یکم تا هفتم تیرماه
هفته صرفه جویی در مصرف آب
گرامی باد
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قدردانی معاون
شرکت مهندسی آبفا کشور
از میزبانی آبفا شیراز

***

کسب رتبه برتر آبفا شیراز
در ارزیابی وب سایت های
صنعت آب وبرق کشور

***

برگزاری جلسه
مدیر عامل آبفا شیراز با یاوران
شورای اسالمی شهر شیراز

برگزاری جلسه کمیته بحران در آبفا شیراز
بــا هدف ایجاد زیر ســاخت های الزم بــرای جلوگیری از
بحران ،جلســه کمیته بحران شرکت آب و فاضالب شیراز
تشکیل شد .به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا

شیراز ،پیشگیری از بحران وآمادگی برای مقابله با بحران از
اهمیت خاصی برخوردار است و همه
ادامه در صفحه 2

***

اقدامات شورای فرهنگی
آبفا شیراز در ماه مبارک رمضان

***

برگزاری سمینار مدیریتی
نظام آراستگی  5Sدر آبفا شیراز

برگزاری نمایشگاه پوستر

برگزاری مسابقات ورزشی

اعزام کاروان زیارتی به حرم مطهر

در آبفا شیراز

در آبفا شیراز

بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی

***

برگزاری جلسات آموزشی
شناخت پروژه بازنگری نظام
پیشنهادها در آبفا شیراز

درج پیامهای صرفهجویی
روی قبوض آب بها

با نصب سایه بان بر روی کولر ،عایق بندی کانال ها  ،تنظیم شناور آب
و تعویض به موقع پوشال ها از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم.
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امام علی (ع) :آفت کار ،نداشتن دلبستگی به آن است.

برگزاری جلسه کمیته بحران در آبفا شیراز

خربهای کوتاه
انتصاب بازرس قانون مدیریت خدمات
کشوری شرکت آب و فاضالب شیراز

کوروش امامــی فر به
عنوان بــازرس قانون
مدیریــت خدمــات
کشوری شرکت آب و
فاضالب شیراز منصوب
شد.
بــا حکــم ا...بخــش
نظرپــور ،رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامل
آبفا شــیراز و پیشــنهاد مدیرکل دفتر مدیریت
عملکردکه به تایید کمیته سالمت اداری و صیانت
از حقوق مردم رســیده ،کوروش امامی فر برای
مدت  3ســال به عنوان بازرس موضوع ماده 91
قانون مدیریت خدمات کشــوری شرکت آب و
فاضالب شیراز منصوب شد.
در متــن این انتصاب آمده اســت :انتظار دارد با
جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این
ماده (رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری)
بازرسی های الزم را به عمل آورده و ضمن رعایت
بی طرفی و امانتداری ،گزارش های متقن خود را
مطابق با ترکیبات مقرر در دســتورالعمل اجرایی
مواد (91و )92قانون تهیه و ارائه نمایید.

ادامه از صفحه اول

دســتگاه های اجرایی را موظف ساخته از قبل برای مقابله با حوادث
احتمالــی برنامه ریزی کنند و با یکدیگر تعامل و همکاری داشــته
باشــند تا در هنگام بروز حوادث بتواننــد در کم ترین زمان ممکن
بحران را مدیریت نمایند.
هدف از برگزاری جلســه کمیته بحران در آبفا شــیراز هماهنگی،
برنامه ریــزی و پیش بینی تمهیدات الزم جهت تامین آب شــرب
شهری و جلوگیری از مصرف بی رویه است.

در این جلسه ضمن بازبینی فهرست اعضاء ،آیین نامه و شرح وظایف
کمیته ،شاخص های کلیدی نیز به منظور پایش عملکرد کمیته بحران
و بالیا با نظر اعضاء به تصویب رســید همچنین مقرر شــد شرکت
آب و فاضالب شــیراز نســبت به برخورد و قطع انشعاب مشترکین
پرمصرف اقدام و همچنیــن کمیته ای جهت نظارت بر مصرف آب
تشــکیل و ضمن شناسائی مشترکین پر مصرف و غیر قانونی مراتب
جهت برخورد اعالم شود.

برگزاری دوره آموزشی
بازآموزی اعضای کمیته های بررسی نظام پیشنهادها در آبفا شیراز

انتصاب اعضای کمیته آب بدون درآمد
و مدیریت مصرف در آبفا شیراز

اعضای کمیته آب بدون درآمد و مدیریت مصرف
در شرکت آب و فاضالب شیراز منصوب شدند.
با توجه به دســتورالعمل معاونــت وزیر نیرو در
خصوص تهیه برنامه جامع کاهش آب به حساب
نیامــده ،کمیته ای تحت همین عنــوان در آبفای
شیراز تشکیل شد و اعضای آن معرفی و منصوب
شدند.

سرپرست امور کنترل کیفیت و
آزمایشگاه منصوب شد

نــادر مهران بــد به
عنــوان سرپرســت
امــور کنترل کیفیت و
آزمایشــگاه منصوب
شد.
بــه حکــم ا ...بخش
نظرپــور ،رئیس هیات
مدیــره و مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب شیراز و به پیشنهاد معاون
بهره بــرداری و تولید ،نــادر مهران بد به عنوان
سرپرســت امور کنتــرل کیفیت و آزمایشــگاه
منصوب شد.

دوره آموزشی بازآموزی اعضای کمیته های بررسی نظام پیشنهادها
در شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شــیراز ،با هدف
ایجاد بســتر مناســب جهت مشــارکت کارکنان در راستای بهبود
گــردش کار ،ارزیابی بهره وری ،تقلیل هزینــه های تولید و توزیع،
بهبود شــرایط ایمنی ،کاهش عملیات اداری و بهبود سیســتم ها ...

برگزار شــد .این دوره به منظور ترویج و تقویت فرهنگ مشارکت
و همکاری در امور شــرکت  ،تبیین جایــگاه و ارتقای ظرفیت نظام
پذیرش و بررســی پیشــنهادها و ایجاد انگیزش و بهبود زمینه های
رشد و گسترش ایده توسط دبیر کمیته و با هماهنگي دفتر آموزش
و تشکیالت برگزار شد.
تدریس این دوره را دکتر فتح اللهیراد بر عهده داشت.

تازه های کتاب در کتابخانه آبفای شیراز
تعــدادي كتاب در زمينه هاي تخصصــي و عمومي به مجموعه
كتابخانه شركت آب و فاضالب شيراز اضافه شد.
بر اســاس این گزارش كتابهای جديد با سرفصل ها و عناوين
مختلف در زمينه تخصصي آب و فاضالب ،روانشناســي ،ادبي و
علمی به مجموعه كتابخانه شركت آب و فاضالب شيراز اضافه
شد .كتابخانه شركت آب و فاضالب شيراز بالغ بر هشت هزار
جلــد کتاب دارد كه افزون بر پنج هــزار و  300عنوان كتاب
فارســي و  400عنــوان كتاب التين با ســرفصل ها و عناوين
مختلف و همچنین نشــریات تخصصی و مشترک در كتابخانه
موجود است.
گفتني اســت كتابخانه شركت آب و فاضالب شيراز مقام دوم
را بعد از كتابخانه شركت آب و فاضالب تهران دارد و تاکنون
موفق به کســب لوح تاسيس كتابخانه و لوح و تنديس كتابدار

برتر از طرف معاون وزير در امور تحقيقات و منابع انســاني در
اولين دوره انتخاب كتابداري برتر صنعت آب و برق در ســال
 85شده است.
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امام علی (ع) :تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.

اعزام كاروان راهيان ميثاق با واليت آبفا شيراز در مراسم سالگرد امام خميني
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خربهای کوتاه
برگزاری جلسات آموزشی شناخت پروژه
بازنگری نظام پیشنهادها در آبفا شیراز

جمعي از مشتاقان حضرت امام
خميني به ميزباني شركت آبفا
شيراز جهت حضور در مراسم
بزرگداشت سالروز ارتحال
بنيانگذار انقالب اسالمي به مرقد
مطهر آن حضرت اعزام شدند.
تهيه وسيله اياب و ذهاب ،غذا،
اسكان و پيش بيني امكانات
درماني بخشي از اقدامات رفاهي
بود كه توسط آبفا شيراز براي
شركت كنندگان در اين مراسم
تدارك ديده شده بود.

جلسات آموزشی شــناخت پروژه بازنگری نظام
پیشــنهادها در شــرکت آب و فاضالب شــیراز
برگزار شد.
جلسات آموزشی شــناخت پروژه بازنگری نظام
پیشــنهادها در  4گروه 12نفره طــی دو روز در
ساختمان اداره مرکزی شــرکت آب و فاضالب
شیراز برگزار شد.

توصیههایی را برای کاهش مصرف آب کولرهای آبی
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز ،معاون
بهره برداری و تولید آبفا شــیراز توصیههایی را برای کاهش
مصرف آب کولر ارائه کرد:
 - 1در ابتدای فصل گرما ،باید کولرها سرویس شده و از عدم
نشتی آب در شــیلنگ ،شیر تامین آب ،شناور و سایر قطعات
مطمئن شد.
 - 2شیر شناور کولر باید بررسی شده و از صحت کارکرد آن
برای جلوگیری از سر ریز آب مطمئن شویم.
 - 3نصب ســایهبان بر روی کولر جهــت جلوگیری از تابش
مستقیم نور خورشید (ترجیحا به رنگ سفید)
 - 4انتخــاب کولر با توجه به ظرفیت هوادهی و حجم فضایی
که کولر باید خنک نماید.
 - 5اســتفاده از کلیدهــای ترموســتات به نحــوی که این
کلیدهای هوشمند با توجه به اندازه گیری دمای محیط ،روشن
و خاموش شــده و از مصرف بیهوده انــرژی الکتریکی و آب
جلوگیری نماید.
 - 6استفاده از کولرهای به رنگ سفید که بیشترین بازتابش
نور را دارند.
 - 7عایقبندی کانال کولر و رنگ آمیزی کانال کولر با رنگ
سفید جهت بازتابش نور خورشید
 - 8درصــورت امکان بــه منظور کاهش مصــرف انرژی

الکتریکــی همچنین کاهش مصرف آب ،تــا آنجا که ممکن
است از دور تند کولر کمتر استفاده گردد.
 - 9اســتفاده از پوشال مناسب با قدرت جذب آبگیری بیشتر
(استفاده از دو پوشال بهجای یک پوشال)
وی همچنین خاطرنشــان کرد :در صورت رعایت موارد ذکر
شــده ،مصرف آب کولر به میزان  20تــا  30درصد کاهش
مییابد.

مدرس این جلســات ســعید فتح اللهی راد بود و
توضيحاتي در زمينه نظام پيشنهادها ارائه کرد.
وی همچنین با نگاهی به جایگاه فرآیند بررســی
در نقشــه فرآیندهای نظام پیشنهادها به بررسی
موضوعات غیــر قابل طرح به عنوان پیشــنهاد و
رويکردهاي الزم براي بررسي پيشنهاد پرداخت.
در جلســات آموزشی شــناخت پروژه بازنگری
نظام پیشنهادها چالش هاي بررسي پيشنهاد و نیز
نظارت هــای بر اجرای پیشــنهادها مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.
موضوع درخواست تجدید نظر در بررسی پیشنهاد،
پارامترهای تعیین نتیجه بررســی و نقش مديران
در نظام پيشنهادها از دیگر محورهای مورد بحث
در این جلسات بود .
برگزاری جلسه آموزشی شناخت مفهومی
نظام پیشنهادها در آبفا شیراز
جلسه آموزشی شــناخت مفهومی نظام پیشنهادها
در شرکت آبفا شیراز برگزار شد.

ترنم وحی ،آبفا شیراز را به رقابت فراخواند
در راســتای ترویج معارف قرآنی پرسنل شــرکت آب و فاضالب شیراز با

حضور در مسابقه ی(ترنم وحی  )3از کتاب تفسیر " سوره مبارکه حجرات"

با هم به رقابت پرداختند.
شــورای فرهنگی و مشــاور امور بانوان و خانواده به مناســبت ماه مبارک
رمضان و در راستای ترویج معارف قرآنی اقدام به برگزاری مسابقه ی(ترنم
وحی  )3از کتاب تفســیر " ســوره مبارکه حجرات" نوشته حجت االسالم
قرائتی با عنوان " آداب و اخــاق" ویژه همکاران صنعت آب و برق کردند
منبع مســابقه کتاب تفسیر سوره حجرات تالیف حجت االسالم و المسلمین
حاج آقا قرائتی بود.
این مسابقه در سطح شرکت به صورت تستی و تشریحی و با حضور مسئولین
برگزاری مسابقه برگزار شد.
تعداد برگزیدگان در این مسابقه  7نفر است که به منتخبین یک عدد ربع سکه بهار آزادی یا معادل ریالی آن اهدا خواهدشد.

با توجه به نامه دبیر نظام پیبشــنهادها و هماهنگی
به عمل آمده جلســه آموزشــی شناخت مفهومی
نظام پیشنهادها در شرکت آبفا شیراز برگزار شد.
در این جلســه آموزشی نقش ،ويژگي و كاركرد
نظــام پيشــنهادها به عنــوان يكــي از ابزارهاي
مديريت مشــاركتي شرح داده شــد و مباني و
مفاهيم مديريت مشــاركتي ،تاريخچه و ســابقه
نظام پيشنهادها ،فلسفه و اهداف نظام پيشنهادها،
ويژگي هاي يك نظام پيشنهادهاي موفق و نكات
قابل توجه در اين نظام ،مورد بررسی قرار گرفت.
مدرس این دوره سعید فتح اللهی راد بود.
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رسول اکرم (ص) :هرکس عمل زشتی را بشنود و آن را را برمال کند ،مانند کسی است
که آن را انجام داده است.
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خربهای کوتاه

اقدامات شورای فرهنگی آبفا شیراز در ماه مبارک رمضان

تکریم ارباب رجوع از منظر
آیات و روایات

اشاره:

طرح تکریم مــردم و جلب رضایت ارباب رجوع،
یکی از هفت برنامه تحول کشــور اســت که به
منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب
شورای عالی اداری رسیده و در حال اجراست.
اساســا ،احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست
آوردن رضایتمندی مردم در سیســتم های اداری
نظام اسالمی ایران ،هدف نهایی طرح تکریم است
و آن ،نیــاز نهفته ای میان مردم و دســتگاه های
اجرایی بود که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ،این نیاز را کشف و به همه دستگاه ها ،ابالغ
نمود.
اصو ًال طرح تکریم را می توان
در امور زیر خالصه کرد:

 .1پایبندی به اخالق اسالمی

قرآن کریم از انســان های با ایمان و نیکوکار به
«بهتریــن مخلوقات عالم» یــاد می کند؛ آنجا که
الصال ِ ِ
حات
می فرمایــد( :إنَّ الَّذین آ َمنُوا و َعملــوا َ
َ
اولئک ُهم خَ یْ ُر ال ْبَریَّه)
در واقع ،ارزش وجودی یا کمال هســتی انســان،
در ســنجش و مقایسه با موجودات دیگر مشخص
می گردد و اگر انســان ها به کمال واقعی خود در
ســایه اخالق و رفتار انسانی رسیدند در آن هنگام
اســت که دارای ارزش شده و از موجودات دیگر
برتر و واالتر خواهند بود.
همان طور که می دانیم ،اشرف مخلوقات خداوند،
وجــود مقدس رســول اکرم (ص) اســت .وجود
مبارکش از نظر «حســن خلــق» در چنان درجه
اعالیی قــرار گرفته که قــرآن کریم ،درباره اش
می فرمایــد( :إن َ
َّک ل َ َعلی خُ لُــقٍ عظیم) و در جای
دیگر ،ایشــان را الگــوی تمام مؤمنــان ،معرفی
می نماید و می فرماید:
سول ّ
کان ل َُکم فی َر ِ
الل ا ُْس َو ٌة َح َسنَة)
(لَق َْد َ
لذا ،برای کسانی که در راه خدمت به مردم بوده و
همواره با آنان در ارتباط و مراوده هستند ،سزاوار
است که به آن بزرگوار و نیز معصومان (ع) ،از نظر
رفتار و کردار و حرکات و سکنات اقتداء کرده ،تا
هم خشنودی خداوند را جلب و هم رضایت مندی
مردم را فراهم آورند.
الف) متّصف بودن به صفت تقوا و خداترسی

خداوند در قرآن کریم می فرماید:
( َواتَقَوا ّ
الل الَّذی أنتُم ب ِه ُمؤ َمنون)
اساســا ،هر پســت و منصبــی در اســام ،عنوان
مســئولیت ،وظیفــه و امانت را در بــر دارد .پس
کســانی که منصبی و مســئولیتی را در جامعه به
عهده دارند ،باید افرادی امانتدار و صالح باشــند
و هیچ گاه از مســئولیت خود سوء استفاده ننمایند
یا حقوق دیگران را ضایع نســازند؛ همچنین ،آنان
باید با ناظر دانســتن خداوند متعال بر اعمال خود،
از اقــدام یا رفتار و گفتاری کــه باعث رنجش یا
بی احترامی نســبت به دیگران شود ،پرهیز کنند و
همیشه خشنودی خداوند و رضایت مردم را مدنظر
داشته باشــند ،و این همه حاصل نمی شود ،جز با
داشتن خصیصه «تقوا و خداترسی».

دبیرشورای فرهنگی شرکت آب و فاضالب
شــیراز با اشــاره به غبار روبــی نمازخانه
شرکت در ماه مبارک رمضان گفت :در ماه
نزول قرآن همه روزه قرآن قرائت می شد.
اکبــر انتظار مهدی افــزود :در ماه مهمانی
خدا ،امام جماعت نسبت به قرائت دعاهای
ماه مبــارک رمضان اقدام نمــود و نیز در
خصوص اهمیت لیالی قدر و لزوم اســتفاده
از این شبها و احیا شبهای قدر صحبت کرد.

وی با تاکید بر تبلیغات محیطی در شرکت
و نمازخانه متناسب با ماه نزول قرآن اظهار
داشــت :نسبت به فضا ســازی نمازخانه با
توجه به شهادت حضرت علی (ع) اقدامات
الزم انجام شد .دبیرشورای فرهنگی شرکت
آبفا شیراز به ارسال پیام تبریک به مناسبت
والدت امام حسن (ع ) اشاره کرد و گفت:
در ســالروز والدت امام حسن مجتبی(ع) با
توزیع عطر از نمازگزاران پذیرایی شد.

وی افزود :به مناســبت شــهادت حضرت
علی(ع) در سیستم اتوماسیون برای کارکنان
پیام تســلیت ارســال گردید همچنین در
خصوص روز قدس و تشــویق کارکنان به
شــرکت در راهپیمایی این روز اقدام شده
است .انتظارمهدی همچنین از تهیه و توزیع
لوح فشــرده ترتیل قرآن بین کارکنان خبر
داد و ابراز داشت :مقرر شد از خادمان نماز
نیز تقدیر گردد.

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

تيم شــنا برادران شــركت آبفا شيراز
قهرمان مســابقات شنا صنعت آب و برق
استان فارس شد.
به گــزارش تربيــت بدني آبفا شــیراز،
مسابقات شــنا برادران صنعت آب و برق
اســتان فارس در استخر مجموعه ورزشي
مخابرات فارس به ميزباني شــركت برق
منطقــه اي در دو رشــته كرال ســينه و
قورباغه در  7رده سني برگزار شد.
در این دوره از مسابقات تيم شنا شركت
آبفا شــيراز با اقتدار كامل و كسب 174
امتياز به مقام قهرماني رسيد ،برق منطقه
اي فارس با  81امتياز نايب قهرمان شــد
و آب منطقه اي فارس با كسب  71امتياز
عنوان ســومي را به خود اختصاص داد و
تيم هاي توزيع بــرق فارس و آبفا فارس
به ترتيب به مقام چهارم و پنجم دســت

يافتند.
اعضاي تيم آبفا شــيراز را مهدي طغرائي،
محمدعلي حيدري ،امين فروتني ،احســان
اردالن ،حسين افتخار ،جواد رضائي ،هومن
شــهبازي ،مجتبي جوكار ،مــراد مرادي،

برگزاری مسابقات جام رمضان

غالمرضا شاه عفو ،آريا مرادي ،حميدرضا
ارجمنــدي ،فريبرز عــوض دواني و احمد
خليلي تشکیل می دادند.
مربيگری تيــم را نويد خليلي ســرمربی
هیات شنای استان فارس عهده دار بود.

برگزاری مسابقات دارت برادران آبفای شيراز
تربيت بدني شركت آبفا شیراز در ماه مبارک رمضان يك دوره
مسابقه دارت در دو گروه به صورت  301دبل فینیش با حضور
 9نفر در سالن دارت باشگاه عفیف آباد برگزار نمود.
این مســابقات در مرحله نهایی و فینال بــه صورت  501دبل
فینیش  3از  5برگزار شد.
برگزاری این دوره از مســابقات را رضا نجفــی عهده دار بود.
مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات به شرح زیر شناخته
شــدند :لطف ا ...نادري از آزمايشگاه مقام اول  ،بیژن قشقایی از
واحد خسارت مقام دوم و سعید حیدریان از خدمات مقام سوم.

رســول اکرم (ص) :محبوب ترین اعمال نزد خدا آن اســت که به مومنی شــادمانی
برسانی ،گرسنگی او را رفع کرده و گرفتاری اش را برطرف کنی.
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با حضور ورزشکاران آبفا شیراز

تيم طنابكشي صنعت آب و برق فارس در مسابقات سراسري وزارت نيرو نايب قهرمان شد
تيم طنابكشــي صنعت آب و بــرق فارس
در مسابقات سراســري وزارت نيرو يادبود
شــهداي صنعــت آب و بــرق بــا حضور
ورزشــکاران آب و فاضالب شــیراز نایب
قهرمان شد.
به گــزارش کمیتــه ورزش در دوازدهمين
دوره مســابقات طنابكشي خواهران وزارت
نيرو به ميزباني هيئــت ورزش صنعت آب
و برق اســتان گيالن با حضــور  12تيم از
سراسر كشور برگزار شد.
در این مسابقات تيم صنعت آب و برق استان

خربهای کوتاه
برپایی نمایشگاه پوستر
با موضوع «آب» در محل شرکت آب و
فاضالب شیراز
نمایشگاه پوستر با موضوع «آب» به مناسبت هفته
صرفه جویی در سالن ورودی شرکت آبفا شیراز
برپا شد.

مركزي قهرمان و تيم صنعت آب
و برق استان فارس نايب قهرمان
و تيــم صنعت آب و برق اســتان
مازندران به مقام سومي اين دوره
از رقابت ها رسيد.
الزم به ذكر اســت كه از شركت
آبفــا شــيراز خانم هــا خديجه
زورقي (بازيكن) و آرزو آقا بابایي
(سرپرســت ،بازيكــن) در تيــم
طنابكشي صنعت آب و برق استان
فارس حضور داشتند.

برگزاري اولين جشنواره ورزشي هيئت ورزش صنعت آب و برق استان فارس
اولين جشــنواره ورزشــي هيئت ورزش
صنعت آب و برق استان فارس با مشاركت
حــدود  320نفر از كاركنــان و خانواده
همكاران صنعت آب و برق فارس برگزار
شد.

به نقــل از کمیته ورزش اولين جشــنواره
ورزشــي هيئــت ورزش صنعــت آب و
برق اســتان فارس به صورت كوهپيمايي
مشــترك در محل كوه دراك شــيراز با
حضور پرشــور كاركنان شركت هاي آبفا
شيراز ،توزيع نيروي برق فارس ،آبفا فارس
و به ميزباني شــركت توزيــع نيروي برق
شيراز برگزار شد .این جشنواره از ساعت
 6صبح تا  11نیمروز برپا بود.
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به منظــور افزايــش انگيزه كــودكان و
نوجوانان به ورزش ،مسابقات پرش جفت
و پرتاب توپ مدسين بال در رده سني زير
 12سال نيز برگزار شد و در پايان برنامه
به برندگان هر دو مسابقه مذكور جوايزي
اهدا گرديد .همچنين به  25نفر از شركت
كنندگان به قيد قرعه هدايايي به رسم ياد
بود تقديم شد.

هدف از برگزاری این نمایشــگاه ترویج فرهنگ
مصــرف بهینه و تاکید بر کمبود آب اســت .این
نمایشگاه با موضوع آب در هفته اول صرفه جویی
در مصرف آب برپا شد.

نمایشگاه محیطی آب از آثار هنرجویان رشته های
طراحی و گرافیک است که با بیش از  100پوستر
و طرح در این نمایشگاه شرکت کرده اند.
همچنیــن در ایــن نمایشــگاه تعــدادی از آثار
هنرجویان استثنایی در کنار بقیه آثار بیانگر ایجاد
زیبایی هــا و طراوت با اســتفاده از نعمت آب و
هشداری برای بحران آب به چشم می خورد.
مسابقات جام رمضان؛

برگزاری مسابقات شطرنج خواهران در
شركت آبفا شيراز

مسابقات شطرنج خواهران در شركت آبفا شيراز
برگزار شد.

در مسابقات دارت خواهران صنعت آب و برق استان فارس

بانوان دارت باز آب و فاضالب شیراز سوم شدند
مســابقات دارت صنعت آب و برق استان
فارس به ميزباني شركت آبفا فارس با حضور
 7تيم از شــركت هاي بــرق منطقه اي فارس
(الــف و ب) ،آب و فاضالب فــارس (الف و
ب) ،آب و فاضالب شــيراز ،توليد برق فارس
و توزيع برق فارس در ســالن دارت مخابرات
برگزار شد.
در اين دوره از مســابقات تيم برق منطقه اي
فــارس مقام اول را كســب نمــود ،تيم توليد
برق فارس نايب قهرمان شــد و تيم خواهران
شــركت آبفا شيراز مقام ســومي اين دوره از
رقابت ها را کسب كرد.
اســامي تيم شركت آبفا شــيراز :فريبا يزدان
پور -زهرا خادمي  -پريناز طهماسبي  -فاطمه
رنجبران و مژده كريمي نژاد (سرپرست)

به گــزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا
شیراز ،تربيت بدني شركت آبفا شيراز به مناسبت
ماه مبارک رمضان يك دوره مســابقه شطرنج به
صــورت دوره اي برگزار نمود كه به ترتيب آرزو
آقابابایی ،ليال كريمي و ماهروز پرويزي مقام هاي
اول تا سوم را به دست آوردند.
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رسول اکرم (ص):
نزد من شکستن شاخهای از درخت همچون شکستن بال فرشتگان است.

گزارش اجرای پیشنهاد
پیشنهاد دهنده  /پست سازمانی

خانم محبوبه عریانی

محل خدمت:

عنوان پیشنهاد

اقدامات انجام شده

اپراتور تلفن مرکز پیام

مركز 122

گذاشتن سطل بازیافت
مخصوص کاغذهای باطله

قرار دادن سطل های
مخصوص کاغذهای باطله
در ساختمان های شرکت

عبدالرضا حسینی
اپراتورتلفن مركزپيام

مركز 122

تبليغات در رسانه هاي
گروهي در خصوص
استفاده از مخزن

الدن مهدیخانی
اپراتورتلفن مركزپيام

مركز122

اصالح پيام گوياي
تلفن 122

اجرای پیشنهاد شماره  93118 :در شرکت آب و فاضالب شیراز

مزایای پیشنهاد
 کمک به حفظ محیط زیست کمک به فرهنگ سازی درراستای اهمیت بازیافت

 جلوگیری از بی آب شدناطالع رسانی در خصوص استفاده
مشترکین در مواقع رفع اتفاقات
از مخزن ذخیره آب به خصوص در
و تعمیرات و همچنین در فصول
آپارتمان ها در مواقع رفع اتفاقات
کم آب سال
و تعمیرات و همچنین در فصول کم
 افزایش رضایت مندیآب سال در جراید و روزنامه های
مشترکین شرکت
کثیراالنتشار

پخش پیام گویای تلفن 122
با صدای آقا

 برقراری مکالمه مناسب از طرفتماس گیرنده با مرکز 122
 آگاهی رسانی به مشترکین درخصوص ضبط مکالمات

شماره پیشنهاد

92013

93118

93127

اجرای پیشنهاد شماره  92013 :در شرکت آب و فاضالب شیراز

داستان یک پیشنهاد

ايده آمبوالنس از كجا بود؟
جنــگ در کنار همه ویرانــی هایی که دارد
موجب پیشرفت علم نیز می شود .نیاز جامعه
به گذر از بحران با سرعت باال آن جامعه را
به سمت تفکر و پیشــنهادهای سازنده سوق
می دهد ،یعنــی با کمترین امکانات به دنبال
بیشترین بازدهی و کارائی هستند.
به پیشــنهاد یک افسر نظامی برای جلوگیری
از مــرگ و میر ســربازان مصــدوم قبل از
رســیدن به مراکز درمانی ،در سال 1847
در اسپانیا بیمارســتان های سیاری دایر شد
که مصدومین را در حیــن جابجائی درمان

آمبوالنس فورد مدل تی مربوط به سال ۱۹۱۶

کنــد .آنها خودروهایی با نام  ambulanciasبا
تجهیزات اولیه پزشکی ایجاد کردند.
اجرای پیشنهاد فوق و ارتقای آن طی سال ها
موجب تحول عظیمی شد.

آمبوالنس درشکهای مربوط به سال  ۱۸۹۵در نیویورک

مشورت

دو نفر مهندس مدت یک ماه وقت را صرف یافتن راه
حل های مسئله کنترلی پیچیده ای نمودند و  27راه حل گوناگون
را یافتند .این دو سپس جلسه ای با مشارکت  11مهندس جوان و کم تجربه
تشکیل دادند و در مدت زمانی کمتر از  25دقیقه ،تمامی آن  27راه حل در طی جلسه
را ارائه کردند.

نتیجه گیری :مشورت و واژه های مترادف آن از شور و در لغت از شار -شارالعسل -به
معنای بیرون آوردن عسل ناب از کندو گرفته شده است و در اصطالح برخورداری از هم
فکری در کارها و رای تخصصی خردمندان برای انتخاب اصلح است .زیرا دریافت
پیشنهادها و ایده ها موجب رهنمون شدن به سوی بهترین اندیشه ها و محکم
تر شدن نظر و دور ماندن از خودپسندی و خودرایی است که گاه
شکست های جبران ناپذیر را در پی دارد.

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
شماره  185و  - 186خرداد و تیرماه 1395

امام مهدى عليهالسالم :هيچ چيز مانند نماز ،بينى شيطان را به خاك نمیمالد.

راه رستگاری

چند توصیه اخالقی از بزرگان
قرآن

مطالب زیر گزیده ای از توصیه ها و وصایای بزرگان دینی ما اســت
كه به شاگردان و اطرافیان خود فرموده اند .آن ها را به اختصار ذكر
می نماییم .باشد كه كالمشان چون صاعقه ای بر قلبمان بدرخشد و
راهنمایمان در تاریكی ها باشد.
نماز

شــما را ســفارش می كنم به اینكه نمازهایتــان را در بهترین و با
فضیلــت ترین اوقات آنها به جا بیاوریــد و آن نمازها با نوافل51 ،
ركعت است؛ پس اگر نتوانســتید 44 ،ركعت بخوانید و اگر مشغله
های دنیوی نگذاشــت آنها را به جا آورید ،حداقــل نماز توابین را
بخوانید [نماز اهل انابه و توبه هشت ركعت هنگام زوال است].
 مرحوم عالمه طباطبایی و آیت اهلل بهجت از ایشــان نقل می كنندكه می فرمودند« :اگر كســی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به
مقامات عالیه نرسد مرا لعن كند».
 مرحوم آقای سید هاشــم رضوی هندی می فرمایند :روزی یكیرا بــه محضر آقــای قاضی آوردند كه مثال آقا دســتش را بگیرد و
راهنمایی اش كند .مرحوم آقای قاضــی فرموده بودند« :به این آقا
بگویید كه نماز را در اول وقت بخواند ».بعد معلوم شــد كه آن آقا
وسواس در عبادات داشته و نماز را تا آخر وقت به تأخیر می انداخته
است.
 اما وصیت های دیگر ،عمده آنها نماز اســت .می فرمودند نماز رابازاری نكنید اول وقت به جا بیاورید با خضوع و خشوع .اگر نماز را
تحفظ كردید همه چیزتان محفوظ می ماند و تســبیح صدیقه كبری
ســام اهلل علیها كه از ذكر كبیر به شمار می آید و آیت الكرسی در
تعقیب نماز ترك نشود.
دعا در قنوت نماز

آقای قاضی می فرمودند این دعا را در قنوت نماز بخوانید :خداوندا
محبت خود را و محبت كسانی را كه دوست داری و محبت كسی كه
تو را دوست دارد و عملی كه مرا بسوی محبتت برساند را ؛ روزی ما
بفرما و محبت خود را محبوب ترین چیزها نزد ما قرار بده.

آیت اهلل نجابت می فرمودنــد :آیت اهلل میرزا علی قاضی به مرحوم
آیت اهلل شــیخ علی محمد بروجردی (از شــاگردان برجسته آقای
قاضی) فرموده بودند كه« :هیچ گاه از قرآن جدا مشــو و ایشــان تا
آخر عمر بر این ســفارش آقای قاضی وفادار و پایبند بود .هر وقت
از كارهای ضروری و روزمره فارغ می شــد ،قــرآن می خواند و با
قرآن بود».
 آقای ســید محمد حسن قاضی می فرمایند« :چند سفارش ایشانعبارت اســت از :اول روخوانی قرآن ،می فرمودند قرآن را خوب و
صحیح بخوانید.
 توصیه دیگر ایشــان راجع به دوره تاریخ اسالم بود .می فرمودندیك دوره تاریخ اســام را از والدت حضرت پیغمبر(صلی اهلل و علیه
وآله) تا  255هـ.ق یا  260هـــ.ق بخوانید .و بعد از عمل به این ها
می فرمودند برو نمازشب بخوان!»
 آیــت اهلل قاضی در نامه ای به آیــت اهلل طباطبایی می فرمودند:«دستورالعمل ،قرآن كریم است؛ آن قره العیون مخلصین را همیشه
جلوی چشم داشته باشید و با آن هادی طریق مقیم و صراط مستقیم
ســیر نمایید و از جمله سیرهای شــریف آن قرائت است به حسن
صورت و آداب دیگر ،خصوص در بطون لیالی»...
 و نیز« :بر شــما باد به قرائت قرآن كریم در شب با صدای زیبا وغم انگیز ،پس آن نوشیدنی و شراب مومنان است .تالوت قرآن كمتر
از یك جزء نباشد».
نماز شب

پژوهش ها نشان می دهد گردو برای
سالمت عمومی بدن بسیار موثر است.
با خوردن تنها  ۳قاشق غذاخوری (۵۱
گرم) روغن گردو پس از گذشــت ۴
ساعت ،وضعیت رگ های خونی بهبود
می یابد.
مطال
عات
اخیر نشــان مــی دهد که
اگــر در طــول روز تعــدادی گردو
بخورید ،در برابــر بیماری های قلبی
ایمن می شوید .پزشکان همچنین بر
این عقیده هســتند کــه روغن گردو
به ویــژه موجب بهبود ســلول های

اندوتلیال می شــود .این سلول ها در
دیواره رگ هــای خونی قرار دارند و
نقش مهمــی در قابلیت ارتجاعی آنها
ایفا می کنند .گردو سرشار از منگنز
و مس بوده و حاوی منیزیم و فسفر نیز
می باشد .گردو حاوی بیشترین میزان
ویتامین های  B۶، B۱و  B۵می باشد.
همچنین در گردو ویتامین هایی نظیر
 E - B۳و  B۲هم وجود دارد.
موسسه غذا و دارو توصیه کرده است
که برای سالمت قلب روزانه  ۳۰گرم
گردو بخورید.

از وسایل نزدیکی به خداوند
که در روایات به آنها اشاره شده است:
الف :اطاعت از خدا و اجراى فرمان هاى الهى

امام على (ع) در نهج البالغه در خطبه  110فرمود:
بهترین چیزى که به وسیله آن مىتوان به خدا
نزدیک شد ایمان به خدا و پیامبر اوست .زیرا
ریشه اصلى حرکت هاى سازنده و مثبت ،ایمان
است .
ب :جهاد در راه خدا

دومین وسیله ،جهاد در راه خدا است زیرا جهاد
قلّه رفیع اسالم است .فلسفه جهاد به عنوان قلّه
رفیع اسالم ،باعث بقاء اسالم و رشد و بالندگى آن
و وسیله ع ّزت و سر بلندى جامعه اسالمى است
و بدون جهاد ،حیات مکتب اسالم تضمین نخواهد
شد.
ج :اخالص

تقرب به خدا کلمه اخالص و
یکى از وسایل ّ
شهادت به یگانگى خداست « کلمه اخالص که
هماهنگ با فطرت انسانى است » یعنى عبودیت و
الوهیت مخصوص ذات پروردگار است و آدم مومن
باید هرگونه شرک و بت پرستى را نفى نماید و
همه کارها را فقط براى او انجام دهد.
د :برپادارى نماز

«اما نماز شب پس هیچ چاره و گریزی برای مومنین از آن نیست ،و
تعجب از كســی است كه می خواهد به كمال دست یابد و در حالی
كه برای نماز شــب قیام نمی كند و ما نشنیدیم كه احدی بتواند به
آن مقامات دست یابد مگر به وسیله نماز شب».
 عالمه طباطبایی می فرمودند« :چون در نجف اشرف برای تحصیلمشرف شدم ،از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی گاه گاهی به محضر
مرحوم قاضی شــرفیاب می شدم تا یك روز در مدرسه ای ایستاده
بودم كه مرحوم قاضی از آن جا عبور می كردند .چون به من رسیدند،
دست خود را روی شــانه من گذاردند و گفتند :ای فرزند! دنیا می
خواهی نماز شب بخوان ،آخرت می خواهی نماز شب بخوان!»
 حاج ســید هاشم حداد می فرمودند« :مرحوم آقا خودش این طوربود و به ما هم این طور دستور داده بود كه در میان شب وقتی برای
نماز شب برمی خیزید ،چیز مختصری تناول كنید ،مث ً
ال چای یا دوغ
یا یك خوشــه انگور یا چیز مختصر دیگری كه بدن شما از كسالت
بیرون آید و نشاط برای عبادت داشته باشید».

تاثیر خوردن گردو بر سالمت را جدی بگیریم
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كارتون :فرهاد بهرامی

یکى از وسایل قرب به خدا نماز است که حضرت
فرمود« :برپا داشتن نماز حقیقت دین است» زیرا
نماز پایه اصلى دین و ستون خیمه آن است.
و :روزه

تقرب به خدا روزه ماه رمضان
یکى از وسایل ّ
است «روزه ماه رمضان سپرى در برابر عقاب و
کیفر است» از این که روزه را به عنوان سپر عقاب
معرفى کرده است براى آن است که سرچشمه
اصلى گناهان وسوسه هاى شیطان و از ابزار شیطان،
هواى نفس است .در واقع روزه انسان را از جهان
بهائم خارج و به سوى فرشتگان مىبرد و او را به
خدا نزدیک مىکند.
ه :صدقه پنهانى و آشکار

تقرب به خدا صدقه پنهانى است
یکى از اسباب ّ
«صدقه پنهانى که کفّاره گناهان است و صدقه
آشکار که از مرگ هاى بد پیشگیرى مىکند».
در نتیجه به نظر می رسد که این کالم امام
على«ع» که مىفرماید « :هر كس مىخواهد بداند
منزلت او نزد خداى متعال چگونه است ،باید ببیند
منزلت خداى متعال نزد وى چگونه مىباشد؛ زیرا
هر كس كه ُمخیّر گشته است بین دو امر :امر دنیا و
آخرت .هر كس امرآخرت را بر دنیا مقدم داشته و
اختیار مىكند ،پس او خدا را دوست مىدارد ،و هر
كس امر دنیا را مقدم داشته و آن را برمىگزیند و
اختیار مىنماید ،پس خداى متعال رانزد وى منزلتى
نیست» بهترین میزان برای سنجش خودمون برای
نزدیکی به خداست.
بخش نهج البالغه ؛ سایت تبیان

خبرهای کوتاه

وسایل تقرب به خدا
امام رضا عليه السالم فرمود:
به خداوند خوش بين باش ،زيرا هر كه به خدا خوش بين باشــد ،خدا با گمان
خـوش او همراه است ،و هر كه به رزق و روزى اندك خشنود باشد ،خـداوند
به كردار اندك او خشــنود باشــد ،و هر كه به اندك از روزى حالل خشنود
باشـــد ،بارش سبك و خانـــواده اش در نعمت باشد ،و خـداوند او را به دنيا
و دوايـش بينا سازد و او را از دنيا به سالمت به دارالسالم بهشت مي رساند.

کسب رتبه برتر آبفا شیراز
درارزیابی وب سایت های صنعت
آب و برق کشور

شرکت آب و فاضالب شیراز حائز رتبه
برتر ارزیابی وب سایت های صنعت آب و
برق کشور شد.
شهریار زند ،مدیرکل دفتر فناوری و
اطالعات و آمار وزارت نیرو با ارسال
تقدیرنامه ای به شرکت آب و فاضالب
شیراز با اعالم کسب رتبه برتر وب
سایت این شرکت در راستای بهینه سازی
خدمات وب به مشترکان ،از تالش مدیران
و کارکنان این شرکت در استقرار دولت
الکترونیک قدردانی کرد.
در این تقدیرنامه آمده است ” :تحقق دولت
الکترونیک با استفاده از ابزار قدرتمند
«وب» از اهداف مهم در جهت ارتباط دو
سویه و دسترسی آسان تر مردم به خدمات
از طریق جایگاه الکترونیکی است.
براساس ارزیابی ساالنه جایگاه های
الکترونیکی صنعت آب و برق ،در سال
 ،1393آن شرکت در راستای بهینه سازی
خدمات «وب» به مشترکان در سه موضوع
اطالع رسانی ،تعامل و تراکنشی حائز رتبه
برتر شده است .بدینوسیله از تالش های
مدیریت و کارکنان آن شرکت در استقرار
دولت الکترونیک قدردانی می شود”.
در مهم ترین بخش های وب سایت
شرکت آب و فاضالب شیراز بخش های
متعددی مانند معرفی شرکت و واحدهای
مختلف قوانین و مقررات ،اخبار و خبرنامه
تصویری ،راه های ارتباطی ،نظام پیشنهادها،
گزارش های آماری ،ارتباط با مدیرعامل،
نظرسنجی و مدیریت مصرف ،بخش خدمات
الکترونیک در نظر گرفته شده است.
همچنین در سایت شرکت آب و فاضالب
شیراز برای اطالع رسانی بیشتر و ارائه
خدمات بهتر زیرسایت هایی چون آب و
هدفمندي يارانه ها ،سایت پرسنلی،سایت
پیمانکاران ،سایت امور بانوان و خانواده،
سایت امور ایثارگران،سایت امور فرهنگی
و سایت دفتر بحران و پدافند غیرعامل
راه اندازی شده است.
خدمات الکترونیکی سایت شامل خدمات
مشترکین اعم از ثبت تقاضا ،تغییر نام
مشترک ،تغییر تعرفه ،اطالعات قبوض،
واگذاری انشعاب موقت و تعرفه ها از دیگر
امکانات وبگاه آبفا شیراز است.
همچنین خدمات عمومی مالقات با
مدیرعامل ،تکریم ارباب رجوع ،شکایات و
انتقادات ،مناقصات و مزایدات ،اولویت های
تحقیقاتی شرکت ،طرح تولید پراکنده در
وب سایت شرکت آب و فاضالب شیراز
به آدرس  http://abfa-shiraz.irفراهم آمده
است.

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 :محمد صادق تقدس
آدرس :شیراز  -خیابان ساحلی شرقی  -بین پل حر و
پل هجرت شرکت آب و فاضالب شیراز
طراحی و اجرا:غالمعلی زارع

برگزاری جلسه مدیر عامل آبفا شیراز با یاوران شورای
اسالمی شهر شیراز

با حضور شــهردارمنطقه  7و یاوران شورای
اســامی شهر شــیراز جلســه ای پیرامون
بررســی مســائل و حل مشــکالت آب و
فاضالب در شــرکت آب و فاضالب شیراز
برگزار شد.
جلسه ای پیرامون مســائل و مشکالت آب
و فاضــاب با حضور ا..بخش نظرپور؛ رییس
هیات مدیره و مدیر عامل ،جمعی از مدیران
اجرایی شــرکت آب و فاضالب شــیراز و
رضا مســعودی ؛ شهردار منطقه  ،7رابطین و
یاوران شورای اسالمی شهر شیراز در سالن
کنفرانس شــرکت آب و فاضالب شــیراز
برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل و معاونین اجرایی
در بخش آب و در بخش فاضالب شرکت به
مسائلی که در مورد شبکه آبرسانی ،خطوط

انتقال و کیفیت آب و نیز مسائل و مشکالت
شــبکه و لوله گذاری فاضــاب مورد نقد و
بررسی قرار گرفت پاسخ دادند.
یاوران شورای اسالمی شهر شیراز با تشکیل

معــاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت
مهندســی آب و فاضالب کشور از میزبانی
شرکت آب و فاضالب شیراز در هفدهمین
گردهمایی سراسری رشد قدردانی کرد.
علی اصغر قانع ،معاون برنامه ریزی و توسعه
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور با
اهــدا لوحی از رئیس هیــات مدیره و مدیر
عامل آبفا شــیراز و میزبانی شرکت آب و
فاضالب شــیراز در هفدهمیــن گردهمایی
سراسری رشد قدردانی کرد.
در متن لوح آمده اســت:به این وســیله از
توجه و تالش جنابعالــی و همکاران ذیربط
آن شرکت در هماهنگی و میزبانی هفدهمین
گردهمایی سراسری رشد که با حضور قائم
مقام وزیر نیرو و معاون آب و آبفای وزارت
نیرو در شیراز برگزار شد تشکر و قدردانی
می شود.

برگزاری سمینار مدیریتی ؛

نظام آراستگی  5Sدر آبفا شیراز

جلســات متعدد و نظر خواهی از مسئولین،
مطلعین و نمایندگان ارگان ها و سازمان های
شیراز ،در انجام خواسته های به حق مردم و
شهروندان شیرازی اقدام می کنند.

اهدا لوح تقدیر معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهرداری شیراز به آبفا شیراز
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه
انســانی شــهرداری شــیراز با اهدا لوح از
عملکرد مدیر دفتر آمار و فناوری اطالعات
شرکت آبفا شیراز تقدیر کرد
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
آبفا شــیراز،احمد طالب زاده  ،معاون برنامه
ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهرداری
شــیراز بــا اهدا لــوح تقدیر از تالشــهای
ارزشــمند  ،همکاری ها و احساس مسئولیت
در گردآوری و ارائه به هنگام آمارهای ثبت
شده در ســالنامه آماری سال  1393شهر
شــیراز ،به عنوان مهم تریــن و معتبرترین
نشــریه مرجع آماری از امیــن رضا رجبی
قدردانی کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه
شرکت مهندسی آبفا کشور
از میزبانی آبفا شیراز در هفدهمین
گردهمایی رشد قدردانی کرد

ســمینار مدیریتی «نظام آراستگی  »5Sدر
شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
در راستای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه
و نظام منــد نمودن فعالیت ها و راهکارهای
کنترلی و نیاز سازماندهی و آراستگی محیط
کار سمینار مدیریتی « نظام آراستگی » 5S
در شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
مدرس این دوره رضا جوشن بود.

درج پیام های صرفه جویی
روی قبوض آب بها

قبــوض صادر شــده برای مشــترکین آب
در دوره اخیر با توجــه به آغاز فصل گرم،
خشکسالی ها و ضرورت فرهنگ سازی در
زمینه مصــرف بهینه آب ،به پیــام هایی با
مضمون لزوم مصرف بهینه مزین شده است.
ارائــه پیــام های صرفــه جویی بــا نکات
آموزشی در زمینه مدیریت مصرف از دیگر
بخــش های قرار داده شــده در این قبوض
بوده است.
گفتنی اســت درج پیام هــای صرفه جویی
روی قبــوض آب بها با همکاری مشــترک
روابط عمومی و امور مشترکین بوده است.

