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در مقابل هــدر رفت
آب همه ما مسئولیم !

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز :

با حفر چاه های جدید تمام تالش خود را به کار می گیریم
تا تابستان سال آینده با کمبود آب مواجه نباشیم

برگزاری آیین معارفه مدیران امور مناطق 2و  3در آبفا شیراز
بازدید اصحاب رسانه
از تصفیه خانه فاضالب
شماره  2شیراز

گرامیداشت  9دی
روز بصیرت و میثاق
امت با والیت در
آبفای شیراز

درخشش آبفا شیراز در
یازدهمین دوره مسابقات
قرآنی وزارت نیرو

بازدید معاون
دادستان فارس
از امور
آب و فاضالب
شهر صدرا
حسین فتحی مدیر امور آب و فاضالب شهر صدرا خواستار شد:

برخورد قاطع دادستانی با خاطیان در استفاده غیرمجاز از آب شهر صدرا

تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر
نظام پیشنهادات تا
پایان سال 94

اصغر بالرک معاون دادستان فارس در امور پیشگیری از جرائم :

دستگاه قضا قاطعانه با موضوع جرایم حوزه آب برخورد می کند
طی سال های متمادی جرائمی از
قبیل حفر چاه ها و انشعابات غیر
مجاز و همچنین سرقت درهای
منهول آب و فاضالب باعث بروز
خسارات جبران ناپذیری برای

خدمات رسانی به مردم شده است.
بدین منظور بنا به دعوت شرکت
آب و فاضالب شیراز ،معاون
دادستان در امور پیشگیری از جرائم
برای آشنایی بیشتر با این مشکالت

و بازدید از مکان هایی که مبادرت
به استفاده از آب شرب به صورت
غیر مجاز می نمودند میهمان امور
آب و فاضالب صدرا بود.

ادامه در صفحه آخر
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معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز:

با حفر چاه های جدید تمام
تالش خود را به کار می گیریم
تا تابستان سال آینده با کمبود
آب مواجه نباشیم

معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و
فاضالب شیراز گفت 77 :درصد آب مصرفی
شهرستان شیراز از چاه ها و منابع زیرزمینی و
بقیه از خط انتقال سد درودزن تامین می شود
که به علت خشکســالی ســاالنه تعدادی از
چاه ها خشک و از مدار تولید خارج می گردد
لــذا با حفر چاه های جدیــد تمام تالش خود
را به کار می گیریم تا تابســتان سال آینده با
کمبود آب مواجه نباشیم.
بهمن بهــروزی افــزود 3300 :کیلومتر طول
شبکه آبرســانی در شــیراز موجود است که
حــدود  600کیلومتر آن فرســوده اســت و
نیاز بــه اصالح و نوســازی دارد و با توجه به
روند تامین اعتبار هر سال حدود  50تا 100
کیلومتر اصالح شــبکه در شــهر شیراز انجام
می شود.
این مقام مســئول اظهار داشــت :بیش از 25
پیمانکار در حال اجرای شــبکه آب در نقاط
مختلف شهر هستند.
بهــروزی گفت 647 :هزار مشــترک آب در
شــیراز داریم و تعهد ســال جاری  25هزار
مشترک جدید است که از این تعداد تا پایان
مهرماه حدود  13هزار انشــعاب جدید وصل
شده و تا پایان ســال مابقی انشعابات واگذار
خواهد شد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا شیراز با
اشــاره به تکمیل  38هزار متر مکعب مخزن
ذخیره آب در دســت اجرا گفت :مخازن 20
هــزار مترمکعب حســین آباد  15 ،هزار متر
مکعب صدرا و  3هزار متر مکعب زیباشهر در
دست اجرا است که باتوجه به این که تمامی
چاه ها حفر و خطوط انتقال احداث گردیده در
صورت تامین منابع مالی این مخازن نیز امسال
به بهره برداری خواهد رسید.
بهروزی در مورد شــهر صدرا نیز گفت :شهر
جدید صــدرا برای ســکونت  530هزار نفر
پیش بینی شده بود و زیرساخت ها را شرکت
عمران صدرا انجام داده است.
وی افزود :در شــهر صدرا حــدود  60هزار
مشترک آب داریم که  30هزار مشترک آن
مربوط به مسکن مهر اســت که بدون ایجاد
هرگونه زیرســاخت مناســب احداث شده و
دستگاه های خدمات رسان از جمله آبفا را با
مشکل مواجه نموده است.

امام رضا علیه السالم فرمودند:
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم
خشم نگیرید.

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
شماره  191و  - 192آذر و دی ماه 1395

مدیر کل روابط عمومی آبفای کشور:

هدف از بازدید اصحاب رسانه از تصفیه خانه فاضالب شماره  2شیراز
آشنایی با مراحل ساخت تصفیه خانه فاضالب است

مدیر کل روابط عمومی و امور
بین الملل شــرکت مهندسی
آب و فاضــاب کشــور در
بازدید از تصفیه خانه فاضالب
شــماره  2شــیراز در جمع
اصحاب رســانه هدف از این
بازدید را آشــنایی با مراحل
پروژه تصفیــه خانه فاضالب
در دست ساخت اعالم کرد.
محمد خلیلی پیر متذکر شد:
تصفیه خانه فاضالب شماره 2
شــیراز از مدرن ترین تصفیه
خانه هــا و دارای به روزترین
تکنیک ها و تجهیزات است.
وی فرآیند بازچرخانی آب در
تصفیه خانه های فاضالب را به نوعی مدیریت دانست و اظهار داشت:
بازچرخانی آب به معنی کاهش اســتفاده از حقابه محیط زیســت و
مدیریت زمان برای فرآیند استفاده مجدد از آب است.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت مهندســی آب و

فاضالب کشور خاطرنشــان کرد 30 :پروژه تصفیه خانه فاضالب در
ســطح کشور در دست ساخت اســت که  7مورد آن تا پایان امسال
وارد مدار بهره برداری می شود.

تصفیه خانه فاضالب شماره  ۲آبفا شیراز میزبان شماری از اصحاب رسانه کشور بود

محمد خلیلــی پیر ،مدیــر کل روابط عمومی
و امــور بین الملل شــرکت مهندســی آبفای
کشــور به همراه اصحاب رسانه و خبرنگاران
خبرگزاری ها و روزنامه های کشور از تصفیه
خانه فاضالب شماره  ۲شرکت آب و فاضالب

شــیراز و پیشــرفت فیزیکی و مراحل اجرای
نصب و ســاخت تأسیســات تصفیه خانه در
حــال احداث بازدید کردنــد و از نزدیک در
جریان آخرین اقدامات و عملیات احداث قرار
گرفتند.

گفتنی اســت این هیئت در جلســهای که با
حضورمســئوالن شرکت آب و فاضالب شیراز
داشــتند با روند احداث تصفیهخانه فاضالب و
سایر مســائل از جمله فروش پساب فاضالب
آشنا شدند.

برگزاری جلسه هماهنگي انجام مانور مديريت بحران در آبفا شيراز
اولين جلسه انجام مانور آمادگي به منظور كاهش آسيب پذيري و ايمن
ســازي تأسيســات با حضور كليه معاونين و مديران مستقل در محل
سالن كنفرانس آبفا شيراز برگزارشد.
با توجه به اهميت موضوع ارزيابي ،ارتقاء آمادگي و هم افزايي واحدها و
به كارگيري تجهيزات عملياتي شركت در مقابل بروز حوادث و بالياي
طبيعي و نیز شناســايي نقاط ضعف ،نقــاط قوت و ارزيابي تكنيك ها و
تكنولــوژي هاي نوين موجود،با هدف ايجاد هماهنگي و فراهم ســازي
زيرســاخت ها ،اولين جلســه انجام مانور آمادگي بــه منظور كاهش

آسيب پذيري و ايمن سازي تأسيسات با حضور كليه معاونين و مديران
مستقل در محل سالن كنفرانس آبفا شيراز برگزار شد.
حضور استان جانشين و استان هاي معين در این مانور از مصوبات این
جلســه بود .همچنین مصوب شــد به منظور بررسي تهديدات احتمالي
مختلف و آســيب پذيري كه بتواند اهداف مورد نظر برگزاري مانور را
تامين كند ،حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل ضمن بررســي و
شناســايي ميزان توانمندي و تجهيزات در شرايط اضطراري ،در جلسه
آتي با لحاظ استفاده از فن آوري هاي نوين اقدام نمايند.

حرضت زهرا سالم الله علیها فرمودند:
کســی که عبادت های خالصانه خود را به ســوی خدا فرستد ،پروردگار بزرگ برترین مصلحت
را به سویش فرو خواهد فرستاد.
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آیین معارفه مدیران امور مناطق 2و  3در آبفا شیراز
مدیران امور منطقه 2و منطقه 3شــرکت آب
و فاضالب شیراز معرفی شــدند .مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب شــیراز اظهار داشت:
تاکنون خدمات و کارهای خوب و بزرگی در
شیراز انجام شده که حاصل همدلی و همکاری
کارکنان امور آب و فاضالب بوده است.
ا...بخش نظرپــور افزود :تالش بــرای تامین
آب شــرب بهداشتی و پایدار از وظایف اصلی
مجموعــه آبفا اســت و از هماکنون باید برای
آینده آبــی برنامهریزی کــرد و طرحها را با
همان همدلی و همکاری ادامه داد.
رئیس هیــات مدیره و مدیرعامــل با معرفی
مدیران امور مناطق  2و  3آبفا شــیراز گفت:

امید است ایشان همچون گذشته در مسئولیت
جدیــد برنامه و کارهای خوبــی از خود باقی
بگذارند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شیراز در
این مراسم حسام خســروی را به عنوان مدیر
امور منطقه 2و نادر سهم الدینی را مدیر امور
منطقه 3معرفی کرد.
نظرپور با بیــان این مطلب که باید برای عبور
از بحران کم آبی چاره اندیشــی کرد ،افزود:
مشترکین رسالت مهمی را بر عهده دارند و هر
فرد موظف است تا مصارف خود را به گونه ای
هوشمندانه مدیریت کند.
گفتنی اســت مطابق چارت ســازمانی جدید

مناطق پنج گانه شرکت آب و فاضالب شیراز
به امور بهره برداری ارتقاء یافته است که این
ادغام موجب مدیریت بهتر در ارائه خدمات و
نیز تسریع در خدمت رسانی به مردم شریف
شیراز خواهد شد.

معاون مهندسی و توسعه
آبفا شیراز:

در ساخت تصفیه خانه

حضور پررنگ آبفا شیراز در نمايشگاه
دستاوردهاي پژوهشي استان فارس

همزمــان با آغاز هفتــه پژوهــش و فناوری،
شــرکت آب و فاضالب شــیراز در نمايشگاه
دســتاوردهاي پژوهشي و فناوری استان فارس
در محل مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
حضوری پررنگ داشت.
در این نمايشگاه دستاوردهاي علمي ،پژوهشي
و فناوري و نتايج زحمات و تالش هاي محققين،
مخترعين و مبتكرين این شــرکت به معرض
دید عموم رسید.
اين نمايشــگاه به مدت  5روز از تاریخ  14تا
 18آذرماه داير بود.
به مناسبت سالروز حماسه  9دیماه،
روز بصیرت و میثاق امت با والیت
صورت گرفت

فاضالب شماره  2شیراز

حضور مسئول امر به معروف و نهی از

مدرن ترین فناوری های

منکر قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر

روز جهان به کار گرفته

ناحیه بقیه ا( ...عج) شیراز در آبفا شیراز

شده است

معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و
فاضالب شیراز با اشــاره به بکارگیری مدرن
ترین فنــاوری هــای روز جهــان در تصفیه
خانه فاضالب شــماره  2شیراز اظهار داشت:
این طرح تاکنون از نظر ســازه ای  80درصد
پیشــرفت داشــته و  94درصد تجهیزات آن
تامین شده است.
بهمــن بهــروزی در بازدید خبرنــگاران و
اصحاب رسانه تهران از تصفیه خانه فاضالب
شماره  2شــیراز گفت :اواخر سال  1391به
دلیل تحریم ها ،این پروژه به مدت سه سال و
نیم تعطیل شد اما با رفع تحریم ها از  17دی
ماه پارســال عملیات اجرایی آن از سر گرفته
شد.بهروزی خاطرنشــان کرد :ساخت تصفیه
خانه شــماره  2با توســعه یافتن شهر از سال
 1388با تامین اعتبــار اولیه بانک جهانی در
دستور کار قرار گرفت.
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این مقام مسئول آبفای شیراز ادامه داد :انتظار
می رود در صــورت تامین اعتبارات الزم ،این
تصفیه خانه حداکثر تا پایان نیمه نخست سال
 96به بهره برداری برسد.
وی گفت :مطابق برنامه ریزی ها ،بیش از 50
درصد گاز تولیدی در تصفیه خانه فاضالب نیز
برای تامین برق مــورد نیاز تصفیه خانه مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
بهروزی با اشــاره به این مطلب که پســاب
خروجی تصفیه خانه فاضالب شــماره  2برای
آبیاری فضای ســبزمورد استفاده قرار خواهد
گرفت بیان داشــت :این تصفیــه خانه از نوع
لجن فعال پیشــرفته است که در خروجی آن
یک سیســتم فرابنفش برای گندزدایی پساب
نصب و یــک برنامه بازچرخانی آب برای آن
پیش بینی شــده که پســاب خروجی را برای

انتصاب سرپرست امور بیمه و درمان
آبفا شیراز
مجتبی جوکار به ســمت سرپرست امور بیمه و
درمان شــرکت آب و فاضالب شیراز منصوب
شد.
طی ابالغ حکمی با حکم سید لطف ا ...مساوات،
معاون مالی و پشتیبانی؛ مجتبی جوکار به سمت
سرپرست امور بیمه و درمان شرکت آب و فاضالب شیراز منصوب شد.

آبیاری فضای ســبز در اختیار شهرداری قرار
خواهد داد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب
شیراز تصریح کرد :مبلغ ارزی و ریالی قرارداد
به نرخ سال  1388اســت؛ با توجه به نوسان
قیمت ،دولت مکلف به پرداخت مابه التفاوت
آن اســت که تاکنون بخــش عمده ای از آن
پرداخت شده است.
بهروزی گفت 220 :تا  270نفر در این طرح
به صورت مســتقیم کار می کنند ،اما مجموع
اشتغال مستقیم ایجاد شده در همه پروژه های
آب و فاضالب شهر شــیراز هزار و  500نفر
است.
وسعت محوطه تصفیه خانه فاضالب شماره 2
شیراز  86هکتار است که در جنوب شرق این
شهر واقع است.

انتصاب اعضای ستاد بودجه
در آبفا شیراز
با حکم مدیرعامل آبفا شیراز اعضای ستاد بودجه سال  96منصوب شدند.
به موجب ابالغ ا...بخش نظر پور ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب اعضای ستاد بودجه سال  96منصوب شدند.
در متن ابالغ این حکم آمده اســت :امید اســت با شــرکت در جلسات
مربوطه و ارائه اطالعات مورد نیاز نقش موثری در روند تنظیم بودجه سال
 1396داشته باشید.

عبدالمجید طغرایی ،مســئول امــر به معروف
و نهی از منکــر قرارگاه ناحیه بقیــه ا(...عج)
شــیراز با حضور در شــرکت آب و فاضالب
شیراز به مناســبت 9دی روز بصیرت و میثاق
امت با والیت با گرامیداشــت  9دی ســالروز
حماسه با بصیرت ملت ایران و خاموش شدن
فتنه دشــمنان افزود :حماسه  9دی نماد اقتدار
و وحــدت نظام مردمــی و در عین حال والیی
جمهوری اســامی است ،چیزی که دیگر ملت
ها و نظام ها از آن محروم هســتند و یا در حال
الگو گرفتن از آن هستند.

وی با یــادآوری این کــه در روز  9دی ماه
ملت ایران عظمت واقعی خــود را در دفاع از
اسالم و حقانیت آن به نمایش گذاشتند افزود:
این حماســه تاریخی در حافظه این ملت باقی
میماند و برای همیشــه آیندگان میفهمند که
چگونــه این ملت صالبت و قــدرت خود را به
نمایش گذاشت.
مســئول امر به معروف و نهی از منکر قرارگاه
امر به معروف و نهی از منکر ناحیه بقیه ا(...عج)
شــیراز گفت :در روز  9دی این ملت جاودانه
ایران بود کــه تمام فتنهگران را کنار زده و به
صیانت از انقالب پرداخت.
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
رستگـار منی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل
غضب خـالق خریدنـد.
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حجاب و آثار اجتماعی آن

آثار و برکات نماز اول وقت
در روایات برآورده شــدن خواستهها ،برطرف
شــدن گرفتاری ،ورود به بهشــت و دوری از
جهنم ،خشــنودی خداوند ،و  ...از جمله آثار و
فواید و برکات خواندن نماز اول وقت شــمرده
شده است.
در احادیث و روایــات معصومین(ع) برآورده
شدن خواســتهها ،برطرف شــدن گرفتاری و
ناراحتــی ،ورود به بهشــت و دوری از جهنم،
در امان بودن از بالهای آســمانی ،خشــنودی
خداوند ،استجابت دعا و باال رفتن اعمال ،دوری
شیطان و تلقین شهادتین از جمله آثار و فواید
و برکات خواندن نماز اول وقت شــمرده شده
است.
به عنوان مثال:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
بندهای نیســت که به وقتهای نماز و جاهای
خورشــید اهمیت بدهد ،مگر این که من ســه
چیز را برای او ضمانت میکنم :برطرف شــدن
گرفتاریها و ناراحتیها ،آســایش و خوشی به
هنگام مردن و نجات از آتش.
همچنین در حدیث داریم به هنگام ظهر درهای
آســمان گشوده میشــود و درهای بهشت باز
میگردد و دعا مســتجاب میشود؛ پس خوشا
به حال کســی که در آن هنــگام برای او عمل
صالحی باال رود.
در حدیثی دیگر از حضرت صادق(ع) آمده
است که فرمودند « :بهترین ساعتهای شب
و روز ،وقتهای نماز اســت ».سپس فرمودند:
«چون ظهر میشود درهای آسمان گشوده شده
و بادهــا میوزند و خداوند بــه خلق خود نگاه
میکند .هر آینه من بسیار دوست دارم که در
آن هنــگام ،عمل صالحی بــرای من باال رود».
آنگاه فرمودند :برشما باد به دعا کردن بعد از
نمازها ،چرا که آن مستجاب میشود.
امام صادق(ع) همچنین فرمودند:
شیعیان ما را در ســه چیز بیازمایید :در اوقات
نمازشــان ،که چگونه بر آنها مواظبت میکنند؛
در اسرارشان ،که چگونه آنها را از دشمنان ما
حفظ میکنند و در اموالشــان ،که چگونه با آن
به برادران خود کمک میکنند.
پیامبر خدا(ص) نیز میفرمایند« :در دینداری
مــرد همین بس ،که بر گزاردن نمازها بســیار
مواظبت کند».

هر عملی که افــراد جامعه انجام
میدهنــد ،در نــگاه کالن اثــر
مســتقیم در اجتماع دارد زیرا از
خانواده که واحد کوچک اجتماعی
اســت جامعه تشــکیل میشود و
همانگونه که رفتار فرد در جامعه
موثر است ،اشخاص نیز از اجتماع
و قوانین آن تاثیر میپذیرند.
حجاب عالوه بر آثار شــخصی و
شــخصیتی ،دارای آثار اجتماعی
اســت .جامعهای که در آن بانوان
باحفظ حدود و حقوق دیگران ظاهر میشــوند و محیط آرام وامنی را برای
جوانان فراهم سازند ،به سوی سعادت و سالمت روانی پیش خواهد رفت.
اگر زنان جامعه باحجاب باشــند ،هم مردان از نظر طهارت روح و جســم
سالم میمانند و هم در جامعه ،سالمت خانوادگی حفظ خواهد شد و محیط
خانواده تحت تاثیر خودنماییهای عــدهای از زنان بدحجاب و بیحجاب
قــرار نمیگیرد و هم مراکز اجتماعی مثل ادارهها و بیمارســتانها و  ...در
کمال ســامت رفتاری خواهند بود و بزهکاریهــای اجتماعی به حداقل
خواهد رسید.
حضرت امام خمینی(ره) در مورد فعالیت اجتماعی و اشــتغال زنان همیشه
این نکته را بیان میکردند که« :فعالیت اجتماعی ،سیاسی کنید ولی حدود
شرعی از جمله رضایت همسر را رعایت کنید».
بســیاری از پروندههای ضداخالقی از عدم رعایت حدود شــرعی نشات
گرفته اســت و آمار جنایی ذکر شده همواره زنگ خطری بوده که اندیشه
گران تربیتی را نگران میساخته است .یکی از آثار اجتماعی حجاب ،حفظ
اجتماع و سالمت اجتماعی خانوادهاست ،باال رفتن درصد طالق در کشور ما

زندهترین شاهد این مطلب است.
از روزی که حجــاب دچار تغییر
و تحول شد و آزادیهای تعریف
نشده در جامعه ما پا گرفت ،سطح
طالق بــه مقــدار نگرانکنندهای
بــاال رفته و میــزان ازدواج رو به
کاهــش نهاده اســت و این جزء
آثــار اجتماعی بیحجابی اســت
کــه جامعــه را در درازمدت به
ورطه هالکت میرساند .البته آثار
مثبت حجــاب و پیامدهای منفی

بیحجابی به اینجا ختم نمیشود.
وقتی که به صحنه تفکرات عالم نگاه میکنیم و بینش اســام را مشــاهده
مینماییم ،به روشنی در مییابیم که جامعه بشری هنگامی خواهد توانست
نسبت به مسئله زن و رابطه زن و مرد ،سالمت و کمال مطلوب خود را پیدا
کند که دیدگاههای اسالم را بدون کم و زیاد و بدون افراط وتفریط درک
کند و کوشــش نماید آن را ارائه کند .اســام میخواهد که رشد فکری،
اجتماعی ،سیاســی ،علمی و باالتر از همه فضیلتی و معنوی زنان به حد اعال
برســد و وجودشان برای جامعه و خانواده بشری حداعالی فایده و ثمره را
داشته باشد .همه تعالیم اسالم از جمله مسئله حجاب ،بر این اساس است.
مسئله حجاب به معنی منزوی کردن زن نیست.
مســئله حجاب به معنای جلوگیری از اختالط و آمیزش بیقید و شرط زن
ومرد در جامعه اســت .این اختالط به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد و به
خصوص به ضرر زن است.
حجــاب به هیچوجه مزاحم و مانع فعالیتهای سیاســی ،اجتماعی و علمی
زنان در جامعه نیست.

آب ؛ یعنی زندگانی
آب مایه حیات و فراوانترین ماده مرکب بر روی سطح کره دارد .اگر آب نباشد بدن یک جسم شکننده و سخت است،
آب خاصیت ضربه گیری دارد و با ایجاد حالت ارتجاعی از اندام
زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه میشناسیم ،است.
بیش از  ۷۵درصد جرم بدن یک انسان از آب تشکیل شدهاست (دو های داخلی بدن محافظت می کند.آب ،نعمت بی نظیر خداوند،
سوم بدن انسان را آب تشکیل می دهد) و نیز بیش از  ۷۰درصد جلوه زیبایی و طراوت و مظهر پاکی و زاللی و در واقع ،دلیل اصلی
سطح کره زمین را آب پوشاندهاست .با وجود این حجم عظیم آب ادامه هستی است .در نبود آب ،از خروش رودخانه ها ،آواز دل نشین
تبسم و لبخند گل
تنها دو درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی پرندگان ،بازی ماهی ها ،ترن ّم شکوفه های درختانّ ،
آن به علت محلول بودن انواع نمکها خصوصا نمک طعام غیر قابل های زیبا و رنگارنگ دنیای طبیعت خبری نخواهد بود.
استفادهاست .از همین دو درصد آب شیرین بیش از  ۹۰درصد اگر آب نباشد ،حس تماشا و لذت مفهومی ندارد .آری ،آب جوهر
به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع خلقت ،ریشه تمام زیبایی ها و اساس زندگی در جهان هستی است.
آب ،مظهر زاللی و طراوت است و انسان ،با نگاه به آب دریاها و
شدهاست.
رودخانه های جاری در طبیعت
پس قدر آب این عنصر حیات
و جریان آن در کل نظام هستی،
بخش را باید دانست .آب ماده
کارتون  :خبرگزاری تسنیم
به وجود خالقی یکتا و بی مانند
ای است که حیات بدون آن
پی برده ،احساس آرامش می
میسر نیست  ،نکته جالب این
کند .ادامه حیات درختان و
که همه فکر میکنند بیشترین
گیاهان و سایر موجودات عالم،
میزان آب بدن در داخل خون
تنها با وجود آب امکان پذیر
که مایع است وجود دارد،
است.آب از با ارزش ترین
در صورتیکه تنها  5%آب در
و حیاتی ترین آفریده های
خون موجود است و بیشترین
خداوند است که بی آن ،شور و
میزان آب در داخل سلولها
نشاط و تحرک موجودات امکان
می باشد .اگر آب نباشد هیچ
ندارد .پس باید قدر این نعمت
یک از فعالیتهای شیمیایی در
را بدانیم و آن را بیهوده مصرف
بدن صورت نمیگیرد  .نیازهای
نکنیم.
سلول برای جذب مواد مفید و
فرامرز شهریاری
دفع مواد زائد به آب بستگی

امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند:
عبادت کردن به زیادی روزه و مناز نیست ،بلکه (حقیقت) عبادت،
زیاد در کار خدا اندیشیدن است.
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آبفا شیراز ،رتبه اول ستاد اقامه نماز را کسب کرد
شرکت آب و فاضالب شــیراز در راستای بسط و گسترش فرهنگ غنی
اقامه نماز از بین ادارات کل تابعه وزارت نیرو موفق به کســب رتبه اول
شده است.
در ارزیابی ســاالنه ستاد اقامه نماز کشور ،شرکت آب و فاضالب شیراز
از بین ادارات کل تابعه وزارتخانه موفق به کسب رتبه اول شده است.
سید محمدعلی افشانی ،استاندار فارس و اسداله ایمانی ،نماینده ولی فقیه
در اســتان فارس و امام جمعه شیراز با اهدای لوح سپاس به مدیرعامل
شــرکت  ،ا...بخش نظر پور از آبفا شــیراز برای کسب رتبه اول در سال
 ۹۴قدردانی کردند.
در متن لوح سپاس آمده است:
نماز زیباترین نماد بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند متعال ،باالترین
ذکر الهی و برترین محمل برای ارتباط با خداوند تبارک و تعالی اســت.
یقین ًا بدون توســل به نماز و درک رمز و راز این آئین پاک نمی توان از
آسیب ها و دلبستگی های فانی دنیا راهی به سوی نجات و رستگاری در
دو جهان گشود.
نظر به این که در ارزیابی ســاالنه ستاد اقامه نماز کشور ،دستگاه تحت
مدیریت جنابعالی در ســال ۱۳۹۴در راستای بسط و گسترش فرهنگ
غنی اقامه نماز از بین ادارات کل تابعه وزارتخانه متبوع موفق به کســب
رتبه اول شــده است ،ضمن تقدیر و تشــکر ،این موفقیت ارزشمند را به
جنابعالی و همکاران محترمتان ،تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونتان
را در تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) خواستاریم.

درخشش آبفا شیراز در یازدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو مرحله کشوری
محمد امیــن آبادیان همکار شــرکت آب و فاضالب
شیراز  ،در یازدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو
مرحله کشوری مقام دوم رشته قرائت تحقیق را کسب
کرد.
در یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه
کارکنان ،همســران همکار و دانشــجویان وزارت نیرو
محمدامین آبادیان ،همکارمان در شــرکت آبفا شیراز
مقام دوم رشته قرائت تحقیق را کسب کرد.
در این دوره از مســابقات بیش از  ۳۰۰نفر از سراسر
کشــور در شــش بخش حفظ ،قرائت (تحقیق) ،قرائت
(ترتیل) ،مفاهیــم ،زبانآموزی و تحقیــق موضوعی به
رقابت با یکدیگر پرداختند.
این دوره از مسابقات با هدف زمینهسازی برای تقویت
فرهنگ نورانی نمــاز و قرآن ،ایجاد رقابت ســالم در
فعالیتهای قرآنی ،فضاسازی قرآنی و پرورش استعدادهای قرآنی برگزار شد.

خدماترسانی شرکت آبفای شیراز به زائرین امام حسین (ع) در اربعین حسینی
به منظور خدمــات مطلوب به زائرین در اربعین حســینی گروه میزبان
شرکت آب و فاضالب شیراز در پایانه مرزی مهران مستقر شده بودند.
شرکت آب و فاضالب شیراز برای دو سال متوالی در پایانه مرزی مهران
میزبان زائرین امام حسین (ع) در اربعین حسینی بود.
بــه منظور رفاه حال زائریــن عتبات عالیات کــه از پایانه مرزی مهران
به زیارت ائمه معصوم به کشــور عراق مشــرف می شدند گروه اعزامی
شرکت آبفا شیراز به عنوان میزبان در مرز مهران مستقر و نسبت به ارائه
خدمات رفاهی و تهیه خوراک جهت خادمین زائرین اقدامات شایسته ای
را به انجام رساندند.
شــرکت آب و فاضالب شیراز در مدت  24روز وظیفه پذیرایی خادمین
آب و فاضالب کشــور که جهت خدمت رســانی به زائران کربال در مرز
مستقر بودند را به عهده داشت و عالوه بر آن از دیگر اقدامات ارزشمند
شــرکت های آب و فاضالب پخش بطری های آب بســته بندی و اعزام

دستگاه تانکر آبرسان بود که به زائران کربال ارائه شد.
شــرکت آبفا شیراز جهت ارائه خدمات یک گروه چهار نفره را به همراه
یک سرآشپز در این پایانه مرزی مستقر نموده بود.

5
از خادمان نماز آبفا شیراز
تقدیر شد

از فعاالن و خادمان نماز در نماز خانه شرکت
آب و فاضالب شیراز تقدیر شد.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا شیراز با
تاکید بر فریضه نماز اظهار داشــت :اقامه نماز
جماعت و تــداوم آن با کيفيت مورد نظر دين
مبين اسالم مانع از گسترش بدي ها ،فسادها و
منکرات در جامعه مي شود.

ا...بخش نظرپور ادامه داد :از افرادي که به طور
منظم در اين فريضه الهي شــرکت دارند ،بايد
تقدير شود.

امام جماعت نمازخانه شرکت آبفا شیراز ،حاج
آقا عباسی نیز گفت :تقدير و تشکر از خادمان
نمــاز باعث تقويــت انگيزه آنان بــراي ادامه
فعاليت هاي فرهنگي و اعتقادي آنان شــده و
ديگران را نيز براي قدم گذاشتن در اين مسير
تشويق مي کند.
برگزاری سمینار آموزشی
“ چگونگی پیشرفت در مدلسازی شبکه های
توزیع آب شهری” در آبفا شیراز
ســمینار آموزشــی “ چگونگی پیشــرفت در
مدلســازی شــبکه های توزیع آب شهری با
اســتفاده از سیســتم  ”AMIدر شرکت آب و
فاضالب شیراز برگزار شد.
با هــدف ارزیابــی روش و تکنیــک جدید
مدیریت در شبکه های آبرسانی ،دفتر آموزش
و تشکیالت شرکت آبفا شیراز سمینار آموزشی
“ چگونگی پیشــرفت در مدلسازی شبکه های
توزیع آب شــهری با استفاده از سیستم ”AMI
را برای حــدود  35نفر از معاونین  ،مدیران و
کارشناسان واحد های مختلف شرکت برگزار
نمود.
مــدرس ایــن دوره احســان شــفیعی ،فارغ
التحصیل دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی بود.
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
براستی که خداوند عزوجل رحم می مناید مرد را ،به سبب شدت محبت او به فرزندش.

برگزاری سمینار آشنایی با رویکرد نظام پیشنهاد

ارزیابی شرکت آب و فاضالب شیراز در
جشنواره ملی نظام پیشنهادها

شرکت آب و فاضالب شــیراز برای اولین بار در جشنواره ملی نظام
پیشنهادها شرکت نمود و مورد ارزیابی قرار گرفت.
جلسه افتتاحیه ارزیابی شرکت آب و فاضالب شیراز با حضور ارزیابان
برون ســازمانی  ،مدیرعامل  ،معاونین شرکت و اعضای شورای عالی
نظام پیشنهادها برگزار شد.
در این جلسه بر لزوم اهتمام و تعهد به تعالی سازمانی و توسعه پایدار
و فراگیر نظام پیشــنهادها جهت شکوفایی استعدادها و بروز خالقیت
و نوآوری ســازمانی تاکید ،فرآیندها و نتایج شرکت آب و فاضالب
شیراز در این حوزه طبق مدل ارزیابی ملی نظام پیشنهادها در  8محور
مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این ارزیابی و تعیین ســطوح ســازمانها در جشنواره ملی نظام
پیشــنهادها که در تاریخ  3-4بهمن ماه در تهران برگزار می گردد،
ارائه خواهد شد و به سازمان های سرآمد موفق به دریافت گواهینامه
و تندیس اهدا می شود.

برگزاری سمینار آموزشی
«آموزش انگیزه و خالقیت مقدماتی نظام پیشنهادها»

سمینار آموزشی" آموزش انگیزه و خالقیت مقدماتی نظام پیشنهادها "
در شرکت آب و فاضالب شیراز با حضور بیش از  80نفر برگزار شد.
امروزه خالقيت و نوآوري بعنوان رمز بقاي سازمانها در دنياي شديدا ً
متغير كنوني محســوب مي شود .در ســازمان هاي عمومي و دولتي،
فقدان اين ابتكارات به اضمحالل تدريجي ســازمان و از دست دادن
نيروهاي كيفي منجر مي شود لذا در راستای و توسعه نگرش توانمندی
هــای عمومی کارکنان ،دفتر بهره وری و تحقیقات اقدام به برگزاری
ســمینار آموزشی با عنوان " " آموزش انگیزه و خالقیت مقدماتی نظام
پیشنهادها "" نموده است.
مدرس این دوره ســعید فتح الهــی راد ،دکترای مدریت ،مدرس و
مشاور بود.
گفتنی است  ،برگزاری ســمینار آموزشی" آموزش انگیزه و خالقیت
مقدماتــی نظام پیشــنهادها " بــرای افرادي که به دنبــال راههاي
جديد انجام هر كار باشــند خود بخود يك زمينه عمومي براي بروز
خالقيت هــا فراهم مي گردد و اين مقدمه اي بر ايجاد يك ســازمان
زنده و پويا مي باشد.

جلسه آموزشی با عنوان " آشنایی
با رویکرد جدید نظام پیشنهادهای
شرکت و نقش اعضای کارگروه
ها در بررســی پیشــنهادها" و "
نقش دبیــران کارگــروه ها در
اجرای موفق رویکرد جدید نظام
پیشنهادهای شرکت" در شرکت
آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
در این دوره با مخاطب قراردادن
اعضــای کارگروه هــا ،مدیران
و دبیــران ،رویکــرد جدید نظام
پیشــنهادها به تفصیل شرح داده
شــد و بر اهمیت نقــش دبیران
کارگروه ها در پیشــبرد اهداف
نظام پیشنهادها تاکید شد.
این دوره طی سه جلسه در تاریخ
 13و  14آذر بــرای تعداد 160
نفر از مدیــران و کارشناســان
شرکت در تاالر آب برگزار شد.
تدریس این دوره سعید فتح الهی
راد ،دکتــرای مدیریت بر عهده
داشتند.

برگزاری جلسات
کارگروه آموزشی
« گردهمایی دبیران
کارگروه نظام پیشنهادها»
در آبفا شیراز
"گردهمایــی دبیــران کارگــروه
نظام پیشــنهادها" درشرکت آب و
فاضالب شیراز با مدرسی سعید فتح
الهی راد ،دکترای مدریت ،مدرس و
مشاور برگزارشد.
نظام پيشنهادها با هدف بهره مندي
از خــرد و قــوه تفكــر جمعی از
دبیران برای فرهنگ سازی و بهبود
بررســی پیشــنهادهای واصلــه به
صــورت ماهیانه اقدام به برگزاری
گردهمایی دبیــران کارگروه نظام
می نماید.
در ایــن گردهمایــی روش هــای
ارزیابی پیشنهادهای دریافت شده و
گزارش عملکرد دبیران کارگروها
ارائه شد.
يكي از مهم ترين نتايج مشــاركت
در گردهمایی دبیران کارگروه های
نظام پیشــنهادها ،انتقال تجارب در
بين دبیران کارگروه ها در خصوص
بررسی پیشنهادها و راه های فرهنگ
سازی و جلب مشارکت برسنل در
واحدها است.

راه اندازی نرم افزار نظام پذیرش و
بررسی پیشنهادها آبفا شیراز

نرم افزار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها شرکت آب و فاضالب شیراز از تاریخ
 29/9/95راه اندازی گردید.
دبیرخانه نظام پیشنهادها جهت بهبود فرایند پذیرش و بررسی پیشنهادها با
اجرای رویکرد جدید اقدام به تهیه و راه اندازی نرم افزار ثبت و بررسی
پیشنهاد نمود .از این پس کلیه کارکنان محترم می توانند با مراجعه به آدرس :
 http://pishnahad.abfashiraz.comپیشنهادات خود را ثبت و پیگیری نمایند .لینک
این آدرس در  favoritesمرورگر نیز موجود است.
شایان ذکر است طبق رویکرد جدید ،کلیه پیشنهادها می بایست تنها از طریق نرم
افزار ارائه شوند و پیشنهاددهنده می تواند مستقیم ًا پیشنهاد خود را جهت بررسی و
اجرا به کارگروه مربوطه ارجاع دهد.
مهلت بررسی هر پیشنهاد در رویکرد جدید سه هفته و مهلت اجرا برای پیشنهادهای
کایزنی(بهبودهای کوچک و مستمر) حداکثر سه ماه می باشد.
جهت آشنایی با قابلیت های نرم افزار و چگونگی کار با آن ،راهنمای استفاده از این
نرم افزار در دسترس کلیه پرسنل قرار گرفته است.

امام علی علیه السالم فرمودند:
خویشنت داری ،زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.
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تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر نظام پیشنهادات تا پایان سال 94

طی مراســمی با اهداء لوح تقدیر و جوایز نفیس از پیشنهاد
دهندگان برتر نظام پیشنهادات تا پایان سال  94تقدیر شد.
به منظور توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و نهادینه
سازی اندیشه نظام مشــارکت و توانمندسازی کارکنان در
جلسه ای که به مناســبت تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر
نظام پیشنهادهای شرکت برگزار شــد ،با اهداء لوح تقدیر
و جوایز از پیشــنهاد دهندگان برتر تا پایان سال  94تقدیر
شد.
در این جلســه معاونت برنامه ریــزی و بهبود مدیریت آبفا

شیراز از حمایت های مدیران ارشد شرکت در این خصوص
تقدیــر نمود و ضمن ارائه گزارشــی از عملکرد کمیته نظام
پیشــنهادها اظهار داشت :اســتقرار نظام پیشنهادها موجب
کاهــش هزینه ها  ،ایجــاد ارزش افــزوده  ،بهبود فرهنگ
سازمانی و ارتقای منابع انسانی می گردد.
علیرضا احدی اظهار داشــت :مشارکت کارکنان در موضوع
تصمیم گیری و تصمیم ســازی ســازمانی ،پیامدهای موثر
و مثبتــی را در زمینه کاهش هزینه هــا  ،بهبود بهره وری و
افزایش انگیزه و روحیه پرسنل در برخواهد داشت.

وی افزود :باید تالش شود تا پیشنهادهای ارائه شده تنها در
حد پیشــنهاد باقی نماند و در بازه های زمانی تعریف شده،
اجرایی شوند.
معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت آبفا شــیراز متمرکز
کردن پیشــنهادها بر اهداف مشــتری مداری و استفاده از
پیشنهادهای مشــترکین را حائز اهمیت برشــمرد و اظهار
داشــت :باید دقت شــود تا تمامی عوامل مجموعه از پایین
ترین رده ها تا مقامات ارشــد در ارائه پیشنهادها مشارکت
داشته باشند.

پیشنهاد دهندگان برتر تا پایان سال  94به ترتیب میزان امتیاز
رتبه  - 4امتیاز22

رتبه  3-امتیاز24

رتبه  - 2امتیاز33

رتبه  - 1امتیاز 34/5

(هارد اکسترنال)

(يک دستگاه تبلت)

(دوربین عکاسی)

(يک دستگاه لپ تاپ)

رتبه  - 8امتیاز17/5

رتبه  - 7امتیاز18/5

رتبه  - 6امتیاز19

رتبه  - 5امتیاز 20/25

(پاوربانک)

علی تقی زاده

کامران شريفی

سعيده جوانمردی

ليال پيروی

ماهروز پرويزی

سيد لطف اله مساوات

(پاوربانک)

علی دهقانی بورکی

(هارد اکسترنال)

طاهره جدی

رتبه  - 12امتیاز13

رتبه  - 11امتیاز17

رتبه  - 10امتیاز 17

رتبه  - 9امتیاز17

(پاوربانک)

(پاوربانک)

علی ثابت

(هارد اکسترنال)

(فلش مموری)

سيد غالمرضا فاطمی فرد

(پاوربانک)

حسن حيدری

رتبه  - 16امتیاز9

رتبه  - 15امتیاز11/5

رتبه  - 14امتیاز12

رتبه  - 13امتیاز13

(فلش مموری)

(فلش مموری)

(فلش مموری)

رتبه  - 18امتیاز8

رتبه  - 17امتیاز8/5

محمدرضا جهانديده

(فلش مموری)

ایده های خالق

عليرضا احدی

هدیه خداوند به انسانهای با انگیزه است

فرزاد جهانمرد

سيد امير ميروکيلی

(فلش مموری)

امين فروتنی

غالمحسين توحيديان

ابوذر عاشوری

(فلش مموری)

آسیب های فضای مجازی

نشریه داخلی

حفظ چشم ،گوش ،قلب و تمامی اعضا و جوارح
از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت
و حجاب درونی ،پوشش ظاهری است؛
به تعبیری لطیفتر حجاب میوه عفاف است
و عفاف ریشه حجاب.

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

ارتباط از طریق فضای مجازی در ســال های
اخیر جایگاه قابل توجهی در بین نســل جوان
جامعــه مــا پیدا کرده اســت  .شــبکه های
اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد (فردی
و اجتماعــی) تأثیرگذارند .در شــکل دهی به
هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی
و اجتماعی و سیاسی جوامع هم تأثیرگذارند.
در حال حاضر اینترنت ابزاری مناســب برای
توسعه ی افکار و اندیشه های بشری محسوب
می شود به شرط آن که در راه صحیح استفاده
شود.
ارتباطــات ســالم در فضای مجــازی و لزوم
هوشــیاری جوانــان و خانواده ها نســبت به
تهدیدات فضای سایبری در درجه ی نخست
اولویت قرار دارد .پیشــگیری از آســیب های
اجتماعــی و توجه والدین به رفتــار فرزندان
بسیار مهم می باشــد و برای جلوگیری از هم
پاشــیدگی خانواده ها ،والدین باید تا حدودی
به فناوری های روز دنیا مســلط باشند و آگاه
باشــند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای
ایجاد تغییر در طرز فکر آنهاســت  .و هنگامی
کــه بنیان فکری و شــخصیت آنها به صورت
ناصحیح شکل گیرد ،راه نفوذ شیادان به حریم
خصوصی افراد و محیط امــن خانواده باز می
شــود .لذا ،چنانچه خانواده ها نسبت به شیوه
های جدیــد ارتباط فرزندان خــود آگاهی و
شناخت کافی و الزم را داشته باشند ،از انجام
بســیاری از جرایم و ارتباطــات پنهانی آنان
جلوگیری به عمل می آید.

بازدید معاون دادستان در امور پیشگیری از جرائم از امور آب و فاضالب صدرا
ادامه از صفحه اول
معاون دادستان در امور پیشگیری از جرائم
استان فارس با توجه به شرایط نگرانکننده
منابع آب زیر زمینی و سطحی گفت :آب به
عنوان حیاتی ترین موضوع این روزها است
که حفظ و نگهداری آن اهمیت ویژه ای دارد
که دراین مورد هرگونه برخوردی که باعث
حفظ این منابع ارزشمند گردد قاطعانه انجام
خواهد شد.
اصغر بالرک با بیان این مطلب که دستگاه
قضا قاطعانه با موضوع جرایم آبی برخورد
می کند خواستار همکاری بیشتر کالنتری با
شرکت آب و فاضالب شیراز در برخورد با
این گونه جرایم شد.
همچنین مدیر امور آب و فاضالب شهر صدرا
با تشکر و قدردانی از حضور معاون دادستان
در صدرا گفت :استفاده غیر مجاز ،تهدیدی
جدی برای تامین آب است و باید با خاطیان
این امر با جدیت و قاطعیت برخورد شود.
حسین فتحی خواستار برخورد قاطع
دادستانی با خاطیان استفاده غیرمجاز آب
در شهر صدرا شد و اظهار داشت :استفاده
از منابع زیر زمینی و حفر چاه های غیرمجاز
و همچنین استفاده غیر مجاز از آب و سرقت
درهای منهول آب و فاضالب امکان خدمت
رسانی در این منطقه را با مشکل مواجه کرده
است.

است تصریح کرد :دامنه همکاری با شرکت
آب و فاضالب شیراز در برخورد با خاطیان
گسترده ترخواهد شد و به شدت با مجرمینی
که اقدام به استفاده از آب غیر مجاز می
نمایند وهمچنین سارقان در های منهول
برخورد خواهد شد.
معاون دادستان در امور پیشگیری از جرم
مرکز استان فارس :دادستانی به طور جدی
با جرایم مرتبط با آب در شهر جدید صدرا
برخورد خواهد کرد.

راه کار مقابله

بــه منظور پیشــگیری و کاهش آســیب های
اجتماعی در فضای مجازی راهکارهایی مطرح
شــده اند کــه در صورت اجرای بــه موقع و
مناسب می توانند ثمر بخش واقع شوند:

کودک و نوجوان

• با توجه به اینکه بیشــتر اســتفاده کنندگان
از فضای مجازی نوجوانان و جوانان هســتند،
فرهنگ ســازی برای کاهــش پیامدهای آن
ضروری است .لذا اطالع رسانی ،آموزش نحوه
اســتفاده صحیح از این فناوری می تواند مؤثر
واقع گردد.
• برگزاری کالس های آموزشــی در مدارس
جهت آگاهی دادن بــه نوجوانان و جوانان در
مورد مزایــا و معایب فناوری هــای جدید و
نحوه ی استفاده ی صحیح از آنها.

والدین

• تشویق به شرکت در فعالیت های اجتماعی و
تقویت این گونه رفتارها توسط والدین.
• گذراندن اوقات بیشــتری بــا فرزندان در
فضای بیرون از خانه به طوری که فرزندان از
نظر عاطفی ،احساس خأل نکنند و جهت جبران
این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند.

در این بازدید کارشناس نماینده حقوقی
شرکت آب و فاضالب شیراز به شرح جرائم
در سطح شهر جدید صدرا پرداخت و گفت:
شهر صدرا با توجه به تازه تاسیس و نوپا
بودن ،نگاه ویژه دستگاه قضا در خصوص
تلفات آب در منطقه را می طلبد.
محسن سرخوش با اشاره به جرائمی که
شرکت آبفا شیراز با آن مواجه است تصریح
کرد :شرکت طی سالهای متمادی با جرائمی
از قبیل حفر چاه های غیر مجاز و انشعابات
غیرمجازی که از خط اصلی لوله شرکت
گرفته و موجب آسیب های جدی به شبکه
اصلی شرکت گردیده مواجه بوده است.
سرگرد رحمانی ریاست کالنتری صدرا
نیز ضمن بیان این موضوع که تا به حال
همکاری های ویژه ای با امور آب و فاضالب
صدرا در برخورد با جرائم مذکور داشته

معاون دادستان در امور پیشگیری از جرم
استان فارس در بازدید از امور آب و فاضالب
شهر صدرا با بیان این مطلب که دستگاه
قضا قاطعانه با موضوع جرایم مرتبط با آب
و انشعاب هاب غیرمجاز برخورد می کند
خواستار همکاری بیشتر کالنتری با شرکت
آب و فاضالب شیراز در برخورد با این گونه
جرایم شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
آبفا شیراز ،اصغر بالرک که با دعوت شرکت
آب و فاضالب شیراز در بازدید از امور آب
و فاضالب شهر صدرا با تاکید بر اهمیت
موضوع آب گفت :آب به عنوان حیاتی ترین
موضوع این روزها است که حفظ و نگهداری
آن اهمیت ویژه ای دارد و در این مورد
هرگونه برخورد قانونی که باعث حفظ این
منابع ارزشمند گردد قاطعانه انجام خواهد

شد.
وی خواستار سخت گیری های جدی در
واگذاری انشعاب آب به باغشهرهای صدرا
شد.
معاون دادستان در امور پیشگیری از جرم
شهرستان شیراز خواستار تشکیل کارگروهی
با حضور مدیران عامل شرکت های آب
وفاضالب شیراز  ،آب وفاضالب استان ،
سازمان آب منطقه ای و نمایندگان دادستانی
جهت جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و
حفظ این منبع ارزشمند گردید.
معاون دادستان دلیل حضور خود در شهر
صدرا و شرکت آب و فاضالب را اهمیت
موضوع آب اعالم کرد و گفت :بطور کامل از
موضوع خشک سالی و کمبود آب شهر شیراز
آگاه است و در جهت جلوگیری از حفر چاه
های غیرمجاز و قطع انشعابات غیرمجاز طبق
مقررات دستورات الزم صادر گردد.
همچنین مدیر امور آب و فاضالب شهر صدرا
گفت :استفاده غیر مجاز ،تهدیدی جدی برای
تامین آب است و باید با خاطیان این امر با
جدیت و قاطعیت برخورد شود.
حسین فتحی با توجه به شرایط نگرانکننده
منابع آب زیر زمینی و سطحی استان اظهار
داشت :استفاده از منابع زیرزمینی و حفر
چاه های غیر مجاز و همچنین استفاده غیر
مجاز از آب امکان خدمت رسانی در این
منطقه را با مشکل مواجه کرده است.
وی خواستار برخورد قاطع دادستانی با
خاطیان در استفاده غیرمجاز آب شهر
صدرا شد و افزود :راهکارهای مختلفی برای
برخورد با مجرمین و خاطیان صورت گرفته
است.
این مقام مسئول ضمن تشکر از ریاست
کالنتری صدرا خواستار حمایت و همکاری
بیشتر این کالنتری در برخورد با خاطیان و
مجرمین شد.

