شماره  / 202بهمن ماه 1396

در هجدهمین مراســم
بنیاد جهانی انــرژی؛از
آبفا شــیراز تجلیل شــد
بنابــر ضــرورت توجــه هدفمنــد و نظــام منــد بــه منابــع
آبــی کشــور و همچنیــن مدیریــت آب در فرایندهــای

بازدیــد معــاون فنی،امــور
زیربنایی و تولیدی ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور
ازتصفیــه خانــه فاضــاب
در حــال ســاخت شــیراز

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

تولیــدی و خدماتــی از یــک ســو و حســاس ســازی
جامعــه جهانــی نســبت بــه نقــش« آب » در رشــد

اجتماعــی ،صنعتــی و شــکل گیــری تمــدن ،هجدهمیــن

دوره مراســم بنیــاد جهانــی انــرژی بــا تمرکــز بــر اجــاس
جهانــی آب بــا همــکاری شــرکت هــا و ســازمان هــای

ایرانــی و نهادهــای بیــن المللــی ،برگــزار شــد.

مدير دفتر ســاختمان و مقاوم ســازی ســامانه
هــای آبی شیــــراز از پیشــرفت فیزیکی58

درصدیساختمــانآزمایشگـاهمرکزیآب
و فاضالب منطقــه جنوب خبــر داد
ادامه در صفحه 4

دوره آمــوزش تئــوری و
عملــی اطفــاء حریــق در
آبفــا شــیراز برگــزار شــد
ادامه در صفحه 8

از خادمان
نمـازآبفا شیـراز
تقدیـر شــد

ادامه در صفحه 5

معــاون مهندســی و توســعه آبفــا شــیراز :بــا توجــه بــه
گســتردگی کار و تاکیــد بــر ارائــه خدمــات بــه مشــترکین و
عملــی نمــودن طــرح تکریــم اربــاب رجــوع ،ســاختمان
جدیــد بــا فضــای اداری مناســب درحــال احــداث اســت.
ادامه در صفحه 4

صعـود گروه كوهنـوردی
شـركت آبفــا شيــراز به
قلـه قـالت
ادامه در صفحه 6

امام صادق ( ع) فرمودند:

پایداری دنیا با سه چیز است :آتش ،نمک و آب .
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در هجدهمین مراسم بنیاد جهانی انرژی ،از آبفا شیراز تجلیل شد
در هجدهمین مراسم بنیاد جهانی انرژی ،از طرح احداث تصفیه خانه

فاضالب شماره 2شیراز تجلیل شد

بنابــر ضــرورت توجــه هدفمنــد و نظــام منــد بــه منابــع آبــی کشــور و همچنیــن مدیریــت آب

مقــرون بــه صرفــه از منابــع و بــه کارگیــری منابــع انــرژی جایگزیــن» را ارائــه داده انــد.

نقــش« آب » در رشــد اجتماعــی ،صنعتــی و شــکل گیــری تمــدن ،هجدهمیــن دوره مراســم بنیاد

محــدود بــوده و در بســیاری از مــوارد پاســخگوی الگــوی مصــرف اســرافکارانه بشــر نیســت و

در فرایندهــای تولیــدی و خدماتــی از یــک ســو و حســاس ســازی جامعــه جهانــی نســبت بــه

جهانــی انــرژی بــا تمرکــز بــر اجــاس جهانــی آب با همــکاری شــرکت هــا و ســازمان هــای ایرانی و
نهادهــای بیــن المللــی ،بــا دعــوت از نماینــدگان بیــش از  130کشــور و ده هــا مقــام عالــی اجرایی

از کشــورهای جهــان ،در ســالن اجــاس ســران تهــران برگــزار شــد .در همیــن راســتا بــر اســاس
مصوبــه بنیــاد جهانــی انــرژی کــه بانــی اصلــی ایــن مراســم اســت ،لــوح تقدیــر جهانــی کــه

معتبرتریــن نمــاد پایــداری و مســئولیت پذیــری زیســت محیطــی و اجتماعــی ( معروف به اســکار
زیســت محیطــی) اســت بــه برگزیــدگان اعطــا شــد.در هجدهمیــن دوره مراســم بنیــاد جهانــی

انــرژی بــا عنــوان «مراســم جهانــی آب» تصفیــه خانــه فاضــاب بلندمــدت شــیراز از پــروژه هــای
منتخــب زیســت محیطــی بنیــاد جهانــی انــرژی انتخــاب شــده اســت.

رضــا اردکانیــان  ،وزیــر نیــرو در ایــن مراســم اظهــار داشــت :در جهانــی کــه منابــع طبیعــی آن
در جهانــی کــه مرزهــای اکولوژیــک آن یکــی پــس از دیگــری در حــال شکســتن اســت ،قطعــا
پرداختــن بــه هــر یــک از موضوعــات آب ،خــاک ،هــوا ،انــرژی و پســماند کــه محورهــای اساســی

فعالیتهــای بنیــاد جهانــی را تشــکیل میدهــد ،ضــروری اســت.

تصفیــه خانــه فاضــاب شــماره (2بلنــد مــدت) بــا آخریــن تکنیــک هــای روز دنیــا احــداث شــده و

قــادر اســت حــدود  70در صــد بــرق مــورد نیــاز خــود را تامیــن کنــد ایــن تصفیــه خانــه از نــوع لجن

فعــال پیشــرفته اســت کــه در خروجــی آن یــک سیســتم فرابنفــش بــرای گندزدایــی پســاب نصب

و یــک برنامــه بازچرخانــی آب بــرای آن پیــش بینــی شــده کــه پســاب خروجــی را مــی تــوان در

کشــت گلخانــه ای مــورد اســتفاده قــرار داد.

بنیــاد جهانــی انــرژی در شــش حــوزه آب ،خــاک ،هــوا ،انــرژی ،طــرح هــای اجتماعــی و

ســاخت تصفیــه خانــه فاضــاب شــماره (2بلنــد مــدت) از ســال  89بــا تامیــن اعتبــار اولیــه بانــک

برنــدگان جایــزه زیســت محیطــی ( معــروف بــه اســکار زیســت محیطــی) توســط پنلــی از

ادامــه یافــت .تصفیــه خانــه شــماره  2شــیراز تــوان تصفیــه  100هــزار متــر مکعــب فاضــاب در

تجدیــد پذیــر اروپــا انتخــاب مــی شــوند کــه در هجدهمیــن مراســم ایــن بنیــاد از طــرح احــداث

بنیــاد جهانــی انــرژی هــر ســاله طرحهــای مرتبــط  178کشــور عضــو خــود در ایــن شــش حــوزه

پالســتیک پایــدار در حــال فعالیــت اســت.

اعضــای ســازمان توســعه صنعتــی ســازمان ملــل متحــد ،بانــک جهانــی و شــورای انــرژی هــای
تصفیــه خانــه فاضــاب شــماره 2شــیراز تجلیــل شــد .

هــدف از برگــزاری ایــن مراســم بــه رســمیت شــناختن پــروژه هایــی اســت کــه «اســتفاده دقیــق و

جهانــی آغــاز شــد و پــس از یــک وقفــه چهــار ســاله بــه خاطــر تحریــم هــا از ســال  94دوبــاره

شبانـــه روز را دارد و جمعیــت  550000نفــر را تحــت پوشــش قــرار مــی دهـــد.

رابــرای رفــاه و ســامت مــردم گــردآوری و ضمــن اعطــای معتبرترین جایــزه زیســت محیطی جهان
بــه برگزیــدگان ،طــرح هــای هــای برتــر را نیــز بــرای ارائــه ایدههــای جدیــد بــه دنیــا معرفــی میکند.
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امام صادق (ع) فرمودند:

برای زمین پایداری نیست مگر با آب( ،زمین بدون آب پایدار نمیماند).

بازدید معاون فنی،امور زیربنایی و تولیدی سازمان
برنامه و بودجه کشور ازتصفیه خانه فاضالب
در حال ساخت شیراز
کشــورباید ایــن پــروژه هــا در اولویــت قــرار گیــرد.

نگرانــی نداریــم افــزود :بــا ورود ایــن تصفیــه خانــه جمعیتــی

ساســان تاجگــردون ،رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی

پســاب تولیــد مــی شــود کــه بــا توجه بــه اعــام نیــاز شــهرداری

پــروژه تصفیــه خانــه فاضــاب شــماره  2گفــت  :اســتفاده از

نظــر پــور اظهــار داشــت  :بایــد شــورای نظــارت اســتان

معــاون فنی،امــور زیربنایــی و تولیــدی ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور و رییــس ســازمان مدیریت وی بــه نقــش پررنــگ پســاب در صنعــت و آبیــاری اشــاره کــرد معــادل یــک میلیــون نفــر تحــت پوشــش قــرار میگیرنــد
و برنامــه ریــزی اســتان فــارس ازتصفیــه خانــه و همچنیــن بــه ایجــاد تســهیالت جهــت آبرســانی بــه شــیراز مدیرعامــل آبفــا شــیراز خاطــر نشــان کــرد :بــا ورود ایــن تصفیه
خانــه بــه مرحلــه اجــرا حــدود  60میلیــون متــر مکعــب در ســال
فاضــاب در حــال ســاخت شــیراز بازدیــد کردنــد تاکیــد نمــود.
حمیدرضــا عدل،معــاون فنی،امــور زیربنایی و تولیدی ســازمان

برنامــه و بودجــه کشــور و ساســان تاجگــردون ،رییــس ســازمان

مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان فــارس در بازدیــد از تصفیــه

خانــه فاضــاب در حــال ســاخت شــرکت آب و فاضــاب شــیراز
در جریــان آخریــن اقدامــات پیشــرفت فیزیکــی و مراحــل

اجــرای ســاخت تصفیــه خانــه فاضــاب شــماره  2قــرار گرفتند.

حمیدرضــا عدل،معــاون فنی،امــور زیربنایــی و تولیــدی
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــا تاکیــد بــه حمایــت از پــروژه
هــای عمرانــی ماننــد تصفیــه خانــه فاضــاب در حــال ســاخت
شــیراز اظهــار داشــت  :بــا توجــه بــه مباحــث خشکســالی در

اســتان فــارس بــا اشــاره بــه اولویــت مســئولین بــرای اتمــام
پســاب فاضــاب در بخــش صنعتــی و آبیــاری فضــای ســبز
مــی توانــد عامــل مهمــی در مصــرف بهینــه آب باشــد.

و صنایــع مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

تمهیداتــی بــرای تصفیــه خانــه هــای دیگــر و تحــت پوشــش

قــراردادن کل جمعیــت کالنشــهر شــیراز اندیشــیده شــود.

ا...بخــش نظرپــور رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل آبفــا

در ایــن بازدیــد ا...بخــش نظــر پــور  ،رئیــس هیــات مدیــره و

اجــرای ســاخت تصفیــه خانــه فاضــاب شــماره  2را شــرح داد

فنی،امــور زیربنایــی و تولیــدی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور

شــیراز بــا ارائــه گــزارش مبســوطی آخریــن وضعیــت مراحــل
و بــه پیشــرفت فیزیکــی قابــل توجــه بعــد از تحریــم در ســاخت
پــروژه اشــاره کــرد.

وی بــا تاکیــد برایــن مطلــب کــه بــرای اجــرای شــبکه فاضــاب

مدیرعامــل آبفــا شــیراز و جمعــی از معاونیــن و مدیــران ،معــاون

و رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان فــارس را

همراهــی کردنــد.

امام علی (ع) میفرمایند:

كسی كه آب و خاک یعنی نیروی طبیعی دارد و نیروی انسانی خود را

برای بهرهبرداری به كار نمیبندد و با فقر و گدایی میگذراند نفرین و لعنت بر او باد .
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مديــر دفتــر ســاختمان و مقاوم ســازی ســامانه هــای آبی شــیراز
از پیشــرفت فیزیکــی  58درصدی ســاختمان آزمایشــگاه مرکزی
آب و فاضــاب منطقــه جنــوب خبر داد
مدیــر دفتــر ســاختمان و مقــاوم ســازی ســامانه های
آبــی شــرکت آب و فاضالب شــیراز گفت  :ســاختمان
جدیــد آزمایشــگاه آب و فاضــاب بــا توجــه بــه
کمبــود فضــای موجــود آزمایشــگاه ،در حــال
احــداث اســت و تاکنــون  58درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داشــته اســت.

احمــد مطیــع الــه افــزود :ایــن آزمایشــگاه بــا هــدف ارتقــاء زیــر

ســاختهای ســامت و افزایــش کیفیــت در ابعــاد دو هــزار و 200
مترمربــع در مجــاورت اتفاقــات مرکــزی و مخــزن  20هــزار متــر

مکعبــی ابیــوردی احــداث مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه احــداث ســاختمان آزمایشــگاه

داشــت :بــه دلیــل افزایــش تجهیــزات و امکانــات آزمایشــگاهی

بایــد شــرایط فیزیکــی و ســاختمانی آزمایشــگاه گســترش یابــد.
مطیــع اله خاطر نشــان کــرد :ســاختمان آزمایشــگاه آب و فاضالب

در  5طبقــه شــامل بخــش اداری ،آزمایشــگاه هــا و انبار می باشــد.

مدیــر دفتــر ســاختمان و مقــاوم ســازی ســامانه هــای آبــی

آبفــا شــیراز ابــراز داشــت :در صــورت تامیــن اعتبــار ســاختمان

آزمایشــگاه آب و فاضــاب ســال آینــده بــه اتمــام مــی رســد

آزمایشــگاه آب و فاضــاب بــه عنــوان ابــزار نظــارت داخلــی برای

اطمینــان از ســامت و بهداشــت آب آشــامیدنی و كاركــرد صحیح

همــه بخــش هــای فراینــد تولیــد و توزیــع آب همچــون تصفیه و
بهــره بــرداری بــه شــمار مــی رود.

آب و فاضــاب از مصوبــات شــرکت مهندســی مــی باشــد اظهــار

معــاون مهندســی و توســعه آبفــا شــیراز :بــا توجــه بــه گســتردگی کار و تاکیــد بــر ارائــه
خدمــات بــه مشــترکین و عملــی نمــودن طــرح تکریم اربــاب رجــوع ،ســاختمان جدید
بــا فضــای اداری مناســب درحــال احــداث اســت.
مختلــف جهــت ارتقــاء و بهــره وری در کار را ایجــاد مــی کنــد

معــاون مهندســی وتوســعه شــرکت آب و فاضالب
شــیراز بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه مکانیابــی
و بررســیهای الزم بــرای احــداث ســاختمان
مناســب انجــام شــده اســت ابــراز داشــت :بــا
توجــه بــه گســتردگی کار و تاکیــد بــه ارائــه خدمات
بــه مشــترکین و عملــی نمــودن طــرح تکریــم ارباب
رجوع،ســاختمان جدیــد با فضــای اداری مناســب
و بــه منظــور دسترســی راحــت تــر مراجعیــن
درحــال احــداث اســت

ســاختمان و دیــوار چینــی و تاسیســات در حــال اجــرا اســت و 65

بهمــن بهــروزی بــا اشــاره بــه محدودیــت فضــای اداری و

ایــن مقــام مســئول گفــت  :ســاختمان جدید آبفــا شــیراز در محوطه

مشــکالت ترافیکــی جهــت تــردد و پارک وســایل نقلیــه در محل

فعلــی ســاختمان آبفــا شــیراز خاطر نشــان کــرد :ســاختمان جدید
آبفــا شــیراز بــا فضــای بیــش از  11هــزار مترمربــع بــه منظــور

ارتقــای کیفــی و افزایــش زیربنــا و همچنیــن خدمــات دهــی

مطلــوب و تکریــم اربــاب رجــوع و تامیــن فضــای اداری مناســب

درشــان مــردم شــریف کالنشــهر شــیراز در دســت احــداث اســت

وی افــزود :همچنیــن ســاختمان جدیــد امــکان در اختیــار

قــراردادن فضــای اداری مناســب بــه کارشناســان واحدهــای

وی از اتمــام ســاختمان اداری تــا پایــان ســال آینــده خبــر داد و
افــزود :در صــورت عــدم مشــکل در رونــد اجرایــی و تجدیــد نظــر

در برنامــه زمــان بنــدی کــه منجــر بــه بــار مالــی و اتــاف وقــت
نشــود مــی تــوان در پایــان ســال آینــده ســاختمان را بــه بهــره

بــرداری رســاند.

بهــروزی اظهــار داشــت  :اســکلت بتنــی ســاختمان تمــام

شــده اســت و ســایر عملیــات تکمیلــی شــامل معمــاری
درصدپبشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.

فعلــی ســاختمان منطقــه یک آبفــا واقع شــده اســت .

بهــروزی افــزود :زیربنــای ایــن ســاختمان 11هــزار و 350

مترمربــع اســت كــه در چهــار طبقــه همــراه بــا زیــر زمیــن در حال
اجــرا اســت.

معــاون مهندســی وتوســعه شــرکت آب و فاضــاب شــیراز ادامــه
داد :بــرای احــداث اســکلت بتنــی ایــن ســاختمان از محــل
اعتبــارات جــاری اســتفاده شــده اســت.

5
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نوشیدنی در دنیا و آخرت ،آب است .

شریفترین نوشیدنی ،آب است  .در جای دیگر میفرمایند :بهترین

لوح تقــدیــربرای ارتـقــاء
تصفیه خانه های فاضالب شیراز
معـاون راهبــردی و نظارت بر بهـره بـرداری
با اهدا لوح تقدیـر برای ارتقاء تصفیـه خانه های
فاضالب شیراز قدردانی کرد.

شــاهین پــا کــروح ،معــاون راهبــردی و نظــارت بــر بهــره

بــرداری بــا اهــدا لــوح تقدیــر از شــرکت آب و فاضــاب

شــیراز در زمينــه ارتقــاء و بهبــود عملكــرد تصفيه خانــه های
فاضــاب قدردانــی کــرد.

در متــن لــوح آمــده اســت :بــا عنایــت بــه تــاش هــای

بــی شــائبه همــکاران حــوزه بهــره بــرداری فاضــاب آن

شــرکت در زمینــه ارتقــاء تصفیــه خانــه هــای فاضــاب
قدردانــی بعمــل مــی آیــد.

از خادمان نمـازآبفـا شیـراز تقدیـر شــد
طــی مراســمی از خادمــان نمــاز کــه در امــر
برگــزاری و اجــرای فریضــه نمــاز در ســتاد و
مناطــق فعالیــت دارندبــا اهــدا هدایایــی تقدیــر
بــه عمــل آمــد .

در ایــن مراســم کــه با حضــور نمازگــزارن و مســئولین شــرکت در
نمازخانــه آبفــا شــیراز برگــزار گردیــد ا...بخــش نظــر پــور اظهار

انتصاب رئیس اداره مشترکین
منطقه 4
ابراهیــم عابــدی بــه ســمت رئیــس اداره
مشــترکین منطقــه  4منصــوب شــد.

بــه گــزارش روابط عمومــی و آمــوزش همگانی آبفا شــیراز،با
حکــم لطــف ا...مســاوات ،معــاون مالــی وپشــتیبانی و بنــا

بــه پیشــنهاد علــی ثابــت  ،مدیــر آب و فاضــاب منطقــه

چهــار ؛ ابراهیــم عابــدی بــه ســمت رئیــس اداره مشــترکین

منطقــه  4منصــوب شــد.

داشــت :کســب رتبــه هــای برترآبفــا شــیراز  ،در ارزیابــی ســاالنه
ســتاد اقامــه نمــاز کشــور در نتیجــه تــاش هــای خادمــان نمــاز

در برگــزاری و اجــرای فریضــه نمــاز اســت.

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز قدردانــی از خادمــان نمــاز را یکی
از اولویــت هــای فرهنگــی خــود قــرار داده و همــه ســاله از ایــن
افــراد تقدیــر مــی نماید.

از مدیر بهره برداری آبفا شیراز در
راستــایارتقـاءتصفیهخانههای
فاضالبشیــرازتقدیـرشد
معــاون راهبــردی و نظــارت بــر بهره بــرداری
بــا اهــدا لــوح تقدیــر بــرای ارتقــاء تصفیــه
خانــه هــای فاضــاب شــیراز قدردانــی کــرد.

شــاهین پــا کــروح ،معــاون راهبــردی و نظــارت بــر بهــره

بــرداری بــا اهــدا لــوح تقدیــر از محمــود رضــا دهقانــی ؛

مدیــر بهــره بــرداری فاضالب شــرکت آبفــا شــیراز در زمينه
ارتقــاء تصفيــه خانــه هــای فاضــاب قدردانــی کــرد.در متن

لــوح از جدیــت در راســتای « ارتقــاء تصفیــه خانــه هــای
فاضــاب » تقدیــر و قدردانــی شــد .

انتصاب رئیس اداره دبیـرخانـه
آبفـا شیـراز
آرزو آقــا بابایــی بــه ســمت رئیــس اداره دبیــر خانه

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز منصوب شــد.

بــا حکــم لطــف ا...مســاوات ،معــاون مالــی و پشــتیبانی و

بنــا بــه پیشــنهاد ســید رســول قانــع؛ مديــر امــور اداری ؛ آرزو
آقــا بابایــی بــه ســمت رئیــس اداره دبیــر خانــه شــرکت آب و

فاضــاب شــیراز منصــوب شــد.

رسول اكرم (ص) فرمودند:

بهترین نوشیدنی در دنیا و آخرت آب و بهترین خورا كی در دنیا و آخرت
گوشت و سپس برنج است .
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با حضورورزشکاران آبفا شیراز؛

تیم دو و ميـدانی صنعت آب و بـرق استان فارس مقام دوم تيمی
را از آن خـود نمـود.
مســابقات دو و میدانــی وزارت نیــرو بــه میزبانــی هیئــت

خــود نمودنــد.

در ایــن مســابقات علــی نــوروزی  ،مجتبــی شــبانی و غــام

اقدامــی خداپســندانه جوائــز نقــدی خــود را بــه زلزلــه زدگان

ورزش صنعــت آب و بــرق اســتان فــارس برگــزار گردیــد .
حســین زارعــی در تیــم منتخــب فــارس حضــور داشــتند و
مقــام دوم تیمــی مســابقات دو و میدانــی وزارت نیــرو را از آن

شــایان ذکــر اســت ورزشــكاران صنعــت آب و بــرق فــارس در
كرمانشــاه اهــداء نمودنــد.

صعـود گروه كوهنـوردی شـركت آبفــا شيــراز به قلـه قـالت
گــروه كوهنــوردی شــركت آبفــا شــیراز بــه قلــه

قــات صعــود کردنــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفــا

شــیراز ،بــه نقــل از تربیــت بدنــی شــركت ،گــروه كوهنوردی
بــه ارتفاعــات قــات اعــزام شــدند .

در ایــن صعــود هومــن شــهبازی ،محمــد رضــا نجفــی ،

ســید احمــد قانــع ،حســین باقــری ،عبدالحمیــد زارعیــان،

صمــد جمالــی،آرش محمدی،ســید شــجاعت ملــک
حســینی ،مجتبــی جوانمــردی ،امیــد ســلطانی  ،محســن
عباســی و حمیــد رضــا ارجمنــدی حضــور داشــتند.

برگزاری دوره آموزشی تله متری در آبفا شیراز
دوره آموزشــی تلــه متــری در دیســپاچینگ

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز برگــزار شــد

دوره آموزشــی تلــه متــری در دیســپاچینگ بــه منظــور

آشــنایی و نحــوه کارکــرد قطعــات و تجهیزات تلــه متری در
واحــد تلــه متــری  -دیســپاچینگ بــا همــکاری دفتــر منابــع
انســانی و آمــوزش برگــزار شــد.

در ایــن دوره  8نفــر از واحــد تلــه متــری  -دیســپاچینگ

طــی دو روز آمــوزش ،بــا نحــوه کارکــرد قطعــات و
تجهیــزات تلــه متــری آشــنا شــدند.
مدرس این دوره پور اسماعیلی بود.
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نشریـــه داخلــی شــرکت
آب و فاضـــالب شیـــــراز
شماره  202بهمن ماه 1396

امام كاظم (ع) فرمودند:

بیشترین لذت در نوشیدن آب سرد است .

نقش آب در مذهب و تربیت انسان
در بیشــتر ادیــان از جملــه اســام ،مســیحیت و یهودیــت،

بســیار پاکیــزه کــه خــود بــه خــود پــا ک اســت و غیــر خــود را

نورانــی میکنــد کــه یکــی از آنهــا نــگاه کــردن بــه آب جــاری

مســیحیت غســل تعمیــد را در کلیســا بــا آب انجــام میدهنــد.

روحــی را از روان میزدایــد .بنابرایــن ،آب نــه تنهــا جســم

« نــگاه بــه آب جــاری چشــم را جــا داده و بــه روشــنایی

تقــدس میبخشــد .و
در انســان ایجــاد میکنــد و بــه او
ّ

آب جــاری ،خــود نقشــی بــه ســزا در شــادی و انبســاط روحــی

آب مــاده پــا ککننــده محســوب میشــود .بــرای مثــال ،در

در مذهــب شــینتو (مذهــب ژاپنــی) در تمــام مراســم عبــادی
از آب بــرای پاکیــزه ســاختن بــدن فــرد یــا مــکان خاصــی

اســتفاده میشــود.

پــا کیــزه میکنــد ،چــرک را از جســم شستشــو و پلیدیهــای

ظاهــری را شستشــو میدهــد ،بلکــه حالتــی روحــی و روانــی
مقدســات دینــی میشــود.
زمینهســاز راهیافتــن بــه حریــم ّ

اســت ».و نیــز امــام کاظــم علیــه الســام فرمــود:

آن میافزایــد » .بــر اســاس ایــن روایــات نــگاه کــردن بــه
داشــته و عــاوه بــر روشــن کــردن چشــم دل و افزایــش

در بســیاری ادیــان همچــون اســام نوعــی مراســم عبــادی

در روایــات اســامی بــه مســلمانان توصیــه شــده اســت

توجهــی در تقویــت نــور
بصیــرت انســان ،دارای تأثیــر قابــل ّ

میدهنــد (غســل) .در دیــن اســام هــم تنهــا پــس از

بگوینــد :؛ ســپاس خــدای را کــه آب را َ
«ط ُهــور» قــرار داد (پــا

بــه هــر حــال ،نــگاه مســلمانان بــه آب ،نگاهــی سرشــار از

وجــود دارد کــه در آن ،مــرده را بــا آب پــاک شستشــو
وضــو گرفتــن (شســتن بخشهایــی از بــدن بــا آب پــا ک)

مــی تــوان فریضــه نمــاز را بجــا آورد .بــر همیــن اســاس

در آموزههــای اســامی عــاوه بــر ذکــر نقــش حیاتــی آب
بــرای موجــودات زنــده ،از آن بــه عنــوان َ
«ط ُهــور» یــاد شــده

اســت :قرآنکریــم میفرمایــد :مــا آب پــاک و پاککننــده
را از آســمان فــرو فرســتادیم ».در روایــات نیــز همیــن تعبیــر

کــه هــرگاه بــرای تطهیــر یــا وضــو نگاهشــان بــه آب افتــاد

ک و پــا ک کننــده) و آن را پلیــد قــرار نــداده اســت .بدیــن

مقــدس بــه
ســان ،آب بــا وصــف پاککنندگــی ،چهــرهای
ّ

خــود میگیــرد کــه رفتــن بــه حضــور خالــق یکتــا بــدون آن

میســر نمیشــود و [و آنگاه کــه آب یافــت نشــود و یــا بــه
ّ

ـر باشــد ،بایــد بــه جــای آن بــر
دلیلــی بــرای شــخص مضـ ّ

چشــم ظاهــری اســت.

قداســت و پــا کیزگــی و عظمت اســت ،آب وســیلهای اســت
کــه زمینــه ارتبــاط آنــان بــا معبودشــان را فراهــم میســازد.

در شــریعت اســام هیچکــس نمیتوانــد بــه راز و نیــاز بــا خــدا

بپــردازد و در آســتان مقــدس او بــه نمــاز ایســتد ،مگــر ایــن کــه
بــا آب خــود را شستشــو دهــد و ایــن شستشــو بــا آب دارای

تیمــم کــرد ].و تماشــای آب ،شــکر و ســپاس
خــا ک پــا ک ّ

خصوصیــات ویژگیهایــی اســت کــه اگــر درســت انجــام شــود،

«طَ ُهــور» بــه فتــح طــاء ،صیغــه مبالغــه طاهــر اســت و

جــاری توصیــه شــده و آن را ســبب جــای چشــم و افــزودن

هیــچ مســلمانینمیتـواندبــهطوافخانــهخــدابپــردازد،جــزآنکه

مفســران در تشــریح طهــور گفتهانــد :طهــور یعنــی،
اســتّ .

الســام نقــل شــده اســت« :چهــار چیــز چهــره را روشــن و

َ
«ط ُهــور» آمــده اســت:

مقصــود از آن هــر چیــزی اســت کــه پــاک و پاککننــده

الهــی را میطلبــد .افــزون برایــن ،در روایــات نــگاه بــه آب
روشــنایی آن دانســتهاند .چنانکــه از امــام صــادق علیــه

صــرفـه جـویـی در مصـرف آب
الف) آموزه های اسالمی در مصرف آب
در آموزههــای زندگیســاز اســام ،اســراف ممنــوع و
حــرام اســت؛ ایــن ممنوعیــت همــه ابعــاد زندگــی انســان را
فرامیگیــرد .یعنــی :همــه مــردم در تمــام شــئون و در هــر

زمــان و مــكان ّ
موظفنــد اصــل عــدم اســراف را رعایــت كننــد.
نعمــت هــای الهــی امانــت هایــی انــد كــه خداونــد بــرای رشــد
و تعالــی انســان هــا در اختیــار آن هــا نهــاده اســت ،پــس

بهرهبــرداری از نعمــت هــا بایــد همســو بــا اوامــر الهــی و در
جهــت ســعادت جاودانــی انســان باشــد.

آیــات قــرآن و احادیــث فــراوان بــا تعبیرهــای گونــا گــون،

اســراف و زیــادهروی در هــر كاری را بــه طــور عــام و در

مــورد آب ،بــه طــور خــاص ،مــورد نكوهــش و مذمــت قــرار
داده اســت .قــرآن كریــم بــه صراحــت دربــاره صرفهجویــی
آب و مدیریــت مصــرف آن مــی فرمایــد :الــف) منابــع آب

ثابــت (معیــن) اســت « و آن خدایــی كــه از آســمان آبــی بــه
قــدر و انــدازه نــازل میكنــد»..

ب) در مصــرف آب نبایــد اســراف شــود:؛
از نعمــت هــای خــدا بخوریــد و بیاشــامید
و اســراف مكنید كــه خداونــد اســرافکاران
را دوســت نمــی دارد».
اســراف ،مصــداق هــای گونــا گونــی دارد ،ماننــد :اســراف
در خــوردن و آشــاميدن ،دور ريختــن غذاهــای اضافــی،
خــرج كــردن هزينــه هــای گــزاف بــرای تجمــل و تزييــن
و تشــريفات بــی محتــوا و اســتفاده بيــش از حــد از آب در

وضــو يــا غســل .بــر هميــن اســاس ،پیامبــر ا کــرم صلــی
«ف ال ُوضــو ِء إرس ٌاف و يف ك ُِّل
اللــه علیــه وآلــه فرمودنــدِ :
َش ٍء إرس ٌ
اف؛ در وضــو نيــز اســراف هســت؛ در هــر چيــزى
اســراف وجــود دارد».

در دیــن مبیــن اســام حتــی از اســراف كــردن آب در وضــو

گرفتــن و غســل كــردن نهــی شــده اســت.

نــام وضــو و غســل بــه خــود میگیــرد.

زمینــهآنرابــاآبفراهمآوردهباشــدونیزتمــاسباخطوطقرآنکریم

جایــز نیســت ،مگر ایــن که قبـ ً
ا بــا زال ل آب تما س گرفته باشــد.

رسول اكرم (ص) فرمودند:

بدرستی كه عرش خدا بر آب بود و چیزی پیش از آب آفریده نشده بود .

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
صاحب امتیاز :روابط عمومی
مدیر مسئول :ا کبر انتظار مهدی
تهیه و تنظیم اخبار و مطالب :مژده کریمی نژاد
تهیه عکس :محمد صادق تقدس
نشانی :شیراز ،خیابان ساحلی شرقی،بین پل حر و پل
هجرت،شرکت آب و فاضالب شیراز
طراحی و اجرا :کانون تبلیغات سالیش(زینب مرشدی)
ویراستار :بهرام زاهدی

دل شکســتن ،تهمــت ،غیبــت و ایجــاد ناراحتــی بــرای

مــردم ،مصــداق بــارز تضییــع حــق النــاس!

دل شکســتن ،تهمــت ،غیبــت و ایجــاد ناراحتــی بــرای مــردم نــه تنهــا
ناراحتــی و پریشــانی خاطــر مــردم را در پ ـیدارد ،بلکــه حــق ســنگینی بــر
دوش فــرد خاطــی گــذارده و او را مشــمول تضییــع حقالنــاس میکنــد؛
محتمــل اســت کــه ایــن نــوع حقالنــاس در جامعــه بیــش از مــوارد دیگــر
نادیــده گرفتــه شــده و برخــی مــردم کمتــر بــه عقوبت چنیــن اعمالــی اهمیت
داده و یــا حتــی در چنیــن اعمالــی واقــف بــه تضییــع حــق مــردم هســتند.
در روایــات و احادیــث بــر رعایــت حقالنــاس بســیار تأکیــد شــده و
امیرالمؤمنیــن(ع) نیــز در ایــن راســتا فرمــوده اســت :خداوند ســبحان ،حقوق
بندگانــش را مقدمـهی رســیدن بــه حقــوق خــود قــرار داده اســت» .بــا اســتناد
بــه ایــن حدیــث در مییابیــم کــه بــدون رعایــت حقالنــاس ،رعایــت حقــوق
الهــی بــرای بنــدگان محقــق نمیشــود!
خداونــد متعــال نیــز در قــرآن کریــم بارهــا و بارهــا بــر رعایــت حــق النــاس
تأکیــد کــرده و در ســورههای «مطففیــن ،حجــرات و همــزه »...مســتقیم ًا بــه
حقالنــاس اشــاره کــرده و انســان را نســبت بــه رعایــت آن امــر کــرده اســت.

نشریـــه داخلــی شــرکت
آب و فاضـــالب شیـــــراز
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با تالش شبـانــه روزی بازه زمـانـی افت فشـار و قطع آب
بـه حداقـل ممکن رسید
آبفــا شــیراز بــرای رفــع افــت فشــار بــه یــاری ســازمان

مشــترکان شــهر شــیراز بــا قطــع و افــت فشــار مواجــه شــد.

فشــار و قطــع آب بــه حداقــل ممکــن رســید.

یــاری شــرکت آب منطقــه ای شــتافت و رفــع ایــن قطعی که

آب شــتافت و بــا تــاش شــبانه روزی بــازه زمانــی افــت
بــه دلیــل شکســتگی در ســه نقطــه خــط انتقــال آب ســد

درودزن بــه شــیراز و لــزوم تعمیــرات ،آب بخــش اعظمــی از

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز بــرای رفــع ایــن مشــکل بــه

 36ســاعت پیــش بینــی شــده بــود با تــاش شــبانه روزی،
ایــن بــازه زمانــی بــه حداقــل ممکــن کاهــش یافت.

انتصاب اعضای کمیته راهبـری استمـرار نظام مدیریت
دارایی های فیزیکی آبفــا شیــراز
اعضای کمیته راهبری استمرار نظام مدیریت دارایی های

راهبــری اســتمرار نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی شــرکت

فیزیکی شرکت آب و فاضالب شیراز منصوب شدند.

آب و فاضــاب شــیراز منصــوب شــدند.

بــه موجــب ابــاغ ا...بخــش نظرپــور ،رئیــس هیــات مدیــره و

معاونیــن مالــی و پشــتیبانی،برنامه ریــزی و منابع انســانی،خدمات

مدیرعامــل و بــا عنایــت بــه نامــه معاونــت راهبــردی و نظــارت

مشــترکین و درآمــد ،مهندســی و توســعه ،بهــره بــرداری و تولیــد و

بــر بهــره بــرداری شــرکت مهندســی آبفــا کشــور اعضــای کمیتــه

مدیــر دفتــر نگهــداری و تعمیــرات منصوبیــن ایــن کمیته هســتند.

مدیرعامــل آبفا شــیراز :در مراســم بنیاد
جهانــی انرژی،تصفیــه خانــه فاضــاب
شــماره 2شــیراز بــه عنــوان برگزیــده
زیســت محیطــی انتخــاب شــد.

دوره آمــوزش تئــوری و عملــی
اطفــاء حریــق در آبفــا شــیراز
برگــزار شــد
دوره آمــوزش تئــوری و عملــی اطفــاء حریــق در آب و

فاضــاب شــیراز برگــزار شــد.

بــه منظورآشــنایی و آمــاده ســازی کارکنــان جهــت مقابلــه بــا

شــرایط اضطــراری و نیــز بــه منظــور باالبــردن ســطح آموزش

کارکنــان یــک دوره آموزشــی عملیــات اطفــاء حریــق بصــورت
تئــوری و عملــی در حمــل تصفیــه خانــه آب نمــازی توســط

دفتــر بهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت برگزارشــد.

دوره آموزشــی ذ کــر شــده بــا هــدف ارتقــاء ســطح آ گاهــی جهت

شناســایی انــواع حریــق ،خامــوش کنندههــا و نحــوه اطفــاء

حریــق برگــزار شــد کــه در ایــن دوره کارکنــان ضمــن آشــنایی بــا
پدیــده آتــش ســوزی ،راهکارهای مقابله بــا حریق و اطفــای آن
رابــه صــورت تئــوری و عملــی آمــوزش دیدنــد.

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــیراز

( معــروف بــه اســکار زیســت محیطــی) توســط پنلــی از اعضای

فاضــاب شــماره 2شــیراز بــه عنــوان طــرح برگزیــده انتخــاب و

شــورای انــرژی هــای تجدیــد پذیــر اروپــا انتخــاب مــی شــوند.

ا...بخــش نظرپــور اظهــار داشــت  :هجدهمیــن دوره مراســم

شــماره 2شــیراز ( بلندمدت)یکی از به روزتریــن تکنولوژی های

همــکاری شــرکت هــا و ســازمان هــای ایرانــی و نهادهــای

آخریــن تکنیــک هــای روز دنیــا احــداث مــی شــود و قــادر اســت

گفــت :در هجدهمیــن مراســم بنیــاد جهانــی انرژی،تصفیه خانه

ســازمان توســعه صنعتــی ســازمان ملل متحــد ،بانــک جهانی و

جایــزه زیســت محیطــی جهــان را از آن خــود کرد.

نظــر پــور بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه تصفیــه خانــه فاضالب

بنیــاد جهانــی انــرژی بــا تمرکــز بــر اجــاس جهانــی آب و بــا

بیــن المللــی برگزار شــد و تصفیــه خانه فاضالب شــماره 2شــیراز

بــه عنــوان برگزیده زیســت محیطی انتخاب شــد.

مدیرعامــل آبفــا شــیراز تصریــح کــرد  :ضــرورت توجــه هدفمنــد
و نظــام منــد بــه منابــع آبــی کشــور و مدیریــت آب در فرایندهــای
تولیــدی و خدماتــی از یــک طــرف و حســاس ســازی جامعــه

جهانــی نســبت بــه نقــش« آب » در رشــد اجتماعــی ،صنعتــی و

شــکل گیــری تمــدن از اهــداف برگــزاری ایــن مراســم بــود.

ایــن مقــام مســئول هــدف از برگــزاری این مراســم را به رســمیت

شــناختن پــروژه هایــی دانســت کــه « اســتفاده دقیق و مقــرون به

صرفــه از منابــع و به کارگیری منابع انرژی جایگزین» را در دســتور

کارخــودقـراردادهاســت.ویگفت:برندگانجایزهزیســت محیطی

تصفیــه فاضــاب را دارد اظهــار داشــت  :ایــن تصفیــه خانــه بــا
حــدود  70در صــد بــرق مــورد نیــاز خــود را تامیــن کنــد .

وی بــا تاکیــد بــه کیفیــت مطلــوب پســاب تصفیــه خانــه

فاضــاب شــماره  2شــیراز خاطــر نشــان کــرد :پســاب ایــن
تصفیــه خانــه دارای کیفیــت باالیــی خواهــد بــود و قابلیــت

اســتفاده بــرای بخــش هــای کشــاورزی و صنعــت را داراســت
و باتوجــه بــه اینکــه در شــرایط ســخت کــم آبــی مــی باشــیم

مــی تــوان بــرای آبیــاری فضــای ســبز از پســاب ایــن تصفیــه

خانــه اســتفاده کــرد .

ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :پســاب فاضــاب را بــا کمــی

تغییـراتمــیتواندرکشــتگلخانهایمورداســتفادهقـرارداد البته

اســتفاده از ایــن پســاب در بخــش کشــاورزی امــری طبیعی اســت.

