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پیام تبریک مدیر عامل
به مناسبت فرارسیدن
سال نو به پرسنل
آبفا شيراز

پروژه اجرایی تصفیه خانه فاضالب صدرا
در حال اجرا است

حمد و سپاس پروردگار منان را که در
سایه الطاف بیکرانش ،خانواده بزرگ
آبفا شیراز توانســت با سعی و تالش
بیوقفه برای رسیدن به اهداف عالیه
خود در جهت ارتقاء خدمترسانی به
مردم شــیراز گامهای بلندی بردارد
و به موفقیتهای چشــمگیری دست
یابد .امید است در سالی که در پیش
رو داریم این تالشها در راســتای دســتیابی به چشمانداز ،حفظ و ارتقای جایگاه برتر شــرکت ،و خدمتگزاری بهتر و
رضایتمندی شهروندان شیرازی ادامه یابد.
در آســتانه فرا رسیدن "عید نوروز باستانی" و آغاز سال نو ،تبریک و تهنیت صمیمانه خود را به تمامی خانوادههای عزیز
ایرانی به ویژه سقایان شرکت آب و فاضالب شیراز داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی ،سالمتی و بهروزی ،طراوت
و شادکامی ،عزت و کامیابی را برای شما آرزو داریم.

برگزاری چهارمین

گردهمایی دبیران

نظام پیشنهادها در
آبفا شیراز

چهارمین گردهمایی دبیران نظام
پیشــنهادها در آبفا شیراز برگزار
شد.
با توجه به درخواســت دبير نظام
پذيرش و بررسي پيشنهادها و با
همت واحد آموزش و تشــکیالت
چهارميــن گردهمايــي دبيران
كارگروه هاي نظام پيشــنهادها
با عنوان "آمــوزش فراخوان" در
شــرکت آب و فاضالب شــیراز
برگزار شد.
ســعید فتح الهی راد تدریس این
دوره را بر عهده داشت.
نظــام پيشــنهادها بــا هــدف
بهره منــدي از خــرد و قــوه
تفكــر جمعــی از دبیــران برای
فرهنگ ســازی و بهبود بررسی
پیشــنهادهای واصلــه به صورت
ماهیانــه اقــدام بــه برگزاری
گردهمایی دبیران کارگروه نظام
می نماید.در ایــن گردهمایی ها
روش های ارزیابی پیشــنهادهای
دریافت شده و گزارش عملکرد
دبیران کارگروها ارائه می شود.

تکریم مقام
مادران و
همسران شهدای
سفر کرده در
آبفا شیراز

کسب رتبه خیلی خوب در حوزه سالمت اداری توسط آبفا شیراز

آبفا شیراز عنوان شرکت خدمت رسان برتر را از آن خود کرد
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آبفا شیراز عنوان "شرکت
خدمت رسان برتر" را از آن
خود کرد

آبفا شــیراز عنوان " شــرکت خدمت رسان
برتر" بر اســاس ارزیابی عملکرد سال  94را
از آن خود کرد.
با عنایت به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد
ســال  94وبگاه اینترنتی شرکت های آب و
فاضالب سراسر کشور توسط کمیته ارزیابی
وبگاه هــا و انتخاب این شــرکت به عنوان
شــرکت خدمت رســان برتر ،لوح تقدیری
از ســوی رئیس هیات مدیــره و مدیر عامل
شرکت مهندســی آبفا کشور به شرکت آبفا
شــیراز به پاس قدردانی از تالشهای صورت
گرفته اهدا شد.
در متن این لوح تقدیر آمده اســت :رشــد
و توســعه خدمات الکترونیکی ،زمینه ســاز
ارائه خدمــات بهینه به مــردم عزیز میهن
اسالمی است که حاصل تالش و همت واالی
کارکنان و مدیران آن مجموعه ،در کســب
عنوان "شرکت خدمت رسان برتر" بر اساس
ارزیابی عملکرد سال  94می باشد.

آبفا شیراز عنوان رتبه خیلی
خوب در حوزه سالمت اداری
وصیانت از حقوق مردم در
سال  1394را از آن خود کرد

شــرکت آب و فاضالب شــیراز عنوان رتبه
خیلی خوب در حوزه سالمت اداری وصیانت
از حقوق مردم در سال  1394را کسب کرد.
حمیدرضا جانباز ،رییس هیئت مدیره و مدیر
عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
با اهدا لوحی از کسب عنوان رتبه خیلی خوب
در حــوزه ســامت اداری وصیانت از حقوق
مردم در سال  1394تقدیر کرد.
در متــن این لوح آمده اســت :امید اســت
در ســال اقتصاد مقاومتی ،اقــدام و عمل و با
اســتعانت از خداوند متعال هرچه بیشتر در
خدمــت نظام جمهوری اســامی ایران و در
اجرای برنامه های ســامت اداری و صیانت
از حقوق مردم با تکریم ارباب رجوع ،ترویج
فرهنگ عفاف و حجاب پیــرو منویات مقام
معظم رهبری موفق وسرافراز باشید.

برگزاری کارگاه آموزشی
انگیزه و خالقیت در آبفا شیراز
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معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز :

پروژه اجرایی تصفیه خانه فاضالب صدرا در حال اجرا است
معاون مهندسی و توســعه آبفا شیراز گفت :پروژه اجرایی تصفیه خانه
فاضالب صدرا در حال اجرا است.
بهروزی تصریح کرد :عملیات اجرایی ساختمانی تصفیه خانه فاضالب
صدرا شامل کارگاه ،تهیه نقشه اجرایی ،عملیات خاک برداری و تجهیز
در حال اجرا است.
بهمن بهروزی اظهار داشــت :در سال  83مقرر شد زمین تصفیه خانه
جدید صدرا تحویل شرکت آب و فاضالب شیراز شود که این مهم در
سال جاری انجام شده است.
معاون مهندســی و توسعه آبفا شیراز افزود :ســاخت این تصفیه خانه

فاضالب از محل اعتبار مسکن مهر در حال اجرا است.
وی گفت :جانمایی طرح تصفیه خانه جدید صدرا بر اساس طرح جامع
شهر توسط شرکت عمران صدرا مشخص شده ،شرکت عمران صدرا با
در نظر گرفتن فاصله از حریم فعلی شــهر و تاکیدات سازمان حفاظت
محیط زیســت با مجوز شــرکت آب منطقه ای فارس ،محل مورد نظر
احداث تصفیه خانه جدید صدرا مشخص گردید.
وی افزود :تمام مجوزها اخذ و مشاورین طرح تصفیه خانه جدید صدرا
انتخاب شــده که امیدواریم در صورت تامین اعتبار ،پروژه مذکور در
زمان بندی اعالم شده توسط پیمانکار تکمیل گردد.

همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س)

تکریم مقام مادران و همسران شهدای سفر کرده در آبفا شیراز
به مناسبت گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام البنین (س) از مادران
و همسران شهدای شرکت آب و فاضالب شیراز تقدیر شد.
در مراســمی که به مناســبت گرامیداشت ســالروز وفات حضرت
ام البنین (س) روز تکریم مادران و همســران شــهدا برگزار شــد
مدیرعامل آبفا شــیراز گفت :مادران شهدا تجلی واقعی ایثار هستند
کــه به تبعیت از زنــان بزرگی همچون حضــرت ام البنین (س) با
تربیت فرزندان والیتمدار ،تاریخ مادران حماسهساز را برای همیشه
ماندگار ساختند.
ا...بخــش نظرپور با یادآوری خاطراتی از جنگ و ایثار اظهار داشــت:
مادران در کربالی ایران ،همچون حضرت امالبنین(س) بهشــت را به

بهای تقدیم جان عزیزترین جگرگوشــههای خود خریدند و به بهترین
نمونه و الگوی صبر و صالبت در جغرافیای انسانی تبدیل شدند.
وی افزود :مادران شــهدا نیز به تأســی از این بزرگ زن تاریخ اسالم،
سرداران واقعی عواطف انســانی در دوران دفاع مقدس هستند که به
رغم عاطفه و مهر عمیق مادرانه از فرزندان خود در راه عزت اســام و
آرمانهای ارزشمند انقالب اســامی گذشتند و به همین دلیل همواره
شایسته تقدیر و سپاس همه افراد جامعه بوده و خواهند بود.
در پایان این مراســم که به همت مشاور امور بانوان و شورای فرهنگی
و امور ایثارگران برگزار شــده بود ،مدیرعامل با تقدیم هدایایی از این
عزیزان تجلیل نمود.

برگزاري يك دوره مسابقه پرس سينه قدرتي برادران

هيات ورزش صنعت آب و برق فارس يك دوره مسابقه پرس سينه
توســط هيئت پرورش اندام فارس با حضور  16نفر از شــركتهاي
تابعــه صنعت آب و برق فارس در ســه رده وزني  80 ،70و 90
كيلوگرم برگزار نمود ،كه در نهايت نفرات ذيل حائز مقام قهرماني
گرديدند .داوري اين دوره از رقابت ها توســط حسيني و شهبازي
انجام گرفت.
رده وزني  70كيلوگرم  :علي شريفي مقام اول  -پيمان ايالمي مقام
دوم و سجاد پيوسته مقام سوم
رده وزني  80كيلوگرم  :مجيد اسدالهي مقام اول  -حامد طاووسي
مقام دوم و رضا رحماني مقام سوم
رده وزني  90كيلوگرم  :حامد مرادي مقام اول  -عليرضا عسگري
مقام دوم و محمد مهدي رنجبر مقام سوم.

برگزاری مسابقات واليبال برادران شركت آبفا شيراز

تربيت بدني آبفا شــيراز يك دوره مسابقه واليبال با حضور  4تيم در
سالن شهداي دادگستري بصورت دوره اي برگزار نمود  .اسامي نفرات
تيم هاي قهرمان اول تا سوم اين مسابقات به شرح ذيل مي باشد.
رديف

کارگاه آموزشــی انگیزه و خالقیت مقدماتی
در شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
با توجه به درخواســت دبير نظام پذيرش و
بررسي پيشنهادها ،كارگاه آموزشي “ ،انگيزه
و خالقيت مقدماتي” در نظام پيشنهادها ويژه
كاركنان شركت ،با تدریس دكتر سعيد فتح
الهي راد ،در تاالر آب برگزار شد.
برگزاری این دوره با مشارکت واحد آموزش
و تشکیالت و با هدف ایجاد انگیزه و افزایش
دانش خالقيت مهارتی بود.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله:
در پى روزى و نيازها ،ســحر خيز باشــيد؛ چرا كه حركــت در آغاز روز،
[مايه] بركت و پيروزى است.

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

معاونت بهره بهرداري

معاونت مالي و پشتيباني

معاونت درآمد

 1امير شايانفر

 2محمد شايانفر
 3جعفر ايران نژاد

مهرداد دهقاني

غالمحسين يونسي

عنايت ا ...مهبودي

محسن عباسي

ولي رمضاني

محمد رضائي

علي اكبر اكبري

ا ...داد دهقان

 4هادي حميدي
 5محمد رضا جهانديده بهزاد زارع
 6مسعود دارائي
 7حميد روستا
 8عباس سميعي

جواد رضايي

مهرداد سبزواري

شهرام رمضاني

محمد مهدي روستا

محمد علي زارعي

عليرضا حدادي

احمد باختر نيا

برگزاري دوره آموزش عملي و مسابقه مچ
اندازي برادران هيات ورزش

هيات ورزش صنعت آب و برق فارس يك دوره آموزش و مسابقه مچ
اندازي توسط ياحسيني رئيس كميته مچ اندازي استان فارس با حضور
 16نفر از شــركتهاي تابعه صنعت آب و برق فارس در سه رده وزني
 80 ، 70و  90كيلوگرم برگزار نمود ،كه در نهايت نفرات ذيل حائز
مقام قهرماني گرديدند.
آقايان:
رده وزني  70كيلوگرم  :علي شــريفي مقام اول  -پيمان ايالمي مقام
دوم و سجاد پيوسته مقام سوم
رده وزني  80كيلوگرم  :مجيد اســدالهي مقام اول  -فرزاد كاوه مقام
دوم و حامد طاووسي مقام سوم
رده وزني  90كيلوگرم  :حامد مرادي مقام اول  -محمد مهدي رنجبر
مقام دوم و سعيد عسگري مقام سوم

امام صادق عليه السالم :
صله رحم ،انسان را خوش اخالق ،با سخاوت و پاكيزه جان مى نمايد
و روزى را زياد مى كند و مرگ را به تأخير مى اندازد.
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تاثیر سوء ماهواره بر جوانان

بی تردید با وقوع انقــاب صنعتی در غرب و
گســترش پیامدهای اقتصاد سرمایه داری در
جوامــع غربی و به دنبال آن تغییرات ســریع
و گســترده در عرصه های سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگــی چهره جهــان به طرز
چشــمگیری دگرگون شد .این اتفاق با توجه
به رشد و گسترش رفاه اقتصادی در جهان و
تغییر در سبک و الگوی زندگی مردم طبیعی
بود ،اما این رویداد همراه با گسترش وسایل
ارتباط جمعی مانند تلویزیون و ماهواره مسایل
نو و جدیــدی را برای کشــورهایی که تنها
پذیرنده و دریافــت کننده ظواهر محصوالت
اقتصادی و فرهنگی غرب بودند ،ایجاد کرد.
در این سال ها ،صنعت پوشاک و لوازم آرایشی
نیز گسترش قابل توجهی پیدا کرد و بسیاری
از بازارهای جهان را در دست خود گرفت.
در این میان به ویژه از دهه  ۱۹۶۰ما شــاهد

شکل گیری جدی پدیده مد و مد گرایی در
غرب می باشــیم ،پدیــده ای که از آن زمان
تاکنون تاثیــر مثبت و منفی فراوانی بر جوامع
مختلف سراسر جهان داشته است.
از این زمان ،پرداختن به ظاهر لباس و آرایش
چهره به صورت مد شکل جدی تری به خود
گرفت و درهمین راســتا بنگاه های اقتصادی
بزرگی شــکل گرفتند که امروز ما آنها را به
صورت غول های مارک دار در زمینه پوشاک
و لوازم آرایشی می بینیم.
از دهــه  ۱۹۹۰بــه این طرف عــاوه بر
تحوالت عظیم و گسترده سیاسی ،تحول مهم
و شگرف دیگری در عرصه فرهنگ صورت
گرفت و آن ظهور پدیده ماهواره بود ،پدیده
نویــی که مرزهای سیاســی را درنوردید و
جهــان را با فرهنگ هــای گوناگون به هم
مرتبــط ســاخت .تغییر ،خصوصیــت تمام
فرهنگهاســت ،ولی میزان و مسیر تغییر از
فرهنگی به فرهنگ دیگر و از زمانی به زمان
دیگر متفاوت است.
بــرای مثال ،کشــور مــا در عرصــه ورود
فناوری های جدید در چند دهه پیش دچار
تغییر و تحوالتی شد .در این تحوالت ،آداب
و رســوم رو به سســتی نهاد ،بدون آن که
جامعه بتواند فرهنگ سنتی گذشته را تثبیت
یا فرهنگ نوین صنعتی را کامال جذب کند.
در زمان حاضر مساله اساسی این نیست که
چگونه می توان فرهنگ ملی و بومی را حفظ
کرد ،بلکه مساله این است که چه باید کرد
تا فرهنگ جامعه را ارتقاء داد و به فرهنگ
بهتــری تبدیــل نمود .در ایــن میان ،نقش
رسانه در تغییرات فرهنگی جامعه ،محوری
اساسی به شمار می رود.

3
برگزاري آموزش عملي و
مسابقه فوتبال روي ميز برادران

قرآن كريم علت و فلســفه حجــاب را چنين
بيان مي دارد« :براي اين كه شــناخته نشوند
و مــورد اذيت واقــع نگردنــد» ؛ چراكه آنها
تجســم كرامت و عفاف در جامعه هســتند و
حرمــت دارند .عالمه طباطبايــي درمورد اين
آيه مي نويسد« :پوشاندن همه بدن به اين كه
اهل عفت و حجاب و صالح و سدادند ،نزديك
تر اســت .در نتيجه وقتي به اين عنوان شناخته
شدند ،ديگر اذيت نمي شوند؛ يعني اهل فسق
و فجور متعرض آنها نمي گردند».
اين فلســفه قرآن كريم را درمورد حجاب به
راحتــي مي توانيم در جوامع امروز بشــري به
چشــم ببينيم كه چگونه آمــار تجاوزها و باج
خواهــي از زنان در محيط هــاي مختلف -چه
اماكن آموزشــي و چه در محيــط هاي كاري
مانند كارخانه ها ،كارگاه ها و ادارات -به طور
وسيعي در كشورهاي غربي افزايش يافته است.
بســياري از زنــان در محيط كار خــود با باج
خواهي جنســي و ارعاب و تهديد همكاران و
مديران ارشــد خود ،روبه رو مي شــوند .طبق
بررسي ها مشخص شده است كه آزار و اذيت
جنسي در كشورهاي صنعتي جهان باعث شده
تــا از هر ده زن يك نفر كار خود را رها كرده
و بيكار شود .كســاني كه از سوي كارفرمايان
خود موردسوءاســتفاده جنسي قرار گرفته اند،
عمدت ًا با افسردگي روحي مواجه اند.
گزارش ســازمان ملل كه با بررسي وضعيت
 23كشــور جهان تهيه شــده است ،مي گويد
اين سوءاستفاده ها مدام درحال افزايش است
و 60درصد زنان شاغل كه مورد سوء استفاده
جنســي قرار مي گيرند ،به خاطر حفظ آبرو از
شكايت عليه اين آزارها صرف نظر مي كنند.
گذشته از اين بحث ،حجاب و پوشيدگي امري
اســت كه خود به خود باعث ارزشمندي زن و

تصویر گر  :حمیدرضا مصیبی

افزايش قدر و منزلت او مي شــود .اين قاعده
كلي جوامع انســاني است كه هر اندازه چيزي
به وفور و آساني در دسترس عموم قرار گيرد،
از ارزش آن كاســته مي شود و اگر رسيدن به
آن به راحتي ميســر نباشــد و دور از دسترس
قــرار گيرد ،ارزش و اعتبار بيشــتري پيدا مي
كند .زن و نيازهاي جنســي نيــز از اين قاعده
مستثني نيستند.
ويل دورانت در اين زمينه مي نويسد:
«خــودداري از انبســاط و امســاك در بذل و
بخشش بهترين سالح براي شكار مردان است
 ...مرد جوان به دنبال چشــمان پر از حياست
و بــي آن كه بدانــد ،حس مي كنــد كه اين
خودداري ظريفانه از يــك لطف و رقت عالي
خبر مي دهد».
همچنيــن در جــاي ديگر مي گويــد« :آنچه
بجوييــم و نيابيــم ،عزيز و گرانبها مي شــود.
زيبايــي به قدرت ميل بســتگي دارد و ميل با
اقناع و ارضا ،ضعيف و با منع و جلوگيري قوي
مي شود».
در روايــات اســامي تعابيري چــون ريحانه
در مورد زن به كار رفتــه كه مظهر ظرافت و
طراوت شــمرده مي شــود .حجاب وسيله اي
بــراي حفظ طراوت و ظرافت قرار گرفته تا در
ميان چشــم هاي ناپاك جامعــه به پژمردگي
كشــانده نشود .قرآن كريم هم زنان بهشتي را
كه يكي از نعمت هاي بزرگ بهشت مي داند،
با وصف پوشــيدگي و محجوبيــت ذكر نموده
است كه دست احدي به آنها نرسيده است« :
همانند مرواريدهاي پوشيده و پنهان در صدف
هستند».
« در آنجا زنان زيبايي هســتند كه پيش از آن
دســت هيچ انس و جني به آنها نرسيده گويي
ياقوت و مرجان هستند».

هيات ورزش صنعت آب و برق فارس يك دوره
آموزش عملي در خصوص طريقه مســابقات
فوتبــال دســتي و آموزش قوانين اســتاندارد
جهاني اين رشــته و ســپس مســابقه توسط
آقايــان محمد جعفر فراصــت ((مربي ،داور و
رئيس انجمن فوتبال روي ميز فارس)) و مجيد
علمدار ((مربــي ،داور و رئيس انجمن فوتبال
روي ميز شــيراز)) با حضور  14تيم دو نفره از
شركت هاي تابعه صنعت آب و برق فارس به
صورت دو حذفي برگزار گرديد ،كه در نهايت
پس از يك سري بازي هاي تماشایي تيم الف
شركت آبفا شيراز با تركيب هومن شهبازي و
رضا رنجبر به مقام قهرماني رسيدند ،تيم توليد
برق فارس با تركيب علي اكبر محمدي و بهنام
عليزاده دوم شد ،تيم توزيع نيروي برق شيراز
با تركيب ميثم پور احمدي و مسعود جوكار به
مقام سومي رسيدند.

برگزاري آموزش عملي
و مسابقه فوتبال روي ميز
خواهران

هيــات ورزش صنعــت آب و بــرق فارس
يك دوره آموزش عملــي در خصوص نحوه
برگزاری مســابقات فوتبال دســتي و قوانين
استاندارد جهاني اين رشته برگزار کرد.
همچنین پس از این دوره آموزشی مسابقه ای

حرکت به سوی هدف

شــبی ،بــرف فراوانــی آمــد و همهجا را
سفیدپوش کرد.دو پسر کوچک با هم شرط
بســتند که از روی یک خط صاف ،از راهی
عبور کنند که به مدرســه میرســید .یکی
از آنان گفت« :کار ســادهای است!» ،بعد
به زیر پای خودنگریســت که با دقت گام
بردارد .پس از پیمودن نیمی از مسافت ،سر
خودرا بلند کردتا بــه ردپاهای خودنگاه
کند .متوجه شــد که به صورت زیگ زاگ
قدم برداشته اســت .دوستش را صدا زدو
گفت« :ســعی کن که ایــن کار را بهتر از
مــن انجام دهی!» پســرک فریادزد« :کار
سادهای است!»،بعد سر خودرا باال گرفت،
به د ِر مدرسه چشم دوخت و به طرف هدف
خودرفت .ردپای او کام ً
ال صاف بود.

توســط محمدجعفر فراصــت ((مربي ،داور
و رئيس انجمن فوتبــال روي ميز فارس)) و
مجيد علمدار ((مربــي ،داور و رئيس انجمن
فوتبال روي ميز شــيراز)) با حضور  7تيم دو
نفره از شــركت هاي تابعه صنعت آب و برق
فارس به صورت دوره اي برگزار شد.
در پایان این دور از مسابقات ،تيم ج شركت
آبفا فارس با تركيب ســارا اميني و ســولماز
صادق لو به مقام قهرماني رســيدند ،تيم آبفا
شيراز با تركيب فرزانه صداقت و زهرا صفي
ياري نايب قهرمان شــد و تيم ب شــركت
آبفا فارس ســركار خانم زهرا شــرافتي كه
به صورت انفرادي در اين مســابقات شركت
نموده به مقام سومي رسيدند.

تيم شنا خواهران آبفا شيراز
نايب قهرمان مسابقات شنا صنعت
آب و برق استان فارس شد
تيم شــنا خواهران شركت آبفا شيراز بر سکوی
دوم قهرمان مســابقات شــنا صنعت آب و برق
استان فارس ایستاد.

امام على عليه السالم :
ّ
انسان ،با نيت خوب و اخالق خوب ،هب تمام آنچه رد جستجوى آن است،
از زندگى خوش و امنيت محيط و روزى زياد ،دست مى يابد.
برگزاري يك دوره مسابقه تنيس روي ميز دوبل خواهران

به گزارش تربيت بدني شركت آب و فاضالب
شيراز مسابقات شنا خواهران صنعت آب و برق
استان فارس در استخر مجموعه ورزشي حجاب
به ميزباني شــركت آب و فاضالب شــيراز به
صورت آزاد در  6رده سني برگزار گرديد ،كه
در نتيجه تيم شنا شركت برق منطقه اي فارس
با كســب  86امتياز به مقام قهرماني رســيد،
تيم شنا شركت آبفا شــيراز با  82امتياز نايب
قهرمان شد و تيم آبفا روستايي فارس با كسب
 16امتياز عنوان سومي را به خود اختصاص داد.
اعضاي تيم شنا شركت آبفا شيراز را خانم ها :
فرزانه صداقــت ،مژده كريمي نژاد ،مريم خلج،
پامال محمدي و ناهيد شرافتي تشكيل مي دادند.
سرپرستي تيم را سركار خانم محمدي بر عهده
داشتند.

برگزاری مسابقات فوتسال برادران شركت آبفا شيراز

تربيت بدني شــركت آبفا
شــيراز يك دوره مســابقه
فوتســال آقایان پرســنل
و فرزنــدان در مجموعــه
ورزشي حمزه با حضور 12
تيم در يك جدول دو حذفي
برگــزار نمود .سرپرســتي
و داوري اين مســابقات را
عباس ســميعي ،عليبرز فتحي ،رحيم جوكار ،محســن نعمتي و بيژن جوكار بر عهده داشتند .نتایج
مسابقات به شرح زیر حاصل شد:
رديف

صعود گروه كوهنوردي هيات ورزش
صنعت آب و برق فارس به قله  3300متري
هماگ بندرعباس
بر اساس تقويم تدوين شده  ،گروه كوهنوردي
هيات ورزش صنعــت آب و برق فارس به قله
 3950متري هماگ بندرعباس اعزام شد.
اســامي گروه كوهنوردي در اين صعود به شرح
ذيل مي باشــد :ســياوش رزمجوئي  -حسين
مرادي  -ســيد احمــد قانع  -يدا ...روســتا -
عبدالحميــد زارعيان  -صمــد جمالي  -محمد
رضا درخشــان  -آرش محمدي  -سيد حسام

هيات ورزش صنعــت آب و برق فارس در يك
دوره مســابقه تنيس روي ميز دوبــل با حضور
تيم هاي شــركت هاي تابعــه صنعت آب و برق
فــارس برگزار نمود كــه در نهايت نفرات ذيل
حائز مقام شدند:
مقام اول  :شــركت آبفا شــيراز الف با تركيب
خانم ها (حانيه رنجبران و فاطمه بلوركش)
مقام دوم  :شركت آبفا فارس با تركيب خانم ها (شهرناز كيهان و فاطمه دهقاني)
مقام سوم  :شركت آبفا شيراز ب با تركيب خانم ها (فرزانه صداقت و زهرا دهقانپور)

مقام اول
تصفيه خانه آب (نمازي)

مقام سوم

مقام دوم

بهره برداري منطقه  2تصفيه خانه فاضالب (شماره )1

1

رحيم همتي

حسين رسول نژاد

عنايت ا ...مهبودي

2

كريم همتي

جالل حدادي

بهزاد زارع

3

پيمان زارع

مرتضي زينالي

فرزاد عبدا ...نژاد

4

حسين مرادي

عبدالخالق قاطعي

جواد اقبال سعيد

5

علي نوروزي

عابد قرباني

مهدي بني هاشمي

6

محمد مهدي روستا

فيروز گله زن

آرين رستمي

7

فرهاد روستا

عليرضا غالمي

علي اكبر اكبري

8

بهروز شباني

حسين محنت

حسين كشاورز

برگزاري مسابقه پرتاب پنالتي بسكتبال
برادران در آبفا شیراز

برگزاري مسابقه پنالتي فوتسال برادران
در آبفا شیراز

زارعيان  -محمد رضا نجفــي  -احمد نامجو -
حسین باقری.
برگزاري مسابقه پرتاب پنالتي بسكتبال
خواهران
هيات ورزش صنعت آب و برق فارس يك دوره
مســابقه پنالتي بســكتبال درون سبد با حضور
كاركنان شــركت هاي تابعه صنعت آب و برق
فارس برگزار نمود.
در پایان این دوره از مسابقات نفرات ذيل حائز
مقام گرديدند:
خانم ها :ســعيده جوانمردي از شــركت آب و
فاضالب شــيراز مقام اول  -فاطمه سليماني از
شركت آب و فاضالب روستائي فارس مقام دوم
و ناهيد شرافتي از شركت آب و فاضالب شيراز
مقام سوم.

هيات ورزش صنعت آب و برق فارس يك
دوره مســابقه پنالتي بسكتبال درون سبد با
حضور  22نفر از شركت هاي تابعه صنعت
آب و برق فارس به داوري عباس سميعي و
هومن شــهبازي برگزار نمود ،كه در نهايت
نفــرات ذيل حائز مقــام گرديدند :آقايان:
سعيد عسگري از شركت توزيع برق شيراز
مقام اول ،مصطفي همتي از آبفا شــيراز مقام
دوم و قاســم معصومــي از شــركت آب و
فاضالب روستائي فارس مقام سوم .

هيــات ورزش صنعــت آب و بــرق فارس
يك دوره مســابقه پنالتي فوتسال با حضور
 25نفر از شــركت هاي تابعه صنعت آب و
برق فارس به داوري عباس سميعي و هومن
شــهبازي را برگزار نمود و در نهايت نفرات
ذيل حائز مقام قهرماني گرديدند:
آقايان :مهدي رنجبر ،شايان ايرجي و قاسم
معصومي از شركت آب و فاضالب روستائي
مقام هاي اول تا ســوم را به خود اختصاص
دادند.

نشریه داخلی
شرکت آب و فاضالب شیراز

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

برگزاري مسابقه بدمينتون
انفرادي خواهران

هيــات ورزش صنعت آب و بــرق فارس يك
دوره مســابقه انفرادي بدمينتــون خواهران را
توســط هيئت بدمينتون فارس با حضور  8نفر از
شــركت هاي تابعه صنعت آب و برق فارس به
صورت دوره اي برگزار نمود .فاطمه بلوركش از
شركت آبفا شيراز به مقام قهرماني رسيد ،سهيال
فيروزي از شركت آبفا فارس نايب قهرمان شد و
اعظم ابراهيمي از توزيع برق فارس و مريم خلج
از آبفا شيراز مشترك َا به مقام سومي رسيدند.

برگزاري مسابقه بدمينتون دوبل
خواهران در آبفا شیراز

هيــات ورزش صنعــت آب و برق فــارس يك
دوره مســابقه دوبل بدمينتون خواهران را توسط
هيئــت بدمينتون فارس با حضــور  4تيم دو نفره
از شــركت هاي تابعه صنعت آب و برق فارس به
صورت دوره اي برگــزار نمود ،كه در نهايت تيم
الف شــركت آبفا فارس با تركيب خانم ها سهيال
فيروزي و فاطمه دهقاني به مقام قهرماني رسيدند،
تيم آبفا شيراز الف با تركيب مريم خلجي و فاطمه
بلوركش نايب قهرمان شــد و تيم ب شركت آبفا
شيراز با تركيب مرضيه منفرد و سعيده رنجبر به
مقام سومي اين دوره از رقابت ها رسيدند.

برگزاري يك دوره آموزش عملي و
مسابقه تيراندازي خواهران

هيات ورزش صنعت آب و برق فارس يك دوره
آمــوزش تئوري و عملي تيراندازي برگزار کرد و
سپس مسابقه ای توسط سركار خانم زهرا دهقاني
((مربي و داور هيئت تيرانــدازي)) با حضور 15
نفر از خواهران پرسنل شركت هاي تابعه صنعت
آب و برق فارس برگــزار گرديد كه در نهايت
پس از يكســري رقابت تماشائي خانم ها :فرانك
عصفوري از شــركت توزيع بــرق فارس به مقام
قهرماني رســيد ،اعظم ابراهيمي از شركت توزيع
برق فارس نايب قهرمان شــد و فاطمه روشــن
ضمير از شركت توليد برق فارس به مقام سومي
اين دوره از رقابتها نائل گرديد.

