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پیام تبریک مدیر عامل آبفای شیراز
به مناسبت فرا رسیدن سال نو

پیام عیدانه وزیر نیرو خطاب به همکاران صنعت آب و برق؛

به نوروزي در حکمراني و مديريت منابع آب و انرژي نيازمنديم

«بار دیگر موهبت الهی ،گســتره پر مهر زمین را به سرسبزی و خرمی آراست و سالی
دیگر فرا رســید تا حیاتی نو و شکوفایی دوباره را به عنوان سرآغازی مجدد در زندگی
نوع بشر قرار دهد.
اینها همه نشانه های هدایت به سوی مبدأ هستی و آفریدگار مهربان برای کسانی است
که صاحب اندیشه اند و بر ژرفای عالم وجود می نگرند.
اینجانب ضمن تقدیر از تالش های صادقانه همکاران ارجمند ،فرا رسیدن نوروز باستانی
را به شــما و خانواده معززتان صمیمانه شادباش می گویم و سعادت و بهروزی توأم با
خیر و برکت از درگاه خداوند متعال برای شما مسئلت دارم».

بــه نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو ،وزیر نیرو در پیــام عیدانه خطاب به همکاران صنعت آب
و برق ،عرصه حکمراني و مديريت منابع آب و انرژي و نيز ســاير منابع محيطزيســتي مرتبط را
نيازمند تغييرهاي نوروزي عنوان کرد .بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،متن پیام
دکتر رضا اردکانیان برای حلول نوروز سال  97به شرح زیر است :یا مقلب القلوب و االبصار ،یا
مدبرالیل و النهار ،یا محول الحول و االحوال ،حول حالنا الی احسن الحال،
ِ
جهان بدون تغيير ،بوي کهنگي
همکاران گرامی؛ جشــن نوروز ،ستايش «زيبايي تغيير» اســت.
ميگيرد و از پس برآوردن نيازهاي آدمي برنميآيد .هر نوروز يادآور نياز به تغيير است ،تغييري
که چون بهار ،رويش ،زندگي ،پايداري و اميد را در جهان جلوهگر سازد.
ادامه در صفحه 4

دیدار مسئوالن آبفای شیراز با اعضای شورای این شهر

دیدار شهردار درسدن آلمان با مسئوالن آبفا شیراز

برگزاری جلسه
معارفه و آشنایی
کارکنان جدید
در آبفا شیراز

تاکید مدیرعامل
آبفای شیراز بر مدیریت
مصرف آب در نشست
خبری با اصحاب رسانه

برگزاری جلسه
هم اندیشی مشترک
در خصوص آب خاکستری
در آبفا شیراز

حضور مدیر روابط عمومی
آبفا شیراز در جلسه آموزشی
مدیریت مصرف آب اداره کل
ثبت احوال استان فارس

رسول خدا (ص) :

شعبان ماه من است و رمضان ماه خداست و آن بهار فقراست  .خداوند قربانی

2
مسابقه کتابخوانی اصول شهروندی
در آبفا شیراز برگزار شد

مسابقه کتابخوانی اصول شهروندی در فرهنگ
ایرانی توسط دفتر منابع انسانی و آموزش آبفا
شــیراز برگزارشــد .با عنایت به فعالیت های
دفتر منابع انســانی و آموزش در جهت ترویج
فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی در بین کارکنان
و خانواده پرسنل شرکت " مسابقه کتابخوانی "
مروری بر مجموعه رفتارهای پسندیده و اصول
شــهروندی در فرهنگ ایرانی " با اهدا کتاب
به متقاضیان برگزار شد .مسابقه کتابخوانی در
تاالر آب شــرکت با حضور جمعی از پرسنل و
خانواده ایشان به صورت کتبی برگزار گردید
.شایان ذکر است به کسانی که باالترین امتیاز
را کســب نموده اند به رسم یادبود جوایز اهدا
می گردد.

همکار کاراته کار آبفا شیراز سمت
مسئول روابط عمومی سبک
شوتوکان  JSKAمنصوب شد

با خبرشــديم همكار کاراته کارمان ،مســعود
امینــی نژاد با حکــم عبدالکریم نجات،رئیس
سبک شــوتوکان  JSKAاستان فارس به دليل
تجارب و خدمات ارزنده به ســمت مســئول
روابط عمومی این سبک منصوب شد.
لذا این انتصــاب را تبريك گفته و از خداوند
خواســتار توفيقــات روز افزون براي ايشــان
هستيم.
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دیدار مدیر عامل و معاونین و مدیران آبفای شیراز با اعضای شورای شهر شیراز

در دیدار صمیمی مدیرعامل و هیات مدیره شــرکت آبفای شــیراز با
شورای شهر شیراز به خشکسالی و بی آبی پرداخته شد.
ا...بخــش نظرپور ،رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت به ارائه
گزارشــی از وضعیت آب شــیراز پرداخت و افزود :برای گذر از فصول
گرم تدابیری برای تامین آب صورت گرفته اما این حقیقت را نمی توان
از یاد برد که منابع آب قابل افزایش نیســت و فقط از همان منابع بهره
می بریم.
وی با اشــاره به عمیق تر شــدن چاه هــای تامین آب شــیراز گفت:
حداکثرعمق چاه ها در سال  80به  200متر می رسید اما امروزه چاه ها
بیش از  300متر حفر می شود.
نظرپور افزود :متوســط ســرانه مصرف آب در شیراز از متوسط مصرف
کشور کمتر اســت اما در شرایطی که شاهد خشکسالی هستیم باید در
مصرف آب مدیریت بیشتری انجام دهیم.
مدیرعامل آبفا شیراز:
اگر بازچرخانی آب در مصارف مورد نیاز به خوبی اجرایی شود
میتوانیم چاههای آب را در جهت آب آشامیدنی هدایت کنیم
رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــیراز به
چاههای آبی که در حال حاضر برای آبیاری فضای ســبز مورد استفاده
قرار میگیرند اشــاره کرد و افزود :اگــر بازچرخانی آب در مصارف
مورد نیاز به خوبی اجرایی شــود میتوانیم چاههای آب را در جهت آب
آشامیدنی هدایت کنیم.
ا...بخش نظرپور در دیدار با اعضای شــورای شــهر شــیراز با تاکید بر
لزوم بازچرخانی آب و اســتفاده از پسابها در شیراز گفت :استفاده از
پســاب در مصارف کشاورزی و صنعتی و فضای سبز از مصرف بی رویه
و غیرضروری آب آشامیدنی جلوگیری میکند.
وی افزود :آبیاری فضای ســبز با پساب تصفیه خانه از یک طرف باعث
حفظ فضای ســبز می شــود و از طرف دیگر منابع زیر زمینی آب برای
تامین مصارف خارنگی صرف می شود.

منابع آب محدود است و داریم از همان منابع بهره می بریم
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شیراز گفت:
تدابیری برای تامین آب صــورت گرفته اما این حقیقت را نمی توان از
یاد برد که منابع آب محدود است و داریم از همان منابع بهره می بریم.
ا ...بخش نظرپور افزود :تامین آب شرب کالنشهر شیراز از دو محل سد
درودزن و چاه ها تامین می شــود .وی با اشاره به این مطلب که تامین
آب از ســد دوردزن از حجم پایداری سد است تصریح کرد :خط دوم
انتقال سد دوردزن به اتمام رسید اما نمی توان از آن استفاده کرد زیرا
 330میلیون متر مکعب آب برای پایداری ســد الزم است و نمی توان
آن را برداشــت کرد .وی با اشــاره به کاهش منابع زیر زمینی گفت:
امروزه برای تامین آب عمق چاه ها بیش از  300متر رســیده است که
در صورت حفر چاه عمیق تر نیازمند آب شیرین می شویم.
نظر پور افزود :برای تامین آب شــرب مطالعات آب های ژرف صورت
گرفته اما باید محدودیت این منابع نیز در نظر گرفت.
ســید احمدرضا دســتغیب رییس شورای شهر شــیراز با اشاره به این
مطلب که در شــرایط فعلی مردم شیراز باید حداقل سرانه مصرف آب
را رعایت کنند اظهار داشــت :باید راهکارهای مدرن مصرف بهینه آب
و به کارگیری تجهیزات کاهنده مصــرف را در ادارات دولتی و منازل
ترویج دهیم.
وی بــا تاکید بر ضرورت ایجاد تصفیــه خانههای محلی فاضالب اظهار
داشت :شهرداری شیراز باید حرکت به سمت آبیاری فضای سبز شهری
با آب حاصل از تصفیه فاضالب را شروع کند.
«مهدی حاجتی» عضو شورای اســامی شهر شیراز دراین دیدار گفت:
نگرانیها را نباید به وضعیت خشکسالی محدود کنیم ،ما در هر شرایطی
نیازمند کنترل و بهینه سازی مصرف آب هستیم.
قاسم مقیمی ،عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر شیراز در این دیدار
نیز اظهار داشــت :آب یکی از فاکتورهای مهم ســامت جامعه است و
نمیتــوان از آن غفلت کرد؛ باید فرهنگ و دغدغه مصرف بهینه آب را
در مردم نهادینه کنیم.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کنتور آب و استاندارها در آبفا شیراز
دوره آموزشی آشنایی با مبانی و استاندارهای
انواع کنتورهای آب و همچنین روشهای جمع
آوری اطالعات و قرائت کنتور در آبفا شــیراز
برگزار شد.
به منظور آشنایی هر چه بیشتر کاربران با انواع
کنتورهای آب ،دفتر منابع انســانی و آموزش
به درخواست امور مشــترکین و درآمد اقدام
بــه برگــزاری دوره آموزشــی در تاالر آب
شــرکت آب و فاضالب شــیراز کرده است.
در ایــن دوره آموزشــی با حضــور مامورین

قرائت کنتور ،استادکاران نصب انشعاب آب،
استادکاران تعویض کنتور با محور آشنایی با
کنتورهای آب و اســتانداردهای آن تشــکیل
گردید .ســر فصل های این کارگاه آموزشی
آشــنایی با انواع کنتــور ،کالس بندی کنتور،

اجــزا و مکانیزم کنتور ،مزایــا و معایب ،علل
خرابی و از کارافتادگی ،روش های پیشگیری
از دســتکاری و معیارهای انتخاب کنتور بوده
است که عالوه بر آن فراگیران با مفاهیم انواع
تســت کنتور ،نکات مهم در هنگام انتخاب و
خریــد کنتور و لزوم بررســی و کنترل کنتور
مشترکین کم مصرف ( کنتور کم شمار ) آشنا
گردیدند .تدریس سر فصل های این دوره بر
عهده مدیر خدمات مشترکین ،حسن حیدری
بوده است.

امام صادق (ع) :

پــدرم دو ماه شــعبان و رمضان را بــا روزه به هم وصــل میکرد و
می فرمود :روزه دو ماه پی در پی توبه ای از جانب خداوند است.
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دیدار شهردار درسدن
آلمان با مسئوالن
آبفا شیراز
در دیدار شهرداردرسدن آلمان با مدیر عامل و
مدیران آبفا شیراز تبادل نظرو تجربیات بین دو
شهر در ابعاد مختلف آبرسانی و تصفیه فاضالب
تاکید شد.
شهردار درسدن آلمان که همزمان با برگزاری
رویداد هفتهی دانشگاه درســدن در دانشگاه
شــیراز به این شهر ســفر کرده است با رئیس
هیــات مدیــره و مدیرعامل و نیــز معاونین و
مدیران شــرکت آب و فاضالب شیراز شیراز
دیــدار کــرد و در ایــن دیدار تبــادل نظر و
تجربیات بین دو شهر در ابعاد مختلف آبرسانی
و تصفیه فاضالب انجام شد.

3
برگزاری دوره اخالق حرفه ای ویژه
نیروهای فاینانس و امور جاری
خدمات مشترکین در آبفا شیراز

در ایــن دیدار مدیران و معاونین آبفا شــیراز
بــا بیان ویژگی هــای اقلیمی شــیراز ،به ارائه
گزارشی از وضعیت آبرسانی و تصفیه فاضالب
پرداختند.
تبــادل تجربیــات و همــکاری در زمینههای

با حضور در جلسه اولیا و مربیان مجتمع
آموزشی علوی بر موضوع مدیریت مصرف
آب تاکید شد

مدیریت و اجرای طرح های مشترک در زمینه
محیط زیســت همچون ســاخت تصفیه خانه
فاضــاب از دیگر اهــداف ایــن بازدید بود.
درســدن ،مرکز ایالت زاکســن کشور آلمان
است.

ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب
در همایش پیاده روی بزرگ خانواده

شرکت آب و فاضالب شیراز اقدام به برگزاری
دوره اخالق حرفه ای ویژه نیروهای شــرکت
پیمانــکاران فاینانس و امور جــاری خدمات
مشترکین نموده است.
واحد منابع انسانی و آموزش به منظور اهمیت
آشــنایی با اخالق حرفهای و الگوهای رفتاری
اقدام به برگــزاری دوره اخالق حرفه ای ویژه
نیروهای شــرکت پیمانکاران فاینانس و امور
جاری خدمات مشترکین برای حدود  100نفر
از این نیروها در تاالر آب آبفا شیراز نمود.
در این دوره آموزشــی وظایــف فردی ،اخالق
حرفهای و الگوهای رفتاری ،نحوه برخورد مورد
تدریس قرار گرفت.
سرفصل ها این دوره آموزشی  4ساعته شامل
آشنایی با مهارت های ارتباطی،آشنایی با فنون
مذاکره،آشــنایی وارزیابی زبان بدن،آراستگی
ظاهــری و پوشــش مناســب،نحوه برخورد با
مشــترکین و رعایت شــئونات و اخالق کاری
و حرفــه ای،باال بردن ســطح دانش حرفه ای
احساس مسئولیت در انجام کار،دقت و سرعت
در انجام امور،آگاهی از عواقب ســهل انگاری
در وظایف محوله ،رعایت نکات ایمنی در کار
بررســی چالش ها و ارائــه راه کارهای جدید
،سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی و
ارتباط موثر و نقش آن در تکریم ارباب رجوع
بود .مــدرس این دوره حســن حیدری ،مدیر
خدمات مشترکین بود.

جشن مبعث حضرت رسول
اکرم (ص) در آبفا شیراز برگزار شد

با حضور پرشور پرسنل شرکت آب و فاضالب

با توجه به نزدیک شــدن زمــان تعطیلی مدارس و شــروع فصل امتحانات

دانش آموزان ،روابط عمومی شرکت به منظور آگاهی بخشی به اقشار مختلف
مردم به خصوص اولیاء دانش آموزان با حضور در انجمن های اولیاء و مربیان
نســبت به اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و آگاهی بخشی خانواده دانش آموزان

اقدام نموده است ،از جمله با حضور در نشست انجمن اولیاء و مربیان مجتمع

آموزشی علوی مدیر روابط عمومی آبفا شیراز بر لزوم مصرف بهینه آب تاکید

کرد و گفت :کمبود آب و وقوع خشکســالی کام ً
ال جدی است و ضرری است

که آب را به صورت بهینه مصرف کنیم.

اکبــر انتظار مهدی خاطر نشــان کرد :در صورت تداوم خشکســالی و عدم

رعایت الگوی مصرف در آینده دچار مشکالت بسیاری خواهیم شد.

وی ضمن ارائه راهکارهای الزم جهت مصرف بهینه آب اظهار داشــت :باید

مدیریت مصرف توسط شهروندان سرلوحه کار قرار گیرد.

انتظارمهدی گفت :شــرکت آب و فاضالب شیراز همیشه سعی بر این داشته که

آب مطلوب و با کیفیت را در اختیار شهروندان قرار گیرد اما متقاب ً
ال از شهروندان

نیز انتظار دارد قدر این نعمت الهی را بدانند و آن را بهینه مصرف کنند.

در پياده روي بزرگ خانوادگي در شــيراز بر ترویج فرهنگ مدیریت مصرف

آب تاکید شد.

در همایش پیاده روی بزرگ خانواده که با همکاری شهرداری شیراز و سمن

ها برگزار شد بر مدیریت بهینه مصرف تاکید شد.

در راســتای نهادینه شــدن و ارتقاء فرهنگ مدیریت بر مصرف و تاکید بر

بحران خشکســالی و نیز آگاهی بخشــی به اهمیت آب ،پيــاده روي بزرگ
خانوادگی با همکاری شــهرداری از چهار راه دلگشــا به سمت بوستان نماز

برگزار شــد روابط عمومی آبفا شــیراز در طول مســیر این راه پیمایی و در
بوســتان نماز با نصب بنر و درج شعارهایی با موضوع لزوم مصرف بهینه آب

نسبت به آگاهی بخشی و بحران خشکسالی اقدام نمود.

مدیریت مصرف آب اولویت اصلی برای خروج از بحران خشکسالی و کمبود
آب است لذا روابط عمومی آبفا شیراز در این پیاده روی با همکاری شهرداری

ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب در راس اقدامات خود قرار داده است.

شیراز جشن سالروز مبعث رسول مکرم اسالم
برگزار شد.
مراســم جشن ســالروز مبعث پیامآور صلح و
عدالت حضرت محمد مصطفی (ص) با حضور
پرشور پرسنل آب و فاضالب شیرازبرگزارشد.
در این جشن جمعي از هنرمندان صداو سیمای
استان حضور داشتند.

امام صادق (ع) :

هرکس ســه روز از ماه شــعبان را روزه بگیرد بهشــت بر او واجب

4
پیام عیدانه وزیر نیرو خطاب به
همکاران صنعت آب و برق؛
به نوروزي در حکمراني و مديريت
منابع آب و انرژي نيازمنديم
ادامه از صفحه اول
همکاران ارجمندم در وزارت نيرو و شــرکتهاي
تابعــه ،عرصه حکمرانــي و مديريــت منابع آب
و انرژي و نيز ســاير منابع محيطزيســتي مرتبط
نيازمنــد تغييرهاي نوروزي اســت؛ تغييرهايي که
اميد برانگيزند ،ســبزي بيافرينند ،اعتماد بسازند و
چشماندازي روشن پيش چشم نسل امروز و فرداي
اين سرزمين بگشايند .طبيعت نيز همراه شده و ما
را به اصالحات و تغييرات درست فرا ميخواند.
سالها به بدمصرفي در استفاده از منابع آب و
انرژي خو کردهايم و اين امر زمســتان سردي
را بر حفاظت از منابع محيطزيستي ايران عزيز
حاکم کرده اســت .ما به نوروزي در حکمراني
و مديريت منابع آب و انرژي نيازمنديم .نوروز
منابــع آب و انرژي اين ســرزمين با ايدههاي
جديد ،دست کشــيدن از شــيوههاي کهنه و
نادرست ،دور شدن از بخشينگريها ،همکاري
درونسازماني و بينسازماني ،تأکيد بر مديريت
توأمان تأمين و مصرف منابع و جلب مشارکت
همه ذينفعان اين حــوزه رخ ميدهد .ما همه
با هــم گام در اين راه نهادهايــم و به همراهي
يکديگر اميدواريم؛ همه مردم ايران و بيشتر از
همه ،مســئوالن و مديران ساير سازمانها را به
همراهي و مشارکت دعوت ميکنيم.
ســال  1397براي مــا مملــو از فرصتها و
چالشها خواهد بود .ما بايد به کمک يکديگر
بر چالشهاي ناشــي از سالها بدمصرفي فائق
آييم و همزمان اصالحات کوچک و بزرگي در
مديريت اين منابــع را پيش ببريم .من به فرد
فرد کارکنان وزارت نيرو و شــرکتهاي تابعه
همچون انســانهايي توانمند ،عالقمند ميهن و
اميدوار به ســاختنِ آيندهاي پايدار مينگرم و
اطمينان دارم در کنار يکديگر قادر خواهيم بود
بار سنگيني را که بر دوش گرفتهايم به مقصد
برســانيم .ما اميدوارانه تــاش خواهيم کرد،
از فرصتهــا – حتي اگر کمآبي باشــد – بهره
ببريم ،چالشهــا را فرصتهايي براي بازنگري
و بازانديشي در سياستها ،برنامهها و اقدامات
خود قرار خواهيــم داد و با عزم و اراده جمعي،
همــه مردم ايران را در ســاختن ايراني آبادتر
و پايدارتــر ،با مردماني مرفهتر و شــادمانتر
شريک خواهيم ســاخت .ما فرزندان ايرانياني
هســتيم که هزاران ســال در اين ســرزمين،
همزيســت با کمآبي ،تمدني بزرگ ساختند و
همانند ايشــان ميتوانيم با نگرشي واقعبينانه و
با توکل بر خداوند متعــال و بهکارگيري عقل
و علــم ،بر چالشهــا غلبه کرده و ســرزميني
زيستپذيرتر و توسعهيافتهتر بسازيم.
سال نو بر همه شما مبارک .سالي پر از سالمتي،
موفقيت ،زيبايي ،همکاري ،اعتماد و صلح براي
شــما آرزومندم .آرزو ميکنم در هر جاي اين
ســرزمين عزيز که به خدمت مشغول هستيد،
زندگيتان قرين شادماني و زيبايي باشد.
رضا اردکانيان

میگردد و روز قیامت رسول خدا (ص) او را شفاعت میفرماید.
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فضایل ماه رجب  ،شعبان رمضان ؛ صفحه ۵۶

برگزاری مسابقات فوتسال برادران شركت آبفا شيراز
به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر

تربيت بدني شــركت آبفا شيراز به مناسبت گراميداشت دهه مبارك
فجر يك دوره مسابقه فوتسال در مجموعه ورزشي شهدای دادگستری
با حضور  9تيم در يك جدول دو حذفي برگزار نمود .
سرپرستي و داوري اين مسابقات را شهریار شفیع زاده ،رحيم جوكار،
بيژن جوكار  ،ســید محمود هاشمی وســید علی رضا حسینی بر عهده
داشتند.
نتايج مسابقات به شرح ذيل مي باشد:
مقام اول

مقام دوم

تصفيه خانه آب ( نمازي )

منطقه 3

علی نوروزی

حمیدرضا برزگر

غالمحین زارعی

مهدی حضرتی

فرهاد روستا

جابر فیروزی

محسن ماندگار

حمید عزیزی

رحیم همتی
كريم همتي
عابد قربانی
-----

مقام سوم

بهره برداري منطقه 4

مسابقات شناي برادران
شركت آبفا شيراز به مناسبت گراميداشت
دهه مبارك فجر

تربيت بدني شركت آبفا شيراز به مناسبت گراميداشت دهه مبارك
فجر يك دوره مسابقه شنا جهت پرسنل عالقمند در استخر انقالب در
دو رشته كرال و قورباغه و  4رده سني برگزار نمود.
داوري اين دوره از مســابقات را جواد رضائی و هومن شــهبازی بر
عهده داشتند .
اسامي مقام آوران به شرح ذيل مي باشد .

رضا احمدی

بهمن حق نگهدار

وحید نوروزی

محسن شیبانی

بابک سرور

کمال سرور
امید رنجبر

حسین صادقی

احمد برزگر

محمود رضا رجبی

غالمرضا سلمانی

علیرضا جوکار

برگزاری مسابقات تنيس روي ميز انفرادي
برادران پرسنل شركت آبفا شيراز

به منظور گراميداشــت دهه مبارك فجر  ،تربيت بدني شــركت آبفا
شيراز يك دوره مسابقه انفرادي در ســالن ورزش مالصدرا برگزار
نمود.
در نتيجه این مسابقات آقايان  :حسين فروزند عنوان نخست را كسب
نمود  ،مهرداد دهقاني نايب قهرمان شــد و محسن فروزند مقام سوم
را به خود اختصاص دادند  .داوري اين دوره از مســابقات را مصطفی
مقدم پور بر عهده داشت .

رديف

نام نام خانوادگي

رده سني

رشته

مقام

1

احسان اردالن

A

كرال

اول

2

امين فروتني

A

كرال

دوم

3

مهدي طغرائي

A

كرال

سوم

4

جواد رضائي

B

كرال

اول

5

هومن شهبازي

B

كرال

دوم

6

مجتبی جوکار

B

كرال

سوم

7

حميد رضا بلوردي

C

كرال

اول

8

محسن فروزنده

C

كرال

دوم

9

حسين مرادي

C

كرال

سوم

10

محمد رضا جهانديده

D

كرال

اول

11

حميد رضا ارجمندي

D

كرال

دوم

12

مسيح ا ...فيروز زاده

D

كرال

1

احسان اردالن

A

2

امين فروتني

A

قورباغه

3

مهدي طغرائي

A

قورباغه

سوم

4

جواد رضائي

B

قورباغه

اول

5

هومن شهبازي

B

قورباغه

دوم

6

مجتبی جوکار

B

قورباغه

سوم

7

حسين مرادي

C

قورباغه

اول

8

حميد رضا بلوردي

C

قورباغه

دوم

9

شهریار شفیع زاده

C

قورباغه

10

حميد رضا ارجمندي

D

قورباغه

11

محمد رضا جهانديده

D

قورباغه

12

مسيح ا ...فيروز زاده

D

قورباغه

قورباغه

سوم
اول
دوم

سوم
اول
دوم
سوم

پیامبر صلى اهلل علیه و آله:

ماه رمضان ،ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات
را مىافزاید و گناهان را پاك مىكند و آن ماه بركت است.

(بحاراألنوار ،ج  ،96ص  ،340ح )5
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برگزاری جلسه هم اندیشی مشترک در خصوص آب خاکستری در آبفا شیراز
جلســه هم اندیشی مشــترک در خصوص آب
خاکستری با هدف حفاظت از منابع آبی و محیط
زیست و ترویج فرهنگ آگاهی بخشی در زمینه
اهمیت بازچرخانی آب در آبفا شــیراز برگزار
شد.
با توجه به مشــكل كم آبي و لزوم اســتفاده از
راهكارهــاي بهينه جهت مقابله با آن ،شــرکت
آب و فاضالب شیراز به عنوان متولی تامین آب
و جمع آوری بهداشــتی فاضــاب های خانگی
اقدام به برگزاری جلســه هم اندیشی مشترک
در خصوص پتانســیل استفاده از آب خاکستری
نمود.
در این جلســه هــم اندیشــی که بــا حضور
نمایندگان شــورای شــهر ،رئیس سازمان نظام
مهندســی ســاختمان اســتان فارس و اساتید
برجســته دانشــگاهی در حوزه آب و نیز دفتر
مدیریت بحران اســتانداری فارس ،شهرداری
شــیراز و اداره راه و شهرســازی برگزار شــد،
اهمیت بازچرخانی آب خاکســتری در منازل و
صنعت مورد بررسی قرار گرفت.
ا...بخــش نظرپــور ،رئیــس هیــات مدیره و
مدیرعامــل آبفا شــیراز در این جلســه اذعان
داشت که فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه
آب و ارائه راهکار های موثر در این زمینه باید
در راس برنامه هــا قرار گیرد و در ادامه افزود:
آب خاکســتری قابلیت باالیی برای استفاده در
فضای سبز و استفاده های غیرشرب دارد.
معاون برنامه ريزي و منابع انساني آبفا شیراز با
اشــاره به این مطلب که مدیریت آب همفکری
سایر ارگانها  ،نهاد ها و سازمانها را می طلبید و
تشکیل کارگروه هم اندیشی در بحث مدیریت
آب شــیراز همواره مورد نظر بوده است اظهار

داشــت :مدیریت آب در کالنشهر شیراز کاری
گروهی است و حضور تمام ذینفعان را می طلبد
و بازگشت آب خاکســتری باید در دستور کار
قرار گیرد.
عليرضا احدي افزود :ساختمان مرکزی در حال
احداث آب و فاضالب شــیراز بــه عنوان اولین
مجموعه اداری منحصر به فرد اســتان ،استفاده
از آب خاکســتری و باران در دست اقدام است
که تا 70درصد صرفه جویی را به دنبال خواهد
داشت.
معرفي آب خاكستري و ضرورت بازچرخاني آن
در جهت صرفه جويي و كاهش مصرف آب ،نحوه
تفكيك آب خاكستري از آب سياه ،مكانيزم هاي
تصفيه آب خاكستري ،موارد مصرف پسآب آب
خاكســتري در ســاختمان ها و صنايع ،ارزيابي
اقتصــادي بازچرخانــي آب خاكســتري در
ســاختمان ها و صنايع ،ارزيابي چگونگي انجام
سياســت گذاريهاي كالن در خصوص ترغيب
مصرف كنندگان به بازچرخاني آب خاكستري

در ساختمان ها و صنايع ،بحث در خصوص نقش
مشــاركتي ســازمان هاي مرتبط و يا ذينفع در
خصوص عملياتي كردن طرح اجراي اجباري و يا
تشويقي جمع آوری و تصفیه آب خاكستري در
ساختمان ها و صنايع و بررسي جزييات تشكيل
كارگروه ويژه آب خاكستري استان جهت ارائه
مدل عملياتي اجراي طرح در قالب يك شــيوه
نامــه و پيگيري هاي قانوني مربوط به آن رئوس
مطالب ارائه شده در این جلسه بود.
آب خاکســتری( ،به انگلیسی )Greywater :آب
بازیافتی یــا فاضالبهای خانگــی ،به آبهای
ضایعاتی (پســاب) ایجاد شــده توسط افراد در
خانهها یا ساختمانهای اداری اطالق میشود که
دربرگیرنده ی تمام جریانها اســتحصال شده
از فعالیتهای معمول روزانه نظیر رختشــویی،
شستشــوی ظــروف و حمام کردن اســت ،که
میتوانند برای اموری مثل آبیاری فضاهای سبز،
سیفون توالت و ســاختمانهای نیازمند رطوبت
زیاد همچون گلخانهها ،به مصرف مجدد برسند.

برگزاری جلسه معارفه و آشنایی کارکنان جدید در آبفا شیراز
معارفه و آشــنایی جلســه کارکنان جدید شــرکت به منظور آشنایی با
حوزههای مختلف با حضور جمعی از معاونین و مدیران ارشــد در ســالن
کنفرانس برگزار شد.
در این جلســه ا ...بخش نظر پور ،رئیس هیات مدیــره و مدیر عامل آبفا
شــیراز ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه ،ورود کاکنان جدید را به شــرکت
خیرمقدم گفت و افزود :نیروی انســانی و کارمنــدان توانمند و متخصص
در پیشــبرد اهداف شرکت را نمی توان نادیده گرفت .وی با تاکید بر این
مطلب که آبفا شــیراز محیطی علمی و پویا اســت اظهار داشت :کارکنان
جدید باید در فعالیتهای مختلف علمی و پژوهشی مشارکت داشته باشند.
سيد لطف اله مساوات ،معاون مالي و پشتيباني آبفا شیراز در تبیین ویژگی
های منحصر به فرد شــرکت ،به سقا گری اشاره کرد و افزود :در مجموعه
آبفا راه ترقی و پیشــرفت هموار اســت و توصیه میشود از این موقعیت و
ظرفیت نهایت بهره را ببرند.
علیرضا احدی ،معاون برنامه ريزي و منابع انســاني ضمن خوش آمدگویی؛
بر شایســته ســاالری در گزینش کارکنان جدید ،خاطر نشان کرد :برای
ورود به مجموعه آبفا شــیراز این افراد مراحل گزینشــی مختلفی را طی
نمودند و این گزینش ها برای تصدی پست مورد نیاز صورت گرفته است.
محمدرحيم رنجبران ،مدير دفتر قراردادها اظهار داشت :ورود به شرکت،
شروع کار برای خدمت رسانی به مردم است
كــورش امامي فــر ،مدير دفتر حقوقــي تصریح کرد :مجموعــه آبفا جز

رتبه های برتر در وزارت نیرو اســت و شروع کار در این مجموعه را باید
به فال نیک گرفت.
مســعود برزگر ،مدير دفتر حراست و امور محرمانه ،آب را مهریه حضرت
زهرا (س) و ســقا گری را پیشــه حضرت عبــاس (ع) اعالم کرد و گفت:
خدمت در چنین حرفه ای موجب افتخار است.
ليال پيروي ،مدير دفتر منابع انســاني و آموزش ضمن خوش آمد گویی به
برخورداری از امکانات آموزشــی و پژوهشــی برای کارکنان جدید اشاره
کرد.
اکبر انتظار مهدی ،مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز ضمن
خیر مقدم و تبریک اعیاد شــعبانیه کارکنان جدید را به تالش و کوشــش
برای رســیدن به اهداف عالیه شرکت دعوت و برای آنان ارزوی موفقیت
و سربلندی نمود.

5
صعود گروه
كوهنوردي آبفا شیراز
به قله كوه سرخ

گروه كوهنــوردي شــركت آب و فاضالب
شــیراز به قله كوه سرخ (شــهرك گلستان)
صعود کردند
در صعود تیم كوهنوردي شــركت به قله كوه
ســرخ که در بخش شــمال غربی شیراز می
باشد  11نفر حضور داشتند.
اسامي گروه كوهنوردي شركت آبفا شيراز در
اين صعود به شرح ذيل مي باشد .
 - 1مجتبي جوانمردي  - 2محمد رضا نجفي
 - 3حسين باقري  - 4عبدالحميد زارعيان 5
 صمد جمالــي  - 6غالمرضا گیانی - 7امیدســلطانی  - 8حمید رضا ارجمندی  - 9وحید
زارعیان  - 10سياووش رزمجويي  - 11احمد
نامجو

صعود گروه
كوهنوردي آبفا شیراز به
قله برم فيروز سپيدان

تیم كوهنوردي شرکت آب و فاضالب شیراز
به قله برم فيروز سپيدان صود کرد
 7نفر از گروه كوهنوردي شــركت در معيت
شركت هاي آب و برق اســتان و به ميزباني
شركت توزيع برق شيراز به قله برم فيروز که
در فاصله  90كيلومتري بخش شــمال غربی
شیراز می باشد صعود داشتند
اسامي گروه كوهنوردي شركت آبفا شيراز در
اين صعود به شرح ذيل مي باشد .
 - 1مجتبي جوانمردي  - 2محمد رضا نجفي
 - 3حســين باقري - 4عبدالحميد زارعيان 5
 صمد جمالي  - 6رضا درخشــان  - 7احمدنامجو

امام صادق (علیه السالم) فرمود:

هر كس یك روز ماه رمضان را (بدون عذر) ،بخورد  -روح ایمان از او

6
استقرار اکیپ غربالگری
علوم پزشکی در آبفا شیراز

به مناسبت هفته ســامت جهت تست قند و
فشار خون ،اکیپ غربالگری علوم پزشکی در
تاالر آب آبفا شیراز مستقر شدند.
در اين ايســتگاه ،ضمن اندازه گيري فشــار
خون و قند خون کارکنان و كنترل وزن آنان،
مشاوره هاي بهداشــتي ارائه شد و مراجعيني
كه فشــار خون باال و قند خون باال داشــتند
براي دريافت خدمات پزشكي و پيگيري روند
درمان بيماري معرفي شدند.
ايســتگاه ســنجش ســامت با همــکاری
و هماهنگــی روابــط عمومــی به مناســبت
گراميداشت هفته سالمت برپا گرديد .هدف
از برپايي ايســتگاه هاي ســامت ،آموزش و
آگاهی بیشتر همکاران نسبت به بیماری های
خاموش از جمله فشار خون و دیابت است.

آموزش و تبلیغات مصرف بهینه
آب در مراکز درمانی

بــا توجه به هفته ســامت و نقــش آب در
بهداشــت و ســامت جامعه ،درجلسه ای با
حضور کارکنان و پرســنل درمانی ،بر لزوم
مدیریت مصرف آب تاکید شد.
بــا توجه به هفته ســامت و نقــش آب در
بهداشت و ســامت جامعه ،روابط عمومی با
شرکت در جلسه ای که با حضور کارکنان و
پرسنل درمانی برگزار شد بر لزوم مدیریت
مصرف آب تاکید کرد.
اکبر انتظــار مهدی ،مدیــر روابط عمومی و
آموزش همگانی آبفا شیراز در این جلسه بر
اثرات کمبود آب بر بهداشت و جامعه تاکید
کرد و گفت  :کاهش منابع آبی و افت سطح
آب چاه ها یک هشدار جدی است و چنانچه
مشــترکین مصرف خود را کنتــرل نکنند با
توجه به تداوم خشکســالی و کاهش نزوالت
آسمانی شاهد بروز مشکالت بیشتری خواهیم
بودو این مقام مســئول خاطر نشــان کرد:با
توجه به باال بودن ســرانه مصرف به نســبت
کشــورهای پر باران بایــد مدیریت کردن
مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
در این جلســه به بیان وضعیت کنونی منابع
آب شــیراز و لزوم مدیریت مصرف توسط
مشــترکین پرداخته شــد و با ارائــه الگوها
و روش هــای مصرف بهینــه ،راه های گذر
از بحــران خشکســالی در تابســتان  97به
مخاطبین ارائه شد.
در پایان این جلسه به پرسش های حاضرین
در این خصوص پاسخ داده شد.
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جدا مىشود

(وسائل الشیعه ،ج  7ص  ،181ح  4و  _ 5من ال یحضره الفقیه ج  2ص  ،73ح )9

در نشست خبری مدیرعامل آبفای شیراز

با اصحاب رسانه بر مدیریت مصرف آب تاکید شد

برخــی از این چاه ها به  300متر
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
مهندس نظرپور در جمع خبرنگاران:
رســیده و عمیق تر شدن چاه ها
آبفای شیراز در نشست خبری با
نشــانگر کاهش کیفیت و کمیت
خبرنگاران و اصحاب رســانه به
آبهاست.
تشــریح اهم اقدامات انجام شده
وی گفت :ســرانه مصرف آب در
در راســتای مقابله با بحران آب
شــیراز 131لیتر در شــبانه روز
و فرهنگ سازی در مصرف بهینه
است که باید به  105و در شرایط
آب پرداخت.
حاد به  50تا  70لیتر کاهش یابد.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیر
وی بر مصرف هوشمندانه و منطبق
عامل آبفای شیراز از کاهش 71
• کاهش  71درصدی بارندگی
با الگوی مصرف بهینه تاکید کرد
درصــدی بارندگی ســال زراعی
تاکیدی
فارس
استان
در
جاری
زراعی
سال
و گفــت 20 :درصد صرفه جویی
جاری در اســتان فارس خبر داد
بر لزوم مدیریت مصرف آب است
در مصــرف آب ،شــیراز را از
و گفــت :این کاهــش بارندگی
تابستان پُر تنش آبی امسال عبور
تلنگــری بر تاکیــدات مدیریت
می دهد و شهروندان را از نوبت بندی آب می رهاند.
مصرف بهینه آب از طرف شرکت آبفا شیراز است.
ا...بخش نظرپور افزود  23 :درصد از آب شــرب شیراز از سد درود مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب شــیراز ادامه داد :مردم باید با
زن تامین می شــود در حالی که این سد روی خط قرمز هشدار قرار مصرف هوشــمندانه آب کمک کنند تا تابســتان پر تنش آبی امسال
سپری شــود ،ما مثل گذشته نمی توانیم چاه حفر کنیم و سد بسازیم،
دارد.
وی به تشــریح وضعیت آب سد پرداخت و اظهار داشت :سد رود زن چاه ها و سدها هم در برخی شرایط آبی برای مصرف ندارند.
سد خاکی است و برای پایداری ســد باید مقداری آب در سد باقی نظر پور افزود :امسال  10حلقه چاه جدید در شیراز حفر و هفت حلقه
باز مهندسی شــده است ،باز مهندسی چاه ها به معنی سرویس کامل
بماند و از طرف دیگر این میزان آب از نظر کیفیت مطلوب نیست.
این مقام مســئول تصریح کرد190 :حلقه چاه آب در مناطق مختلف ســامانه های استحصال آب است ،باورود این 17حلقه چاه به سامانه
شــیراز  77درصد از آب شرب این شهر را تامین می کند که ژرفای توزیع بخشی از مشکالت شیراز در تابستان امسال برطرف می شود.

 20درصد صرفه جویی در مصرف آب،
شیراز را از تابستان پُر تنش آبی
امسال عبور می دهد

گرامیداشت روز جوان و میالد حضرت ولیعصر (عج ) در آبفا شیراز

آبفا شیراز روز جوان و میالد حضرت ولیعصر
(عج )را جشن گرفت .
حاج آقا سید علی موسوی زاد در این مراسم
به بیان مطالبی پیرامون خصوصیات و شأن و
منزلت جوانان پرداخت و اظهار داشت :دوره

جوانی ،دوره خود ســازی و خود یابی است و
در این دوره باید به زیر ساخت های اعتقادی
پرداخته شود و آینده کشور را که نیازمند به
علم است تضمین کرد.
همچنین مشاور جوان مدير عامل آبفا شيراز

راز برتری هر جامعهای نسبت به سایر جوامع،
استفاده درســت و بهینه از منابع و سرمایهها
اعالم کرد و اظهار داشــت :جوانان به عنوان
محوری ترین سرمایه نیروی انسانی محسوب
می شوند و هر جامعه ای اگر بخواهد مراحل
توسعه را زودتر پیش ببرد باید حتم ًا جوانان را
به عنوان موتور محرک و به عنوان سردمدار
امورشان بکار ببرند.
جعفر طاهري افزود :ما باید در جامعه فرهنگ
جوان بــاوری و جوان یاوری را ارتقا بدهیم و
ایــن را نهادینه کنیم .ما باید جوان گریزی و
جوان هراسی را کنار بگذاریم و جوان یاوری
و جوان باوری را جایگزین این تفکر کنیم.

امام على (علیه السالم) فرمود:

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.
(وسائل الشیعه ،ج  7ص  ،266ح )23
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ویژگی نورانی ماه رمضان

مهمى دارد كه ریشه
ماه رمضان ،ویژگى هاى ّ
بــركات بزرگ این مــاه و پایــه نعمت هاى
بى شمار آن هســتند و اگر مسلمانان شناخت
درســتى از بركات این ماه بافضیلت داشــتند
و مواهــب و دســتاوردهاى بــزرگ آن را
مى دانســتند ،آرزو مى كردند كه سراسر سال،
رمضان باشد .حدیث پیامبر خدا در این مورد،
چنین است :اگر بندگان بدانند كه در رمضان،
چه [نعمت ها و آثارى] هســت ،آرزو مىكنند
كه رمضان ،یك ســال باشــد .از میان ویژگى
هــاى فراوانى كه این مــاه دارد به اختصار به
اهمیتى كه دارند ـ اشاره
چند نمونه ـ به خاطر ّ
مى كنیم:

آغاز سال

برای خودسازی و تزکیه نفس از کجا باید شروع کرد ؟
مســئله خودســازی ،در قرآن کریم با عنوان
تزکیه و تزکی مطرح شده و معنای لغوی آن
عبارت است از :پاک نمودن خود از ناپاکی ها.
در آیات متعددی از قــرآن مجید بر اهمیت
این پاکسازی تأکید شده است ،مثالً؛ در سوره
شمس می خوانیم" :به تحقیق کسانی که نفس
خود را پاک کردند ،به رســتگاری رسیدند و
کســانی که آن را آلوده و ضایع کردند ،ضرر
دیدنــد" .همچنین در آیه  19ســوره فاطر و
آیات  14و  15ســوره اعلی ،بر این مســئله
تأکید شده است.
پس خودســازی و تزکیه نفس ،امری مقبول و
مورد پسند شرع مقدس است .اما باید گفت
نقطه شــروع خودســازی و تزکیه نفس برای
افراد مختلف ،متفاوت اســت .برای فرد غیر
مسلمان ،ا ّولین راه و نقطه شروع ،اسالم آوردن
اســت .به طوری که عده ای از علمای اخالق،
همین مطلب را درجه بندی کرده و گفته اند:
اول اسالم ،بعد ایمان ،در مرحله سوم هجرت
و بعد از آن جهاد فی ســبیل اهلل است که در
این راه وجود دارد".
اما نسبت به کسانی که وارد حریم امن اسالم
و ایمان شده اند و مورد خطاب آیات قرآنی:
"ای مؤمنان به فکر خود باشــید" و "ای ایمان
آوردندگان ایمان خود را تجدید کنید" ،قرار
گرفته اند ،باید گفت ا ّولین مرحله خودسازی،
تنبه و بیداری اســت .به این که باید شــروع
کرد و خــود را از ناپاکی ها جدا کرد .بعد از
این تنبه و آگاه شدن ،این سؤال پیش می آید
که از کجا باید شروع کرد؟
می توان گفت :پرسشــگر این ســؤال ،ا ّولین

مرحله را گذرانده اســت؛ چــرا که با فکر و
عقل ،به این نتیجه رسیده است که "این عالم
جای ماندن نیست و این همه امکانات و بعثت
انبیا برای حیوانی زیستن نیست".
بعــد از ایــن مرحله (تفکر و تنبــه) نوبت به
مرحله "توبه" می رســد؛ یعنی جبران آنچه از
دست رفته اســت .جبران حقوق دیگران که
ضایع کرده ایم و جبران حقوق خداوند که بر
گردن ما باقی مانده است.
حضرت امام خمینی (ره) در باره عزم مناسب
با ایــن مقام ،می فرمایند" :بناگذاری بر ترک
معاصــی و فعل واجبــات و جبــران مافات
(گذشــته ها) و عزم بر این که ظاهر و صورت
خود را انسان عقلی و شرعی نماید".
مرحله بعدی برای ایــن امر ترک معصیت و
انجام واجبات است.
حضرت آیت اهلل بهجت در جواب سؤالی که
پرسیده شــده :تصمیم به سیر و سلوک دارم،
چه کنم؟ می گوید :ترک معصیت برای تمام
عمر کافی و وافی اســت ،اگرچه هزارســال
باشــد .پس در این مرحله باید واجبات االهی
را به اندازه ای که علــم داریم ،انجام داده و
محرمات الهــی را نیز به اندازه علممان ترک
کنیــم .این مســئله باعث می شــود خداوند
علم های جدیــدی به ما عطا کنــد و به این
وسیله ،در سیر و سلوک خود رشد پیدا کنیم.
ما هر چه می دانیــم عمل می کنیم و خداوند
علم به ندانســته ها را به ما عنایت می کند و
تا وقتی که مــا به وظیفه خود عمل کنیم ،این
چرخه ادامه دارد.
منبع http://www.islamquest.net :

نقش آب در مذاهب مختلف
در بیشــتر ادیان از جمله اســام ،مسیحیت و
یهودیت ،آب ماده پاککننده محسوب میشود.
برای مثال:
در مســیحیت غســل تعمید را در کلیسا با آب
انجام میدهند.
در مذهب شینتو (مذهب ژاپنی) در تمام مراسم
عبادی از آب برای پاکیزه ســاختن بدن فرد یا
مکان خاصی استفاده میشود.
در بســیاری ادیان همچون اسالم نوعی مراسم
عبــادی وجود دارد کــه در آن ،مرده را با آب
پاک شستشو میدهند (غسل).
در دین اســام هــم تنها پــس از وضو گرفتن
(شستن بخشهایی از بدن با آب پاک) می توان
فریضه نماز را به جا آورد.
بر همین اســاس در آموزههاي اسالمي عالوه بر
ذكر نقش حياتــي آب براي موجودات زنده ،از
آن به عنوان « َط ُهور» ياد شده است.

مهم ماه رمضان ،كه در روایات
از ویژگى هاى ّ
اهل بیت (ع) بر آن تأكید شــده ،این است كه
این ماه را آغاز ســال دانسته اند؛ وقتى مفهوم
«آغاز سال» را در پرتو فرهنگ اسالمى بررسى
مــى كنیم ،چنین مى یابیم كــه این پدیده ،به
اعتبارهاى گوناگونى وابســته اســت .برخى از
متون دینى تأكیــد دارند كه ماه رمضان ،آغاز
سال اســت؛ برخى از آنها «شب قدر» را آغاز
سال و برخى نیز «عید فطر» را ا ّول سال ،تعیین
كرده اند .همچنان كه آغاز فروردین ،شــروع
سال طبیعى اســت ،ماه رمضان هم آغاز سال
انسانیّت از نگاه اسالم است.

میهمانى الهى

ویژگى برجســته دیگری كــه در فضاى این
مــاه بافضیلت جلوه گر اســت ،وجود زمینه ها
و ظرفیت هایى اســت كه براى میهمانى خداى
ســبحان فراهم آمده ،آن گونه كه پیامبر خدا
در توصیف این ویژگى فرمودند :ماهى اســت
كه در آن به میهمانى خدا دعوت گشته اید و از
اهل كرامت خدا قرار داده شده اید ،نفس هاى
شما در آن ســتایش و خوابیدن شما ،عبادت،
عمل شــما در آن ماه پذیرفته و دعاى شــما
برآورده است.

غفران الهی

یکی از برکات ماه مبارک رمضان غفران الهی
است که شامل حال بندگان می شود.
پیامبر اکــرم (ص) می فرماید :ای مردم همانا
این ماه رسید و آن سیّد و ساالر ماه هاى دیگر
است ،شبى در آن اســت كه بهتر از هزار ماه
است ،در این ماه درهاى دوزخ بسته و درهاى
بهشت گشوده می گردد ،پس هر كس این ماه
را درك كند و گناهانش آمرزیده نشــود پس
خداوند او را از رحمت خــود دور نماید و هر
كس پــدر و مادر خویش را دریابد و آمرزیده
ن و آمرزش خویش
نشود پس خدا او را از غفرا 
دور ســازد و هر كس نام من نزد او برده شود
و بر من درود نفرســتد و آمرزیده نشــود پس
خداى ع ّز و جلّ او را از رحمت خود دور كند.

آزادى از آتش دوزخ

رمضــان را ماه آزادســازى نامیده انــد ،از امام
جعفرصادق (ع) روایت شــده كــه فرمود :و این
ماهى است كه ا ّول آن رحمت ،وسطش مغفرت ،و
خ است.
ش دوز 
پایانش اجابت دعا و آزادى از آت 

خبرهای کوتاه

آبفا شیراز لوح تقدیر
ارزیابی عملکرد حوزه آمار
و فناوری اطالعات را از
آن خود کرد

رسول خدا (صلى اهلل علیه و آهل) فرمود :

اگر بنده «خدا » مىدانست هك رد ماه رمضان چیست [هچ ربكتى وجود دارد]
دوست مىداشت هك تمام سال ،رمضان باشد.
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نشریه داخلی
شرکت آب و فاضالب شیراز
• صاحب امتیاز :روابط عمومی
• مدیر مسئول :اکبر انتظار مهدی
• تهیه و تنظیم اخبار و مطالب :مژده کریمی نـژاد
• تهيه عكس :محمدصادق تقدس
• ویراستار  :بهرام زاهدی
آدرس :شیراز  -خیابان ساحلی شرقی  -بین پل حر و
پل هجرت شرکت آب و فاضالب شیراز
طراحی و اجرا :غالمعلی زارع

حضور مدیر روابط عمومی آبفا شیراز
در جلسه آموزشی مدیریت مصرف آب اداره کل ثبت احوال استان فارس

شــرکت آب و فاضالب شــیراز لوح تقدیر
ارزیابی عملکرد ســال  95حــوزه آمار و
فناوری اطالعات را از آن خود کرد.
با عنایت به نتایج حاصل از عملکرد ســال
 95محورهای پنج گانه آمار و اطالعات ،نرم
افزار  ،سخت افزار امنیت و شبکه  ،پرتال و
خدمات الکترونیک  ،سیستم اطالعات مکان
محور  GISدر حوزه آمار و فناوری اطالعات
شــرکت های آب و فاضالب سراسر کشور،
شرکت آبفا شیراز به عنوان شرکت برتر در
محورهای پنج گانه  ،برگزیده شده است.

مدیر روابط عمومی آبفا شــیراز با حضــور در اداره کل ثبت احوال
اســتان فارس در جمع مدیران این اداره بر روشهای صحیح مصرف
آب و فرهنگ سازی در جهت مصرف بهینه تاکید کرد.
بــا عنایت به لزوم آموزش الزم در خصــوص مدیریت مصرف آب
در ســاختمان های اداری  ،مدیر روابــط عمومی و آموزش همگانی
آبفا شــیراز ،اکبر انتظار مهدی با حضــور در اداره کل ثبت احوال
استان فارس با ایراد سخنرانی ،به منظور فرهنگ سازی مصرف بهینه
آب نســبت به بیان وضعیت کنونی منابع آب شیراز و لزوم مدیریت
مصرف توســط مشــترکین پرداخت و با ارائه الگوها و روش های
مصرف بهینه ،راه های گذر از بحران خشکســالی در تابستان  97را
به مخاطبین ارائه نمود .در پایان این جلسه به پرسش های مخاطبین
در این خصوص پاسخ داده شد.

شعار روز جهانی آب  « 2018طبیعت برای آب »

برگزاری مسابقات فوتبال روي ميز
دو نفره آقایان شركت آبفا شيراز به
مناسبت گرامیداشت دهه فجر

کسب عنوان شرکت
خدمات رسان برتر توسط
آبفا شیراز

شرکت آب و فاضالب شیراز عنوان شرکت
خدمات رسان برتر را کسب کرد .
در ششمين جلسه شوراي فناوري اطالعات
در اســفندماه  1396در محــل شــركت
مهندســي آب و فاضالب كشور برگزار شد
شرکت آب و فاضالب شیراز عنوان شرکت
خدمات رسان برتر را کسب کرد.
بر اساس ارزيابي عملكرد سال 1394حوزه
انفورماتيك در خصوص اســتقرار و توسعه
دولت الكترونيك در ســال اقتصاد مقاومتي
اقدام و عمل ،واحد انفورماتيك اين شركت
به عنــوان شــركت خدمت رســان برتر
شناخته شد.

بیست و دومین روز از ماه مارس که مصادف
با دوم فروردین می باشــد از سوی سازمان
ملل متحد به نام روز جهانی آب نام گذاری
شده است.
شعار روز جهانی آب  « 2018طبیعت برای
آب » است .این شــعار بر روی این موضوع
تمرکز دارد که ما چطور می توانیم از طبیعت
برای غلبه بر چالشهای آبی قرن  21استفاده
کنیــم .تخریب زیســت محیطی بــه همراه
تغییرات اقلیمــی باعث تحریک بحران های
آبی گردیده که در سراســر جهان مشاهده
می کنیم .سیالب ها ،خشکسالی ها و آلودگی
آب همه این موارد به واسطه پوشش گیاهی،
خاک ،رودخانه هــا و دریاچه های تخریب
شده ،تشدید می شوند.
هنگامیکه از اکوسیســتم های خود غافل می
شویم وضعیت تامین آب مورد نیاز برای زنده
ماندن و رونق زندگــی هر فرد بدتر خواهد

شــد .روز جهانی آب نخســتین بار در سال
 ،1992در بیســت و یکمین دستور نشست
کنفرانس محیط زیســت و توســعه سازمان
ملل ( )UNCEDدر شــهر ریودوژانیرو برزیل
به طور رســمی مطرح شد.در این کنفرانس،
از تمام کشورها خواســته شد تا در راستای
اجرای بیانیه  21ســازمان ملل ،این روز را
به عنوان روز ترویج و آگاه ســازی مردم در
مورد آب اختصــاص داده و ازطریق پخش
و اشاعه نشــریه ها و برگزاری کنفرانسها،
ســمینارها و نمایشگاهها در گرامیداشت آن
بکوشند.
افزون بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد،
بسیاری از سازمانهای غیردولتی ،مسایلی از
قبیل چگونگی دستیابی بیش از یک میلیارد
نفر به آب شــرب سالم و یا نقش زن و مرد
در خانواده برای دســتیابی به آب ســالم را
پررنگ تر میکند.

تربيت بدني شركت آبفا شيراز يك دوره مسابقه
فوتبال روي ميــز بصورت دو نفره با حضور 11
تيــم و  22نفــر بازیکن در مجموعه ورزشــی
مالصدرا برگزار نمود كه پس از یکسری بازی
های تماشــایی در نتيجه :آقایان (پیمان کیانی،
جواد زالی )عنوان نخســت را كســب نمودند،
آقایــان (هومن شــهبازی  ،رضــا رنجبر) نايب
قهرمان شــدند و آقایان(محسن عباسی ،حسين
كارانديش) مقام ســوم را به خــود اختصاص
دادند .برگزاري و داوري اين دوره از مسابقات
را آقاي منوچهر تهرانی بر عهده داشته اند.

صعود گروه كوهنوردي آبفا شیراز به
قله دراک

به مناسبت دهه مبارك فجر  ،گروه كوهنوردي
شــرکت آب و فاضالب شــیراز به قله دراک
صعود کردند.به مناســبت گراميداشــت دهه
مبــارك فجر گروه كوهنوردي شــرکت آب و
فاضالب شــیراز در تاريخ  20بهمن ماه 1396
به قله دراک صعود کردند.
اســامي گروه كوهنــوردي در ايــن صعود به
شــرح ذيل مي باشــد - 1.مجتبی جوانمردی
 2آرش محمدی - 3سيد احمد قانع 4-محمدرضا قاجار  - 5حســین افتخــار  - 6حمیدرضا
ارجمندی  - 7دانیال افتخار

