کمبود آب را باور کنیم !
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حضور مدیر عامل آبفا
شیراز در دوازدهمین
نمایشگاه تخصصی
صنعت برق ،آب و
تاسیسات آب و فاضالب
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق،
صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب از 8
تا  11دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های
بین المللی استان فارس برپا بود.

برنامه ریزی شرکت آب و فاضالب شیراز
برای مقابله با مشکالت احتمالی تامین آب
در تابستان سال آینده

بازدید مدیرسازمان حسابرسی از
تصفیه خانه فاضالب شماره 2
آبفا شیراز

 38هزار متر مکعب
مخزن آب در دست
احداث است

......

 20شرکت پیمانکاری
برای اجرای 154
کیلومتر شبکه آب
قرار داد دارند

اجرای بیش از  115کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در شهر شیراز
از ابتدای سال جاری تاکنون

شبکه فاضالب شهر
شیراز در اقطار
 200تا هزار میلی متر
با بیش از  30شرکت
پیمانکاری در حال
اجرا است
برای این تعداد پیمانکار
 375کیلومتر عملیات اجرایی فاضالب
تعریف شده است .

از بین ادارات کل تابعه وزارت نیرو

شرکت آبفا شیراز رتبه اول
ستاد اقامه نماز کشور را کسب کرد
برگزاری پنجمين جشنواره فرهنگي ورزشی
هیئت ورزش صنعت آب و برق استان فارس
ويژه فرزندان دختر
برگزاری دهمین جلسه هیات ورزش
صنعت آب و برق فارس
در آبفا شیراز
برگزاری مراسم
تجلیل از خانواده معزز شهدا
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را ،به سبب شدت
محبت او به فرزندش.

آذين بندي
و پخش سرودهاي انقالبي
آبفا شيراز در دهه فجر
شرکت آب و فاضالب شــيراز سي وهشتمین
بهار فجر را جشن گرفت

بازدید مدیر سازمان حسابرسی از تصفیه خانه فاضالب شماره  2آبفا شیراز
مدیــر ســازمان حسابرســی بــه همــراه
حسابرســان از مراحل اجرایی تصفیه خانه
فاضالب شــماره 2آب و فاضالب شــیراز
بازدید کردند.
حســن صمدی ،مدیر سازمان حسابرسی به
همراه سرپرســت هیات بازرسی و جمعی از
حسابرسان در بازدید از تصفیه خانه فاضالب
شماره  2شــرکت آب و فاضالب شیراز از

به منظور بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمي
روابط عمومی با برپایی جنگ شــادي در محل
تاالر آب این رویداد مهم را جشن گرفت.
همچنین شركت آب و فاضالب شيراز در دهه
فجر با آذين بندي و پخش ســرود هاي انقالب
شور و شوق انقالب  57را داشت.
در دهه پرفروغ فجر شــركت مزين به پرچم
انقالب شــده بود همچنين در اين دهه روزانه
سرودهاي انقالبي براي پرسنل پخش مي شد.

پیشرفت فیزیکی و مراحل احداث تاسیسات
تصفیه خانه در حال ســاخت بازدید کردند
و از نزدیــک در جریان آخریــن اقدامات
عمرانی قرار گرفتند.
ایــن هیات در جلســه ای که با مســئولین
شــرکت آب و فاضــاب شــیراز در قالب
نشست کارشناســی برگزار شــد آخرین
مســائل و موانع موجــود در خصوص روند

احــداث تصفیه خانه فاضــاب و نیز منابع
مورد نیاز را مورد بررسی قرار دادند.
در ایــن بازدیــد ا...بخش نظرپــور ،رئیس
هیات مدیره و مدیر عامل آبفا شیراز؛ بهمن
بهروزی ،معاون مهندسی و توسعه؛ هوشنگ
شنبدی ،مدیر امور ذیحسابی؛ حبیب همایون،
مدير امور اجرايي طرح تصفيه خانه فاضالب
به همراه نماینده پیمانکار حضور داشتند.

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز:

در تالش هستیم با برنامه ریزی ،مشکالت تامین آب در فصل تابستان را برطرف کنیم

معــاون مهندســی و
توسعه آبفا شیراز :در
تالش هستیم با برنامه
ریزی مشکالت تامین
آب در فصل تابستان
را برطرف کنیم.
معــاون مهندســی و
توســعه شرکت آب و
فاضالب شیراز با بیان
این مطلب که شــیراز
امروز در وضعیت قرمز
آبرسانی و تامین آب
قرار دارد بیان داشت:
در تــاش هســتیم با
برنامــه ریــزی ها در
زمینه حفر و تجهیزچاه
ها ،دسترسی به منابع
آب جدید ،و اصالح و بازســازی شبکه های تامین و توزیع آب ،مشکالت
تامین آب در فصل تابستان را برطرف کنیم.
وی یادآوری کرد :در حالی که حجم آب شــرب مورد نیاز شــهر شیراز
پنج هزار و  700لیتر در ثانیه اســت ،به میزان پنج هزار لیتر در ثانیه نیز
آب برای مصارف فضای ســبز استفاده می شود ،شــرکت آبفای شیراز
پیگیر امضای تفاهم نامه ای با شهرداری این شهر برای در اختیار گذاشتن
پساب خروجی تصفیه خانه برای مصارف فضای سبز است.
معاون مهندســی و توسعه شــرکت آب و فاضالب شیراز با اشاره به این
مطلــب که  79درصد آب مورد نیاز این شــهر از  182حلقه چاه و 21
درصد دیگر از ســد «درودزن» تامین می شود خاطرنشان کرد :بیش از
2میلیون نفر با  670هزار مشــترک تحت پوشش شرکت آب و فاضالب
شیراز قرار دارند.
وی اضافه کرد :عالوه بر آن ،این شرکت به دنبال اجرای برنامه «فاینانس
آب» اســت که طی آن ،پیمانکاران به حفر چاه و کنتورگذاری پرداخته
و شــرکت آب و فاضالب ،آب تولیدی را به قیمــت تضمینی خریداری
می کند.

بهروزی با اشاره به این مطلب که اکنون  64پیمانکار در بخش شبکه آب
و فاضالب به فعالیت اشــتغال دارند اظهار داشت 20:شرکت پیمانکاری
برای اجرای  154کیلومتر شبکه های آب قرار داد دارند.
این مقام مسئول به بحث کمبود مخزن آب در شیراز تاکید کرد و گفت:
حدود  380هزارمتر مکعب مخزن داریم اما حدود 250هزارمتر مکعب
نیز کمبود داریم که  38هزارمتر مکعب آن در دست اجرا است.

امام علی علیه السالم فرمودند:
خویشتن داری ،زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و
توانگری.
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حضور مدیر عامل آبفا شیراز در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی
صنعت برق ،آب و تاسیسات آب و فاضالب

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به همراه جمعی
از معاونین و مدیران آبفا شــیراز از دوازدهمین
نمایشــگاه تخصصی صنعت برق ،صنعت آب و
تاسیسات آب و فاضالب که از  8تا  11دی ماه
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان
فارس برپا بود بازدید کرد.
این نمایشگاه با حضور  70شرکت از استان های
تهران ،مازندران ،قم ،خراسان رضوی ،اصفهان،
ایالم،البرز و فارس در فضایی به وسعت بیش از
هشت هزار متر مربع برپا بود.
دوازدهمین نمایشــگاه تخصصــی صنعت برق،
صنعــت آب و تاسیســات آب و فاضــاب تا
یازدهم دی ماه جاری از ســاعت  16تا  21در
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی فارس
واقع در شــهرک گلستان برای بازدیدکنندگان
دایر بود .گفتنی اســت در این نمایشــگاه انواع

لوله و اتصــاالت آب و فاضالب ،الکتروپمپ ها،
دســتگاه های اندازه گیری ،حفاظــت لوله ها،
احــداث ،طراحــی و مدیریت ،دســتگاه های
تصفیه ،تســت و کنترل ،سیستم های تولید نیرو،

سیستم های توزیع و بهره برداری برق ،مشاوره،
طراحی و مدیریت خدمات ،سیستم های انتقال
نیرو ،برق خانگی و کارگاهی و تست کنترل در
معرض دید عالقمندان قرار گرفت.

از ابتدای سال جاری تاکنون اجرای بیش از  115کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در شهر شیراز
آبفا شیراز از ابتدای سال جاری تاکنون بیش
از  115کیلومتر شــبکه جمع آوری فاضالب
اجرا کرده است.
معاون توســعه و مهندســی شــرکت آب و
فاضالب شــیراز گفت :از ابتدای سال تاکنون
بیش از  115کیلومتر شبکه فاضالب در سطح
شیراز اجرا شده است.
بهمن بهروزی اظهار داشت :شبکه فاضالب در
اقطار  200تا هزار میلیمتر شــیراز با بیش از
 30شرکت پیمانکاری در حال اجرا است.
معاون توســعه و مهندســی شــرکت آب و
فاضالب شیراز اظهار داشت :برای این تعداد
پیمانــکار  375کیلومتــر عملیــات اجرایی
تعریف شده اســت که از این میزان تاکنون
بیش از  100کیلومتــر آن از طریق فاینانس
جاری تامین اعتبار و از طریق مناقصه عمومی
به پیمانکار واگذار شده است.

توسط شرکت آبفا شیراز

 38هزار متر مکعب مخزن آب در دست
احداث است
معاون مهندسی و توسعه شرکت
آب و فاضالب شــیراز از اجرای
مخازن در دســت اجرا خبر داد و
گفت 38 :هزار متر مکعب مخزن
آب در دست احداث داریم.
بهمن بهروزی با اشــاره به بهره
برداری و افتتــاح مخزن  3هزار
متر مکعبی زیبا شهر افزود:محل
تامين اعتبــار مخزن زیباشــهر
اعتبــارات عمراني اســت و این
مخزن تامين كننده آب شــرب
ساکنین منطقه زیبا شهر و دروازه

قرآن است.
ایــن مقــام مســئول تصریــح
کرد:مخــزن  15هــزار صدرا با
65درصد پیشــرفت فیزیکی در
حال اجرا است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت
آب و فاضالب شیراز خاطر نشان
کرد :مخزن  20هزار متر مکعبی
حسین آباد با  25درصد پیشرفت
فیزیکی در حال اجرا است.
بهروزی ابراز داشــت :مخزن 20
هزار متر مکعبی حســین آباد با

اعتبار بالغ بــر 90میلیارد ریال،
روستاهای شرق حوزه شهرداری
منطقه  7شــیراز از جمله شریف
آباد ،نصر و ...را پوشش می دهد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت
آب و فاضــاب شــیراز تصریح

کرد :در صورت تامین اعتبار الزم،
این مخزن در سال آینده به بهره
برداری خواهد رسید.
وی افزود :خط انتقال شــبکه آب
شــرب منطقه حسین آباد بیش از
 3کیلومتر اجرایی شده است.
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معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز:

از ابتدای امسال تا پایان
آذرماه بیش از  88کیلومتر
شبکه فاضالب اجرایی شده
است

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب
شــیراز برنامه ریزی اجرای شــبکه فاضالب
را  120تا  150کیلومتــر اعالم کرد و گفت:
از ابتدای امســال تا پایان آذرماه بیش از 88
کیلومتر شبکه فاضالب اجرایی شده است.
بهمن بهــروزی در بازدید خبرنگاران از تصفیه
خانه فاضالب شــماره  2با اشاره به این مطلب
کــه 56درصد مردم شــیراز تحت پوشــش
شــبکه جمع آوری فاضالب قرار دارند تصریح
کرد :طول شــبکه فاضالب این شــهر 3هزار
و  300کیلومتر اســت که تاکنــون یک هزار
600کیلومتــر آن اجرا شــده و مابقی در حال
اجرا و پیش بینی های آتی است.
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و
فاضالب شیراز با اشاره به این مطلب که اکنون
 64پیمانکار در بخش شــبکه آب و فاضالب
به فعالیت اشــتغال دارند اظهار داشــت42 :
پیمانکار شــبکه فاضالب بــرای اجرای حدود
 400کیلومتر شبکه فاضالب قرار داد دارند.
وی یادآورشــد :تصفیه خانــه شــماره یک با
ظرفیت تصفیــه یک مترمکعــب در ثانیه در
جنوب شرق شیراز واقع اســت و تصفیه خانه
فاضالب شــماره  2تاکنون از نظر سازه ای 80
درصد پیشــرفت داشته و  94درصد تجهیزات
آن تامین شده است و انتظار می رود در صورت
تامین اعتبارات حداکثر تا پایان نیمه نخســت
سال  96به بهره برداری برسد.

4
برگزاری دهمین جلسه هیات
ورزش صنعت آب و برق فارس
در آبفا شیراز

دهمین جلســه هیات ورزش صنعت آب و برق
فارس در شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار
شد.
در ایــن که بــا حضور اعضــای هیات ورزش
صنعت آب و برق استان فارس صورت گرفت
کمیته ورزش صنعت آب و برق مورد بررسی و
عملکرد ورزش در کمیته های ورزش تشریح
شد.
در ایــن جلســه بر همــکاری بیــش از پیش
مسوولین شرکت ها با هیأت ورزش تأکید شد
و تعامل بیشــتر در زمینه انتقــال تجربیات در
زمینه مدیریت و توســعه روزافزون ورزش در
دستور کار قرار گرفت.

همچنین اعضای حاضر در این جلســه به ارائه
گزارشی از عملکرد ورزشی شرکت های متبوع
خود پرداخته و با معرفــی امکانات موجود به
ذکر آمار ورزشکاران و مسابقات برگزار شده
پرداختند.
برگزاری مسابقات
تنيس روي ميز انفرادي برادران
پرسنل شركت آبفا شيراز

امام علی علیه السالم فرمودند:
ای فرزند آدم! هرچه بیشتر از مقدار خوراکت به دست آوری
خزانه دار دیگران خواهی بود.
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برگزاری پنجمين جشنواره فرهنگي ورزشی
هیئت ورزش صنعت آب و برق استان فارس ويژه
فرزندان دختر
پنجمين جشــنواره فرهنگي ورزشــی هیئت ورزش صنعت آب و برق استان
فارس ويژه فرزندان دختر در دی ماه سال جاری برگزار شد.
این جشــنواره با حضور پرشور فرزندان کارکنان شرکت های تابعه صنعت به
میزبانی شرکت آب و فاضالب شيراز و با مشارکت کارکنان و فرزندان دختر
همکاران صنعت آب و برق فارس در پيســت دو و ميداني ورزشگاه حافظيه
شيراز برگزار شد.
در این جشــنواره رشــته هاي دو و ميداني ،انعطاف پذيــري ،پرتاب توپ و
طنابكشي در  3رده سنی زیر  6سال ،زير  8سال و  10سال برگزار و در پایان
برنامه به برندگان هر ســه رده مذکور که به شرح زیر معرفی شدند جوایزی
اهدا گردید:
رشته پرتاب توپ رده سني زير  8سال
- 1مونا وصالي از برق منطقه اي
 - 2الناز نيك منش از برق منطقه اي
 - 3نگين زارع از برق منطقه اي
رشته دو و ميداني ( 60متر ) رده سني زير  8سال
 - 1مونا وصالي از برق منطقه اي
 - 2زهرا عطوفت از برق منطقه اي
 - 3مهسا محمدي از برق منطقه اي
رشته دو و ميداني ( 50متر) رده سني زير  6سال
 - 1هستي قجري از برق منطقه اي
 - 2نرجس نيك منش از برق منطقه اي
 - 3موژان وصالي از برق منطقه اي
تست (انعطاف پذيري ) رده سني زير  8سال
 - 1ترنم آقائي از آبفا شيراز
 - 2ستايش منصور آبادي از آبفا شيراز
 - 3مهسا محمدي از برق منطقه اي
رشته دو و ميداني ( 80متر) رده سني زير  10سال
 - 1مونا نوروزي از آبفا شيراز
 - 2فوژان عابدي از برق منطقه اي
 - 3مليسا شهبازي از آبفا شيراز
رشته پرتاب توپ رده سني زير  10سال
 - 1مونا نوروزي از آبفا شيراز
 - 2مليسا شهبازي از آبفا شيراز
 - 3صبا عباس زاده از برق منطقه اي
در تست (انعطالف پذيري) رده سني زير  10سال
 - 1مليسا شهبازي از آبفا شيراز
 - 2آسيه بهروزي از برق منطقه اي
 - 3فوژان عابدي از برق منطقه اي

برگزاری جلسه آموزش عملی و کارگاهی
دوره ورزش در آبفا شیراز

به منظور گراميداشت دهه مبارك فجر  ،تربيت
بدني شــركت آبفا شــيراز يك دوره مسابقه
انفرادي در ســالن تنيس روي ميز عفيف آباد
برگزار نمود كــه در نتيجه مصطفي مقدم پور
عنوان نخست را كســب نمود ،مهرداد دهقاني
نايب قهرمان شد و حسين فروزند مقام سوم را
به خود اختصاص دادند.
داوري اين دوره از مسابقات را تهراني بر عهده
داشت.

جلسه آموزش عملی و کارگاهی دوره ورزش در شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
واحد تربیت بدنی با همکاری دفتر آموزش و تشــکیالت اقدام به برگزاری جلســه آموزش عملی و
کارگاهی دوره ورزش در تاالر آب شرکت آب و فاضالب شیراز نموده است.
بیش از  70نفر از همکاران داخلی و جمعی از شــرکت های تابعه وزارت نیرو در اســتان فارس در
این دوره حضور داشتند.
مجید چهارده چریک  ،استاد تربیت بدنی دانشگاه شیراز مدرس این دوره یک روزه بود که به ارائه
و تدوین برنامه های استراتژیک و مدیریت سازمان های ورزشی پرداخت .
در این دوره سرفصل هایی از جمله آشنایی با مبانی تغذیه و گروههای مواد غذایی ،آب و الکترولیت
ها و نوشــیدنی های ورزشــی ،تغذیه در تمرینات و مسابقات ورزشــی و جایگاه مکمل در تغذیه
ورزشکاران آموزش داده شد.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
مردم همانند معدن ها مختلف اند و اصل و نسب در انسان مؤثر
است و تربيت بد همانند اصل و نسب بد است.
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پیشکسوت ورزش در آبفا شیراز ،عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس کشور شد
رئیس هیات تنیس اســتان فــارس به عضویت
هیات رئیسه فدراســیون تنیس کشور منصوب
گردید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس؛ طی
حکمی از سوی مجید شایسته رئیس فدراسیون
تنیس کشــورمان ،احمد خلیلی به عنوان عضو
هیئت رئیسه فدراسیون تنیس منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
باعنایــت بــه ســوابق ،خدمــات و تجــارب
ارزشــمندتان ،به موجب این حکم جنابعالی را
به سمت عضو هیئت رئیســه فدراسیون تنیس
جمهوری اسالمی ایران منصوب می نمایم.
انتظار دارم بــا توجه به آشــنایی و عالقمندی
جنابعالی به مســائل ورزش تنیس ،با ارائه نقطه

نظرات کارگشــا ،در کنار سایر اعضای محترم
هیئت رئیسه این فدراسیون موجبات سرافرازی
این رشته ورزشی را بیش از پیش فراهم نمائید.
توفیــق روز افزون جنابعالــی در انجام امور و
خدمت رســانی به جامعه تنیس کشــور را از
خداوند متعال خواستارم.
گفتنی است احمد خلیلی از پیشکسوتان ورزش
فارس و کشور می باشــد و بیش از چهل سال
در دانشگاه شیراز دروس تربیت بدنی را ارائه
کرده است.
وی اولین رئیس تربیت بدنی دانشــگاه شیراز
بعد از انقالب اسالمی است و سالیان طوالنی در
ورزش دانشــگاه ،شیراز و فارس منشا خدمات
شایســته بوده و به عنوان چهره ماندگار ورزش

کشــور برگزیده شده و شاگردان بسیاری را به
جامعه ورزش معرفی کرده است.

در مسابقات شطرنج تيمي صنعت آب و برق استان فارس

تيم شطرنج خواهران آبفا شيراز
برسکوی دوم قهرمانی ایستاد

تیم شــطرنج خواهران شركت آب و فاضالب شيراز نايب قهرمان شطرنج
تيمي صنعت آب و برق استان فارس شد.
مسابقات شطرنج خواهران صنعت آب و برق استان فارس در سالن ورزش
عفيف آباد و به ميزباني شــركت آبفا شــيراز با حضور  4تيم برگزار شد
كه در مسابقات تيمي شــركت توزيع نيروي برق شيراز به مقام قهرماني
رسيد ،تيم شطرنج شــركت آب و فاضالب شيراز نايب قهرمان شد ،تيم
برق منطقه اي فارس به مقام ســوم رسيد و تيم شركت توزيع نيروي برق
فارس در مكان چهارم قرار گرفت.
در رده انفرادي نرگس محمدي از توزيع نيروي برق شيراز قهرمان ،ستاره
شــاه عفو از شركت آبفا شيراز نايب قهرمان و ماه روز پرويزي از شركت
آبفا شيراز مقام سوم انفرادي اين دوره از رقابت ها را از آن خود كرد.
اسامي نفرات تيم شطرنج شركت آبفا شيراز عبارتند از:
 - 1ماهروز پرويزي  - 2ليال كريمي  - 3آرزو آقا بابائي  - 4ســتاره شاه
عفو

5
برگزاری سمینار آموزشی  -ورزشی
نقش ورزش در پیشگیری از دیابت
و بیماری های قلبی عروقی

ســمینار آموزشی -ورزشــی نقش ورزش در
پیشگیری از دیابت و بیماری های قلبی عروقی
درشرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
امــروزه به دليــل صنعتي شــدن زندگي ها و
بي تحرکي لزوم توجه به دیابت و بیماری های
قلبی عروقی حائز اهميت مي باشــد در همين
راســتا واحد تربیت بدنی شــرکت با همکاری
دفتر آموزش و تشکیالت با عنایت به ضرورت
و اهمیــت آمــوزش و فرهنگســازی در زمینه
ورزش و ســامتی اقدام به برگزاری ســمینار
آموزشی نقش ورزش در پیشگیری از دیابت و
بیماری های قلبی عروقی در تاالر آب شــرکت
آب و فاضالب شیراز نموده است.
در این ســمینار  54نفر از خواهران و برادران
پرســنل آبفا شــیراز و  20نفر از شرکت های
تابعه وزارت نیرو در استان حضور داشتند.

در این جلسه اســکندر رحیمی چهره ماندگار
ورزش کشور و مدیر کل سابق ورزش وجوانان
اســتان فارس و دانشگاه شــیراز به تفصیل در
مورد نقــش ورزش در پیشــگیری از بیماری
دیابــت و بیماری های قلبــی و عروقی به ایراد
سخنرانی پرداخت.

برادران شطرنج باز آبفا شيراز
بر سکوی سوم شطرنج تيمي صنعت آب و برق
استان فارس ایستادند
برادران شطرنج باز شركت آب و فاضالب شيراز مقام سوم شطرنج تيمي
صنعت آب و برق استان فارس را از آن خود کردند.
مسابقات شطرنج برادران صنعت آب و برق استان فارس با حضور  6تيم
برگزار شــد كه در مسابقات تيمي برق منطقه اي فارس به مقام قهرماني
رسيد ،تيم شطرنج آب منطقه اي فارس نايب قهرمان شد و تيم آبفا شيراز
مقام ســوم و تيم هاي توزيع برق فارس ،توزيع برق شيراز و آبفا روستائي
به ترتيب مقام هاي بعدي اين دوره از رقابت ها را از آن خود كردند.
در رده انفرادي ســيد علي منيري از آبفا شــيراز قهرمــان ميز  ، 1امين
حريري از برق منطقه اي فارس قهرمان ميز  ، 2محمد حسين تقوي از آب
منطقه اي قهرمان ميز  3و حسين تقوي از برق منطقه اي فارس قهرمان ميز
 4اين دوره از رقابت ها شدند .
اسامي نفرات تيم شطرنج شركت آبفا شيراز عبارتند از:
 - 1بيژن قشقائي  - 2مجتبي فرخي  - 3مجتبي جوانمردي  - 4عبدالرحمن
كاوئي  5-سيد علي منيري

برگزاری سمینار آموزشی -ورزشی
نقش تغذیه در سالمت و پیشگیری
از بیماری ها

ســمینار آموزشــی -ورزشــی نقش تغذیه در
سالمت و پیشــگیری از بیماری ها در تاالر آب
شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
تصور ،در زندگي
تغذيه علمي است که فراتر از ّ
ما کاربرد دارد و کليد سالمتي چه از نظر جسمي
و چه از نظر رواني است و همچنين يگانه عامل
ايجادکننده بيماري نيز همين تغذيه (نامناسب)
اســت .لذا واحد تربیت بدنی شرکت با هدف
تبادل آخرین دســتاوردهای بنیادی ،توسعه ای
و کاربردی ،در حوزه ورزش و بیماری ها و در
راستای آگاهی بخشــی اقدام به برگزاری این
سمینار آموزشی نمود.
مدرس این دوره اسکندر رحیمی چهره ماندگار
ورزش کشور و مدیر کل سابق ورزش وجوانان
استان فارس و دانشگاه شیراز بود.

6
تقدیر رئیس همایش
و جشنواره ملی نظام پیشنهادها
از سرارزیاب آبفا شیراز

در ســیزدهمین همایش و هفدهمین جشنواره
ملی نظام پیشنهادها از علی تقی زاده به عنوان
سرارزیاب هفدهمین جشنواره جایزه ملی نظام
پیشنهادها با لوح تقدیر قدردانی شد.
احمــد شــریفی زاده ،رئیس ســازمان جهاد
دانشــگاهی تهران و رئیس همایش و جشنواره
با اهدا لوح تقدیر از علــی تقی زاده به عنوان
سرارزیاب هفدهمین جشنواره جایزه ملی نظام
پیشنهادها قدردانی کرد
در متن این همایش آمده اســت:امید اســت
با همکاری تمامی دســت اندکاران این حوزه
شــاهد اعتالی جشــنواره و اثربخشی آن در
توسعه کمی و کیفی نظام پیشنهادها در کشور
باشیم.

کارگاه های آموزشی
نظام پیشنهادها درآبفا شیراز
برگزار شد

کارگاه هــای آموزشــی نظام پیشــنهادها در
شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
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رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
فرزندان خود را گرامى بداريد و خوب تربيتشان كنيد تا گناهان
شما آمرزيده شود.

آبفا شیراز موفق به کسب تقدیرنامه چهار ستاره
از سیزدهمین همایش و هفدهمین جشنواره ملی نظام
پیشنهادها شد

در ســیزدهمین همایش و هفدهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها آبفا شیراز تقدیر
نامه چهار ستاره را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شــیراز ،بر اساس ارزیابی های به
عمل آمده در هفدهمین جشــنواره ملی نظام پیشــنهادها در خصوص استقرار این
نظام و به پاس قدردانی از تعهد و پایبندی شــرکت برای حرکت به ســوی تعالی
نظام پیشنهادها از سوی احمد شریفی زاده ،رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران و
رئیس همایش و جشنواره تقدیر نامه ای به شرکت آب و فاضالب شیراز اهدا شد.

برگزاری کارگاههای تخصصی در کارگروه های نظام آموزشی نظام پیشنهادات آبفا شیراز

در حاشــیه کارگــروه های آموزشــی نظام
پیشنهادات آبفا شیراز ،کارگاه های تخصصی
آب بدون درآمد و امور اجرایی آب برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
آبفا شیراز ،با هدف آموزش مستقیم اعضای
کارگروه ها در زمان رسیدگی به پیشنهادها
و راهنمایــی اعضــا در چگونکی بررســی
پیشــنهادها مقرر شــده که هر ماه با حضور

ســعید فتح الهی راد مدرس کارگروه های
نظام آموزشی نظام پیشنهادات دو کارگروه
به صورت مستقیم آموزش ببینند.
لــذا دو کارگروه آب بــدون درآمد و امور
اجرایــی آب در برنامــه آموزشــی مربوطه
شرکت کردند.
گفتنــی اســت ،درکارگاه هــای تخصصی،
راهکارها و ابزارهای عملی و اجرائی انگیزشی
بسیار متنوع و جذابی جهت افزایش خالقیت

و مشارکت کارکنان استفاده می گردد.
از دیگــر خصوصیــات و ویژگــی هــای
کارگاه های آموزشی ،انجام مشاوره در کنار
آموزش های کاربردی است که از این طریق
میتوان انتظار داشــت که مدیران و کارکنان
رویکرد مثبتی نســبت به نظام پیشنهادها به
دســت آورند و پیشــنهادهای کارکنان هم
از لحــاظ کیفــی و هم از لحاظ کمی رشــد
چشمگیری خواهد داشت.

برگزاری گردهمایی دبیران نظام پیشنهاد در آبفا شیراز

به منظور شکوفا ســازی خالقیت کارکنان در
راســتای ارائه پیشــنهادهای مفید ،کاربردی
و در راســتای اهداف و مسائل مهم سازمانی،
دفتر آموزش و تشــکیالت با بهــره گیری از
تجارب دفتر نظام پیشنهادات اقدام به اجرای
کارگاه های آموزشی نموده است.
این دوره طی دو روز در تاریخ  12و  13بهمن
که با حضور  80نفراز مدیران و کارشناســان
شرکت در تاالر آب برگزار شد.
تدریــس ایــن دوره را ســعید فتح الهی راد،
دکترای مدیریت بر عهده داشت.

کارگاه آموزشــی گردهمایی دبیران کارگروه
های نظام پیشــنهاد در تاالر آب شرکت آب و
فاضالب شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی و آموزش همگانی
آبفا شــیراز ،گردهمایی دبیران کارگروه نظام
پیشــنهادها در شرکت آب و فاضالب شیراز با
تدریس سعید فتح الهی راد ،دکترای مدیریت

برگزار شد.
نظام پيشــنهادها با هدف بهره مندي از خرد و
قوه تفكر جمعی از دبیران برای فرهنگ سازی
و بهبود بررســی پیشنهادهای واصله به صورت
ماهیانه اقدام به برگــزاری گردهمایی دبیران
کارگروه نظام می نماید.
در ایــن گردهمایــی ها روش هــای ارزیابی

پیشــنهادهای دریافت شده و گزارش عملکرد
دبیران کارگروها ارائه می شود.
يكي از مهم ترين نتايج مشاركت در گردهمایی
دبیران کارگروه های نظام پیشــنهادها ،انتقال
تجارب در بين دبیران کارگروه ها در خصوص
بررسی پیشــنهادها و راه های فرهنگ سازی و
جلب مشارکت برسنل در واحدها است.

امام سجاد عليه السالم :
خدايا مرا بر تربيت ،ادب آموزى و نيكى كردن به فرزندانم
يارى فرما.

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
شماره  - 193بهــــمن ماه 1395

زيباترين احاديث درباره حجاب
حدیث اول :
پيامبر اکرم (صلّی اهلل علیه و آله و ّ
ســلم) به حضرت فاطمه (سالم اهلل علیها)
فرمودند:
چه چيز براي زن بهتر است؟
حضرت فاطمه (سالم اهلل علیها) فرمود:
اين که مردي را نبيند و مردي او را نبيند.
پيامبر (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) حضرت فاطمه را به خود چسبانيد و فرمود :
« ذريه اي که برخي از نســل برخي ديگراند (يعني همه در فضائل و کماالت
()1
يکدست و به مانند يکديگرند)»
حدیث دوم :
السالم) فرمود :
(علیه
امام علي
ّ
« پوشــيدگي زن (با توجه به موقعيت روحي و جسمي اش) براي او بهتر است
()2
و زيبايي اش را پايدارتر مي سازد».
حدیث سوم :
رسول خدا (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) فرمود:
مىخواهيد بهترين زنان را معرفى كنم؟
گفتند آرى يا رســول َّ
الل .فرمود :بهترين زنان آنســت كه  ...براي شوهرش
زيبائي هاى خود را اظهار كند و نسبت به ديگران (از مردان) مستور و خوددار
باشــد( .براي شــوهرش آرايش و خودنمايي کند ،اما خــود را از نامحرمان
()3
بپوشاند).

آثار خدمت به پدر و مادر

برتر از جهاد
پیامبــر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و ســلم)
فرمودند :قسم به خدایی که جانم دردست
اوســت هر آینه انس پــدر و مادر به تو در
یک شبانه روز ،از جهاد یک سال بهتر است.
نیکی به والدین کفاره گناهان است
شخصی نزد حضرت رسول (صلی اهلل علیه
و آله و ســلم) آمد عرض کرد :کار زشتی
نبوده مگر اینکه من انجام دادهام آیا برای
من توبهای هســت؟ حضرت فرمود :برو به
پدر و مــادرت نیکی کن تا کفاره گناهانت
گردد.
نگاه شفقت به پدر و مادر
پیامبر(ص) فرمود :نیست فرزند نیکوکار به
پدر و مادرش مگــر اینکه هر گاه از روی
رحمت و محبت بــه والدین خود بنگرد به
هر نظری ثواب یک حج مقبوله برایش می
باشد.
خشنودی والدین خشنودی خداست
پیامبــر اکــرم (ص) فرمودند :خشــنودی
خداوند با خشنودی والدین است و خشم او
با خشم ایشان است.
دعای مالئکه به نیکی کننده به والدین
رسول خدا (ص) فرمود :خدای را دو ملک
اســت که یکی از آنها میگویــد خدایا از
هر شــری و آفتی نیکی کننده به والدین را
نگهدار ،و دیگری میگوید :خدایا هالک کن
عاق والدین ها را به سبب غضب فرمودند به
آنها و البته دعای ملک هم مستجاب است.
منبع  :چهل حدیث والدین  ,شریفی ،محمود

حدیث چهارم :
امام صادق علیه الســام فرمودند :هیچ غنیمتی مانند غنیمتی که آدمی از راه
کنترل چشم به دســت می آورد نیست ،زیرا دیدگان از نگاه به نا محرم فرو
()4
بسته نمیشود جز آنکه در قلب او عظمت و جالل الهی مشاهده می شود.
حدیث پنجم :
امام رضا علیه الســام فرمود :نگاه کردن به موهای زنان نامحرم حرام است
زیرا این نگاه مرد را تهییج و تحریک نموده واین تحریک و تهییج شــخص را
()5
به فساد و چیزی که حالل و پسندیده نیست می کشاند.
حدیث ششم :
امام صادق علیه السالم :حیا و ایمان هم سنگ و هم دوش یکدیگرند هنگامی
که یکی از آن برود دیگری در پی آن برود )6( .
پی نوشت ها :
 - 1بحاراالنوار ،ج  43ص 84
 - 2غررالحکم ،فصل  ،44حرف صاد ،حديث  10؛ تصنيف غرر الحكم و درر
الكلم ،ص 405
 - 3بحاراالنوار ،ج  ،103ص  235؛ مکارم اخالق ص 220
 - 4مصباح الشریعة ،ص 9
 - 5علل الشرایع ج2ص564
 - 6کافی  ،ج 2
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وفای به عهد در قرآن
وفای به عهد یک دســتور قرآنی است که در
علم حقوق و تجارت گاه به جای آن واژههای
وفــای تعهد ،پرداخت و اجــرای تعهد به کار
برده میشود.
در لغت به معنای به جای آوردن تعهد و انجام
دادن عهد و پیمان و در واقع به معنای اجرای
قرارداد است.
وفای به عهد یک دســتور قرآنی است که در
علم حقوق و تجارت گاه به جای آن واژههای
وفــای تعهد ،پرداخت و اجــرای تعهد به کار
برده میشود.
در لغت به معنای به جای آوردن تعهد و انجام
دادن عهد و پیمان و در واقع به معنای اجرای
قرارداد است.
در تجارت این اصطالح شــامل پرداخت پول،
انجام کار یا خودداری از انجام کار و انتقال یا
تسلیم حق یا مال است.
امام زمان (عج) میفرماید :
از امام علیه السالم نقل شده که به شیخ مفید
فرمود :اگر دل هاى شیعیان ما که خداوند آنان
را براى اطاعت خودش موفق کند در وفا کردن
به پیمانشان یکى بود هرگز سعادت و مالقات
مــا از آنان به تأخیر نمى افتاد ،بلکه ســعادت
دیدار با ما همراه با شــناخت و صداقت براى
آنان زود به دست مى آمد ،چیزى جز کارهاى
ناشایســت آنان ما را از ایشــان محبوس نمى
سازد.

سه نکته :
در معامله با مردم خیانت نکن

حضرت امم رضا (ع) از پدرانش از پیامبر خدا
روایت می کنند که آن حضرت فرمود :کسی
که با مردم معامله کند و به آنان ســتم نورزد
و ســخن بگوید و به آنــان دروغ نگوید و به
آنان وعده دهد و خلف وعده نکند از کســانی
است که مروتش کامل شده و عدالتش آشکار
گشته ،برادری اش واجب شده و غیبتش حرام
است.
از عهد و پیمان می پرسند

قــرآن مجید و روایات نســبت به این حقیقت
تاکید و پافشاری دارند.
خداوند متعال در ســوریه اســراء آیه  ۳۴می
فرمایند:
به عهد و پیمان وفا کنید زیرا عهد و پیمان مورد
بازپرسی است.
همه دین همین است!

شــخصی به نام ابومالک می گوید به حضرت
علی بن الحســین (ع) گفتم مرا به همه قوانین
دین خبر ده ،گفت حضرت فرمودند:
گفتار حق و حکومت به عدالت و وفای به عهده
همه قوانین دین است.

نشریه داخلی

رو به سوی خدا

شرکت آب و فاضالب شیراز

• صاحب امتیاز :روابط عمومی
• مدیر مسئول :اکبر انتظار مهدی
• تهیه و تنظیم اخبار و مطالب :مژده کریمینـژاد
• تهيه عكس :محمدصادق تقدس
آدرس :شیراز  -خیابان ساحلی شرقی  -بین پل حر و پل

امام صادق (ع)
پيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمود :ســه نفر از
بنى اسرائيل با يكديگر هم سفر و به مقصدى
روان شدند.
در بين راه ابری ظاهر شد و باريدن آغاز نمود،
خود را پناهنده به غارى نمودند.
ناگهان ســنگى درب غار را گرفت و روز را بر
آنان چون شب ،ظلمانى ساخت.
راهى جز آن كه به ســوى خدا روند نداشتند.
يكى از آنان گفت :خوب است كردار خالص و
پاك خود را وسيله قرار دهيم ،باشد كه نجات
يابيم ،هر سه نفر اين طرح را قبول كردند.
يكى از آنان گفت :پروردگارا تو خود مى دانى
كــه من دختر عمويى داشــتم كــه در كمال
زيبائى بود ،شيفته و شيداى او بودم ،تا آن كه
در موضعى تنهــا او را يافتم ،به او در آويختم
و خواســتم كام دل برگيرم كه آن دختر عمو
ســخن آغاز كرد و گفت :اى پسر عمو از خدا
بترس و پرده عفت مرا مدر.
من به اين سخن پاى بر هواى نفس گذاردم و
از آن كار دست كشيدم ،خدايا اگر اين كار از
روى اخالص نموده ام و جز رضاى تو منظورى
نداشــتم ،اين جمع را از غــم و هالكت نجات
ده ناگاه ديدند آن ســنگ مقدارى دور شد و
فضاى غار كمى روشن گرديد.
دومى گفت :خدايا تــو مى دانى كه من پدر و
مادرى سالخورده داشتم كه از پيرى قامتشان
خميــده بود ،و در همه حال بــه خدمت آنان
مشــغول بودم شبى نزدشان آمدم كه خوراك
نزد آنــان بگذارم و برگــردم ،ديدم آنان در
خوابند ،آن شــب تا صبح خوراك بر دســت
گرفته نزد آنان بودم و آنان را از خواب بيدار
نكردم كه آزرده شوند.
پروردگارا اگر اين كار محض رضاى تو انجام
دادم ،در بســته به روى ما بگشا و ما را رهائى
ده؛ در اين هنگام مقدارى ديگر سنگ به كنار
رفت.
سومى عرض كرد :اى داناى هر نهان و آشكارا،
تو خود مى دانى كه من كارگرى داشتم ؛ چون
مدتش تمام شــد مزد وى را دادم ،و او راضى
نشد و بيش از آن اندازه طلب مزد مى كرد ،و
از نزدم برفت.
من آن وجه را گوســفندى خريدارى كردم و
جداگانــه محافظت مى نمــودم كه در اندك
زمان بسيار شــد .بعد از مدتى آن مرد آمد و
مزد خود را طلب نمود .من اشاره به گوسفندان
كردم .آن گمان كرد كه او را مسخره مى كنم؛
بعد همه گوسفندان را گرفت و رفت.
پروردگارا اگر اين كار را براى رضاى تو انجام
داده ام و از روى اخــاص بــوده ،ما را از اين
گرفتارى نجات بده.
در اين وقت تمام ســنگ به كنارى رفت و هر
سه با دلى مملو از شادى از غار خارج شدند و
به سفر خويش ادامه دادند.
منبع :یکصد موضوع  500داستان
تالیف :سید علی اکبرصداقت

هجرت شرکت آب و فاضالب شیراز
طراحی و اجرا :غالمعلی زارع

از بین ادارات کل تابعه وزارت نیرو

شرکت آبفا شیراز

رتبه اول ستاد اقامه نماز را کسب کرد

در ارزیابی ساالنه ســتاد اقامه نماز کشور ،شرکت آب و فاضالب شیراز از بین
ادارات کل تابعه وزارتخانه متبوع موفق به کسب رتبه اول شده است.
سید محمدعلی افشانی ،استاندار فارس و اســداله ایمانی ،نماینده ولی فقیه در
استان فارس و امام جمعه شیراز با اهدای لوح سپاس به مدیرعامل شرکت  ،ا...
بخش نظر پور از آبفا شیراز برای کسب رتبه اول در سال  ۹۴قدردانی کردند.
در متن لوح سپاس آمده است:
نماز زیباترین نماد بندگی و عبودیت در پیشــگاه خداوند متعال ،باالترین ذکر
الهی و برترین محمل برای ارتباط با خداوند تبارک و تعالی اســت .یقین ًا بدون
توسل 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 اینکه
در ارزیابی ساالنه ســتاد اقامه نماز کشور ،دستگاه تحت مدیریت جنابعالی در
سال ۱۳۹۴در راستای بســط 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 ارزشــمند را به جنابعالی و همکاران محترمتان ،تبریک
عــرض نموده و توفیق روزافزونتان را در تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج)
خواستاریم.

برگزاری مراسم تجلیل از خانواده معزز شهدا در آبفا شیراز
به مناسبت دهه فجر ،مراسم تجلیل از خانواده
معزز شهدا درشــرکت آب و فاضالب شیراز
برگزار شد
به منظــور تجليــل از خانواده معزز شــاهد،
مراســمي با حضــور مدير عامــل ،معاونین و
مدیران و نیز جمعی از ایثارگران و رزمندگان

و خانواده هایشان برگزار شد.
در این نشست رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
اظهار داشت :شــهدای عزیز از گرانبها ترین
داشته های خود گذشتند و با از خودگذشتگی
خود سبب ایجاد آســایش و امنیت برای این
مرز و بوم شدند.

ا...بخــش نظر پور با تاکید بر اینکه طبق آیات
قرآن کریم ،شهدا با از خود گذشتگی ،زندگی
آفرین هســتند افزود :حفظ و صیانت از حیات
این کشور نیز بر عهده خانواده های شهدا است
در این مراســم با هدایایی از خانواده شــهدا
تقدیر شد.

