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رصفه جویی یک هنــر است

کسب رتبه برتر آبفا شيراز
در ارتقاء و بهبود عملكرد تصفيه خانه هاي فاضالب
شــركت آب و فاضالب شــيراز در زمينه ارتقاء و بهبــود عملكرد تصفيه
خانه هاي فاضالب در گروه شركت هاي برتر قرار گرفته است.
شــركت آب و فاضالب شــيراز در ســال  1394در زمينه ارتقاء و بهبود
عملكرد تصفيه خانه هاي فاضالب در گروه شــركت هاي برتر قرار گرفته
است.
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اهدا
لوح تقديری از شركت آب و فاضالب شيراز قدردانی کرد.

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز :

شیراز را به کارگاهی بزرگ در احداث
پروژه های آب و فاضالب تبدیل کرده ایم

معاون مهندســی و توسعه شرکت آب و فاضالب شیراز گفت  :با وجود عدم
تخصیص اعتبار ؛ شــیراز را به کارگاهی بزرگ در احداث پروژه های آب و
فاضالب تبدیل کرده ایم .بهمن بهروزی افزود :طی مطالعه ای که مشاور در
خصوص شبکه های فاضالب شهر شیراز داشته است  3100کیلومتر شبکه
جمع آوری فاضالب در شیراز پیش بینی شده که این رقم نیز به مرور زمان
و به دلیل گســترش شهر در حال افزایش است و تاکنون  1500کیلومتر از
این شــبکه اجرا شده اســت .وی ادامه داد :برای اجرای مابقی شبکه جمع
آوری فاضالب شهرستان شیراز  750میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
ادامه در صفحه آخر

برگزاری دهمین دوره مسابقات دو ومیدانی
و آمادگی جسمانی خواهران وزارت نیرو
به میزبانی شرکت آب و فاضالب شیراز
مالک حسین زاده دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو :

اجرای پروژه های صنعت آب و برق باالترین فشار روحی را دارد
و تنها راه رهایی از استرس ها ورزش است
نظرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل آبفای شیراز:

ورزش باعث شور و نشاط می شود و در نهایت بستر بهتری را برای ارائه خدمات
به مردم مهیا می کند

پيامبر صلى اهلل عليه و آله :

2
برگزاري سمينار مديريتي
"موفقيت فردي"
در آبفا شیراز

سمينار مديريتي "موفقيت فردي" در شرکت
آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
در راســتای ارتقــاء و توســعه نگــرش
توانمندی های عمومی مدیران شرکت در طول
مسیر شــغلی و همچنین استفاده از تکنیک ها
و روش های متنوع یادگیری سازمانی،پودمان
آموزشی متشکل از  3جلد کتاب توسط دفتر
آموزش و تشکیالت طراحی گردید.
سمینار آموزشی ویژه مدیران با حضور مترجم
کتاب ها ،افســانه زمانی مقــدم ،عضو هيئت
علمي دانشــگاه آزاد اســامي واحد علوم و
تحقيقات تهران تحت عنوان " موفقیت فردی"
در سالن کنفرانس برگزار شد.
به نقل از کمیته آموزش و تشــکیالت ؛ هدف
از برگزاری این سیمنار ترویج فرهنگ مطالعه
و کتابخوانی ،آموزش شناخت و توانمندی های
فــردی ،برنامه ریزی ،هدف گذاری ،تجســم
خــاق ،قوانیــن موفقیت ،روانشناســی مثبت
اندیشه و اعتماد به نفس در انتخاب شغل که
از محورهای مهم مورد بحث در این ســیمنار
بود بیان شده است.
در ایــن دوره 3جلدکتــاب بــا عناویــن
"تاثیرگذاری بر دیگــران" "،تعادل میان کار
و زندگی " و "دســتیابی به تعالــی" بین افراد
شرکت کننده توزیع شد.
انتصاب مدیرامور کنترل کیفیت و
آزمایشگاه آبفا شیراز

نادر مهــران بد مدیر امور کنتــرل کیفیت و
آزمایشگاه آبفا شیراز شد.
با حکــم ا...بخش نظرپور ،رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل و با پیشنهاد معاون بهره برداری
و تولیــد؛ نادر مهران بد بــه عنوان مدیر امور
کنترل کیفیت و آزمایشگاه منصوب شد.
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هر كس به نيازمند كمك مالى كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين
كسى مؤمن حقيقى است.

مدیرعامل آبفا شیراز:
اطالعات مکانی جهش بزرگ در ارائه خدمات دولتی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری هاست
رئیــس هیــات مدیره و
مدیرعامل شــرکت آب
و فاضالب شــیراز گفت:
شــرکت آب و فاضالب
شــیراز در ارائه خدمات
به مــردم ،فرآیند تصمیم
ســازی در کوتاه تریــن
زمان ،باالتریــن دقت و
کمترین هزینه را در نظر
می گیرد.
ا ...بخــش نظرپــور در
ســخنرانی افتتاحیه اولین
کنفرانس ملی سنجش از
راه دور و سیستم اطالعات
جغرافیایی در علوم زمین که به میزبانی مرکز پژوهش های علوم جوی و
اقیانوسی دانشگاه شیراز برگزار شد ،اظهار داشت :به کارگیری ظرفیت
و قابلیت های متنوع در جغرافیای مناطق کشــور از سیاســت های کلی
اقتصاد مقاومتی و ابالغ مقام معظم رهبری به روســای قوای سه گانه و
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی با تاکید به این جمله که " آینده در حال هوشــمند شــدن است "
گفت :در آبفا برای ارائه بهتر خدمات به شــهروندان لزوم اســتفاده از
فناوری های نوین جهت جمع آوری ،ذخیره ســازی ،پردازش ،دسترسی،
مدل ســازی و در نهایــت فرایند تصمیم ســازی در کوتاه ترین زمان،

عنــوان حــوزه راهبردی
ســازمان بوده و خدمات
بین حوزه ای و فرابخشــی
ارائه می نماید منتقل شده
است.
مدیر عامل آبفا شــیراز با
اشــاره به تغییــر رویه در
ارائه خدمات به شهروندان
تصریح کرد :وجود چالش
در رویکردهای سنتی داده
مکانی و ظهور نوع جدیدی
از تامین کننــدگان داده
مالی و نیــز انتظارات در
حــال تحول شــهروندان
مانند کارایی ،شــفافیت ،سادگی و قابلیت اطمینان و همچنین داده های
انبوه که نیاز بــه روش های نوین جهت تحلیل دارند نیاز به تغییر رویه
در ارائه خدمات به شهروندان می باشد.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا شــیراز تصریح کرد :محدودیت
منابع آب ،رشــد روزافزون تقاضا در مقایسه با توسعه زیرساخت های
شــهری و مواجه شــدن با حجم عظیمی از داده هــا و اطالعات مکانی
در این گونه زیرســاخت ها ،نیاز به برنامــه ریزی های الزم با توجه به
توسعه زیرساخت های آبرسانی ،استفاده از یک تفکر سیستمی و جامع
در زمینه مدیریت منایع آب و وابســته بودن بســیاری از فرآیندهای

باالترین دقت و کمترین هزینه مطرح است.
این مقام مسئول با تاکید بر پیاده سازی  GISدر شرکت آب و فاضالب
شــیراز گفت :این واحد در راستای پیاده ســازی  ،GISسازمانی ایجاد
کرده و فعالیت های خود را در زمینه ارائه خدمات مکان محور به سایر
حوزه های شرکت پیگیری می نماید.
وی ابراز داشت :آبفا شیراز در این راستا گام های زیادی برداشته است
و بخش سامانه اطالعات مکانی این شرکت از سال  1382فعالیت خود
را در زمینه برداشــت اطالعات مکانی شبکه آب و فاضالب و تاسیسات
مرتبط زیر نظر معاونت بهره برداری و تولید آغاز نموده اســت و سپس
از ســال  1389به حوزه معاونت برنامه ریــزی و بهبود مدیریت که به

ســازمان های خدمات رســان به اطالعات مکانی از ضروریات  GISدر
شرکت آب و فاضالب شیراز می باشد.
مهندس نظرپور افزود :با توجه به این که سیســتم اطالعات مکانی GIS
دارای قابلیت هایی از قبیل اخذ ،ذخیره سازی ،بازیابی ،پردازش ،نمایش
و به اشــتراک گذاری انواع داده های مکانی می باشد در شرکت آبفا
شیراز به عنوان سیســتم پشــتیبانی تصمیم گیری پیاده سازی و مورد
اســتفاده قرار گرفت و اطالعات بهنگام این سیستم در اختیار کاربران،
کارشناســان و مدیران ســایر نرم افزارهای مکان محور سازمان قرار
می گیرد.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله :

بهترين چيزى كه به مؤمن داده شــده خوش اخالقى و بدترين چيزى كه
به انسان داده شده دلى بد در چهرهاى زيباست.
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آبفا شیراز منتخب عنوان مقاله برتر در اولین کنفرانس ملی سنجش
از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی درعلوم زمین
مقاله "کاربرد سیســتم اطالعــات مکانی
در حوزه مهندســی و توسعه شرکت آب
و فاضالب شــیراز" به عنــوان مقاله برتر
در اولین کنفرانس ملی ســنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیایی درعلوم زمین
انتخاب شد.
در اولین کنفرانس ملی ســنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیایی در علوم زمین
که در تاريــخ  18و  19آبان ماه 1395
به میزبانــی مرکز پژوهش های علوم جوی
و اقیانوســی دانشگاه شــیراز برگزار شد
شرکت آب و فاضالب شــیراز با ارائه دو
مقاله برجسته در این حوزه خوش درخشید.
مقاالت ارائه شــده توسط واحد  GISشــرکت آب و فاضالب شیراز با
عناوین " کاربرد سیســتم اطالعات مکانی در حوزه مهندســی و توسعه
شــرکت آب و فاضالب شیراز" و "مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب

با تلفیق ســامانه اطالعات مکانی و نرم افزارهای تحلیل شــبکه" توسط
علیرضا احــدی ،معاون برنامه ریــزی و بهبود مدیریت شــرکت آب
و فاضالب شــیراز؛ ابوذر عاشــوری و محمد صالح زاده از کارشناسان
مسئول  GISشرکت آب و فاضالب شیراز ارائه شد .گفتنی است در این
کنفرانس ملی مقاله "کاربرد سیستم اطالعات مکانی در حوزه مهندسی
و توسعه شــرکت آب و فاضالب شیراز " به عنوان مقاله برتر کنفرانس
انتخاب شد.

حضور پررنگ پژوهشگران آبفا شیراز در اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و GIS

دانشگاه شــیراز میزبان اولین کنفرانس ملی ســنجش از دور و سیستم
اطالعــات جغرافیایی در علوم زمین در تاريخ  18و  19آبان ماه 1395
بود.

در این کنفرانس محققین و پژوهشــگران آبفا شــیراز حضور داشــتند.
امروزه با توجه به پيشــرفت علوم و سيستم هاي کامپيوتري ،سیستم های
اطالعات جغرافیایی و ســنجش از دور کاربرد فراواني پيدا نموده اســت
از این رو مرکز پژوهش های دانشگاه شــیراز با برپایی اولین کنفرانس
ملی سیســتم های اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در علوم زمین،
آخرین دستاوردهای این حوزه را با حضور دانشجویان ،اساتید و محققین
به نمایش گذاشت.
این کنفرانس فرصتی بود تا پژوهشــگران بواسطه سخنرانی ،ارائه پوستر
و برگزاری میزگردهای تخصصی و شــرکت در کارگاههای آموزشی به
بحث و تبادل اطالعات در خصــوص انواع روشها ،رویکردهای نظری و
کاربردهای عملی بپردازند.
شرکت آب و فاضالب شــیراز نیز به منظور همافزایی تجربهها و ارتباط
مستقیم و رو در روی پژوهشگران و دانشجویان فعال در زمینه سیستم های
اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در این همایش حضور یافت.

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل علل ریشه ای عدم انطباق ها در آزمایشگاه

دوره آموزشــی " تجزیه و تحلیل علل ریشــه ای عــدم انطباق ها در
آزمایشگاه " در شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
این دوره آموزشــی با هدف تشریح الزامات اســتاندارد در مورد کار
نامنطبق آزمون ،تشــریح الزامات اســتانداری در مورد اقدام اصالحی
تکنیک های تجزیه و تحلیل علل ریشــه ای ،کارگاه های آموزشی کار

نامنطبــق آزمون و کارگاه های آموزشــی اقدام اصالحی با همت دفتر
آموزش و تشکیالت برگزار شد.
تدریس دوره آموزشی یادشده را بهار حسین زاده از شرکت پیشگامان
کیفیت پاســارگاد تهران برعهده داشــت که طی  8ساعت مباحث و
سرفصل های مورد نیاز به شرکت کنندگان ارائه گردید.

3
برگزاری کارگاه آموزشی دستورالعمل
انجام عملیات ویدئومتری شبکه های
فاضالب در آبفا شیراز

کارگاه آموزشــی ضابطه ( 677دستورالعمل
انجــام عملیــات ویدئومتری شــبکه های
فاضالب) در شــرکت آب و فاضالب شیراز
برگزار شد.
کارگاه آموزشــی ضابطه ( 677دستورالعمل
انجــام عملیــات ویدئومتری شــبکه های
فاضالب) با حضور کارشناسان و پیمانکاران
حــوزه معاونت بهــره بــرداری و معاونت
مهندسی در ســالن کنفرانس شرکت آب و
فاضالب شیراز برگزار شد.
این دوره آموزشــی با همت دفتر آموزش و
تشــکیالت با هدف ارائه دستورالعملی جامع
برای انجــام عملیات ویدئومتری در فاضالب
روها ،کدگذاری عیوب و طبقهبندیِ فاضالب
روها ،از لحاظ عملکرد سازهای برگزار شد.
همچنیــن مشــخصات فنــی دوربینهــای
ویدئومتــری و ســایر تجهیــزات وابســته،
رویهی کنترل کیفیت کار پیمانکار ،شــرایط
تحویلگیــری فاضالبروهای جدید ،چگونگی
ارزیابی ریســک فروریزش فاضالب روها ،و
فعالیتهای پیشنیاز مانند شستشــوی شبکه
فاضالب در این کارگاه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
در بخش دوم این کارگاه ،از اجرای عملیات
ویدئومتری بازدید میدانی به عمل آمد.
انتصاب اعضاي كميته پدافند غيرعامل
شركت آب و فاضالب شيراز

اعضاي كميته پدافند غيرعامل شــركت آب و
فاضالب شيراز منصوب شدند
با توجه به لزوم تشکیل کمیته پدافند غیرعامل
در شــرکت های آب و فاضالب و به اســتناد
نظامنامــه نهایــی مدیریت بحــران و پدافند
غیرعامل وزارت نیــرو اعضای كميته مديريت
بحران و پدافند غير عامل آبفا شــيراز منصوب
شدند.

ه السالم :
امام باقر علي 

4
صعود بانوان آبفا شیراز
به كوه دراك

بــه نقل از کمیتــه ورزش ،گــروه كوهنوردي
خواهران شركت آبفا شــيراز بر اساس تقويم
تدوين شده ورزشي و به مناسبت گراميداشت
هفتــه دفاع مقــدس صعودي به كــوه دراك
داشته اند.
در ایــن صعود خديجه حســيني منش ،فريده
دريس ،زهرا دهقانــي ،فاطمه بلوركش ،فرزانه
صداقت ،زرين معــارف ،راضيه ا ...ربي و زهرا
ايزدي نيا حضور داشتند.
حضور مربی آبفا شیراز
در دومین دوره مربیگری بین المللی
کوکی وان در ایران
غالمرضا شــاه عفو در دومین دوره بین المللی
مربیگری تکوانــدو کوکی وان در ایران حضور
یافت.
غالمرضا شــاه عفو در دومین دوره بین المللی
مربیگــری تکواندو در دو بخش تئوری و عملی
که به مــدت پنج روز به میزبانی فدراســیون
تکوانــدو با نظارت مرکز آموزش فدراســیون
جهانی برگزار شد حضور یافت.
در این دوره  248مربی از  32اســتان کشور
حضور یافتند.
گفتنی است غالمرضا شــاه عفو،مسئول هیات
تکواندو بسیج استان فارس با مدرک تحصیلی
کارشناس ارشد تربیت بدنی با  30سال سابقه
تکواندو کاری و  23ســال سابقه مربیگری در
شرکت آب و فاضالب شــیراز مشغول به کار
است.

به راستى كه زبان كليد همه خوبىها و بدى هاست ،پس شايسته است
كه مؤمن زبان خود را ُمهر و موم كند ،همان گونه كه (صندوق) طال و
نقره خود را ُمهر و موم مى كند.
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به مناسبت سالروز ملي پارالمپيك،

كسب مقام سوم انفرادي
بانوی ورزشکار آبفا در
مسابقات بدمينتون شيراز

فاطمــه بلوركــش مقام ســوم انفــرادي در
مسابقات بدمينتون شيراز را از آن خود کرد.
به گزارش روابــط عمومی و آموزش همگانی
آبفا شیراز ،مسابقات بدمينتون که به مناسبت
سالروز پارالمپيك در شيراز برگزار شد فاطمه
بلوركش در كالس بدمينتون با ويلچر شركت
نمود و در پايان مســابقات موفق به كســب
عنوان سومي اين دوره از مسابقات گرديد.

تيم دو و ميداني برادران صنعت آب و برق فارس
مقام سوم مسابقات سراسري وزارت نيرو را از آن خود کرد
بر اســاس تقويم ورزشــي دبيرخانه شوراي
مركزي ورزش وزارت نيرو مسابقات سراسري
دو و ميدانــي بــرادران با حضــور  23تيم از
سراسر كشور به ميزباني هيئت ورزش صنعت
آب و برق استان البرز (كرج) برگزار شد ،كه
در نتيجــه تيم هيات ورزش اســتان مركزي
قهرمان شــد ،تيم هيات ورزش صنعت آب و
برق استان كرمان دوم شد و تيم هيات ورزش
صنعت آب و برق اســتان فارس به مقام سوم
اين رقابتها رسيد .اين مسابقات زير نظر هيئت
دو و ميداني استان البرز انجام گرفت.
اســامي نفرات تيم دو و ميداني هيات ورزش
صنعــت آب و برق فارس در اين مســابقات
عبارتند از:
اميررضا رازقي ،علي خاتمي ،مجتبي شــباني،
علي نوروزي ،امان ا ...بهمن پور ،يحيي مهبودي،

مهدي تاج ،قاسم معصومي ،محمد مهدي فتحي
و اسماعيل دهقان.

این تیم با سرپرســتي هومن شهبازي به مقام
سومي اين دوره از مسابقات رسيد.

قهرماني تيم دو ميداني
برادران آبفا شیراز
در مسابقات صنعت آب و
برق استان فارس
(يادواره مرحوم حاج حسين اسدالهي)

بر اســاس تقويم تدوين شــده كميته ورزش صنعت آب و برق استان
فارس مســابقات دو ميداني برادران در پيســت دو و ميداني ورزشگاه
حافظيه شيراز با حضور  7تيم در  14ماده انجام شد.
به نقل از کمیته ورزش آبفا شــیراز ،در نتيجه این دوره از مســابقات،
تيم شركت آب و فاضالب شيراز با کسب  62امتياز ،مقتدرانه به مقام
قهرمانی رسید.
تيم توليد نيروي برق فارس با  55امتياز دوم شد ،تيم توزيع نيروي برق

شــيراز با  47امتياز مقام سوم را از آن خود كرد و شركت هاي توزيع
نيروي برق فارس با  ،45.5آبفا روستائي  41امتياز ،برق منطقه اي 26
امتياز و آبفا فارس با  19.5امتياز به كار خود پايان دادند.
اعضای تيم دو ميداني شركت آبفا شيراز به شرح زير مي باشد:
غالمحســين زارعي ،مراد مرادي ،حسين خاموشي ،عبدالرحمن كاوئي،
مهدي روستا ،پيمان زارع ،علي نوروزي ،بهروز شباني ،كاظم شمشيري،
هومن شهبازي (مربي و سرپرست) ،عباس سميعي

ه السالم :
امام صادق علي 

هر کس مومن بینوا یا غیر بینوا را تحقیر نماید ،خدای عزوجل،
پیوسته او را خوار و دشمن می دارد تا این که از کوچک شمردن
دست بردارد.
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تيم آمادگي جسماني صنعت آب و برق فارس بر سکوی دوم مسابقات سراسري وزارت نيرو ایستاد
تيم آمادگي جسماني صنعت آب و
برق فارس نايب قهرمان مســابقات
سراسري وزارت نيرو بود .بر اساس
تقويم ورزشــي دبيرخانه شــوراي
مركزي ورزش وزارت نيرو مسابقات
سراسري آمادگي جسماني برادران
با حضور  24تيم از سراســر كشور
به ميزباني هيئت ورزش صنعت آب
و برق اســتان البرز (كرج) برگزار
شد .در پایان این دوره از مسابقات
تيم هيات ورزش اســتان البرز اول شــد ،تيم هيات ورزش صنعت آب
و برق اســتان فارس با اختالفي اندك نايب قهرمان شــد و تيم هيات

ورزش اســتان آذربايجان شرقي به
مقام ســوم اين رقابت ها رسيد .اين
مســابقات زير نظر هيئت آمادگي
جسماني استان البرز انجام گرفت.
اعضای تيم آمادگي جسماني هيات
ورزش صنعــت آب و بــرق فارس
در اين مســابقات عبارتند از :عباس
ســميعي ،علي نوروزي ،غالمحسين
زارعي ،ســيد محمدعلــي ضرغام
معنــوي ،امان ا ...بهمــن پور ،يحيي
مهبودي بــا مربيگري هومن شــهبازي به نايب قهرمانــي اين دوره از
مسابقات رسيد.

تيم دارت صنعت آب و برق فارس در مسابقات سراسري وزارت نيرو برسکوی اول ایستاد
بر اساس تقويم ورزشي دبيرخانه
شــوراي مركزي ورزش وزارت
نيرو مســابقات سراســري دارت
بــرادران بــا حضــور  19تيم از
سراسر كشــور به ميزباني هيئت
ورزش صنعت آب و برق اســتان
آذربايجان غربي برگزار شد ،كه
در نتيجه تيــم دارت صنعت آب
و برق اســتان فارس قهرمان شد،

تيم صنعــت آب و بــرق اردبيل

نايــب قهرمــان شــد و تيم هاي

اســتان آذربايجان غربي و يزد به
مقام سوم مشــترك اين دوره از
رقابت ها رسيدند.
اعضای تيــم دارت هيات ورزش
صنعــت آب و برق فارس در اين
مســابقات عبارت بودند از :رحيم
هاشمي شــيرازي ،قوام جعفري،
محمدرضا شــجاعي فــرد ،احمد
جراح زاده و علي اصغر عزيزي .

5
صعود گروه كوهنوردي شركت آبفا
شيراز به قله تاسك

براســاس تقويم تدوين شــده كميته ورزش
شركت آب و فاضالب شــيراز ،تربيت بدني
شركت به مناســبت گراميداشت هفته دفاع
مقدس گروه كوهنوردي شركت آبفا شيراز را
به قله تاسك دشمن زياري اعزام نمود.
در این صعود ســياوش رزمجوئي ،محمدرضا
نجفي ،مجتبــي جوانمردي ،رضا درخشــان،
عبدالحميد زارعيان ،آرش محمدي ،حســين
افتخار ،حســين مرادي ،علي تقي زاده ،عبدا...
رزمجوئي ،احمد نامجو ،حســين باقري ،يد ا...
روستا و هومن شهبازي حضور داشتند.
كسب عنوان اول انفرادي و سوم تيمي
مسابقات دارت توسط برادران
صنعت آب و برق فارس

برگزاري چهارمين جشنواره فرهنگي ورزشي ويژه فرزندان پسر

چهارمين جشــنواره فرهنگي ورزشــي ويژه
فرزندان پسر هيئت ورزش صنعت آب و برق
استان فارس برگزار شد.
چهارمين جشــنواره فرهنگي ورزشــي هيئت
ورزش صنعــت آب و برق اســتان فارس با
حضــور فرزندان كاركنان شــركت هاي آبفا
شــيراز ،توزيع نيروي برق شيراز ،آبفا فارس،
برق منطقه اي فارس ،توزيع نيروي برق فارس
و توليد برق فارس برگزار شد.
در اين جشــنواره رشته هاي پرش جفت ،دو و
ميداني و دو چرخه ســواري در  3رده سني ،8
 10و  15سال به رقابت با هم پرداختند.
در رشــته پرش جفت رده ســني زير  8سال
نفرات ذيل به ترتيب حائــز مقام هاي اول تا
سوم گرديده اند.
 - 1برديا ميري از توزيع برق شيراز

 - 2اميرمحمد رجبي از آبفا فارس
 - 3احسان حدادي از آبفا فارس
در رشته دو و ميداني ( 100متر) رده سني زير
 10سال نفرات ذيل به ترتيب حائز مقام هاي
اول تا سوم شده اند.
 - 1پويا نوروزي از آبفا شيراز
 - 2شايان توكلي از توزيع برق شيراز
 - 3رضا سلطاني از توزيع برق شيراز
در رشته دو و ميداني ( 100متر) رده سني زير
 15سال نفرات ذيل به ترتيب حائز مقام هاي
اول تا سوم شده اند.
 - 1امير مهبودي از توزيع برق فارس
 - 2مجتبي يا حقي از برق منطقه اي فارس
 - 3سينا شهرياري از آبفا شيراز
در رشــته دوچرخه ســواري رده سني زير 8
ســال نفرات ذيل بترتيب حائز مقام هاي اول

تا سوم شده اند.
 - 1علي فريدوني از توليد برق فارس
 - 2برديا ميري از توزيع برق شيراز
 - 3امير رضا شرفي از آبفا شيراز
در رشته دوچرخه ســواري رده سني زير 10
ســال نفرات ذيل بترتيب حائز مقام هاي اول
تا سوم شده اند.
 - 1امير جهانگيري از توزيع برق شيراز
 - 2ابوالفضل حميدي پور از آبفا شيراز
 - 3امير دهقان از توزيع برق شيراز
در رشته دوچرخه ســواري رده سني زير 15
سال نفرات ذيل به ترتيب حائز مقام هاي اول
تا سوم شده اند
 - 1عليرضا گودرزي از برق منطقه اي فارس
- 2ابوالفضل رضائي از آبفا شيراز
- 3محمد امين راعي از توليد برق فارس

به نقل از کمیته ورزش ،مسابقات دارت صنعت
آب و برق اســتان فارس به ميزباني شركت
آبفا فارس با حضور  10تيم از شركتهاي برق
منطقــه اي فارس ،آب و فاضالب فارس (الف
و ب) ،آب و فاضالب شيراز ،توليد برق فارس
(الف و ب) و توزيع برق فارس در سالن دارت
مخابرات برگزار شد.
در اين مســابقات تيم توليد برق فارس با 80
امتياز مقام اول را كسب نمود ،تيم دارت آب
و فاضالب فارس بــا  70امتياز نايب قهرمان
شــد و تيم هاي آب و فاضالب شــيراز و برق
منطقه اي فارس با  65امتياز مشتركا به مقام
سومي اين دوره از رقابت ها قناعت كردند .در
بخش انفرادي لطف ا ...نادري از شركت آبفا
شيراز به مقام قهرماني رسيد ،كنعان تيموري
منش نايب قهرمان شد و محمد رضا شجاعي
فرد و رحيم هاشــمي مشــتركا" مقام سوم را
كسب نمودند.
الزم بــه ذكر اســت آقايان رعيت ،روســتا،
حيدريــان و بهارلوئي در امر داوري اين دوره
از مسابقات شركت داشته اند.
اعضای تيم دارت شركت آبفا شيراز:
 - 1رضا نجفي  - 2لطف ا ...نادري  - 3بيژن
قشــقائي  - 4عبدالرضا خســروی  - 5هومن
شهبازي (سرپرست)

ه السالم :
امام علی علي 

6
در آستانه برگزاری دهمین دوره مسابقات
دو و میدانی و آمادگی جسمانی خواهران
یادواره شهدای صنعت آب و برق
به میزبانی آبفا شیراز؛

جلسه هم اندیشی سرپرستان
در شرکت آبفا شیراز با حضور
سرپرستان تیمهای میهمان
برگزار شد

جلسه هم اندیشی سرپرستان با هدف برگزاری
دهمین دوره مســابقات دو ومیدانی و آمادگی
جســمانی خواهــران وزارت نیرو بــا حضور
سرپرستان در شــرکت آب و فاضالب شیراز
برگزار شد.
حدود  40نفر از سرپرســتان شــرکت کننده
در مســابقات دو ومیدانی و آمادگی جسمانی
خواهران وزارت نیرو به نمایندگی بیش از200
بانوی ورزشکار صنعت آب و برق وزارت نیرو
در جلســه هم اندیشی سرپرستان که در سالن
کنفرانس شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار
شد حضور یافتند.
احمد خلیلــی ،دبیر برگزاری مســابقات آبفا
شــیراز ضمن خیر مقــدم و قدردانی از حضور
بانوان ورزشکار در این جلسه بر نهادینه کردن
ورزش تاکید کرد.
در این جلســه رئیس انجمــن دو و میدانی و
آمادگی جســمانی وزارت نیــرو در خصوص
مســائل کلی برگــزاری ایــن مســابقات با
سرپرستان گفتوگو کردند.
مینا ســاالرپور ،رئیس انجمن آمادگی جسمانی
وزارت نیرو گفت :امسال  27تیم با حضور بیش
از  200نفر اعالم آمادگی کردند در حالی که
در سال های قبل بیشترین تعداد نفرات شرکت
کننده به  120نفر و حضور  17تیم در مسابقات
بوده است.
بهنــام زارع مهذبیه ،رئیس انجمن دو و میدانی
وزارت نیرو با تاکید بر حضور پررنگ بانوان در

این دوره از مســابقات اظهار داشت :برگزاری
این مســابقات موجب سالمت جســم و روح
کارکنان می شود که در راستای خدمات رسانی
بهتر وزارت نیرو به مردم است.
گفتنی اســت ایــن رقابت ها در پیســت دو و
میدانی ورزشــگاه حجاب و باشــگاه فرهنگی
ورزشی نوین برگزار شد.
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هر كس امر به معروف كند به مؤمن نيرو مى بخشد
و هر كس نهى از منكر نمايد بينى منافق را به خاك ماليده
و از مكر او در امان مى ماند.

برگزاری دهمین دوره مسابقات دو ومیدانی و آمادگی جسمانی خواهران وزارت نیرو
به میزبانی شرکت آب و فاضالب شیراز

برگزاری مراسم اختتامیه دهمین دوره مسابقات دو
ومیدانی و آمادگی جسمانی خواهران وزارت نیرو

مراســم اختتامیه دهمین دوره مســابقات دو ومیدانی و آمادگی جسمانی
خواهران وزارت نیرو در تاالر وصال هتل شیراز با حضور ا...بخش نظر پور،
رئیــس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا شــیراز؛ محمد علی قلندری رئیس
هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای استان فارس ،لیال پیروی ،مشاور
امور زنان و خانواده و سرپرست ورزش خواهران ،احمدخلیلی ،دبیر کمیته
ورزش صنعت آ ب وبرق اســتان ،مالک حسین زاده دبیر شورای مرکزی
ورزش وزارت نیرو ،مینا ساالرپور ،رئیس انجمن آمادگی جسمانی وزارت
نیرو و همچنین مسئولین ورزش شرکت های آب و برق استان و نیز جمعی
از معاونین ،مشاورین و مدیران بانوی استان و همچنین سرپرستان ،مربیان
و ورزشکاران تیم های شرکت کننده برگزار شد.
در این مسابقات بانوان ورزشــکار از سراسر استان های کشور در شیراز
سومین حرم اهل بیت گردهم آمدند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا شیراز ضمن خوش آمدگویی به حضور
گسترده مسئولین ،مربیان و ورزشــکاران حاضر در این مراسم ،مجموعه
آب و برق را از گسترده ترین بخش خدمت رسانی به مردم قلمداد کرده
و اظهار داشــت :تداوم خدمات شایسته و شــبانه روزی که توسط نیروی
انسانی متعهد و دلســوز صنعت آب و برق انجام می گیرد مستلزم ایجاد
فضای پرنشــاط و شــاداب به همراه سالمت جســمی برای کارکنان این
مجموعه است که موجب افزایش بهره وری در خدمت رسانی خواهد بود.
ا...بخش نظرپور برگزاری این مســابقات را امکانی برای تبادل ارتباطات
علمی و فرهنگی دانست و گفت :برگزاری مسابقات ورزشی این امکان را
برای تبادل اطالعات و تبادل نظرها برای شرکت کنندگان مهیا می سازد.
وی با تاکید بر رسالت خدمت رسانی وزارت نیرو به مردم افزود :ورزش
باعث شور و نشاط می شود و در نهایت بستر بهتری را برای ارائه خدمات
به مردم مهیا می کند.
مدیرعامل آبفا شــیراز در پایان ســخنان خود از زحمات شورای ورزش
وزارت نیــرو  ،کمیته ورزش آب وبرق اســتان  ،روابط عمومی و مجموعه
همکاران تدارکات و خدمات در برگزاری بســیار خوب این مســابقات
قدردانی کرد.
در ایــن مراســم همچنین دبیر شــورای مرکــزی ورزش وزارت نیرو با
قدردانی از حمایت های مدیرعامل آبفا شــیراز و سایر مسئولین و اعضای
کمیته ورزش آب و برق استان در برگزاری این مسابقات ،با ذکر کالمی
از مقام معظم رهبری مبنی بر این که مهم ترین ســرمایه هر کشور نیروی
انسانی محسوب می شود ،به جایگاه ورزش در مجموعه وزارت نیرو اشاره
و اظهار داشت :اجرای پروژه های صنعت آب و برق باالترین فشار روحی
را دارد و تنها راه رهایی از استرس ها ورزش است.
مالک حســین زاده با قدردانی و تشــکر از اجرای این برنامه ها با توجه
به محدودیت هــای مالی تصریح کرد :حضور بانوان ورزشــکار اولویت
برگزاری این مسابقات اســت و هیچ فرقی بین برنده و آخرین نفر وجود
ندارد.
وی بر حمایت از ورزش برای پشت میز نشین ها تاکید کرد و گفت :وظیفه

تربیت نسل آینده را بانوان بر عهده دارند و خواهران ورزشکار می توانند
با نهادینه کردن این فرهنگ در خانواده به ترویج ورزش کمک کنند.
در این نشســت رئیس انجمن آمادگی جســمانی شورای مرکزی ورزش
وزارت نیرو نیز گزارشی از مسابقات را ارائه نمود.
مینا ســاالرپور با تاکید بر حضور احمد خلیلی ،پیشکسوت وزارت نیرو در
این مســابقات به عنوان دبیر کمیته ورزش صنعت آب و برق استان ابراز
داشــت :عالوه بر ارج نهادن بر ورزش و سالمت جسم تبادل ارتباطات در
برگزاری این مسابقات حایز اهمیت است.
وی از داوری قوی و با دقت اســتان فارس در آمادگی جســمانی و دو و
میدانی تقدیر کرد.
در دهمین دوره مسابقات آمادگی جسمانی خواهران یادواره
شهدای صنعت آب و برق ؛

تیم "الف" و"ب" آمادگی جسمانی خواهران صنعت
آب و برق فارس بر سکوی اول و دوم

تیم "الف" و"ب" آمادگی جســمانی خواهران صنعــت آب و برق فارس
سکوی اول و دوم مســابقات کشوری صنعت آب و برق وزارت نیرو را از
آن خود کردند .در مسابقات کشوری آمادگی جسمانی صنعت آب و برق
وزارت نیرو که به میزبانی شیراز در باشگاه فرهنگی ورزشی نوین برگزار
شد  30تیم از  18استان شرکت داشتند.
در این دوره از مسابقات صنعت آب و برق فارس "الف" با کسب 577.78
امتیاز مقام اول تیمی و تیم "ب" صنعت آب و برق فارس با امتیاز 553.71
مقام دوم تیمی را از آن خود کردند .مقام سوم تیمی را نیز آبفای اصفهان
با امتیاز  550.23کسب کرد.
این مسابقات در ایستگاهی پارکوری با حضور  115نفر در 6رده سنی زیر
 30ســال  46-50 ،41-45 ،36-40 ،31-35 ،و  51سال به باال برگزار
شــد 10 .داور و یک ناظر داوری این مســابقات را برعهده داشتند .جام
اخالق این دوره از مسابقات را خراسان شمالی کسب کرد.

کسب مقام اول و سوم تیم دو و میدانی خواهران
صنعت آب و برق فارس در دهمین دوره
مسابقات سراسری وزارت نیرو

تیم " الــف" و " ب" دو و میدانی خواهران صنعــت آب و برق فارس در
دهمین دوره مسابقات یادواره شهدای صنعت آب و برق مقام اول و سوم
را از آن خود کردند.

در مســابقات سراسری دو و میدانی صنعت آب و برق وزارت نیرو که به
میزبانی شــیراز در باشگاه فرهنگی ورزشی حجاب برگزار شد  21تیم از
 18استان شرکت داشتند.
در این دوره از مســابقات تیم صنعــت آب و برق فارس " الف" مقام اول
تیمــی و تیم صنعت آب و برق مازندان مقــام دوم را از آن خود کردند.
همچنین تیم "ب" صنعت آب و برق فارس مقام سوم تیمی را کسب کرد.
این دوره از مســابقات با حضور  120بانوی ورزشکار در 6رده سنی و در
 4رشته دو سرعت ،دو استقامت ،پرش طول و پرتاب وزنه برگزار شد.
جام اخالق این دوره از مسابقات را تیم سیستان و بلوچستان کسب کرد.

ه السالم :
امام صادق علي 

مؤمن چون خشمگين شود ،خشمش او را از حق بيرون نبرد و چون
خشنود شود ،خشنوديش او را به باطل نكشاند و چون قدرت يابد بيش از
حق خود نگيرد.
ّ
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اسالم و اخالق اداری
اخالق از جمله علوم اجتماعی اســت و از چگونه بودن و چگونه زیستن
انسان ســخن میگوید به عبارت ســاده و مختصر اخالق شامل شناخت
صحیــح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و درســت و ترک ناصحیح و
نادرست است .اخالق اداری مطلوب زمانی به وجود می آید که کارکنان
نظام اداری به مردم از نظری درست بنگرند و خود را خدمتگزار و وکیل
مردمــان بدانند در این صورت اخالق اداری ظهور می نماید که با تالش
مداوم و پیوســته و دوری از هر نوع سستی و کوتاهی در انجام امور و با
مسؤلیت خواهد بود.
مهم ترین مبنا در پیشــرفت اخالق اداری تصحیح بینش کارکنان نسبت
به خودشان ،مردمان ،مســؤالن و وظایفشان است .زمانی که دید انسان
به طرف مردم ،مافوق و کارش اصالح شود و با نگاهی پاک به امور فوق
بنگرد و عمل نمایند؛ کار کردن مثل خدمت نمودن و عبادت کردن است
و این خود سبب رشد در اداره و توسعه اخالق در اداره می شود .در نظام
اداری آن چه در راس مناســبات در روابط و رفتار اداری حاکم اســت،
حرمت نگهداشتن و حفظ حقوق مردمان است.
به طور مختصر مي توان به اصول اخالق اداری
زير اشاره داشت :
 .1امانت داری

امانت داری یکی از ارکان اساســی اخالق است و باید کار و مسؤلیت را
امانت بدانیم و آن را به خوبی انجام دهیم.
 .2خدمتگذاری

فلسفه وجودی نظام اداری خدمتگذاری به مردم است.
 .3مسؤلیت پذیری

مســؤلیت پذیری در اداره یک اصل مطرح شده است به شکلی که هر
نوع بی مسؤلیتی به مفهوم بیرون شدن از مسیر اصلی اخالق اداری است.
 .4انضباط کاری

انضباط کاری یکی از عمده ترین آداب اخالق اداری بشمار می رود یعنی
نظم و ترتیب و پرهیز از هر گونه سســتی و بی سامانی در کار می باشد؛
چنانچه حضرت علی (ع) می فرماید(( :کار هر روز را در همان روز انجام
ده ،زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد))
 .5پیگیری

هیچ امر بدون پیگیری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید اهداف اداری جز

هم سن و سال !
تاکنون پيش آمــده که به فردى
هم سن و ســال خود نگاه کرده
باشيد و پيش خود گفته باشيد :نه،
من مطمئن ًا اين قدر پير و شکسته
نشدهام؟ اگرجوابتان مثبت است از این داستان خوشتان خواهد آمد:
من يک روز در اتاق انتظار يک دندانپزشک نشسته بودم .بار اولى بود که
پيش او مىرفتم .به مدارکش که در اتاق انتظار قاب کرده بود و به ديوار
زده بود نگاه کردم و اسم کاملش را ديدم.
ناگهان به يادم آمد که  ٣٠ســال پيش ،در دوران دبيرستان ،پسر بلندقد،
مو مشکى و مهربانى به همين اسم درکالس ما بود.
وقتى که نوبتم شــد و وارد اتاق او شدم به سرعت متوجه شدم که اشتباه
کردهام .اين آدم خميده ،مو خاکســترى و با صــورت پر چين و چروک
نمىتوانست همکالسى من باشد.
بعد از اين که کارش بر روى دندانهايم تمام شد و آماده ترک مطب بودم
از او پرسيدم که آيا به مدرسه البرز مىرفته است؟
او گفت :بله .بله .من البرزى هستم.
پرسيدم :چه سالى فار غ التحصيل شديد؟
گفت .١٣٥٩ :چرا اين سئوال را مىپرسيد؟
گفتم :براى اين که شما در همان کالسى بوديد که من بودم.
او چشــمانش را تنگ کرد و کمى به من خيره شد و بعد گفت :شما چى
درس مىداديد !؟

7
داستان های کوتاه
از سیره پیامبر اکرم (ص)
كار و تالش

با تالش و پیگیری تحقق نمی یابد.
 .6مهرورزی

اگر کارکردن در اداره با محبت و مهر توأم باشــد موجب پیوند قلب ها
می شــود .بهترین اجتماع آن اجتماعی اســت که با نیروی محبت اداره
شود.
 .7حوصله مندی و بردباری

یک نظام اداری ارزشمند نظامي است که بر اعمال و رفتار کارگزاران و
کارکنانش منش بردباری حاکم باشد.
 .8عدالت خواهی

باالخره باید گفت که عدالت و انصاف در روابط اخالق اداری یک اصل
عمده به شــمار می رود و بدون آن نظام اداری از هم می پاشد ،چنانچه
خداوند (ج) در قرآن در سوره نحل آیه  89می فرماید:
((به تحقیق خداوند شــما را به عدالت و نیکوکاری فرمان می دهد یا امر
می کند))
 .9خوش رويی و خوش رفتاری

خوش رويی و رفتار خوش یکی از رمزهای موفقیت یک کارمند با ارباب
رجوع می باشــد چنان که اخالق نیکو ،برخورد مناسب ،کالم نرم ،رفتار
شایســته ،گفتار مؤدبانه ،چهره گشاده با مشتریان و ارباب رجوع یکی از
اصول عمده اخالق اداری می باشــد باید توجه داشت شخص مقابل شما
از برخورد با شما آزرده نشود.
باالخره نیکو و به جا ســخن گفتن و نفی خودکامگی نیز یکی از صفات
شایســته اخالق اداری در اداره می باشد ،در نتیجه تمام این خوبی ها را
در تمسک به اسالم عزیز می توان دریافت.

لذت
بردن از
زندگی

• یک فهرســت از اســامی کســانی که بســیار
دوستشــان دارید تهیه کنید و نــام خودتان را باالی
آن قرار دهید.
• یاد آوری روزهای خوش هم زیباست .وصف العیش نصف العیش !
• اگــر بیرون خود را مرتب کنید درونتان هم مرتب می شــود .اتاق،
محل کار ،راه پله های ساختمان ،کوچه و ماشینتان را تمیز کنید و بعد
از اتمام کار از تمیزی لذت ببرید.
آب از دیدگاه هنر :

الهام رجبی  -جام جم

روزى پيامبر صلى اهلل عليه و آله با اصحاب
خود نشسته بودند .پيامبر جوان نيرومندى را
ديد كه اول صبح مشغول كار و تالش است.
بعضى از حاضران گفتند :کار وی شایسته
تمجيد و ستايش است ،اگر نيروى جوانى خود
را در راه خدا به كار مى انداخت؟
پيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمود :چنين نگوييد،
اگر اين جوان كار مى كند تا نيازمندي هاى
خود را تامين كند و از ديگران بى نياز گردد،
در راه خدا گام برداشته و همچنين اگر به نفع
پدر و مادر ناتوان و كودكان خردسالش كار
كند و آنها را از مردم بى نياز سازد ،باز هم در
راه خدا قدم برداشته است.
رفتار با مردم

در حالى كه پيامبر صلى اهلل عليه و آله در
ميدان جنگ بود ،عربى به محضر او رسيد و
ركاب شترش را گرفت و گفت :يا رسول اهلل،
عملى را به من بياموز كه سبب رفتنم به بهشت
گردد.
حضرت فرمود :با مردم آن گونه رفتار كن كه
دوست دارى با تو آن گونه رفتار كنند و از
رفتار با آن ها كه خوشايند تو نيست ،بپرهيز.
پاداش زنان

پيامبر صلى اهلل عليه و آله در باب جهاد و
پاداش مجاهدان سخن مى گفت .در اين بين،
زنى به پا خاست و پرسيد :آيا براى زنان هم از
اين فضيلت ها بهره اى هست؟
رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمودند:
آرى ،از هنگامى كه زنان باردار مى شوند،
تا لحظه اى كه كودكان خود را از شير باز
مى گيرند ،همانند مجاهدان در راه خدا پاداش
مى برند .و اگر در اين فاصله ،اجل آنان فرا
رسد و مرگ ايشان را دريابد ،اجر و منزلت
شهيد را دريافت خواهند كرد.
تعليم و تعلم

در مدينه روزى پيامبر اکرم (ص) وارد مسجد
شد.
چشمش به دو اجتماع افتاد كه در دو دسته
جمع شده بودند و هر دسته اى حلقه اى تشكيل
داده و سرگرم بودند؛ يك دسته به عبادت و
ذكر خدا ،و دسته اى به تعليم و تعلم و ياد
دادن و ياد گرفتن .
حضرت پیامبر (ص) از ديدن هر دو دسته
مسرور و خرسند گرديدند و به همراهانش
فرمودند:
هر دو گروه كار نيك نموده و بر خير و سعادت
مشغولند .لكن من براى دانا كردن و دانا شدن
مردم فرستاده شده و مبعوث گشته ام.
پس خودش به طرف همان دسته كه به تعليم
و تعلم اشتغال داشتند ،رفت و در حلقه آنان
نشست.

خبرهای کوتاه
تقدیر فرمانداراز آبفا شیراز
فرماندارشیراز با اهدا لوح تقدیری از آبفا
شیرازتقدیر کرد

نشریه داخلی

امام على عليه السالم :

هنگامى كه در پيش آمدى احتياج به مشــورت داشتى ،ابتدا به جوانان مراجعه
نما زيرا كه آنان ذهنى تيزتر و حدسى سريع تر دارند؛ سپس (نتيجه) آن را به

نظر بزرگســاالن و پيران برسان تا پيگيرى نموده ،عاقبت آن را بسنجند و راه
بهتر را انتخاب كنند ،زيرا تجربه آنان بيشتر است.
شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید
ج ،20ص ،337ح866

شرکت آب و فاضالب شیراز

• صاحب امتیاز :روابط عمومی
• مدیر مسئول :اکبر انتظار مهدی
• تهیه و تنظیم اخبار و مطالب :مژده کریمینـژاد
• تهيه عكس :محمد صادق تقدس
آدرس :شیراز  -خیابان ساحلی شرقی  -بین پل حر و پل
هجرت شرکت آب و فاضالب شیراز
طراحی و اجرا:غالمعلی زارع

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز :

شیراز را به کارگاهی بزرگ در احداث پروژه های آب و فاضالب
تبدیل کرده ایم

به مناســبت گرامیداشــت هفته دولت و یاد
و خاطره ی شــهیدان رجایــی و باهنر؛ حیدر
عالیشــوندی ،فرماندار شــیراز بــا اهدا لوح
تقدیری از فعالیت های ارزشــمند شرکت آب
و فاضالب شــیراز در حوزه مسئولیت مربوطه
و انتخــاب مهندس نظرپور به عنوان مدیر برتر
شهرستان شیراز قدردانی کرد.
آبفا شیرازدر زمره دستگاه های برگزیده
قرار گرفت

از آنجایــی کــه در اجــرای مــواد  81و 82
قانون مدیریت خدمات کشــوری و بر اساس
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد دســتگاه های
اجرایی استان در سال  94در مجموع امتیازات
شاخص های عمومی و اختصاصی شرکت آب و
فاضالب شیراز در زمره دستگاه های برگزیده
قرار گرفت ،ساسان تاجگردون ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه و دبیر جشــنواره شهید رجایی
اســتان فارس با اهدا لوح تقدیری از زحمات
مجموعه آبفا شیراز قدردانی کرد.
در متــن این لوح آمده اســت :امروزه جایگاه
راهبردی نظام هــای مدیریتــی درکارآمدی
سازمان ها بیش از پیش نمایان گشته است و با
اطمینان می توان اظهار داشت :مهمترین عامل
اثربخشی و توافق سازمان ها بهره مندی دستگاه
از این نظام ها می باشــد .ارزیابی عملکرد به
عنوان فرایندی مســتمر برای بهبود و بالندگی
ســازمان امری ضروری است و سازمانهایی در
این فرآیند موفق تر هستند که با استفاده بهینه
از منابع انسانی،تالش در جهت کسب رضایت
ارباب رجوع و توجه به بهبود مســتمر کیفیت
خدمات به بهترین نتایج نایل آیند.

ادامه از صفحه اول
وی بــا بیــان اینکه بیش
از  310هــزار اشــتراک
فاضــاب داریــم افزود :
شــیراز دارای  2تصفیــه
خانــه فاضــاب اســت
که یکی بــا ظرفیت 85
هزار متــر مکعب به بهره
برداری رسیده و دیگری
با ظرفیت  100هزار متر
مکعــب در روز در حال
ساخت می باشد.
مهندس بهروزی با اشاره
به اینکــه تصفیه خانه در
حال ساخت با تکنولوژی
روز دنیا در حال اجراست گفت :این پروژه با  38میلیون یورو اعتبار ارزی
و  18میلیارد تومان اعتبار ریالی توسط یک شرکت اتریشی و یک شرکت
ایرانی در حال اجرا است.
وی افزود :پیش بینی می شــود فاز یک و دو بخش آب این پروژه تا پایان
ســال جاری به بهره برداری خواهد رســید که جمعیت  580هزار نفر را
تحت پوشــش قرار می دهد و فاز سه و چهار آن نیز جزء طرح توسعه ی
این تصفیه خانه می باشد که إن شاءاهلل در آینده نزدیک نسبت به تکمیل
آن اقدام خواهد شد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا شیراز با اشاره به تعطیلی چهارساله
ســاخت این تصفیه خانــه بدلیل تحریم های ظالمانــه گفت 96 :درصد
تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه قبل از آغاز تحریم ها خریداری و در انبار
موجود است و عملیات اجرایی پروژه نیز با  77درصد پیشرفت فیزیکی و
با سرعت در حال اتمام است.
مهندس بهروزی با بیان این که در تصفیه خانه در حال ســاخت شــیراز
 50درصد از بــرق مصرفی مورد نیاز پــروژه از گاز تولیدی این تصفیه
خانه استحصال می شود اذعان داشت :یکی از به روزترین تکنولوژی های

دنیا در تصفیه خانه شماره
دو شــیراز به کار می رود
و پســاب این تصفیه خانه
دارای کیفیت باالیی است
که قابلیت اســتفاده برای
بخــش های کشــاورزی
و صنعــت را داراســت و
باتوجه به اینکه در شرایط
سخت کم آبی می باشیم
می تــوان بــرای آبیاری
فضای ســبز از پساب این
تصفیه خانه استفاده کرد .
وی تصریح کــرد  :برای
جمع آوری فاضالب سطح
شهر و انتقال به این تصفیه
خانه نیازمند احداث باقی مانده خطوط جمع آوری فاضالب هســتیم که
حدود  39پیمانکار ،شبکه فاضالب را در شهر شیراز به طول  340کیلومتر
اجرا می کنند و ســعی کردیم بیشتر در نقاطی از سطح شهر که با مشکل
دفع فاضالب خانگی رو به رو هستند این پروژه ها را تعریف کنیم.
بهروزی با بیان اینکه از مهمترین خطوط اجرای شــبکه فاضالب شــیراز،
خط هزار میلی متری فاضالب از بلوار قائم تا میدان معلم اســت؛ گفت :از
این خط فقط  11کیلومتر باقیمانده که در حال اجرا اســت و به زودی به
پایان می رسد.
وی متذکر شــد :در بیشتر نقاط کلیدی سطح شهر اجرای شبکه فاضالب
صورت گرفته اســت و با توجه به مشــکالت تامین مالی و عدم تخصیص
بودجه طرح های عمرانی مجبور به تغییر رویکرد مالی در اجرای طرح ها
شده ایم و از طریق فاینانس جاری و با مشارکت مستقیم مردم در اجرای
شبکه،کار را پیش می بریم.
بهروزی تصریح کرد :کل پروژه های شــبکه فاضــاب را با اعتبار 145
میلیارد تومان در دســت اجرا داریم که همگی از محل اعتبارات ســال
جاری استفاده می شود.

حضور پر رنگ و فعال آبفا شیراز در نمايشگاه پدافندغيرعامل
در هفته پدافند غیرعامل در استان فارس،شرکت آب و فاضالب شیراز
با حضور درنمایشگاه پدافندغيرعامل که با محوریت آموزش و فرهنگ
سازی بین مردم و مسئوالن برگزار میشود خوش درخشید.
بــا توجه به رهنمودها و تاًكيدات رهبر معظــم انقالب و فرماندهي كل
قــوا مبني بر اهميــت پدافندغيرعامل و با عنايت به هفته نكوداشــت و
بزرگداشت پدافندغيرعامل نمایشگاهی با شعار“مصونسازی و پایداری
کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل” در استانداری فارس برپا شد.
تمام دستگاههای اجرایی استان فارس در این هفته برنامهها ،رزمایشها
و مانورهای خود را با هماهنگی اداره کل پدافند غیرعامل اســتانداری
فارس ارائه می دهند.
نمایشــگاه در زمینه پدافند غیرعامل با مشارکت دستگاهها و نهادهای
اجرایی اســتان فارس از ســوم آبــان ماه به مدت ســه روز در محل
استانداری فارس برگزار شد که در آن دستاوردهای ادارهها و نهادهای
دولتی استان فارس در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

