژه ه پ
ــف  ــای مختل ــس ه ــا و تندی ــه ه گواهینام
ــبز  ــت س ــن مدیری ــه انجم ــوی دبیرخان از س
ایــران ، جامعــه مدیریــت ســبز اروپــا و بنیــاد 

ــت . ــده اس ــرژی گردی ــی ان جهان
پــروژه  »حــذف فلــزات ســنگین بــا ظرفیــت 
10 لیتــر در ثانیــه بــه روش کاویتاســیون 
پروژه هــای  راســتای  در  پالســمایی« 
ــج  ــی شــرکت انجــام شــده کــه نتای تحقیقات

بســیار ارزنــده ای در توســعه فرایندهــای 
تصفیــه آب داشــته و نســبت بــه ســایر 
روش هــای متــداول از مزایــای زیــر برخــوردار 

ــت : اس
ــواد  ــه م ــه افــزودن هرگون ــاز ب ـ عــدم نی

ــیمیایی ش
ـ حذف فلزات سنگین با راندمان باال

ــه بســیار پاییــن در حــدود  ـ زمــان تصفی
2 دقیقــه

ـ بهــره بــرداری آســان نســبت بــه ســایر 
ش ها و ر

ـ کاهش COD و BOD و بوهای نامطبوع
ـ فضــای بســیار کــم جهــت نصــب 

سیســتم
نگهــداری  پاییــن  بســیار  هزینــه  ـ 

سیســتم
ـ تکنولوژی کامال بومی

ـ کنترل PH تا حد نرمال

ادامهازصفحهقبلی   

ارزیابی سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز...
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درمورد آب مجازی، سفید و خاکستری چه می دانید؟
تهیهوتدوین:دفترروابطعمومیوآموزشهمگانیشرکتآبوفاضالبآذربایجانشرقی

1 ـ آب مجازی:

مقـدار آبـی که یـک کاال و یا یـک فرآورده کشـاورزی طـی فرآیند  تولید 
مصـرف می کنـد، تا بـه مرحله تکامل برسـد و مقدار آن معـادل جمع کل 
آب مصرفـی در مراحـل مختلـف زنجیـره تولید از لحظه شـروع تـا پایان 

می باشـد، آب مجـازی نامیده می شـود. 
صفـت مجـازی در ایـن تعریـف بـدان معناسـت کـه بخـش عمـده آب 

مصرف شـده طـی فرآیند تولیـد، در محصول نهایی وجـود فیزیکی ندارد 
و در حقیقـت بخـش بسـیار ناچیـز از آب مصرفـی در پایان بـه عنوان آب 

واقعـی در بافـت محصـول باقی خواهـد ماند.
نکتـه مهـم این اسـت کـه صفت  مجـازی به معنـای غیر واقعی نیسـت، 

بلکـه صریحـاً بایـد گفت کـه آب مجـازی، آب کاماًل واقعی اسـت. 
در جـدول زیـر مقـدار آب مصرفـی بـرای تولیـد مقـدار مشـخصی از 

اسـت: شـده  آورده  مختلـف  محصـوالت 

2 ـ آب سفید:
آب پاکـی را کـه پـس از تصفیـه در سیسـتم انتقـال آب شـهری جریان می یابـد و پیش از خروج از شـیر آب هیچ گونـه اسـتفاده ای از آن صورت نگرفته 

است، آب سفید گویند.

متوسط مقدار آب مورد نیاز برای برخی مواد غذایی و کاالهای مصرفی
آب مجازی )لیتر(کاال یا مواد غذاییآب مجازی)لیتر(کاال یا مواد غذایی

190یک لیوان آب سیب2500یک کیلو گرم برنج

50یک عدد پرتقال3700یک کیلو گرم گوشت مرغ

1300یک کیلو گرم گندم200یک بسته 200 سی سی شیر

1400یک کیلو گرم جو140یک فنجان قهوه 

2500یک قالب پنیر 500 گرمی35یک فنجان چای

2400یک عدد همبرگر 150 گرمی40یک برش نان

10یک برگ کاغذ 135A 4یک عدد تخم مرغ

70یک عدد سیب 25یک عدد سیب زمینی

4100پیراهن نخی متوسط )500گرمی(13یک عدد گوجه فرنگی

185یک پاکت چیپس170یک لیوان آب پرتقال
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3 ـ آب خاکستری: 
پسـاب حاصـل از شسـت شـوی مـواد غذایـی )مانند سـبزیجات، میوه، برنج، پوشـاک( و یا پسـاب های حاصل از حمام و شسـتن دسـت و صـورت و هر 

گونـه پسـاب های دیگـری کـه بدون عوامل بیمـاری زا و میکروبی و فضوالت انسـانی باشـند را آب خاکسـتری گویند.
آب خاکستری خود به دو دسته تقسیم می شود: 

1 ـ آب های خاکستری که دارای مواد شوینده می باشند: مانند پساب حمام ، پساب شست وشوی پوشاک و ظروف.
2 ـ پساب حاصل از هر گونه شست وشوی بدون مواد شوینده شیمیایی. مانند پساب شست و شوی برنج، سبزیجات، میوه ها. 

چند روش صرفه جویی در مصرف صحیح  آب
1 ـ بهتر است برای شستن سبزیها ابتدا آنها را در ظرفی خیس نمائید و سپس آب بکشید.

2 ـ در باغچـه  خانه تـان درختـان، بوته هـا و چمن های بومـی و مقاوم به خشـکی را که بـه آب کمتری نیـاز داشـته و تحمل ماههای گرم تابسـتان 

را دارنـد، بکارید  و بـرای آب دادن به آنهـا  از روش آبیاری قطره ای اسـتفاده کنید.

3 ـ تمامی شیرهای منزلتان را به ابزار کاهنده مصرف آب مجهز کنید.

4 ـ زمانی که سرگرم شستن هستید با شنیدن صدای زنگ تلفن یا زنگ در، بهتر است ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آنها پاسخ دهید.

5ـ  فرزنـدان خـود را در مـورد نیـاز بـه حفاظـت از آب آگاه کنیـد. از خرید اسـباب بازیهـا و سـرگرمی هایی که به یـک جریان ثابـت آب نیاز 

دارنـد دوری کنید.

6 ـ لوله هـای آب منـزل خـود را عایـق بنـدی کنیـد. عایـق کاری لوله های گرم، روشـی اسـت کـه هدر رفتـن آب را قبـل از خـروج آب گرم 

می دهد. کاهـش 

7 ـ گاهـی اوقات از لوله کشـی سـاختمان خـود امتحانی بـه عمل آوریـد کارکردن کنتـور زمانی که تمام شـیرهای آب بسـته اسـت دلیل اتالف 

آب از لوله هـای داخل سـاختمان می باشـد.

8 ـ به کودکان آموزش دهیم تا با بستن به موقع شیر، آب را هدر ندهند.

9 ـ در حالی که کمبود آب در شهر احساس می شود لزومی به شستشوی پیاده روی مقابل مغازه  و منزل نیست.

10 ـ بـه هنـگام شسـتن ظرفها با دسـت، از حداقل میـزان مایع ظرفشـویی اسـتفاده کنید. ایـن کار موجب می شـود آب کمتری به هنگام آبکشـی 

مصرف  شـود. ظرف ها 

11ـ زمانی که به مسافرت می روید، ضروری است شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید تا  از وقوع هر گونه حادثه پیشگیری شود.

12 ـ هنگام استفاده از دستشویی، شیر آب را بطور مداوم باز نگذارید چون جریان دائم آب موجب هدر روی آن می شود.

13 ـ تا حد امکان از آب شرب برای فضای سبز استفاده نشود. باغچه را  در شب یا صبح زود آبیاری کنید تا از تبخیر آب جلوگیری شود. 

14 ـ هرگز آبی را که می توان به مصارفی نظیر آبیاری و یا شستشو رساند، فاضالب حساب نکنید. 

15 ـ آب خنـک مـورد مصـرف خـود را همـواره در یخچال نگـه دارید تا هـرگاه که یک لیـوان آب خنـک می خواهید مجبور نشـوید شـیر آب را 

بگذارید.  بـاز  زیادی  برای مـدت 
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به مناسـبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و با حضورمدیران عامل صنعت آب و برق استان برگزار شد: 

نشست ائمه جماعات و مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق  
استان آذربایجان شرقی

نشسـت شـورای مسـئولین فرهنگـی و ائمـه 
بـه  اسـتان  بـرق  و  آب  صنعـت  جماعـات 
مناسـبت هفتـه صرفـه جویـی در مصرف آب 
آب  عامـل شـرکت های  مدیـران  بـا حضـور 
ائمـه جماعـات و مسـئولین  و بـرق اسـتان، 
فرهنگـی شـرکت های آب و بـرق در محـل 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  کنفرانـس  سـالن 

اسـتان آذربایجـان شـرقی برگـزار شـد. 
ایمانلومدیرعامـل  مهنـدس  جلسـه  ایـن  در 
شـرکت ضمـن تشـکر و قدردانـی از حضـور 
اسـتان  بـرق  و  آب  صنعـت  جماعـات  ائمـه 
و  دینـی  برآموزه هـای  عامـل،  مدیـران  و 
فرهنگـی در خصـوص مدیریـت مصـرف آب 
تاکیـد کرد و گفـت: میانگین بارندگی سـاالنه 
در کشـور مـا 250 میلیمتـر اسـت کـه ایـن 
عـدد کمتر از میانگیـن بارندگی آسـیا و حدود 
یک سـوم میانگیـن بارندگـی سـاالنه جهانی 
مصـرف  میانگیـن  متاسـفانه  ولـی  می باشـد 
آب در کشـورما بـاال و در حـدود 1/5 برابـر 

کشـورهای جهـان اسـت. 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
همچنیـن اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
منطقـه  در  جغرافیایـی  لحـاظ  از  مـا  کشـور 
خشـک و نیمـه خشـک واقـع شـده بنابرایـن 
در  مهـم  و  اساسـی  اولویت هـای  از  یکـی 
از منابـع آب  مـی باشـد.  کشـور، حفاظـت 
در  افـزود:  همچنیـن  ایمانلـو  مهنـدس 
آموزه های زندگی سـاز اسـالم، اسـراف ممنوع 
ابعـاد  ایـن ممنوعیـت همـه  و حـرام اسـت؛ 

انسـان را فرامی گیـرد. یعنـی؛ همـه  زندگـی 
مـردم در تمـام شـئون و در هر زمـان و مکان 
موّظفنـد اصـل عـدم اسـراف را رعایـت کنند. 
نعمت هـای الهـی امانت هایـی اند کـه خداوند 
بـرای رشـد و تعالی انسـان هـا در اختیـار آنها 
نهـاده اسـت، پـس بهره بـرداری از نعمتها باید 
همسـو بـا او امـر الهـی و در جهـت سـعادت 

باشـد.  انسـان  جاودانی 
فرهنگـی،  و  دینـی  آموزه هـای  افـزود:  وی 
جایـگاه ویـژه ای در خصوص فرهنگ سـازی 
اصـالح الگـوی مصـرف بهینـه آب در جامعه 
ائمـه جماعـات  از  دارنـد لـذا درخواسـت مـا 
این اسـت کـه بدلیـل محدودیت منابـع آب و 
اهمیـت و ضـرورت و چگونگـی بهـره گیـری 
صحیـح از ایـن مایـه حیاتـی و جلوگیـری از 
هـدرروی آن در کشـور و در اسـتان، بـا فکر و 
کالم و قلـم خـود این شـرکت را یـاری نموده 
و جایـگاه آب را در باورهـا و اعتقـادات دینـی 

مـردم در نمازهـای جماعـات تبییـن نماینـد. 
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
آب  مصـرف  کاهنـده  اقـالم  خصـوص  در 
اجـرای  راسـتای  در  شـرکت  ایـن  گفـت: 
سیاسـت های صرفـه جویی و بمنظـور کاهش 
مصـرف سـرانه، اقداماتـی از جملـه افزایـش 
و  سـازی  فرهنـگ  و  عمومـی  آگاهی هـای 
اسـتفاده از شـیرآالت کاهنـده مصـرف آب را 

مـورد توجـه قـرار داده اسـت. 
در ادامه این نشسـت هریـک از مدیران عامل 
در  اسـتان  بـرق  و  آب  شـرکت های صنعـت 
خصـوص صرفـه جویی در مصـرف آب و برق 
توضیحـات و راهکارهـای الزم را بیان کردند. 
در ایـن نشسـت حجت االسـالم والمسـلمین 
ساسـانی نماینـده فرهنگی و دینـی آب و برق 
اسـتان سـخنانی در خصـوص مصـرف بهینـه 
آب و بـرق ارائـه و خواسـتار اطـالع رسـانی 

صحیـح در ایـن خصوص شـد. 

امـروز کشـور مـا بـا بحـران جـّدی کمبود 
آب مواجـه شـده و تبییـن فرهنـگ اصالح 
الگـوی مصـرف ضـروری بـه نظـر   مـی 
رسـد و در ایـن شـرایط، روحانیـون و ائمـه 
جماعـات مـی تواننـد در اجـرای صحیـح و 
نهادینـه کـردن فرهنـگ صرفـه جویـی در 

کنند.  جامعـه کمـک 
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 سـالروز میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن در شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی  گرامی داشته شد

حضور پر شور و حماسه ساز کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  
در راهپیمایی »روز جهانی قدس«

بـه مناسـبت سـالروز میالد حضـرت فاطمـه زهـرا )س( و روز زن، طی 
مراسـمی بـا حضور مهنـدس ایمانلو مدیـر عامل و معاونین شـرکت آب 
و فاضـالب آذربایجـان شـرقی از همکاران خانم شـاغل در این شـرکت 

تجلیـل به عمـل آمد. 
در ایـن مراسـم مهنـدس ایمانلـو ضمـن تبریـک ایـن روز خجسـته، 
طـی سـخنان پیرامون شـخصیت حضـرت فاطمـه زهـرا )س( گفت: از 
شـخصیت فاطمـه )س( سـخن گفتن بسـیار دشـوار اسـت. فاطمه یک 

زن بـود، آنچنـان کـه خواسـته اسـالم از یک زن اسـت. 
مدیـر عامل شـرکت افـزود: سـالروز والدت حضرت فاطمـه زهرا )س(، 
هفتـه بزرگداشـت مقـام زن و روز مادر فرصتی مناسـب برای گسـترش 
روز افـزون فرهنـگ فاطمـی در ایران اسـالمی و تشـریح نقـش ارزنده 

بانـوان در تمامی عرصه هاسـت. 
وی افـزود: نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی ایران برگرفتـه از حکومت 
نبـوی و علـوی اسـت و بـه همیـن دلیـل نیـز توجـه خاصی بـه جایگاه 

واالی زنـان و نقـش و کرامت انسـانی آنـان دارد. 
مهنـدس ایمانلـو تصریـح کـرد: زنـان بعنـوان یـک بـازوي توانمنـد و 
پویـا، در جهـت پیشـرفت و توسـعه کشـورها نقـش بسـیار بـا اهمیتـي 
داشـته اند و بحمـداهلل در کشـور ما نیز مقـام زن از جایگاه بسـیار باالیي 
برخـوردار اسـت. زنان در کشـور ما به عنـوان نیمی از جامعـه، می توانند 
تأثیـر بسـزایی در اصـالح الگـوی مصـرف، کمـک بـه تحقـق اقتصـاد 
مقاومتـی و تربیت نیروهای انسـانی توانمند و شایسـته بـرای اداره بهتر 

کشـور ایفا کنند. 
وی در ادامـه گفـت: زنـان جامعـه اسـالمی باید بـا تبعیت از شـخصیت 
ارزش هـای  بـرای   ، زهـرا)س(  حضـرت  عالـم  دو  بانـوی  گرانبهـای 

اسـالمی پایـداری کننـد. 
مهنـدس ایمانلـو در ادامـه با اشـاره به نقـش همـکاران در موفقیت های

حاصلـه در شـرکت گفـت: قطـع یقیـن بـروز و ظهـور موفقیت هـا و 

حرکت هـای مباهات برانگیز در سـطح شـرکت، حاصـل روحیه خالقیت 
و نـوآوری و تـالش کلیـه همـکاران محتـرم در تمامـی مناطق اسـتان 
می باشـد و در ایـن میـان، نقـش همـکاران زن نیـز در موفقیت هـای 

شـرکت انـکار ناپذیر اسـت. 
ارائـه  در  خانـم  همـکاران  بیشـتر  مشـارکت  خواسـتار  ادامـه،  در  وی 

شـد.  سـازنده  پیشـنهادات 
قبل از سـخنان مدیرعامل شـرکت، مشـاورامور بانوان شـرکت گزارشی 
از عملکـرد وفعالیت هـای امـور مربـوط بـه بانـوان را در طـول سـال 

گذشـته ارائـه نمود. 
در ادامـه مراسـم، همـکاران خانـم بـه بیـان مسـائل و مشـکالت خـود 
پرداختنـد و مهنـدس ایمانلـو به سـواالت حاضرین پاسـخ الزم را ارائه و 
در پایـان بـا اهـداء جوایـز و لوح تقدیـر از تمامـي بانوان همـکار تجلیل 

بعمـل آمد. 

فاضــالب  و  آب  شــرکت  کارکنــان 
ــلمان  ــردم مس ــا م ــگام ب ــرقی هم آذربایجان ش
از  جمعــه  کشــوردرآخرین  سراســر  دار  روزه  و 
ــان حضــرت  ــه فرم ــه ب ــارک رمضــان ک ــاه مب م
امــام خمینــی)ره( روز حمایــت از مــردم مســلمان 
ــی  ــطین و »روز جهان ــوم فلس ــاع و مظل و بی دف
قــدس« نامگــذاری شــده اســت را گرامــی داشــته 
حضــور  قــدس  روز  بــزرگ  راهپیمایــی  در  و 

داشــتند.  چشــمگیری 
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برگزاری مراسم ایام شهادت حضرت علی )ع( و ارتحال حضرت امام خمینی )ره( 

 تجلیل از ایثارگران و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس 
طـی مراسـمی بـا حضـور معاونیـن شـرکت، 
قائـم مقـام فرماندهی سـپاه عاشـورا، مشـاور 
اسـتاندار در امـور ایثارگـران، معـاون سـازمان 
بسـیج کارمنـدی و کارگـری اسـتان و جمعی 
از کارکنـان، از ایثارگـران و رزمندگان هشـت 
سـال جنگ تحمیلی شـاغل در شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی تجلیل به 

آمد.  عمـل 
درایـن مراسـم مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامل 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان طی سـخنانی 
ضمن تبریک اعیاد شـعبانیه و والدت حضرت 
مقـدم حضـور  خیـر  )عـج(و عـرض  مهـدی 
میهمانـان و ایثارگـران شـاغل در شـرکت، از 
ایثارگـران و همکارانـی کـه در طـول 8 سـال 
دفـاع مقـدس در جبهه هـای جنـگ تحمیلـی 
حضـور داشـته انـد و بـا نثـار بخشـی از جـان 
دفـاع  اسـالمی  انقـالب  کیـان  از  خویـش، 

کرده انـد، تشـکر و قدردانـی نمـود. 
محمـدزاده  مراسـم، سـرهنگ گل  ادامـه  در 
معاون هماهنگی فرماندهی سـپاه عاشورا طی 
سـخنانی گفـت: ایثارگران، جانبازان و شـهداء 
بـر گردن مـا حق دارند و به جهـت دالوری ها 
مـا،  همـه  کـه  اسـت  آنـان  رشـادت های  و 

در آرامش کامل زندگی می کنیم. 
وی ادامـه داد: تمامـی رفتـار و تالشـهای مـا 
بایـد در راسـتای رضـای حـق تعالـی باشـد و 
در ادارات نیـز هـر کـدام از مـا وظایفـی را که 

انجـام می دهیـم طـوری وظایفمـان را انجام 
دهیـم کـه همه از مـا راضی باشـند و با ارباب 

رجـوع بهترین برخورد را داشـته باشـیم. 
ایـن مراسـم، مهنـدس عباسـپور  ابتـدای  در 
مشـاور مدیر عامـل در امور ایثارگران شـرکت 
نیـز ضمن تبریـک اعیاد شـعبانیه و خیر مقدم 
بـه کلیـه میهمانـان، طـی سـخنانی ایثارگران 

و جانبـازان را ولـی نعمتـان و خادمـان جامعه 
عزیـزان  ایـن  ایثـار  و  از خدمـات  و  دانسـته 

تشـکر و قدردانـی کرد. 
در پایـان این مراسـم، از ایثارگـران و جانبازان 
هشـت سـال جنـگ تحمیلـی و هـم چنیـن 
از فرزنـدان شـهداء بـا اهـداء لـوح تقدیـر و 

هدایایـی تجلیـل بـه عمـل آمـد. 
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قــدردانــی

کسب رتبه اول اجرای برنامه های مدیریت مصرف 
انرژی و سامانه های کنترل توسط شرکت آب و 

فاضالب استان آذربایجان شرقی

اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
آذربایجان شـرقی در ارزیابی انرژی 
سال 1395 شـرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشـور، توانسـت رتبه اول 
مدیریـت  برنامه هـای»  اجـرای  در 
سـامانه های  و  انـرژی  مصـرف 
کنتـرل« در بیـن شـرکت های آب 
و فاضالب شـهری را کسـب نماید. 
مهنـدس پاکـروح معـاون راهبـری 
و نظـارت بر بهـره برداری شـرکت 
کشـور  فاضـالب  و  آب  مهندسـی 
بـا ارسـال لـوح تقدیـر بـه مهندس 

ایمانلـو مدیـر عامل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجان شـرقی، ضمن تبریک 
و  انـرژی  مدیریـت مصـرف  برنامه هـای  اجـرای  اول  رتبـه  عنـوان  کسـب 
سـامانه های کنتـرل توسـط شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان شـرقی، از 
تالش هـای ایشـان و سـایر کارکنان تالشـگر شـرکت آب و فاضالب اسـتان 

تشـکر و قدردانـی کـرده  اسـت. 

قدردانی نماینده مردم شبستر در مجلس شورای 
اسالمی از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی

معصومـه  دکتـر  خانـم 
مـردم  نماینـده  آقاپـور 
مجلـس  در  شبسـتر 
اسـالمی  شـورای 
لـوح  ارسـال  بـا 
بـه  خطـاب  سـپاس 
مدیـر  ایمانلـو  مهنـدس 
آب  شـرکت  عامـل 
اسـتان  فاضـالب  و 
از  شـرقی  آذربایجـان 
دریـغ  بـی  تالش هـای 
وی در خصـوص فراهم 
اجـرای  شـرایط  سـازی 

شـبکه فاضـالب و دفـع بهداشـتی آن در شـهر صوفیـان، تشـکر و 
اسـت.  نمـوده  قدردانـی 

قدردانی مدیر کل روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت نیرو از مدیریت عامل شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی

کل  مدیـر  ببـران  دکتـر  خانـم 
روابـط عمومـی و اطالع رسـانی 
وزارت نیرو با ارسـال لـوح تقدیر 
از مهنـدس ایمانلـو مدیـر عامـل 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
قدردانـی  شـرقی  آذربایجـان 

 . د نمو
وی در ایـن لـوح از حمایت هـای 
در  ایمانلـو  مهنـدس  ارزشـمند 
اجـرای  و  طراحـی  خصـوص 
ملـی  پویـش   « آمیـز  موفقیـت 

خانـه تکانـی و مدیریـت مصـرف آب «  کـه بـرای اولین بار در کشـور 
اسـت.  نمـوده  قدردانـی  و  برگـزار گردیـده، تشـکر 

قدردانی استاندار آذربایجان شرقی
 از مدیریت عامل شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی

اسـتاندار  دکتـر خدابخـش 
بـا  شـرقی  آذربایجـان 
سـپاس  لـوح  ارسـال 
مهنـدس  بـه  خطـاب 
عامـل  مدیـر  ایمانلـو 
فاضـالب  و  آب  شـرکت 
اسـتان آذربایجـان شـرقی 
دریـغ  بـی  تالش هـای  از 
فراهـم  خصـوص  در  وی 
اجـرای  شـرایط  سـازی 
دفـع  و  فاضـالب  شـبکه 
شـهر  در  آن  بهداشـتی 

اسـت.  نمـوده  قدردانـی  و  تشـکر  صوفیـان، 
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گــروه کوهنــوردی شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقی بمناســبت 
ــین )ع( و روز  ــام حس ــالروز والدت ام ــا س ــان ب ــعبانیه و همزم ــاد ش اعی
پاســدار، متشــکل از 9 همنــورد، موفــق بــه صعــود بــه قلعه هــای آفتابخانه 
و پشتو)پشــتاب( در 12 کیلومتــری هورانــد و 50 کیلومتری شــمال شــرقی 

اهــر گردیــد. 
ایــن برنامــه صعــود بــا حضــور 9 نفــر از اعضــای بــا تجربــه و آمــاده گروه 

ــزار گردید. برگ
قلعــه پشــتو یکــي از دژهــاي کهــن منطقــه و در نزدیکــي روســتایي بــه 
همیــن نــام بــر بــاالي یــک کــوه صخــره اي کــه تنهــا یــک راه باریــک 

بــراي ورود داشــته و در ســر ســمت دیگــر آن پرتگاه هــاي مخوفــي دیــده 
مــي شــود واقــع شــده اســت.

دیرینگــي آن بــه دوره هــاي اشــکاني و ساســاني و . . . بــوده و از فــراز آن، 
دیگــر دژهــاي منطقــه ارســباران از جملــه قهقهــه و بابــک کلیبــر قابــل 

ــد.  ــت مي باش روی
قلعــه پشــتو بــه  اعضــاي صعــود کننــده  اســت  شــایان ذکــر 

ــادی،  ــم زاده، عب ــی، ابراهی ــت، عباس ــک خصل ــف زاده، نی ــان یوس  آقای
اســمعیل پــور، ملــک آبــادی و بافهــم بــه سرپرســتی آقــای ناصراهــری 

بودنــد. 

صعود گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 به قلعه های آفتابخانه و پشتو

صعود گروه کوهنوردی شرکت به قلعه 
»پیر داود« در محل جنگل های ارسباران )قره داغ(

کالس های آموزش فوتبال برای 

فرزندان کارکنان شرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شرقی

حضــور  بــا  فوتبــال  آمــوزش  کالس هــای 
فاضــالب  و  آب  پرســنل شــرکت  فرزنــدان 
آذربایجــان شــرقی در زمیــن چمــن اختصاصــی 

ــد. ــاز ش ــرکت آغ ــن ش ای
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و 
ــه  ــرقی مدرس ــان ش ــتان آذربایج ــالب اس فاض
فوتبــال شــرکت امســال نیــز بــا حضــور 57 نفــر 
از فرزنــدان همــکاران در زمیــن چمــن شــرکت 
بــا حضــور معاونــت مالــی و پشــتیبانی، تعــدادی 
از مدیــران ، دبیــر کمیتــه ورزش و مربیــان 

ــد . ــاح گردی افتت
ــال  ــوزش فوتب ــت کالس آم ــر اس ــایان ذک ش
ــدان  ــدادی از فرزن ــا حضــور تع ــاله و ب ــه س هم
ــاه و در  ــان شــهریور م ــا پای پرســنل شــرکت ت
25 جلســه  زیــر نظــر مربیــان مجــرب در زمیــن 
چمــن اختصاصــی شــرکت تشــکیل مــی شــود. .

گروه کوهنوردی شـرکت آب و فاضالب آذربایجان شـرقی بمناسـبت روز جهانی کار و کارگر و پاسداشـت 
زحمـات کارگـران عزیز، متشـکل از 10 همنـورد، اقدام به جنـگل پیمایی در جنگلهای ارسـباران )قره داغ( 

و موفـق به صعود بـه قله پیـر داود گردید. 
گـروه کوهنـوردی مذکـور پـس از طی مسـافتی در کمره کوه بـه بلندای مشـرف به آرامگاه کـه در هوای 
صـاف و آفتابـی منطقـه از دور نمایـان اسـت، بـه ابتدای جنگل رسـیده و بـا ورود به جنگل و ادامه مسـیر 
در بیـن درختـان انبـوه و پوشـش گیاهـی خـاص جنـگل، بـه محـل آرامـگاه رسـیده و پـس از اسـتراحت 
مختصـر اقـدام بـه صعـود بـه محـل نمـوده و با یـک صعـود نفسـگیر در شـیب بسـیار تنـد آن، موفق به 

صعـود به قله شـدند.
 آسـمان صـاف و هـوای پـاک و بـارش باران شـب قبل، شـرایط صعـود را مسـاعد نموده و لـذت صعود را 

بود.  مضاعف کـرده 
اعضـای گـروه در ایـن برنامه آقایـان یوسـف زاده، نیک خصلـت، زهدی، غالمپـور، عباسـی، ابراهیم زاده، 

عبـادی، اسـمعیل پـور، ملـک آبادی به سرپرسـتی آقـای ناصراهـری بودند. 
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بهره برداری از تصفیه خانه آب شـهر نظرکهریزی به روش کاویتاسیون پالسمایی  برای اولین بار در کشور

 با حضور استاندار آذربایجان شرقی

از نگاه دوربین

کلنگ زنی پروژه شبکه فاضالب شهر صوفیان با حضور استاندار آذربایجان شرقی




