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در مصرف آب تامل کنیم

مدیرعامل آبفا شیراز:

اتمام تصفیهخانه
شماره  2شیراز
نيازمند تامین اعتبار
است

بازدید نمایندگان بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیا
از پروژه های شرکت آب و فاضالب شیراز

آبفا شیراز رتبه برتر
جایگاه های الکترنیکی
صنعت آب و برق را از
آن خود کرد
آبفا شیراز عنوان
رتبه خیلی خوب
در حوزه سالمت اداری
وصیانت از حقوق مردم
در سال  1394را
از آن خود کرد
عملیات اجرایی
ساختمانی تصفیه خانه
فاضالب صدرا آغاز شد

مخزن  3هزار
مترمکعبی زیباشهر به
بهره برداری رسید

تيم تنيس روي ميز
خواهران شركت آب
و فاضالب شيراز نايب
قهرمان مسابقات تنيس
روي ميز صنعت آب و
برق استان فارس شد

استاندار فارس:

احداث خط انتقال آب و تصفیه خانه فاضالب
از مهم ترین پروژه های شیراز است

سرپرست هیات اعزامی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا:

تصفیه خانه فاضالب شماره  1شیراز بسیار مدیریت شده است

مخزن  3هزار
مترمکعبی زیباشهر به
بهره برداری رسید

برگزاری سمینار
آموزشی
حقوق ورزشی و ایمنی
در ورزش در آبفا شیراز
تيم طنابكشي برادران
شركت آبفا شيراز
قهرمان مسابقات
صنعت آب و برق استان
فارس
بمناسبت گراميداشت
دهه مبارك فجر؛
برگزاری مسابقات دو
و ميداني خواهران
پرسنل شركت آب و
فاضالب شيراز

برای اجرای بیش از
170کیلومتر شبکه
آبرسانی در شهر شیراز
و صدرا پیمانکار انتخاب
شده است
حضور مدیر روابط
عمومی و آموزش
همگانی آبفا شیراز
در کارگاه آموزشی
معلمین و مسئولین
سازمانهای مرد م نهاد

معاون مهندسی و توسعه
آبفا شیراز :

برگزاری مسابقات
شطرنج برادران پرسنل
شركت آبفا شيراز
در ششمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت کشور صورت گرفت

اعطاء لوح سپاس جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت به مدیر عامل آبفا شیراز

مسابقات آمادگي
جسماني برادران
پرسنل شركت آبفا

2
در ششمین دوره جشنواره ملی تجلیل از
تالشگران کیفیت کشور؛

لوح سپاس جشنواره ملی تجلیل
از تالشگران کیفیت به مدیر
عامل آبفا شیراز اعطاء شد
بــه گزارشــروابط عمومــی و آموزش
همگانی آبفا شیراز ،در ششمین جشنواره
ملی تجلیل از تالشــگران کیفیت کشور
ازمدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب
شیراز با اعطای لوح تقدیر  ،مورد تجلیل
قرار گرفت .
نظر به ارزیابی انجام گرفته توسط داوری
ششــمین دوره جشــنواره ملی تجلیل از
تالشــگران کیفیت کشــور و نظرسنجی
انجام شــده ،از ا...بخش نظرپور،رئیس
هیات مدیره مدیرعامل آبفا شــیرازدر
ارتقاء بهبود کیفیت و سرآمدی قدردانی
شد

دوره آموزش تئوری و عملی
اطفا حریق در آبفا شیراز
برگزار شد

به منظورآشنایی و آماده سازی پرسنل جهت
مقابله با شرایط اضطراری ،دوره آموزش تئوری

و عملی اطفا حریق در آبفا شیراز برگزار شد.
به منظورآشنایی و آماده سازی کارکنان جهت
مقابله با شــرایط اضطراری و نیــز به منظور
باالبردن ســطح آموزشــی کارکنان یک دوره
آموزشــی عملیاتی اطفاء حریق بصورت تئوری
و عملی در تصفیه خانه آب نمازی توسط دفتر
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست برگزار شد.
دوره آموزشــی ذکر شــده با هــدف ارتقاء
سطح آگاهی جهت شناسایی انواع حریق ،انواع
خاموش کنندهها و نحــوه اطفاء حریق برگزار
شــد که در این دوره کارکنان ضمن آشنایی
بــا پدیده آتش ســوزی  ،راهکارهای مقابله با
حریــق و اطفای آن رابه صورت تئوری و عملی
آموزش دیدند.
مدرســین این دوره عبدالرضا اوالد ،مدیر دفتر
بهداشــت ،ایمنی و محیط زیست و عمادالدین
میرزایی کارشــناس حفاظت ،ایمنی و سالمت
کار بودند.

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
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رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
فرزندان خود را به كسب سه خصلت تربيت كنيد :دوستى پيامبرتان
و دوستى خاندانش و قرائت قرآن.

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز :

برای اجرای بیش از 170کیلومتر شبکه آبرسانی در شهر شیراز و صدرا پیمانکار انتخاب شده است

معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و
فاضالب شــیراز گفت :بیش از  170کیلومتر
توسعه شبکه آبرسانی در دست اجرا است.
به گزارش روابط عمومــی و آموزش همگانی
آبفا شــیراز،بهمن بهروزی اظهار داشت :برای

اجرای این برنامه تــا االن حدود  21پیمانکار
فعال مشغول به کار شده اند.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب
شیراز از انعقاد قرارداد حفر  10حلقه چاه در
ســال جاری خبر داد و گفت :تاکنون  8حلقه

چاه حفر شــده و برای احداث  12حلقه دیگر
در حــال پیگیری و انتخاب پیمانکار در مناطق
مختلف شهر شیراز هستیم.

آغاز به کار عملیات اجرایی ساختمانی تصفیه خانه فاضالب صدرا
معاون مهندســی و توسعه آبفا شیراز
گفت :عملیات اجرایی ساختمان تصفیه
خانه فاضالب صدرا انجام شده است.
بهروزی تصریح کرد :عملیات اجرایی
ســاختمانی تصفیه خانه فاضالب صدرا
شــامل کارگاه ،تهیه نقشــه اجرایی،
عملیات خاک بــرداری و تجهیز انجام
شده است.
بهمن بهــروزی اظهار داشــت :زمین
تصفیه خانه جدید صدرا از ســال 83
قرار شد تحویل شرکت آب و فاضالب

شیراز بشود که این مهم در سال جاری
انجام شده است.
معاون مهندســی و توســعه آبفا شیراز
افزود :این تصفیه خانه فاضالب از محل
اعتبار مسکن مهر در حال اجرا است.
وی گفت :جانمایــی طرح تصفیه خانه
جدید صدرا بر اساس طرح جامع شهر
توسط شــرکت عمران صدرا مشخص
شــده و شرکت عمران صدرا با در نظر
گرفتــن فاصله از حریم فعلی شــهر و
تاکیدات سازمان حفاظت محیط زیست

و نیز مجوز آب منطقه ای محل مورد
نظر احداث تصفیــه خانه جدید صدرا
مشخص نمود.
وی افــزود :تمام مجوزها اخذ شــده
و مشــاورین طرح تصفیه خانه جدید
صدرا انتخاب شــده که امیدواریم در
صورت تامین اعتبار ،پروژه مذکور در
زمان بندی اعالم شده توسط پیمانکار
تکمیل شود.

حضور مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز

در کارگاه آموزشی معلمین و مسئولین سازمانهای مردم نهاد
حضــور مدیر روابــط عمومی و آمــوزش همگانی
آبفا شــیراز در کارگاه آموزشــی معلمین و مسئولین
سازمانهای مرد م نهاد
به گزارش روابــط عمومی و آمــوزش همگانی آبفا
شــیراز ،در راســتای اجرای طرح آموزش معلمین و
مسئولین سازمانهای مردم نهاد با حضور مدیر روابط
عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز برگزار شد.
هدف از برگزاری این کارگاه توضیح وضعیت منابع
آبی و تبعات خشکســالی چندین سال اخیر و نیز الگو
مصرف صحیح آب بود.
در این کارگاه آموزشــی با بیــان اهمیت و ضرورت
آموزشهای مصرف صحیح آب به جامعه دانش آموزی
جهت فرهنگ ســازی مصرف بهینه و ایجاد نگرش
مثبت و تغییر رفتار در دانش آموزان،مدیران  ،اولیاء و
کارشناسان پرداخته شد.
همکاری همه جانبه مدیران و معلمین ،آموزش های الزم به دانش

آموزان و همچنین لزوم تبلیغات محیطی در مدارس مانند نصب بنر
 ،دیوارنویســی و درج پیامهای زیست محیطی در تابلو اعالنات و...
در جهت تحقق اهداف مطرح شد.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
فرزند آدم هفت سال سر َور ،هفت سال فرمانبردار
و هفت سال وزير است.
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معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز :

مخزن  3هزار مترمکعبی زیباشهر به بهره برداری رسید
معاون توسعه و مهندسی شرکت آب و فاضالب
شــیراز گفت :مخزن  3هزار متر مکعبی زیبا
شهر به بهره برداری رسید.
بهمن بهــروزی محــل تامين اعتبــار مخزن

زیباشــهر را اعتبارات عمرانــي اعالم كرد و
افزود :ایــن مخزن تامين كننده آب شــرب
ساکنین منطقه زیبا شــهر و محدوده دروازه
قرآن است.

معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و
فاضالب شیراز تصریح کرد :اجرای خط انتقال
این مخزن همزمان بــا افتتاح و بهره برداری
این مخزن نیز به پایان رسید.
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برگزاری مسابقات آمادگي
جسماني خواهران پرسنل
شركت آبفا شيراز

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز:

عملیات اجرایی ساختمان تصفیه خانه فاضالب شماره  2در حال اجرا است
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا
شیراز ،تربيت بدني شركت به منظور بزرگداشت
ايام دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه آمادگي
جســماني در سالن مالصدرا برگزار نمود كه در
نتيجه اسامي مشــروحه ذيل به ترتيب مقام هاي
اول تا سوم را به دست آوردند:

معاون مهندســی و توسعه شرکت آب و فاضالب شیراز گفت :عملیات
اجرایی ســاختمان تصفیه خانه فاضالب شــماره  2در حال اجرا و در
بخش هایی که سازه تکمیل شده عملیات نصب تجهیزات شروع شده
است.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز ،بهمن بهروزی
ادامــه داد  :امیدواریم در صورت تامین اعتبار بتوان بخش مایع تصفیه
خانه در سال آینده به بهره برداری برسانیم.
وی افزود :تصفیه خانه فاضالب شــماره  2بــا ظرفیت  100هزار متر
مکعب در روز در حال ساخت می باشد.
بهروزی اذعان کرد :پیش بینی می شــود فاز یک و دو بخش آب این
پروژه تا پایان ســال جاری به بهره برداری برســد که جمعیت 580
هزار نفر را تحت پوشــش قرار دهد و فاز سه و چهار آن نیز جزء طرح
توســعه ی این تصفیه خانه می باشد که إن شاءاهلل در آینده با انتخاب

پیانکار و سرمایه گذار اقدام خواهد شد.
بهــروزی اذعان داشــت :یکی از به روزترین تکنولــوژی های تصفیه
فاضالب در تصفیه خانه شــماره دو شیراز به کار می رود و پساب این
تصفیــه خانه دارای کیفیت باالیی خوتهد بود و قابلیت اســتفاده برای
بخش های کشاورزی و صنعت را داراست و باتوجه به اینکه در شرایط
سخت کم آبی می باشــیم می توان برای آبیاری فضای سبز از پساب
این تصفیه خانه استفاده کرد.
این مقام مســوول یادآور شــد :عملیات اجرایی این تصفیه خانه سال
 1388شروع شــد وتا نیمه اول ســال  1390ادامه یافت که از سال
 1390به بعد عملیات ســاخت این تصفیه خانه به مدت سه سال ونیم
تعطیل شد واز دی ماه ســال  1394عملیات اجرایی این تصفیه خانه
مجددا از سر گرفته شد.

آبفا شیراز رتبه برتر جایگاه های الکترنیکی صنعت
آب و برق را از آن خود کرد

آبفا شیراز بر اساس ارزیابی ساالنه جایگاه های الکترنیکی صنعت آب و برق ،در
سال  1395حائز رتبه برتر شده است.
بر اساس ارزیابی ساالنه جایگاه های الکترنیکی صنعت آب و برق در سال 1395
،آن شــرکت در راستای بهینه ســازی خدمات "وب" به مشترکان در سه موضوع
اطالع رسانی ،تعاملی و تراکنشی حائز رتبه برتر شده است.
علیرضا دائمــی  ،معاون برنامه ریزی و اقتصــادی وزارت نیرو با اهدا لوح تقدیر
از تالش های مدیریت و کارکنان آبفا شــیراز در اســتقرار دولت الکترونیک ،در
نخســتین سمینار " نقش توسعه الکترونیک در پیشبرد اهداف صنعت آب و برق "
قدردانی کرد.
در متن این لوح آمده است:
تحقق دولت الکترونیک با اســتفاده از ابزار قدرتمنــد " وب " از اهداف مهم در
جهت ارتباط دوســویه و دسترسی آســان تر مردم به خدمات از طریق جایگاه
الکترونیکی است.

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

ساناز منوچهري

رده سني اول

اول

زهرا ايزدي نيا

رده سني اول

دوم

الهه بني هاشمي

رده سني اول

سوم

فريده دريس

رده سني دوم

اول

ليال زراعتكار

رده سني دوم

دوم

مريم شهيدپور

رده سني دوم

سوم

فرزانه صداقت

رده سني سوم

اول

مريم خلج

رده سني سوم

دوم

ليال كريمي

رده سني سوم

سوم

ناهيد شرافتي رده سني چهارم

اول

زهرا دهقاني

رده سني چهارم

دوم

نجمه شجاعي

رده سني چهارم

سوم

خديجه حسيني منش رده سني پنجم

اول

زهرا صفي ياري

رده سني پنجم

دوم

فريبا تقي پور

رده سني پنجم

سوم

برگزاری مسابقات تنيس روي
ميز انفرادي برادران پرسنل
شركت آبفا شيراز
به منظور گراميداشت دهه مبارك فجر ،تربيت
بدني شــركت آبفا شــيراز يك دوره مسابقه
انفرادي در ســالن تنيس روي ميز عفيف آباد
برگزار نمود .
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا
شیراز در نتيجه این دوره از مسابقات مصطفي
مقدم پور عنوان نخست را كسب نمود ،مهرداد
دهقاني نايب قهرمان شد و حسين فروزند مقام
سوم را به خود اختصاص دادند.
داوري اين دوره از مسابقات را آقاي تهراني بر
عهده داشت.

4
برگزاری مسابقات شطرنج
برادران پرسنل شركت آبفا شيراز

تربيت بدني آبفا شــیراز به مناسبت گراميداشت
دهه مبارك فجر يك دوره مســابقه شــطرنج با
حضور  10نفر در سالن شطرنج عفيف آباد برگزار
نمود كه در نتيجه افراد مشــروحه ذيل به ترتيب
مقام هاي اول تا سوم را به دست آورده اند:
اميرحسين غالمي مقام اول
مجتبي فرخي مقام دوم
عبدالرحمن كاوئي مقام سوم
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امام صادق عليه السالم :
ما هنگامى كه كودكانمان هفت ساله مى شوند به اندازه اى كه
طاقت دارند آنان را به انجام نماز و روزه فرمان مى دهيم.

بازدید هیات اعزامی “بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا” از تاسیسات
تصفیه خانه های فاضالب شیراز و صدرا

برگزاری مسابقات شناي برادران

تربيت بدني شــركت آبفا شــيراز به مناسبت

گراميداشت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه
شنا جهت پرسنل عالقمند در استخر انقالب در
دو رشــته كرال و قورباغه و  4رده سني روز
برگزار نمود ،كه اســامي مقام آوران به شــرح
ذيل مي باشــد .داوري اين دوره از مسابقات را
نوید خليلي بر عهده داشت.
نام و نام خانوادگي

رده

سني

رشته

مقام

كرال

اول

احسان اردالن

A

امين فروتني

A

كرال

مهدي طغرائي

A

كرال

سوم

حسين افتخار

B

كرال

اول

جواد رضائي

B

كرال

دوم

هومن شهبازي

B

كرال

سوم

حميدرضا بلوردي

C

كرال

اول

حسين مرادي

C

كرال

دوم

امير شايان فر

C

كرال

سوم

محمدرضا جهانديده

D

كرال

اول

حميدرضا ارجمندي

D

كرال

دوم

مسيح ا ...فيروززاده

D

كرال

سوم

احسان اردالن

A

قورباغه

اول

امين فروتني

A

قورباغه

دوم

مهدي طغرائي

A

قورباغه

سوم

جواد رضائي

B

قورباغه

اول

هومن شهبازي

B

قورباغه

دوم

حسين افتخار

B

قورباغه

سوم

حسين مرادي

C

قورباغه

اول

حميدرضا بلوردي

C

قورباغه

دوم

امير شايان فر

C

قورباغه

حميدرضا ارجمندي

D

قورباغه

اول

محمدرضا جهانديده

D

قورباغه

دوم

مسيح ا ...فيروززاده

D

قورباغه

سوم

دوم

سوم

ســومین هیات اعزامی "بانک ســرمایه گذاری زیرســاخت آسیا" از
تاسیسات و مراحل اجرایی تصفیه خانه فاضالب شماره  1و  2فاضالب
شیراز و نیز تصفیه خانه های فاضالب  1و  2صدرا بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز ،هیات اعزامی
بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آسیا از مراحل اجرایی تصفیه خانه
فاضالب شماره  1شیراز بازدید کردند همچنین در ادامه بازدید خود
از پیشــرفت فیزیکی و مراحل احداث تاسیسات تصفیه خانه فاضالب
شماره  2دیدن کردند .
این هیات شــامل دو نفر کارشــناس اعزامی "بانک سرمایه گذاری
زیرساخت آسیا" احمد شکیل خان و خانم چانگ وسون و نیز معصومه
حقانی ،رئیس گروه مجامع و موسسات بین المللی دفتر وام ها ،مجامع
و موسســات بین المللی وزارت امور اقتصــادی و دارایی  ،محمدرضا
شهسوار،معاون اقتصادی و مسئول امور اجرایی مرکز خدمات سرمایه

گذاری فارس و بهروز حقیقت مدیرکل جذب و حمایت از ســرمایه
گذاری اســتانداری فارس بود و در جلسه ای که با مسئولین شرکت
آب و فاضالب شیراز در قالب نشست کارشناسی برگزار شد آخرین
مسائل و موانع موجود در خصوص روند احداث تصفیه خانه فاضالب و
نیز منابع مورد نیاز را مورد بررسی قرار دادند .
گفتنی است بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا (Asian Infrastructure
 )Investment Bankیک مؤسســه مالی بینالمللی است که به پیشنهاد
دولت جمهوری خلق چین تأســیس شده است .هدف این نهاد توسعه
چند جانبه ،تأمین مالی پروژههای زیربنایی در منطقه آسیا است.
برخی بانک ســرمایهگذاری زیر بنایی آســیا را رقیــب جدی برای
بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و بانک توســعه آســیا که تحت
تســلط کشــورهایی مانند آمریکا قرار دارند ،میدانند .ایران یکی از
سهامداران و اعضای هیئت مؤسس این بانک است.

سرپرست هیات اعزامی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا:

تصفیه خانه فاضالب شماره  1شیراز بسیار مدیریت شده است

سرپرست هیات اعزامی از “بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آسیا”
در بازدید از تصفیه خانه های فاضالب شــیراز و صدرا ضمن تبریک
از مدیریت صحیح تصفیه خانه فاضالب شــماره  1شیراز به مسئولین
این مجوعه گفت :در مقایسه با پروژه های مشابه در کشورهای دیگر
تصفیه خانه فاضالب شــماره  1شیراز بســیار عالی و مدیریت شده
است.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شــیراز ،احمد شکیل
خان افزود “ :بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آسیا”  2سال است که
فعالیت خود را در ایران آغاز کرده در ســال اول  1 /7میلیارد دالر در
 9پروژه سرمایه گذاری داشته و برنامه ای که برای امسال در نظر دارد
 2 /8میلیارد دالر سرمایه گذاری است.
وی در ادامه از سیاست و دستور العمل کلی برای بستر سرمایه گذاری”
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آســیا” گفت و اظهار داشت :تنها در
پروژه هایی که شرایط زیر ســاخت و مقدماتی رعایت شده و شرایط

تملک در آن رعایت شــده باشد بانک اقدام به سرمایه گذاری خواهد
کرد.
شکیل خان با اشــاره به تیم با تجربه و کار کرده بانک مذکور گفت:
تیم اعزامی بانک موشکافانه با قضایا برخورد می کند و به اجرای بسیار
ســریع پروژه ها باور دارند و اعتقاد دارند که این سرمایه گذاری در
مسائل زیست محیطی و صنعت سبز باید انجام شود.
نماينده تام االختيار بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيا با تاکید
بر اهمیت شهر شیرازگفت  :شیراز منطقه بسیار مهمی است و در مورد
زیرساخت های منطقه باید با تامل زیاد توجه شود.
وی تصریح کرد :گام های اول داره برداشته می شود و در حال بررسی
هستند تا اطالعات کامل را دریافت کنند که مجموعه اطالعات بر طبق
دستورالمعل استخراج شود.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
بازى گوشى كودك در خردسالى اش مايه فزونى عقل در
بزرگسالى اوست.
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استاندار فارس در دیدار با نمایندگان بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا :

احداث خط انتقال آب و تصفیه خانه فاضالب از مهم ترین پروژه های شیراز است

5
برگزاری یک دوره کالس
تئوری و عملی آشنایی شطرنج
در آبفا شیراز

به گزارش روابط عمومی آموزش همگانی آبفا
شیراز ،به منظور آشنایی مدیران و سرپرستان
هواهر در صنعت آب و برق کمیته ورزش یک
دوره تئوری و عملی شطرنج در سالن کنفرانس
شرکت برگزار کرد.

در جلســه كميته جذب و حمايت از سرمايه
گذاري اســتان كه با حضور نمايندگان بانك
سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيا در شيراز
برگزار شــد ،ســيد محمد علي افشاني اظهار
اميدواري كــرد تعدادي از پــروژه هاي مهم
استان فارس در سفر نمايندگان بانك سرمايه
گذاري زيرســاخت هاي آسيا به شيراز توسط
اين بانك پذيرفته شــده و سرمايه گذاري در
آن ها صورت می گيرد.
به گــزارش اداره كل روابــط عمومي و امور
بين الملل اســتانداري فارس ،استاندار فارس
در این جلســه تصریح کرد :خط انتقال آب ،
جمــع آوري و تصفيه فاضــاب از پروژه هاي

مهم فارس است .وي همچنين ضمن تقدير از
دكتر خزاعي معاون وزير امور اقتصاد و دارايي
و رئيس سازمان سرمایه گذاری و کمک های
اقتصادی و فنی ایران ،گفت :در ســفر ايشان
به اســتان فارس مقرر شد هيات هاي خارجي
ســرمايه گذاري براي آشــنايي با توانمندي
ها و شرايط اســتان فارس به اين استان سفر
كنند كه سفر نمايندگان بانك سرمايه گذاري
زيرساخت هاي آســيا در همين راستا صورت
گرفته است .در اين جلسه نماينده تام االختيار
بانك ســرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيا ،
شــيراز را يكي از مهم ترين و تاثيرگذارترين
شــهرهاي منطقه و جهان دانست و ادامه داد:

بانك ســرمايه گذاري زيرســاخت هاي آسيا
ســومين بانك ســرمايه گذاري بــزرگ دنيا
محسوب مي شــود و ايران را يكي از شركاي
خود مي داند.
احمد شکیل خان خواستار هم افزايي ذينفعان
پروژه هاي مورد نظر براي سرمايه گذاري شد
و گفــت :تالش مي كنيم پروژه هاي ســرمايه
گذاري بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي
آسيا در شيراز مثال زدني باشد.
در اين جلسه تعدادي از مديران دستگاه هاي
اجرايي اســتان به معرفي پــروژه هاي مورد
نظر خود براي ســرمايه گذاري بانك سرمايه
گذاري زيرساخت هاي آسيا پرداختند.

در بازدید هیات اعزامی “بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا” از تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شماره 2شیراز،

در این دوره یک روزه پس از آموزش تئوری
و علمی سپس به مسابقات شطرنج سیمولتانه
پرداخته شــد .تدریس این دوره را عباسی فر
برعهده داشت.
بمناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر؛

برگزاری مسابقات دو و ميداني
خواهران پرسنل شركت آب و
فاضالب شيراز

تربيت بدني شركت گراميداشت دهه مبارك
فجر يك دوره مســابقه دو و ميداني خواهران
در سالن ورزش آبفا روستائي در  5رده سني
برگزار نمود كه نتايج ذيل به دست آمد:

مدیرعامل آبفا شیراز:

اتمام تصفیهخانه شماره  2شیراز نيازمند تامین اعتبار است

ا..بخش نظرپور اظهار داشــت :تصفیه خانه شماره  2در سال  89شروع
شــده و مدت  3سال به دلیل تحریم ها تعطیل شد بعد از شرایط برجام
تمدیــد  lcانجام گرفت و دوباره عملیات اجرایی آن شــروع و حتی از
برنامه جلوتر است.
وی اظهار داشت :زمین تصفیه خانه فاضالب شماره 2شیراز به مساحت
 80هکتار است که کام َ
ال محصور و دیوار آن کشیده شده است.
این مقام مســوول یادآور شد :بر اســاس افق طرح  5 ،مدول پیش بینی
شده که  2مدول با پیشرفت  84در صد در حال انجام است و  2مدول
دیگر با همین ظرفیت 100هزار متر مکعب برای  550هزار نفر پیشنهاد
شده است .نظرپور پیشرفت فیزیکی شــبکه های فاضالب در شیراز را
قابل تامل دانســت و گفت :در شــیراز به اندازه قابل توجه شبکه جمع
آوری فاضالب اجرا شده است.

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

ساناز منوچهري

اول

اول

مريم شهيد پور

اول

دوم

فريده دريس

اول

سوم

مريم خلج

دوم

اول

فرزانه صداقت

دوم

دوم

ليال كريمي

دوم

سوم

پامال محمدي

سوم

اول

فاطمه دهقانپور

سوم

دوم

ماهروز پرويزي

سوم

سوم

پريوش كوكبي

چهارم

اول

ناهيد شرافتي

چهارم

دوم

زهرا صفي ياري

چهارم

سوم

خديجه حسيني منش

پنجم

اول

آرزو آقابابائي

پنجم

دوم

فريبا تقي پور

پنجم

سوم

6
برگزاری مسابقات دارت خواهران آبفا
شیراز در دهه فجر

یک ســری مســابقات دارت جهت خواهران
پرسنل شــرکت آب و فاضالب شیراز برگزار
شــد .بر اســاس تقویم تدوین شده ورزشی و
به مناسبت گرامیداشــت دهه فجر یک سری
مســابقات دارت جهت خواهران پرســنل در
ســالن عفیف آباد به صــورت دوره ای 201
فیکس برگزار شد .در این دوره از مسابقات به
ترتیب زهرا خادمی  ،مژده کریمی نژاد و پریناز
طهماسبی مقام اول تا سوم را کسب کردند.
مسابقات تنيس روي ميز انفرادي خواهران
پرسنل شركت آبفا شيراز
به مناســبت گراميداشــت دهه مبارك فجر
یک دوره مســابقات تنيس روي ميز انفرادي
خواهران پرسنل شركت آبفا شيراز برگزار شد
بــه منظور گراميداشــت دهه مبــارك فجر ،
تربيت بدني شركت يك دوره مسابقه انفرادي
به صورت دوره اي در سالن ورزش عفيف آباد
برگزار نمــود كه در نتيجه خانــم ها  :فاطمه
بلوركش عنوان نخست را كسب نمود  ،فرزانه
صداقت نايب قهرمان شد و زهرا خادمي مقام
سوم را به خود اختصاص داد .
برگزاری مسابقات تنيس روي ميز انفرادي
برادران پرسنل شركت آبفا شيراز
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 نخســت را كسب نمود  ،مهرداد دهقاني
نايب قهرمان شــد و حسين فروزند مقام سوم
را به خود اختصــاص دادند  .داوري اين دوره
از مســابقات را جناب آقــاي تهراني بر عهده
داشتند .
برگزاری مسابقات شطرنج برادران پرسنل
شركت آبفا شيراز
به مناســبت گراميداشــت دهه مبارك فجر
مسابقات شــطرنج برادران پرسنل در شركت
آب و فاضالب شيراز برگزار شد.
تربيت بدني شــركت آبفا شــيراز به مناسبت
گراميداشت دهه مبارك فجر يكدوره مسابقه
شــطرنج با حضور  10نفر در ســالن شطرنج
عفيف آبــاد برگزار نمود كــه در نتيجه افراد
مشــروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا سوم
را بدست آورده اند .
امير حســين غالمي مقــام اول  ،مجتبي فرخي
مقام دوم ،عبدالرحمن كاوئي مقام سوم

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
اى على خداوند رحمت كند پدر و مادرى را كه فرزند خويش را بر
نيكى كردن به خودشان يارى كنند.
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تيم تنيس روي ميز خواهران شركت آب و فاضالب شيراز نايب قهرمان مسابقات تنيس روي
ميز صنعت آب و برق استان فارس شد

تيم تنيس روي ميز خواهران شركت آب و فاضالب شیراز بر سکوی دوم مسابقات تنيس روي ميز صنعت آب و برق استان فارس ایستاد
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شــیراز ،بر
اســاس تقويم تدوين شــده كميته ورزش صنعت آب و برق
اســتان فارس مســابقات تيمي تنيس روي ميز خواهران به
ميزباني شركت آبفا شيراز در ســالن تنيس روي ميز عفيف
آباد برگزارشــد كه در نتيجه تيم آب و فاضالب فارس به
مقام قهرماني رسيد و تيم تنيس روي ميز شركت آبفا شيراز با
تركيب زهرا خادمي ،فاطمه بلوركش،فرزانه صداقت و حانيه
رنجبران نايب قهرمان شد و تيم توزيع نيروي برق شيراز مقام
سومي اين دوره از رقابتها را بدست آورد.
در مســابقات انفرادي حانيه رنجبران از شركت آبفا شيراز
به مقام قهرماني رســيد  ،فاطمه دهقــان از آبفا فارس نايب
قهرمان شد و هســتي حامدي ( توزيع شيراز ) و ليال رستمي
( آبفا فارس ) مشترك ًا به مقام سوم اين مسابقات رسيدند .

برگزاری مسابقات شناي خواهران شركت آبفا

برگزاری مسابقات آمادگي جسماني برادران

به مناسبت دهه مبارك فجر مســابقات شنا خواهران شركت آب
و فاضالب شــيراز برگزار شــد .تربيت بدني شركت آبفا شيراز به
مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه شنا جهت
خواهران پرســنل در اســتخر انقالب در  3رده سني برگزار نمود
،كه اســامي مقام آوران به شرح ذيل مي باشــد  .سرپرستي اين
مســابقات را پامال محمدي بر عهده داشت .مژده كريمي نژاد واحد
روابط عمومي اول ،ســاناز منوچهري واحد روابط عمومي دوم ،مريم
بلوچي واحدكيفيت ســوم ،فرزانه صداقت منطقه  1اول ،مريم خلج
انبارها دوم  ،مرضيه منفرد واحد مهندســي ســوم ،پامال محمدي
واحد ذيحسابي اول  ،الدن مهدي خاني واحد مركز  122دوم،زهرا
خادمي پايگاه مقاومت سوم

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای شیراز ،تربيت بدني شركت
به منظور بزرگداشــت ايام دهه فجر يك دوره مســابقه آمادگي
جسماني در سالن ورزش مالصدرا به داوري هومن شهبازي برگزار
نمود كه در نتيجه آقايان مشــروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا
سوم را بدست آوردند .
امير سليماني اول ،حســين مرادي اول ،مهدي كهن دوم،حميد رضا
بلوردي دوم ،محمد حســن پور وهاب ســوم ،عباس داور پناه سوم،
محمد رضا حبيبي اول ،عباس ســميعي اول ،فرهاد روستا دوم ،امين
انصاري دوم ،غالمحسين زارعي ســوم ،مهرداد دهقان سوم ،احمد
نامجو رده اول ،احســان اردالن دوم  ،مهدي روســتا سوم ،محسن
فروزند اول  ،علي سادات شريفي دوم ،عنايت ا ...مهبودي سوم

تيم طنابكشي برادران شركت آبفا شيراز قهرمان
مسابقات صنعت آب و برق استان فارس

دادند  .اين مســابقات زير نظر هيئت انجمن هاي ورزشي استان فارس و
سر داوري آقاي طاهري انجام گرفت .

شيراز به مناسبت دهه مبارك فجر

بر اساس تقويم ورزشي صنعت آب و برق استان فارس مسابقات طنابكشي
برادران با حضور تيم هاي آبفا روســتائي ،آبفا فارس  ،آبفا شيراز و برق
منطقه اي فارس و توزيع نيروي برق شيراز در سالن ورزشي آبفا روستائي
برگزار شــد .در نهایت تيم طنابكشي شركت آبفا شيراز با شكست دادن
كليه حريفان با اقتدار كامل و بدون شكست به مقام قهرماني اين دوره از
رقابتها رســيد ،در اين مسابقات تيم شركت آبفا فارس نايب قهرمان شد
و تيم شــركت توزيع برق شيراز مقام سوم اين دوره از مسابقات را از آن
خود كرد .تيم طنابكشي شركت آبفا شيراز را مراد مرادي  ،محمد رضائي
،مهدي كهن ،مسيح ا ...فيروز زاده،رسول عبودي،فرزاد كاوه  ،احمد نامجو
،مســعود اميني نژاد و با مربيگري و سرپرستي هومن شهبازي تشكيل مي

پرسنل شركت آبفا شيراز

امام على عليه السالم :
حق فرزند بر پدر ،آن است كه نام خوب بر او بگذارد و او را
ّ
خوب تربيت كند و قرآن به او بياموزد.
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مسئله امامت و والیت در دیدگاه
حضرت زهرا (س)

خانه تکانی دلت مبارک
خـداونــــــدا
دلــت را بتکان غصه هایت که ریخت
تو هم آنها را فراموش کن
دلت را بتکان اشــتباهاتت وقتی افتاد
روی زمین بگذار همان جا بماند فقط
از البه الی اشــتباهاتت یک تجربه را
بردار.
دلــت را محکم تــر اگــر بتکانــی
کینه هایــت هــم میریزد تمــام آن
غم های بزرگ و همه ی حســرت ها
و آرزوها.
تــا
بتــکان
آرامتــر
آرامتــر
حــاال
دلت راببین چقدرتمیز شــد!! سبک شد؟؟؟ حاال
خاطره هایــت نیفتد تلخ یا شــیرین چــه تفاوتی ایــن دل جای اوســت دعوتش کن ایــن دل مال
می کند خاطره خاطره است باید باشد باید بماند .اوست.

آسیب ها و پیامدهای منفی شبکه های ماهواره ای بر خانواده ها
در چند ســال اخیر بســیاری از رســانه های داخلی مانند تلویزیون و
روزنامه ســعی کرده اند مردم را نســبت به نادرست بودن و زیان آور
بــودن این تبلیغات و محصوالت آگاه کننــد اما این روند گویا همچنان
ادامه دارد و نتیجه ای جز افزایش مصرف گرایی ندارد.
ابتدا چنین به نظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای ،پدیده ای
کام ً
ال مطلوب و عاری از خطاســت و برای تحقق دهکده جهانی ،الزم و
ضروری اســت .گرچه ماهواره و تکنولوژی های جدید ارتباطی ،ســهم
به ســزایی در پیشرفت علم و رفاه انســانی دارند اما در تجربه کوتاه و
چندین ساله معلوم شده است دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی
نیز هست.
با شناخت به موقع این آســیب ها ،می توان زمینه را برای بهره برداری
هــر چه بهتر از این تکنولوژی ،آماده ســاخت .بنابراین در این مقاله بر
آن شدیم شــما را با برخی از آسیب ها و پیامدهای منفی ماهواره برای
کودکان ،جوانان و بزرگساالن ،آشنا کنیم.
ترویج خشونت
یکی از مهمترین و آشــکارترین پیامدهــای منفی فیلم ها و برنامه های
شــبکه های ماهواره ای،افزایش خشــونت در جامعه اســت .تحقیقات
مختلف روانشناســی با محوریت نظریه یادگیری مشــاهده ای آلبرت
بندورا نشــان داده اند مشاهده صحنه های خشــونت آمیز ،گرایش به
پرخاشــگری را در بینندگان آن باال می برد و این در حالی اســت که
حجــم قابل مشــاهده برنامه های ماهواره ای به فیلم های ســینمایی و
ســریال هایی اختصاص دارد که در آن صحنه های خشــونت آمیز به
طور مکرر تکرار می شــود .سهل و آسان نشــان دادن کشتار و قتل و
هرگونه جنایت با سالح ســرد و گرم ،ترس بیننده را فرو می ریزد؛ در
واقع هنگامی که بیننده ســاعت های متوالــی ،چنین برنامه هایی را می
بیند ،گویا در کالس آموزشــی ترویج خشــونت قرار گرفته است .این
تاثیرپذیری بر روی کودکان و نوجوانان بیشتر و قابل تامل تر است.
بلوغ زودرس و دسترسی سریع به اطالعات جنسی
اکثر سریال ها و برنامه های ماهواره ای به راحتی و بدون هیچ سانسوری،
مســائل جنســی را مطرح می کنند و نمایش می دهند .این شــیوه ارائه
اطالعات حتی در آگهــی های بازرگانی ماهواره ای نیز به وفور دیده می
شود .متاسفانه بارها مشاهده شده فرزندان کوچک خانواده نیز بدون هیچ
محدودیتی و در کنار والدین خود به تماشــای این صحنه ها پرداخته اند
و این در حالی است که هیچگونه ظرفیتی برای پذیرش اینگونه اطالعات
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ندارنــد ،در نتیجه تحت تاثیر آن قرار مــی گیرند .بلوغ زودرس یکی از
نتایج منفی این مســئله اســت .الگوگیری و تکرار اعمال مشاهده شده با
فرزندان کوچکتر نیز ،بارها به علت همین مسئله گزارش شده است.
باورهای غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی
تبلیغــات غلط و غلو شــده در شــبکه هــای ماهواره ای کــه دائما بر
توانایی های جنســی افراد مجــرد و متاهل تاکید مــی کنند ،می تواند
زمینه ساز شــکل گیری باورهای غلط و کســب اطالعات نادرست در
زمینه مسائل جنســی افراد شود .این برنامه ها و تبلیغات که هدفی جز
فروش محصوالت خود ندارند ،باعث شده اند بسیاری درباره چگونگی
و توانمندی های جنســی خود شک کنند و در پی درمان های نادرست
بروند .از ســویی اطالعاتی که برنامه های ماهواره ای درباره چگونگی
روابط عاطفی در سریال ها و فیلم های خود نشان می دهند ،باعث شکل
گیری سبک های نادرست ارتباطی بین جوانان می شود.
فراهم سازی گسست و درگیری بین نسلی
تاثیــر برنامه های ماهواره ای بــر روی فرزندان خانــواده ها یا همین
نوجوانان و جوانان بیشتر است ،به طوری که این گروه زمان بیشتری را
صرف تماشای برنامه های ماهواره ای می کنند .این برنامه ها ارزش ها،
باورها ،تصورات ،انتظارات و جهت گیری های ارزشــی متفاوتی را تبلیغ
و عرضه می کنند که باعث می شــود به مــرور زمان فاصله روانی بین
والدین و فرزندان بیشــتر و بیشــتر شــود و به انقطاع یا گسست نسلی
بینجامد .البته در پرونده شماره  68سپیده دانایی گفته شد بروز شکاف
بین نســلی در بستر رشد ،پیشــرفت و تجارب متفاوت ،اجتناب ناپذیر
است و حتی زمینه ترقی و تعالی را فراهم می کند اما گسست و درگیری
بین نسلی شدیدتر خواهد بوده و می توان آن را تا حدودی منفی ارزیابی
کرد؛ زیرا در این وضعیت غالب ًا نوجوانان و جوانان می کوشــند آخرین
پیوندهای وابســتگی خود را از والدین یا نســل بالغ بگسلند و اغلب در
این راه به گردنکشــی و طغیانگری می پردازند .خالصه آن که در یک
گسســت نسلی به جای تعامل بر ســر ارزش ها جنگی تمام عیار شکل
می گیرد .اختالفات و درگیری های شدید بین فرزندان و والدین ،ترک
منزل بدون اطالع ،حرمت شکنی ها و  ...نتیجه این فرایند است.

نگاهی به حیات بزرگان دینی نشــان میدهد که
یکــی از مهمترین مصادیق بــرای دفاع از کیان
و حریــم والیت ،وجود مبــارک حضرت صدیقه
طاهره(س) است .مســئله امامت والیت بهعنوان
یکی از ارکان اساســی تشیع -که به اعتقاد شیعه
همان فرقه بر حق از اســام است  -در دیدگاه
حضرت زهــرا دارای اهمیت بســیار زیاد بوده
است .به همین دلیل ایشــان از همان آغاز تغییر
این جایگاه واالی الهی از شیوههای مختلف وارد
صحنه مبارزه با مخالفان میشوند.
حضرت (س) ،در معرفی جایگاه امامت و والیت
و ارزش آن بــه مردم هشــدار میدهند آنجا که
میفرمایند «:خداوند اطالعــت از ما اهلبیت را
ســبب برقراری نظام اجتماعی در امت اسالمی ،و
امامــت و رهبری ما را عامــل وحدت و در امان
ماندن از تفرقهها قرار داده اســت» و در تبیین
منزلــت امام میفرماید «:مثــل امام مانند کعبه
اســت که مردم بهســوی او (کعبه) دمی آیند و
او بهســوی مردم نمیرود» و در نهایت به مردم
هشــدار میدهد که « علی امامــی ربانی و الهی
و هیکلی نورانــی و مرکز توجه همــه عارفان و
خداپرســتان و از خاندان پــاک و گوینده حق و
محور اصلی امامت است» .
ســؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که
با توجه به رحلــت پیامبر (ص)که مصیبت و داغ
ســنگینی بر حضرت زهرا(س) بود و از ســوی با
توجه به اجتماع ســران مهاجر و انصار در سقیفه
بنی ســاعده و نادیده گرفتن ،غدیــر و وصایای
پیامبر (ص)در مورد حضــرت علی(ع) ،و حضور
جمعی انگشتشــمار برگــرد امیرالمؤمنین(ع)،
حضــرت زهرا(س) چگونه و با چــه الگوهای به
دفاع از حریم والیت میپردازد؟.
نکته کلیدی در فهم این مســئله این اســت که
بدانیم دفاع حضرت از امیرالمؤمنین نباید با نقش
همســری امیرالمؤمنین و یا داماد پیامبر بودنش و
یا پسرعموی بودنش برای حضرت زهرا(س) خلط
شود ،چراکه این عنوان «نسبتهای قرابتی» است
و موضوع والیت و والیتپذیــری امری فراتر از
این مسائل اســت .دفاع حضرت زهرا(س) ،دفاع
از شــخص امیرالمؤمنین نیست ،دفاع از حقانیت
والیت علی(ع) اســت .دفاع از اصــل و اصول و
ارزشهای متعالی دین است.
از اینرو حضرت از دو الگو که خود در بردارنده
شــاخههای مختلفی بود ،به دفاع از حریم والیت
پرداخت که این محورها عبارتاند از:
بخش اول :شــامل سخنانی که ایشان در دفاع از
امامت و والیت و برای روشــنگری و آگاه کردن
مــردم بیان فرمودهانــد؛ که این موضــوع ابعاد
مختلفی از تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
و دینی جامعــه را دربرمی گیــرد که در خطبه
ارزشمند فدکیه متجلی شده است.
بخــش دوم :بعد دیگــری از فعالیت حضرت در
برگیرنده فعالیت سیاسی است که در مسیر دفاع
از حریم والیت ،در الگوهای مختلف خود را نشان
میدهد.
منبع :گروه آیین و اندیشه فرهنگ نیوز

برگزاری سمینار آموزشی
حقوق ورزشی و ایمنی در ورزش
در آبفا شیراز

سمینار آموزشــی حقوق ورزشــی و ایمنی در
ورزش با حضور همکاران آبفا شــیراز و شرکت
های تابعــه وزارت نیرو در اســتان فارس در
شرکت آبفا شیراز برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی و آموزش همگانی
آبفا شیراز ،با توجه به رشــد روز افزون علم و
آموزشهای کوتاه مدت ورزشی  ،کمیته تربیت
بدنی صنعت آب و برق فارس با همکاری واحد
آموزش و تشــکیالت با هدف باال بردن سطح
علمی و کمک به تحقق این امر سمینار آموزشی
حقوق ورزشی و ایمنی در ورزش را در تاالر آب
برگزار کردند.
مدرس این دوره محمد حسن عبدالهی  ،استاد
دانشگاه شــیراز بود .در این دوره بیش از 40
نفر از همکاران آبفا شیراز و شرکت های تابعه
وزارت نیرو در استان فارس حضور داشتند.

مسابقات دارت برادران
شركت آبفا شيراز به مناسبت دهه
مبارك فجر

به گــزارش روابط عمومــی و آموزش همگانی
آبفــا شــیراز  ،تربيت بدني شــركت به منظور
بزرگداشت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه
دارت جهت پرســنل شــركت در سالن دارت
عفيف آباد بصورت  301دبل با حضور  14نفر
در  2گــروه برگزار نمود ،كه پس از يكســري
بازي هاي تماشــائي در نتيجه مقام هاي اول تا
سوم را كسب نمودند.
نام و نام خانوادگي محل خدمت

نشریه داخلی
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
هجرت شرکت آب و فاضالب شیراز

امام صادق (ع)

طراحی و اجرا :غالمعلی زارع

آبفا شیراز عنوان رتبه خیلی خوب در حوزه سالمت
اداری وصیانت از حقوق مردم در سال 1394
را از آن خود کرد
شرکت آب و فاضالب شیراز عنوان رتبه خیلی خوب در حوزه سالمت اداری وصیانت
از حقوق مردم در سال  1394را کسب کرد.
به گــزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شــیراز ،حمیدرضا جانباز ،رییس
هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور با اهدا لوحی از
کســب عنوان رتبه خیلی خوب در حوزه سالمت اداری وصیانت از حقوق مردم در
سال  1394تقدیر کرد.
در متن این لوح آمده اســت " :امید است در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل و با
استعانت از خداوند متعال هرچه بیشتر در خدمت نظام جمهوری اسالمی ایران و در
اجرای برنامه های ســامت اداری و صیانت از حقــوق مردم با تکریم ارباب رجوع،
ترویج فرهنگ عفــاف و حجاب پیرو منویات مقام معظم رهبری موفق و ســرافراز
باشید.

در سی و هشتمین سالگرد انقالب اسالمی
مدیرعامل آبفا شیراز به تشریح پروژه های مختلف شرکت آب و فاضالب شیراز پرداخت

مقام

لطف ا ...نادري

ساختمان

اول

بهمن حق نگهدار

منطقه 3

دوم

بيژن قشقائي

مركز 122

سوم

ايــن دوره از مســابقات را محمدرضــا نجفي
سرپرســتي نموده و داوري مسابقات رده بندي
و فينال را محمدعلي روســتا و سعيد حيدريان
بر عهده داشتند.

برگزاری مسابقات شطرنج
خواهران شركت آبفا شيراز
بمناسبت دهه مبارك فجر

تربيت بدني شــركت آبفا شــيراز به مناسبت
گراميداشــت ايام دهه فجر يك دوره مسابقه
شــطرنج به صــورت دوره اي برگزار نمود ،كه
افراد مشــروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا
سوم را به دست آورده اند.
 - 1آرزو آقا بابائي (امور كاركنان)
 - 2زهرا دهقاني (امور كاركنان)
 - 3ليال كريمي ( بودجه )
خانم ها :فاطمه دهقانپور (نگهداري و تعميرات)
و ماهروز پرويزي (آمار) در اين مسابقات حضور
داشته اند .

در سی و هشتمین بهار انقالب اسالمی ،ا...بخش نظرپور مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب شــیراز به تشریح پروژه های مختلف این
شــرکت پرداخت و گفت :با احتساب مخزن  20هزار متر مکعبی
حسین آباد با  25درصد پیشرفت فیزیکی  ،مخزن  15هزار صدرا
با 65درصد پیشــرفت فیزیکی و بهره بــرداری و افتتاح مخزن 3
هزار متر مکعبی زیبا شهر 38 ،هزار متر مکعب ظرفیت مخزن آب
وارد مدار بهره برداری می شود.
وی از بهره برداری و افتتاح مخزن  3هزار متر مکعبی زیبا شــهر
در دهه فجر خبر داد و افزود:ســاخت مخزن زیباشــهر از محل
اعتبارات عمراني است.
این مقام مســئول گفت  3300 :کیلومتر طول شبکه آبرسانی در
شــیراز است که بیش از  600کیلومترآن فرسوده است و نیاز به
اصالح و نوسازی دارد در سال جاری تاکنون بیش از  52کیلومتر
اصالح شــبکه انجام شده اســت با توجه به روند تامین اعتبار هر
سال حدود  50تا  100کیلومتر اصالح شبکه انجام می شود.
مدیرعامــل از انعقاد قرارداد حفر  10حلقه چاه در ســال جاری

برای تامین آب مردم شــیراز خبر داد و گفت:
تاکنــون  8حلقه چاه حفر شــده و برای حفر 12
حلقه دیگر در حال پیگیری و انتخاب پیمانکار در
مناطق مختلف شهر شیراز هستیم.
نظرپور خاطر نشــان کرد :از ابتدای سال تاکنون
بیش از  115کیلومتر شــبکه فاضالب در سطح
شیراز اجرا شده است .
وی در خصــوص تصفیه خانــه فاضالب در حال
احداث شــیراز اذعان داشــت :پیشــرفته ترین
تکنولوژی ها در تصفیه خانه شــماره دو شــیراز
به کار می رود کــه امیدواریم در صورت تامین
اعتبار بخش مایع تصفیه خانه در ســال آینده به
بهره برداری برسد واز آنجا که پساب این تصفیه
خانه دارای کیفیت باالیی اســت برای بخش های
کشاورزی و صنعت استفاده قابل استفاده می باشد.
وی با اشاره به این مطلب که تصفیه خانه فاضالب شماره  2شیراز
جمعیت  580هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهداظهار داشت:
تصفیه خانه فاضالب شماره  2با ظرفیت  100هزار متر مکعب در
روز در حال ســاخت می باشد و عملیات اجرایی ساختمان تصفیه
خانه فاضالب شــماره  2در حال اجرا و در بخش هایی که سازه
تکمیل شــده عملیات نصب تجهیزات شروع شده است که پیش
بینی می شــود فاز یک و دو بخش آب این پروژه تا پایان ســال
جاری به بهره برداری برسد
نظر پور با اشــاره به تامیــن اعتبار پروژه تصفیــه خانه صدرا از
محل اعتبار مســکن مهر گفت :جانمایی طرح تصفیه خانه صدرا
بر اساس طرح جامع شهر توسط شــرکت عمران صدرا مشخص
شــده و عملیات اجرایی ســاختمانی تصفیه خانه فاضالب صدرا
شامل کارگاه،تهیه نقشــه اجرایی ،عملیات خاک برداری و تجهیز
انجام شده است.

