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چهار شنبه 24 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3231 

 تشکیل کارگروه مخاطرات 
زیست محیطی در بوشهر 

 تفاهم - بوشهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اس��تان بوش��هر در نشس��ت کارگروه مخاطرات 
زیس��ت محیطی این اس��تان با اش��اره به تشکیل 
کارگروه مخاطرات زیس��ت محیطی استان بوشهر 
اظهار کرد: این کارگروه نسبت به شناسایی مناطقی 
که در اثر حوادث طبیعی دارای مخاطرات زیست 
باالیی هستند اقدام می  کند. حسین دلشب با تأکید 
ب��ر آمادگی ب��رای مقابله با مخاطرات و س��وانح 
طبیعی افزود: با توجه به اینکه اس��تان بوش��هر به 
لحاظ اس��تقرار صنایع بزرگ از جمله نفت، گاز، 
پتروش��یمی، خط��وط لوله و پایانه  ه��ای نفتی از 
اهمیت خاصی برخوردار است، باید آمادگی برای 
مقابله با حوادث و سوانح طبیعی ارتقاء یابد. وی 
با بیان اینکه بروز حوادث طبیعی در کنار ساحل، 
مخاطرات را افزایش می  دهد خاطر نش��ان کرد: 
مجاورت استان بوشهر با دریا می  تواند در صورت 
بروز حوادث طبیعی مانند زلزله یا سیل برای این 
صنایع و واحدهای مستقر در استان، خسارت های 
جبران ناپذیری را به خصوص به مناطق مسکونی 

و مجاور این نوع صنایع وارد کند. 
وی ب��ا بیان اینکه هم��ه دفاتر تخصصی در 
اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان بوشهر 
برای کاه��ش مخاط��رات در اثر ب��روز حوادث 
طبیعی آمادگی الزم  دارند، تصریح کرد: با تشکیل 
کارگروه مخاطرات زیس��ت محیطی، نس��بت به  
شناسایی مناطقی که در اثر حوادث طبیعی دارای 

مخاطرات زیست باالیی هستند اقدام می  کند.

سوآپ ماهانه ۵۸0 هزار بشکه نفت خام 
در مازندران

تفاهم- مازندران: معاون عملیات تأسیسات 
 و خط��وط لوله منطقه ش��مال از س��وآپ ماهانه 
۵۸۰ هزار بش��که نفت خام کش��ورهای حاشیه 
دریای خزر به پاالیشگاه تهران خبر داد. شیرافکن 
قربانی با اشاره به راه  اندازی مجدد طرح سوآپ 
 نفت خام کش��ورهای حاش��یه دری��ای خزر در 
 م��اه  ه��ای گذش��ته، از انتق��ال ماهان��ه بیش از 
۵۸۰ هزار بشکه نفت خام توسط خطوط لوله ۳۲ 
اینچ و تأسیسات منطقه شمال به پاالیشگاه تهران 
خب��ر داد. وی افزود: این خط انتقال در ش��رایط 
فعلی دو مرحله در ماه فعالیت می  کند و متوسط 
فعالی��ت آن ۶ روز در ماه اس��ت؛ اما با افزایش 
 حجم نفت خام تحویلی شرکت  های سوآپ کننده 
خارجی و با توجه به برنامه  ریزی انجام شده در 
س��طح وزارت نفت، می  توان به افزایش ظرفیت 
این طرح تا ۲۰۰ هزار بش��که در روز طی سال 

میالدی آینده امیدوار بود.

خبرنامه

 تکمیل راه آهن اردبیل 
نیازمند ۴00 میلیارد تومان اعتبار 

تفاهم- اردبیل: اس��تاندار اردبیل در جلسه 
بررسی وضعیت پروژه راه آهن این استان اظهار 
کرد: برای تکمیل راه آهن اردبیل در دولت فعلی، 
ضروری است ساالنه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای این پ��روژه اختصاص یاب��د. اکبر بهنامجو 
تصری��ح ک��رد: در دیدار با جهانگی��ری- معاون 
اول رئی��س  جمه��ور، موضوع راه  آه��ن اردبیل 
مطرح و درخواس��ت شد اعتبار مناسبی برای آن 
اختصاص یابد. وی افزود: با توجه به نزدیکی به 
فصل بودجه  ریزی، تقاض��ای ما اعتبار مطلوب 
ب��رای تکمیل این پروژه بود ک��ه در نهایت مقرر 
شد س��ال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
راه  آه��ن اختص��اص یاب��د. وی  با بی��ان اینکه 
 س��ال آین��ده راه آهن اردبیل ج��زو چهار پروژه 
اولویت دار ریل��ی دولت خواهد بود، تأکید کرد: 
این میزان اعتبار به نس��بت اعتبار سال جاری به 
دو براب��ر افزایش یافته، اما همچنان برای تکمیل 
پ��روژه در بازه زمانی مق��رر کفایت نمی  کند. به 
گفت��ه بهنامجو، مس��ئوالن اس��تانی و نمایندگان 
همچنان پیگیر افزایش اعتبار این پروژه هس��تند 
و تأمین اعتبار از منابع دیگر نیز در دست بررسی 
اس��ت. وی با بیان اینکه ب��رای تکمیل راه  آهن 
رئیس  جمهور به مردم اردبیل قول مس��اعد داده 
است، ابراز امیدواری کرد: نسبت به تأمین بودجه 

این پروژه مساعدت ویژه شود.

اجرای ۵00 هکتار سامانه نوین آبیاری 
در اراضی کشاورزی قزوین

تفاه��م- قزوی��ن: مدیر جهاد کش��اورزی 
شهرس��تان قزوین اظه��ار کرد: ازابتدای س��ال 
جاری تاکنون، ۵۰۰ هکتار سامانه نوین آبیاری 
در اراضی کش��اورزی این شهرستان اجرا شده 
اس��ت. عباس علیخانی اف��زود: در حال حاضر 
حدود ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این 
شهرس��تان ش��رایط الزم را برای اجرای سامانه 
نوی��ن آبیاری دارن��د که از این می��زان، تاکنون 
ش��ش هزار و ۷۰۰ هکتار تحت پوشش سامانه 
نوین آبیاری قرار گرفته است. وی ادامه داد: در 
 این راس��تا، طی  س��ال های ۹۵ و ۹۶، بیش از 
۶۰ میلیارد ریال اعتبار بالعوض به بهره برداران 
بخش کش��اورزی در قالب اجرای سامانه  نوین 
آبیاری پرداخت شده اس��ت. به گفته علیخانی، 
در راستای مصوبات سفر هیأت دولت به استان 
قزوین، هم اکنون برای ۳ هزار و ۶۴۰ هکتار از 
اراضی کش��اورزی پرونده تشکیل شده و ۱۲۶ 
هکت��ار در حال مطالعه و ۳ هزار و ۳۸۶ هکتار 

نیز در حال اجراست. 

خبرنامه

 تفاه��م - آذربایج��ان غرب��ی: مع��اون امور 
آموزشی دانش��گاه پیام نور آذربایجان غربی اظهار 
کرد: س��ه مرکز رشد جدید توسط دانشگاه پیام نور 

آذربایجان غربی راه  اندازی شده است. 
سیدجواد طالب زاده با اعالم این خبر افزود: 
مراکز رش��د در شهرهای ماکو، مهاباد و میاندوآب 
راه  اندازی شده اس��ت. وی تصریح کرد: توجه به 
کیفیت آموزش��ی، اولویت اصلی دانشگاه پیام نور 
اس��ت و به همین دلیل تمام ت��الش خود را برای 
ایجاد محیط آرام جهت رش��د علمی و آموزش��ی 

کارکنان به کار می گیریم.
تکریم دانشجو اولویت کاری دانشگاه است

مع��اون امور آموزش��ی دانش��گاه پی��ام نور 
آذربایجان غربی همچنین تکریم دانشجو را اولویت 
کاری دانش��گاه عنوان کرد و توضیح داد: رسالت و 
مأموریت دانشگاه پیام نور پاسخ به نیازها، انتظارات 
و خواس��ته های دانشجویان اس��ت. وی به مزایای 
تحصیل در این دانش��گاه اش��اره کرد و افزود: ارائه 
تس��هیالت و وام قرض الحسنه ش��هریه دانشجویی 
در طول تحصیل برای دانش��جویان، شهریه مناسب 
نسبت به س��ایر دانش��گاه ها، امکان تحصیل برای 
افراد ش��اغل، امکان تعیین حوزه امتحانی در ش��هر 
م��ورد نظر دانش��جو، آزم��ون الکترونیک��ی پایان 
ترم، برگ��زاری کالس ها به دو ش��یوه حضوری و 
الکترونیک��ی و تقس��یط ش��هریه ه��ا را از مزایای 
تحصیل در دانشگاه پیام نور عنوان کرد. طالب زاده 
اضافه کرد: ۱۸ مرکز و واحد در پیام نور آذربایجان 
غربی فعالیت دارد که از این تعداد، هش��ت مرکز و 
مابقی واحد دانشگاهی هستند. به گفته وی، دانشگاه 
پیام نور ارومیه دارای ۱۷۱عضو هیأت علمی تمام 

وقت و ۳۶۰ کارمند اداری اس��ت که دارای مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

دانشگاه پیام نور عالوه بر توسعه فرهنگ 
سرآمد علم و دانش است

ای��ن مق��ام مس��ئول با بی��ان اینکه دانش��گاه 
پیام نور عالوه بر توس��عه فرهنگ، س��رآمد علم و 
دانش اس��ت، ادامه داد: ۲۵ هزار دانش��جو در پیام 
نور آذربایجان غربی مش��غول تحصیل هس��تند که 
از ای��ن تعداد، یک هزار و ۴۰۳ دانش��جو در مقطع 
کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند. طالب زاده 
ادامه داد: ۶۹۲ رش��ته در مقطع کارشناسی و ۲۰۵ 
رش��ته در مقطع کارشناسی ارش��د در استان داریم. 
وی با اشاره به طرح های پژوهشی انجام گرفته در 
پیام نور آذربایجان غربی طی نیمه نخس��ت امسال، 

بیان کرد: ۳۱ طرح پژوهشی توسط اعضای هیأت 
علمی دانشگاه پیام نور در حال اجراست که از این 
تعداد، چهار تفاهم نامه خارج از دانش��گاه پیام نور 
 اس��ت و هزینه آنها طی قرارداد توسط طرف دیگر 
تفاهم نامه پرداخت می ش��ود. طال��ب زاده با بیان 
اینکه ۱۹ مقاله علمی توس��ط هیأت علمی دانشگاه 
پیام نور در نیمه نخس��ت امس��ال به چاپ رس��یده 
است، اظهار کرد: هشت کتاب توسط اعضای هیأت 

علمی به چاپ رسیده است.
 انتشار 18 گاهنامه و فصلنامه دانشجویی 

در شش ماه نخست امسال
وی همچنین از انتشار ۱۸ گاهنامه و فصلنامه 
دانشجویی در ش��ش ماه نخست امسال خبر داد و 
افزود: ۱۳۱ انجمن علمی و ۱۷ کانون فرهنگی در 

اس��تان فعال اس��ت. معاون امور آموزشی دانشگاه 
 پی��ام ن��ور آذربایجان غرب��ی برگ��زاری همایش 
بین الملل��ی تقریب ادی��ان و مذاهب توس��ط این 
دانش��گاه را از دیگ��ر فعالیت های پژوهش��ی این 
دانش��گاه عنوان کرد. طال��ب زاده ادامه داد: طی ۶ 
ماه نخست امسال، ۳۴ کرسی آزاد اندیشی در پیام 
نور آذربایجان غربی برگزار ش��ده است. وی اعزام 
دانش��جو به مسابقات اس��تارت آپ و ایده برتر از 
فیرورق و کس��ب مقام برتر، اعزام و پشتیبانی تیم 
کبدی استان و کسب هشت رتبه اول کشوری، اعزام 
نخبگان قرآنی دانشگاه در بیست و یکمین مسابقات 
قرآن و عت��رت را از دیگر فعالی��ت های پیام نور 
استان طی نیمه نخست امس��ال عنوان کرد. معاون 
امور آموزشی دانش��گاه پیام نور آذربایجان غربی 
خاطرنش��ان کرد: برای ۳۵۷ دانش��جوی دانشگاه 
پی��ام نور، وام به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان و برای 
۵۰ دانش��جو، وام تحصیلی از سوی بنیاد علوی به 
ارزش ۳۵ میلی��ون تومان تخصیص یافته اس��ت. 
این مقام مس��ئول به پروژه های عمرانی ش��اخص 
نیز اش��اره کرد و ادامه داد: ۲ میلیارد تومان اعتبار 
برای ساخت ساختمان آموزشی تحصیالت تکمیلی 
جذب شده است و قصد داریم این مرکز را در آینده 
بین المللی کنیم و عالوه بر این، یک میلیارد تومان 
برای اتمام واحد آموزشی سلماس نیاز است که در 
این راس��تا نیز پروسه مناقصه و معرفی پیمانکار را 
طی می کنیم. معاون امور آموزش��ی دانش��گاه پیام 
نور آذربایجان غربی از جذب دانشجو بدون کنکور 
در مقطع کارشناس��ی خب��ر داد و اضافه کرد: افراد 
متقاضی تا ۳۰ آبان ماه فرصت دارند نسبت به ثبت 

نام اقدام کند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی اظهار کرد

تکریم دانشجو؛ اولویت کاری دانشگاه پیام نور 

تفاه��م - اصفهان: همای��ش بازاریابی صنف کاف��ی نت داران 
اصفه��ان توس��ط معاونت تج��اری مخاب��رات منطقه اصفه��ان و با 
هم��کاری نظام صنفی رایانه ای اصفهان در محل س��الن اهل البیت 

برگزار شد. 
امیرحس��ین زیگل��ری- سرپرس��ت اداره بازاریاب��ی معاونت 
تجاری و دبیر این همایش، هدف از برگزاری این همایش را توسعه 
 FTTH رویکرد مشتری مداری و معرفی خدمات نوین تکنولوژی
ب��ه عنوان جدیدترین فن آوری ارتباطی دنیا بیان کرد. در این آئین، 
ناصر مش��ایخی- معاون تجاری مخابرات منطق��ه اصفهان پیرامون 
کس��ب و کارهای جدید و اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین به ویژه 
تکنولوژی FTTH اظهار کرد: باید نیازهای مشتری مورد بررسی 

قرار گیرد و زیرس��اخت ها نیز بر همان اس��اس روز آمد ش��ود تا 
بتوانیم س��رویس ه��ای مختلف را در اختیار مش��تریان قرار دهیم. 
وی افزود: مش��تری مداری؛ س��ر لوحه کار ما است و امیدواریم با 
هماهنگی بیشتر با صنف رایانه، اینترنت پر سرعت در جهت توسعه 

کسب و کارهای نوپا ارائه دهیم. 
در ادامه، کابلی- مش��اور مخابراتی منطق��ه اصفهان نیز اظهار 
ک��رد: موفقیت هر ط��رح و پ��روژه نیازمند هم��کاری و هماهنگی 
اس��تفاده کنن��دگان و ارائه دهندگان اس��ت که در نتیج��ه با افزایش 
توانمن��دی ها و افزایش درآمد صورت می گیرد. در ادامه یوس��ف 
گله داری- کارش��ناس مس��ئول طرح ومهندسی ش��بکه انتقال نیز 
اص��ول اولیه فیبر ن��وری را ارائه نم��ود و اف��زود: از فیبر نوری به 

 منظور ارس��ال سیگنال های نوری در مسافت های طوالنی استفاده 
می ش��ود و مهمترین هدف در اس��تفاده از فیبر نوری، داش��تن نرخ 
انتق��ال بیتی ب��اال می باش��د. همچنین امی��ر کالنتر- رئی��س اداره 
ف��روش خانگی ADSL  اظهار ک��رد: از آنجا که اعضای این گونه 
صنوف جزو ب��ازوان مخابرات در ارائه س��رویس ها و خدمات به 
ویژه س��رویس های نوین هس��تند، به منظور هماهنگی و همکاری 
متقابل این آئین برگزار شد تا بتوانیم با همکاری و مشارکت با آنان 
خدمات مطلوبی را ارائه نماییم. از دیگر خدمات، س��رویس جدید 
VDSL می باش��د که دارای سرعت و پهنای باند ۲۰۰ مگابایت بر 
ثانیه اس��ت که از طریق کافوهای نوری ویژه متقاضیانی که نزدیک 

مراکز مخابراتی هستند ارائه می گردد.

خبرتوسعه رویکرد مشتری مداری با معرفی خدمات تکنولوژی FTTH در اصفهان

 برگزاری نشست هم اندیشی حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی 
در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

امروزه با توجه به ارتقاي بهداشت 
جامع��ه و تعيي��ن اس��تانداردهاي 
مختل��ف جه��ت حف��ظ و افزاي��ش 
سالمت مصرف کنندگان آب شرب 
بعن��وان حيات��ي ترين نياز انس��ان 
 م��ورد ارزياب��ي ه��اي کيف��ي قرار 

مي گيرد.
به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبريز، 
مهندس ايمانلو مديرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان در خصوص 
منابع تامين آب اس��تان گفت : آب 
در دس��ترس مش��ترکين از %55 
 آب ه��ای س��طحي و 45%  آب های 

زير زميني تامين مي گردد .
خص��وص  در  ايمانل��و  مهن��دس 

ارزيابی کيفيت آب ش��رب بهداش��تی اس��تان گفت : 
تامين کيفيت آب شهروندان از طريق 9 واحد تصفيه 
خان��ه آب بوده ک��ه عمليات زالل س��ازي و گندزدائي 
آب ه��اي س��طحي را انج��ام می دهند و 86 دس��تگاه 
تاسيس��ات کلرزن��ي براي آبه��اي زير زمين��ي بوده تا 
همواره و در هر نقطه از استان آب سالم و بهداشتی 

در دسترس مشترکين محترم قرار گيرد .
مهن��دس ايمانل��و مدير عامل ش��رکت اضاف��ه کرد : 
امروزه ب��ا توجه به ارتقاي بهداش��ت جامعه و تعيين 

استانداردهاي مختلف جهت 
س��المت  افزاي��ش  و  حف��ظ 
مصرف کنندگان آب ش��رب 
بعن��وان حيات��ي تري��ن نياز 
 انس��ان، مورد ارزيابي هاي 
گي��رد.  م��ي  ق��رار  کيف��ي 
در اي��ن راس��تا ب��ا تعيي��ن  
ش��اخص ها آلودگي و حدود 
و  مطل��وب  اس��تانداردهاي 
قابل قبول براي آب ش��رب 
عالوه بر دفتر کنترل کيفيت 
و بهداشت آب اين شرکت، 
از طري��ق مرک��ز بهداش��ت 
اس��تان نيز با نمونه برداری 
وآزمايش��ات منظ��م روزانه، 
کيفي��ت آب پاي��ش گرديده 
ت��ا آب ش��هروندان گرام��ی 
بصورت س��الم و بهداش��تی 

تامين و توزيع گردد .
مهن��دس ايمانلو به انواع آزمايش��ات انجام ش��ده در 
آزمايش��گاه های آب و فاضالب اس��تان اش��اره کرد و 
گفت: در راس��تای کنترل کيفيت آب شرب بهداشتی 
از لح��اظ ميکروبی، فيزيک و ش��يمی، فلزات س��نگين 
و س��ايرآالينده ه��ا در مناب��ع تولي��د، خط��وط انتقال، 

مخازن ذخيره و ش��بکه های توزيع 
ش��هرهای تحت پوشش آزمايشگاه 
اس��تان  فاض��الب  و  آب  ش��رکت 
مس��تمر  و  روزی  ش��بانه   بط��ور 
دارن��د.  نظ��ارت  آب  کيفي��ت   ب��ر 
مدي��ر عامل ش��رکت آب و فاضالب 
استان آذربايجان شرقی درخصوص 
آب ش��رب ش��هرک باغميش��ه ني��ز 
گف��ت : ب��ا توجه ب��ه اينک��ه بخش 
آش��اميدني  آب  از  اي  عم��ده 
 ش��هرک باغميش��ه از خط آبرساني 
تصفيه خانه آب نهند تامين مي گردد، 
کيفيت آب آش��اميدني منطقه بطور 
 دائم از سوي شرکت آب منطقه اي 
اس��تان و ش��رکت آب و فاض��الب 
اس��تان و تحت نظارت مستقيم مرکز بهداشت استان 
کنترل م��ي گردد. ل��ذا اطمينان خاطر داده مي ش��ود 
که کيفيت آب آش��اميدني ش��هرک باغميشه مطابق با 
اس��تاندارد ملي آب آشاميدني )اس��تاندارد 1053( 

بوده و فاقد هرگونه آلودگي مي باشد.
وی به مشترکين مجتمع هايی که از مخازن آب شرب 
اس��تفاده می کنند توصيه کرد : واحدهاي مسکوني و 
 مجتمع هايي که داراي مخازن ذخيره آب داخلي مي باشند، 
 توصي��ه م��ي گ��ردد بط��ور مرت��ب و حداق��ل ه��ر

ب��ه  نس��بت  يکب��ار  م��اه   3
و  شست�ش���و  ب�ازبين���ي، 
مخ��ازن  گندزداي��ي داخ��ل 

اقدام نمايند.
اف��زود:  ايمانل��و  مهن��دس 
فاض��الب  و  آب  ش��رکت 
آذربايج��ان ش��رقی همواره 
کوش��يده اس��ت تا با اجرای 
ي��ک برنام��ه منظ��م در طول 
فرآيند توليد، انتقال، ذخيره 
سازی و توزيع آب و همچنين 
جمع آوری فاضالب نسبت به 
پاي��ش و کنت��رل همه جانبه 
م��وارد مرب��وط با اس��تفاده 
 از جديدتري��ن تکني��ک های 
ت��وس������ط  آزم��ايش��گاه��ی 
پيشرفته ترين دستگاه های 
تکنولوژيک و با اس��تفاده از 
نيروهای مجرب نسبت به اين 
امر مهم اقدام نمايد. وی اضافه کرد : عالوه بر کنترلي 
که از طريق ساير دستگاه هاي ذيربط در خصوص کيفيت 
آب توزيعي در س��طح استان بعمل مي آيد کنترل کيفي 
آب از طريق 34 واحد آزمايشگاهي شرکت نيز بصورت 

مداوم و روزانه انجام  مي گردد .

 

تفاه��م - تبري��ز - اي��ازی : نشس��ت هم انديش��ی حقوق 
ش��هروندی دس��تگاه ه��ای اجرايی اس��تان با حض��ور دکتر 
بهب��ودی رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزی اس��تان، 
مدير عامل آب و فاضالب اس��تان ، مديران و کارشناس��ان 
دس��تگاه های اجرايی اس��تان آذربايجان شرقی به ميزبانی 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربايجان ش��رقی در سالن 

کنفرانس شرکت برگزار شد.
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار ما در تبري��ز،در ابتدای اين جلس��ه 
مهندس ايمانلو مدير عامل شرکت ضمن عرض خير مقدم به 
ميهمانان و تشکر از ابتکار آقای دکتر فتح زاده در گزارشی 
کوتاه به اهم فعاليت های ش��رکت پرداخته و توضيح دادند 
ک��ه با توج��ه به ماهيت ش��رکت های خدمات��ی از جمله آب، 
برق، گاز و... ضروری اس��ت که بطور مس��تمر با مشتريان و 
ارب��اب رجوع در تعامل بوده و به همي��ن لحاظ رعايت حقوق 
ش��هروندی از اهميت خاص��ی برخوردار اس��ت. مديرعامل 
ش��رکت در ادامه به توضيح اقدامات صورت گرفته شرکت 
در راس��تای تکريم ارباب رجوع و رعايت حقوق ش��هروندی 

پرداخته و به موارد ذيل اشاره نمودند:
1-ايجاد زير س��اخت الزم ب��رای اس��تفاده از فناوری های 
نوي��ن و ارائ��ه خدمات غي��ر حضوری ش��امل قرائت آنالين 
 کنتور های خانگی ، سامانه قرائت و چاپ آنی قبوض، توسعه 

پرداخت های غير حضور...
2-برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی برای کلي��ه کارکنان در 
س��طوح مختلف )اداری - پيمانکاری( جهت توانمند س��ازی 

آنها
3-اس��تاندارد سازی خدمات و ارس��ال آنها به کليه مناطق 

شرکت
4-تعيين و انتخاب بازرس��ين صيانت از حقوق ش��هروندی 

جهت بازرسی از مناطق شرکت
5-ايج��اد تس��هيالت و امکانات الزم برای ارب��اب رجوع در 

صورت نياز به مراجعه به مناطق
6- فضا س��ازی محيطی ب��رای ترويج حقوق ش��هروندی در 

ستاد و مناطق
7-تش��ويق و تقدي��ر هم��کاران فع��ال در ح��وزه حق��وق 

شهروندی
8- عقد قرارداد با جهاد دانش��گاهی دانش��گاه تبريز جهت 

بررسی عملکرد شرکت در ارتباط با حقوق شهروندی
9-تعيين و انتخاب بازرس��ين سالمت اداری جهت بازرسی 

از مناطق
10-تعيي��ن مناب��ع مالی الزم در راس��تای ني��از های حقوق 

شهروندی و سالمت اداری
11-ايج��اد کانال های مختل��ف نظر خواه��ی از مراجعين و 
خدمت گيرند گان از طريق س��ايت اينترنتی و صندوق های 

نظر سنجی
در ادام��ه آقای دکت��ر فتح زاده معاون توس��عه مديريت و 
س��رمايه انسانی س��ازمان مديريت و برنامه ريزی استان با 
تشکر از مدير عامل و همکاران شرکت آب و فاضالب استان 
در ميزبانی جلس��ه هم انديش��ی به بي��ان اهميت برگزاری 
 نشست های دستگاه های اجرايی پرداخته و مهم ترين مزيت 

آن را  ه��م افزايی و تقويت س��رمايه ه��ای اجتماعی اعالم 
نمودند.معاون توس��عه مديريت و سرمايه انسانی همچنين 
 به اين نکته اش��اره کردن��د که اين س��ازمان آموزش های 
گس��ترده ای در ح��وزه حقوق ش��هروندی برگ��زار نموده و 
نظ��ر به اس��تمرار آنها دارد.در ادامه دکت��ر بهبودی رئيس 
س��ازمان مديريت وبرنامه ريزی در سخنانی غايت و نهايت 
کليه فعاليت ها را توس��عه نامي��ده و از نظام اداری کارآمد 
به عنوان يکی از مولفه های توس��عه نام بردند. ايش��ان در 
توضيح اين مطلب که امروزه مولفه های توسعه تغيير کرده 
بر ضرورت نظام اداری کارآمد که بتواند بستر ساز توسعه 
باشد اشاره نمودند. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی 
با اش��اره به ضعف هايی که در نظام اداری موجود می باشد 
مهم ترين ني��از فضای اداری امروز را مديريت مش��ارکتی 
و تعام��ل مناس��ب با مردم بيان کرده و گفتند که در س��ايه 
 تعام��ل با مردم س��رمايه اجتماعی و اعتم��اد عمومی تقويت 
 م��ی گ��ردد.در ادام��ه کارشناس��ان س��ازمان مديري��ت و 
برنامه ريزی به تشريح و تبيين مفاد منشور حقوق شهروندی 
پرداخت��ه و  حاضرين نکته نظرات خ��ود را پيرامون مباحث 
حقوق ش��هروندی و برنامه های تح��ول اداری بيان نمودند. 
ش��ايان ذکر اس��ت بيش از 60 نفر از 24 دستگاه اجرايی 

استان در اين نشست حضور داشتند.

      
  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به ضعف هایی که 
در نظام اداری موجود می باشد مهم ترین نیاز فضای اداری امروز را 
مدیریت مشارکتی و تعامل مناسب با مردم بیان کرده و گفتند که در 

سایه تعامل با مردم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تقویت می گردد

      
      

  مهندس ایمانلو به انواع آزمایشات انجام 
شده در آزمایشگاه های آب و فاضالب 
استان اشاره کرد و گفت : در راستای 

کنترل کیفیت آب شرب بهداشتی از لحاظ 
میکروبی ، فیزیک و شیمی ، فلزات سنگین 
و سایرآالینده ها در منابع تولید ، خطوط 

انتقال ، مخازن ذخیره و شبکه های توزیع 
شهرهای تحت پوشش آزمایشگاه شرکت 
آب و فاضالب استان بطور شبانه روزی و 

مستمر بر کیفیت آب نظارت دارند
      

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد

ارائه با کیفیت ترین و مطلوب ترین آب شرب به شهروندان

    

    


