کتاب و آب

هر دو در بحران هستند
اولی از مصرف کم و دومی از مصرف زیاد.
بیشتر بیندیشیم!
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بازدید مدیران و مسئولین کشوری و استانی

از غرفه آبفـا شیراز در کنفرانس ملی اقتصاد آب

اهدا لوح تقدیر
معاون برنامه ریزی و اقتصادی
وزارت نیرو به آبفا شیراز

با برگزاري مراسمي

از پرسنل ورزشكار آبفا
شیراز تقدیر شد

معــاون آب و آبفای وزیر نیــرو ،مدیرکل دفتــر نظام های
بهره برداری و حفاظت آب و آبفا ،مدیرعامل شرکت مهندسی
و نیز اعضای شورای شهر از غرفه آبفا شیراز در کنفرانس ملی
اقتصاد آب با شــعار «آب ،بهداشت و محیط زیست» بازدید
کردند.
رحیم میدانی ،معاون آب و آبفای وزیر نیرو که رییس نخستین
کنفرانس ملی اقتصاد آب بود و علی اصغر قانع ،مدیرکل دفتر
نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا ،حمیدرضا جانباز،
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور و

نیز اعضای شــورای شــهر شــیراز و جمعی دیگر از مدیران
استانی و کشوری از غرفه آبفا شیراز در کنفرانس ملی اقتصاد
آب با شــعار «آب ،بهداشت و محیط زیست» بازدید کردند.
گفتنی اســت طی این بازدیدها غرفه آبفای شیراز مورد توجه
ویــژه قرار گرفت .همچنین رحیم میدانی ،معاون آب و آبفای
وزیر نیرو که رییس نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب بود در
بازدیدی که از غرفه شرکت آب و فاضالب شیراز در نخستین
کنفرانس ملی اقتصاد آب با شــعار «آب ،بهداشــت و محیط
زیست» داشت از عملکرد این شرکت ابراز خرسندی کرد.

شهردار و اعضای شورای شهر از تصفیه خانه فاضالب
دراز مدت شماره  2شیراز بازدید کردند
مدیرعامل آبفا شیراز خبر داد :

برنامه اجرای  200کیلومتر توسعه
شبکه فاضالب شهر شیراز در سال جاری

مهندس نظرپور :

اتمام پروژه تصفیه خانه فاضالب شماره  2شیراز
جزء پروژه های اقتصاد مقاومتی است که تاکنون
 160میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده
و حدود  90میلیارد تومان دیگر به اعتبار نیاز دارد
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امام عـلى عليه السالم فرمود:
اسراف ،عامل تنگدستى است.
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خبرهای کوتاه
اهدا لوح تقدیر
معاون برنامه ریزی و اقتصادی
وزارت نیرو به آبفا شیراز

بر اساس ارزیابی ســاالنه جایگاه های الکترونیکی
صنعت آب و برق ،در سال  ،1395آبفا شیراز حائز
رتبه برتر شده است.
بر اساس ارزیابی ســاالنه جایگاه های الکترونیکی
صنعت آب و برق،در ســال  ،1395شــرکت آب و
فاضالب شــیراز در راســتای بهینه سازی خدمات
«وب» به مشــترکان در ســه موضوع اطالع رسانی،
تعاملی و تراکنشی حائز رتبه برتر شده است.
در متن لــوح علیرضا دائمی ،معــاون برنامه ریزی
و اقتصادی وزارت نیروکه به آبفا شــیراز اهدا شد
آمده اســت :تحقق دولت الکترونیک با استفاده از
ابزار قدرتمند «وب» از اهداف مهم در جهت ارتباط
دو سویه و دسترسی آســان تر مردم به خدمات از
طریق جایگاه الکترونیکی اســت.بر اساس ارزیابی
ساالنه جایگاه های الکترونیکی صنعت آب و برق،در
ســال  ،1395آن شرکت در راســتای بهینه سازی
خدمات «وب» به مشــترکان در سه موضوع اطالع
رسانی،تعاملی و تراکنشی حائز رتبه برتر شده است.
بدینوســیله از تالش های مدیریــت و کارکنان آن
شرکت در اســتقرار دولت الکترونیک در نخستین
سمینار « نقش توسعه دولت الکترونیک در پیشبرد
اهداف صنعت آب و برق » قدردانی می شود.

انتشار و چاپ مقاله محققین آبفا شیراز
در نشریات معتبر

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از تصفیه خانه فاضالب دراز مدت شماره  2شیراز
مدیرعامل آبفا شیراز :

قصد داریم  200کیلومتر توسعه شبکه فاضالب را در سال جاری اجرا کنیم

رئیس هیات مدیره
و مدیرعامــل آبفا
شــیراز وضعیــت
اجــرای شــبکه
فاضالب در ســال
 94را مطلــوب
اعالم کرد و گفت:
در سال  94حدود
 112کیلومتر شــبکه فاضالب کار شده که امســال قصد داریم این
میزان در توسعه شبکه را به  200کیلومتر برسانیم.
ا...بخش نظر پور در بازدید شــهردار و اعضای شورای شهر از تصفیه
خانه فاضالب دراز مدت شماره  2شیراز تصریح کرد :با احتساب شهر
جدید صدرا حدود  1400کیلومتر شبکه فاضالب باقی مانده که این
میزان تا قبل از الحاق شــهرک های اقماری و روستاهای شرق و غرب
 900کیلومتر بود اما با الحاق مناطق مهرگان ،دســت خضر ،ترکان،
قصر قمشه و گویم مطالعات فاز  1و  2انجام گرفته و میزان باقی مانده
شبکه فاضالب به  1400کیلومتر افزایش یافت.
وی گفت :جمعیت بهره مند از شــبکه فاضالب در شیراز بیش از 53
درصد اســت که این میزان نسبت به متوســط کشور بیشتر است و با
اتمام تصفیه خانه فاضالب شماره  2به  70درصد خواهد رسید.
رئیــس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا شــیراز گفت :عملیات اجرایی
شبکه فاضالب از سال  70شروع شد و تاکنون  1750کیلومتر شبکه
فاضالب اجرا شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا شــیراز گفت :در ســال 1385
تصفیه خانه وزیرآباد با ظرفیت  450هزار نفر در مدار قرار گرفت که
 81هزار متر مکعب فاضالب را در شبانه روز تصفیه می کند و پساب
آن برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده می گیرد.
با احتســاب  180هزار متر مکعب پساب در شبانه روز از تصفیه خانه
فاضالب کوتاه مدت و نیز 200هزار متر مکعب پســاب پس از اتمام
تصفیه خانه شماره  2این مقدار جمع ًا برای فضای سبز شهری ،باغات،
حاشیه اطراف و مزارع استفاده خواهد شد.
نظر پور اظهار داشت :تصفیه خانه شماره  2جمعیتی بالغ بر  550هزار
نفر را پوشــش می دهد و باالی  80درصد پیشرفت داشته و خط مایع
تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی افزود :تصفیه خانه شــماره  2در ســال  89شــروع شده و مدت
 3ســال به دلیل تحریم ها تعطیل شــد اما دوباره عملیات اجرایی آن
شروع و حتی از برنامه جلوتر است .وی در ادامه گفت :با اتمام تصفیه
خانه فاضالب دراز مدت جمعیت تحت پوشــش فاضالب یک میلیون

نفر می شود .نظرپور اتمام پروژه تصفیه خانه فاضالب شماره  2را جز
پروژه های اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و گفت 160 :میلیارد تاکنون در
این پروژه هزینه شــده و حدود  90میلیارد نیاز به اعتبار دارد که قول
مســاعد برای پرداخت و تضمین تامین اعتبار را گرفتیم اگر اعتبارها
به موقع تزریق شود به زودی شاهد بهره برداری این پروژه هستیم.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا شیراز :

عنوان " آب غیرشرب" را جایگزین کلمه " پساب " کنید

انتشار نتایج تحقیقات ،پژوهش ها و پایان نامه ها
در مجــات معتبر علمی با نمایه های جهانی نقش
مهمی را در ثبت دانش بشــری و معرفی محققان
در ســطح بین المللی ایفا می نماید .در این راستا
شــرکت آب و فاضالب شــیراز بستری را فرآهم
کرده تا اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران بتوانند
مقاله خود را درنشریات معتبر منتشر نمایند.
علیرضا احدی و ابوذر عاشــوری به انتشار و چاپ
مقاله « پیاده ســازی ســامانه اطالعات مکانی و
کاربرد آن در مدیریت و تصمیم ســازی شرکت
آب و فاضالب شهری» در نشــریه آب و توسعه
پایدار پرداختند.

معاون مهندســی و توسعه شرکت آب
و فاضالب شیراز گفت  :با احداث تصفیه
خانه فاضالب کلمه " آب غیرشرب" باید
جایگزین کلمه "پساب" شود.
بهمــن بهــروزی در بازدید شــهردار و
اعضای شورای شهر شیراز از تصفیه خانه
فاضالب دراز مدت شــماره  2شــیراز با
تاکید بر اهمیت آب ابراز داشت :تصفیه
خانه های فاضالب تاسیســات تولید آب
غیرشرب هستند پس می توان کلمه "آب
غیرشــرب" را جایگزین کلمه "پساب"
کرد.
بهمن بهروزی تمرکز شرکت آبفا شیراز
را در ســال جاری اجرای شبکه فاضالب
بر بخش های جنوبی و شــرق اعالم کرد

و گفت :در سال جاری اسناد مناقصه تهیه
شــده و بخش های جنوبی ،شرق و حاشیه
کمربندی و مناطق و بخش های نزدیک به
تصفیه خانه های فاضالب در برنامه اجرای
شبکه فاضالب قرار گرفته است.
بهروزی تحریم ها را علت وقفه  40ماهه
در اتمام پــروژه تصفیه خانــه فاضالب
شماره  2برشــمرد و گفت :شروع دوباره
کارگاه با این حجم و وســعت مشکالتی
داشته که رفع شده اما در این زمان شاهد
پیشرفت زودتر از برنامه بودیم.
معاون مهندســی و توسعه شــرکت آبفا
شــیراز گفت :در منطقه بلــوار دولت و
بخشــی از بلــوار رحمت حــدود 100
کیلومتر فاضالب برنامه ریزی شــده که

برای  40کیلومتــر آن پیمانکار انتخاب
شده و در مرحله مبادله قرار داد است.
وی خاطر نشان کرد :در عملیات اجرایی
اخذ مجــوز حفاری برای اجرای شــبکه
فاضالب پروسه طوالنی و زمان بر است.

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله :
خدايا! دوستیات را محبوبترين چيزها نزد من گردان.
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بهشت بهلول

کارهایی که افراد موفق هرگز انجام نمی دهند
ترویــس بردبــری ( ،)Travis Bradberryاز مدیــران  TalentSmartو
نویسنده ی کتاب احساســات هوشمند نسخه ی دوم ،می گوید :در
بدل شدن شــما به یک فرد موفق عوامل بسیاری دخیل هستند .او
فهرســتی از اخالقیات و رفتارهایی را ارائه نموده است که معموالً
افراد موفق آنها را به شکلی کامل دارا هستند.
برخی از آنها را با هم مرور می کنیم:
 - ۱افراد موفق در گذشته زندگی نمی کنند

ترویس می نویسد :هر آنچه که ارزش تالش برای به دست آوردن
را داشته باشد نیازمند پذیرفتنریسک هایی اســت و نباید اجازه
دهید شکســت های پیشــین تان ،بر شــما غلبه کرده و اعتماد و
عقیده تان در کسب موفقیت های آتی را خدشه دار نمایند.
زندگی در گذشــته سبب ماندگاری در یک نقطه و عدم امکان در
حرکت رو به جلو می شود.
 - ۲افراد موفق از فکر کردن به صورت مسئله پرهیز نموده
و بر روی راه حل ها تمرکز می کنند

بردبری می گوید وضعیت احساسی شما بر مبنای این که بر روی چه
چیزی تمرکز و توجه دارید تعریف می گردد .وقتی شما بر مشکالت
پیش روی خود متمرکز می شوید خیلی سریع دچار احساسات منفی
و اســترس خواهید گشــت ،که هر دوی آنها از جمله عوامل کاهش
کارایی محسوب می شوند.
در مقابل وقتی بر روی اعمالی که سبب بهبود شخصیت و عملکردتان
می شوند تمرکز می نمایید در شما احساسات مثبت رخ داده و اعتماد
به نفس بیشتری کسب می کنید که در مجموع سبب باال رفتن راندمان
کاری شما خواهد گردید.
افراد موفق از برخی احساســات مانند عصبانیت نیز پرهیز می نمایند

زیرا چنین حسی سبب قرار گرفتن ذهن در وضعیت تدافعی می گردد.
 - ۳افراد موفق از داشتن تکفر کمال گرایی پرهیز می کنند

افرادی که توانسته اند به موفقیت های بزرگ دست یابند همواره از
این تفکر که کار را باید به بهترین و کامل ترین شکل ممکن ارائه
دهند پرهیز می نمایند ،زیرا می دانند که چنین امری شدنی نیست.
افراد موفق سعی می نمایند مثبت اندیش بوده و همواره از آنچه که
انجام می دهند لذت ببرند.
 - ۴افراد موفق از معاشرت با شخصیت های منفی نگر
خودداری می نمایند

کســانی که روحیات منفی دارند و دائمــ ًا در حال اعتراض و گله
گذاری نسبت به شرایط خود هستند از دیدگاه افراد موفق همچون
ســم محسب می شــوند .چنین شــخصیت هایی تالش می نمایند
سایرین را نیز با خود همراه کرده و بخشی از کمپین اعتراضی خود
نمایند تا احساس بهتری به دست بیاورند.
ترویس می گوید در معاشــرت با چنین افرادی بهتر است حواس
خودمان را بر روی مســائل مهم تری متمرکز کنیم و فاصله مان با
مسائل آنها را حفظ نماییم.
 - ۵افراد موفق به دیگران همواره بله نمی گویند

تحقیقات نشــان می دهند هر چه نه گفتن به دیگران برای شــما
ســخت تر باشد احتماالً با چالش هایی بیشتری که می توانند سبب
ایجاد استرس و افسردگی در شما گردند مواجه خواهید شد ،البته
نباید فراموش کرد نه گفتن برای اکثر افراد دشــوار است ولی این
کلمه دارای قدرت بســیاری بــوده و نباید از به کار گرفتن آن در
جای مناسب هراس داشت.

ویژگی های یک مدیر خالق
مدیر خالق و نو آور کسی است که از هیچ چیز ،هه چیز می آفریند.
مدیــر خالق با اســتفاده از نیروی ذاتی و تخیل خالق خــود ،امکانات بالقوه را به
بالفعل تبدیل می کند .او:
 )۱اعتماد به نفس داردو مقاوم و مصمم و سمج است.
 )۲قدرت تحمل ابهامات را دارد و دیرتر خسته و کالفه و سردر گم میشود.
 )۳به پدیده ها نگاهی غیر مرسوم دارد.
 )۴قدرت اطالعات تخصصی و عمومی زیادی دارد.
 )۵در مدیریت خود از ســبک رهبری تفویضی اســتفاده می کند وبسیار انعطاف
پذیر است.
 )۶ثبات فکری دارد و ساده ا نگار نیست.
 )۷تجربه پزوهشی اش او را به دنبال فکر های بکر و دست نخورده می کشاند.
 )۸جسارت برخورد با مسایل پیچیده را دارد.
 )۹عالقه وافری به کار و تالش و کوشش دارد.
 )۱۰دقیق و ریز نگر است و به دقت به اطراف نظر می افکند.
 )۱۱در ضمن استقالل رای و قضاوت ،حوصله و توانایی شنیدن و هم جوشی افکار
را دارد.
 )۱۲خطر پذیر است.
 )۱۳مهارت های ادراکی وانسانس زیادی دارد.
 )۱۴سریع االنتقال است و قدرت حل مسائل را دارد.
 )۱۵برای پیشبرد اهداف خود ،از ارتباطات گروهی و شخصیتی استفاده می کند.
 )۱۶برنامه ریزی او بلند مدت و راهبردی است.
 )۱۷فرصت طلب و موقعیت جوســت و قبــل از دیگران طرح های خود را
ارائه می دهد.
 )۱۸سنت شکن و نو گراست.
 )۱۹گیرنده های قوی و حساسی دارد.
 )۲۰هوش هــای چند گانه او از متوســط جامعه باالتر
است.

راه حل هميشه در گزينه هاي
پيشنهادي نيست

بــه هنگام بازديد از يک بيمارســتان روانــى ،از روا 
ن
پزشک پرسيدم شــما چه طور ميفهميد که يک بيمار
روانى به بسترى شدن در بيمارستان نياز دارد يا نه؟
روانپزشــک گفت :ما وان حمام را پر از آب ميکنيم
و يک قاشــق چايخورى ،يک فنجان و يک سطل جلوى
بيمار ميگذاريم و از او ميخواهيم که وان را خالى کند.
من گفتم :آهان! فهميدم .آدم عادى بايد سطل را بردارد
چون بزرگ تر است.
روانپزشــک گفت :نه! آدم عادى درپوش زير آب وان
را بر ميدارد  ...شــما ميخواهيد تختتــان کنار پنجره
باشد؟
نتیجه گیری:

 .1راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي نيست.
 .2در حل مشــکل و در هنگام تصميم گيري هدفمان
يادمان نرود .در حکايت فــوق هدف خالي کردن آب
وان است نه استفاده از ابزار پيشنهادي.
 .3همه راه حل ها هميشه در تير رس نگاه نيست.

هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می آمد.
در ساحل می نشست و به آب نگاه می کرد .پاکی
و طراوت آب ،غصه هایش را می شست .اگر بیکار
بود همانجا می نشســت و مثــل بچه ها ِگل بازی
می کرد.
آن روز هم داشــت با ِگل های کنــار رودخانه،
خانه می ســاخت .جلوی خانه باغچه ای درست
کرد و توی باغچه چند ساقه علف و ُگل صحرایی
گذاشت.
ناگهــان صــدای پایی شــنید برگشــت و نگاه
کــرد .زبیده خاتون (همســر خلیفه) بــا یکی از
خدمتکارانش به طرف او آمد .به کارش ادامه داد.
همســر خلیفه باالی سرش ایستاد و گفت :بهلول،
چه می سازی؟
بهلول با لحنی جدی گفت :بهشت می سازم.
همسر هارون که می دانست بهلول شوخی می کند،
گفت :آن را می فروشی؟!
بهلول گفت :می فروشم.
 قیمت آن چند دینار است؟ صد دینار.زبیده خاتون گفت :من آن را می خرم.
بهلول صد دینار را گرفت و گفت :این بهشت مال
تــو ،قباله آن را بعد می نویســم و به تو می دهم.
زبیده خاتون لبخندی زد و رفت.
بهلول ،ســکه ها را گرفت و به طرف شــهر رفت.
بین راه به هر فقیری رســید یک سکه به او داد.
وقتی تمام دینارها را صدقــه داد ،با خیال راحت
به خانه برگشت.
زبیــده خاتون همان شــب ،در خــواب ،وارد باغ
بزرگ و زیبایی شــد .در میان باغ ،قصرهایی دید
که با جواهرات هفت رنگ تزئین شده بود .گلهای
باغ ،عطر عجیبی داشــتند .زیر هــر درخت چند
کنیز زیبا ،آماده به خدمت ایســتاده بودند .یکی
از کنیزهــا ،ورقی طالیی رنگ به زبیده خاتون داد
و گفت :این قباله همان بهشتی است که از بهلول
خریده ای.
وقتــی زبیده از خواب بیدار شــد از خوشــحالی
ماجرای بهشــت خریدن و خوابی را که دیده بود
برای هارون تعریف کرد.
صبح زود ،هارون یکی از خدمتکارانش را به دنبال
بهلول فرستاد .وقتی بهلول به قصر آمد ،هارون به
او خوش آمــد گفت و با مهربانــی و گرمی از او
استقبال کرد.
بعد صد دینار به بهلول داد و گفت :یکی از همان
بهشــت هایی را که به زبیــده فروختی به من هم
بفروش.
بهلول ،ســکه ها را به هارون پس داد و گفت :به
تو نمی فروشم.
هارون گفت :اگر مبلغ بیشتری می خواهی ،حاضرم
بدهم.
بهلول گفت :اگر هزار دینار هم بدهی ،نمی فروشم.
هارون ناراحت شد و پرسید :چرا؟
بهلــول گفت :زبیده خاتون ،آن بهشــت را ندیده
خرید ،امــا تو می دانی و می خواهی بخری ،من به
تو نمی فروشم!
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تکریم خانواده

تکریم والدین در سیره اهل بیت (ع)

یکی از دستورهای ارزشمند قرآن و اهل بیت(ع) به
مســلمانان تکریم والدین است .این مطلب در چهار
ســوره قرآن به صورت مستقل آن هم بدون فاصله،
بعد از مسئله مهم توحید آمده است.
عالوه براین ،در جاهای مختلف کتاب خدا ،در مورد
این مهم ،تذکراتی داده شــده که در مجموع بیانگر
اهمیّت فــوق العاده تکریم والدین اســت .پیام این
آیات در یک نگاه کلّی این اســت که هر مسلمانی
موظّف اســت پدر و مادرش را  -به ویژه در دوران
بیماری و ســالمندی  -گرامی بدارد .گفتار کریمانه،
گفتگوی نرم و مهرآمیز ،ســخن خوب و شایسته از
جمله اشارات قرآنی در تکریم والدین است.
این امر در ســیره اهل بیت(ع) نیز به خوبی انعکاس
یافته اســت .روایات زیر گویای اهمیت فوق العاده
تکریم والدین در ســیره اهل بیت (ع) است .منصور
بن حازم می گوید :از امام صادق (ع)پرسیدم :کدام
عمل برتر از همه اعمال است؟
حضرت فرمود :نماز خواندن در وقت خودش و نیکی
کردن به پدر و مادر و جهاد در راه خدا».
در روایتی دیگــر ،فردی درباره حقــوق والدین از
رسول خدا(ص) ســؤال کرد :حضرت فرمود :پدر را
بــه نامش نخواند و جلوتر از او راه نرود و پیش از او
ننشیند و زمینه ناسزاگوایی دیگران را برای او فراهم
نکند».
عــاوه براین ،از منظر اهل بیــت (ع) حفظ حرمت و
رعایت «حقــوق والدین غیر مؤمــن» و «والدین از
دنیا رفته» نیز مورد توجه قرار گرفته است .اشارات
تاریخی زیر برای تثبیت بیشتر مطلب ارائه گردیده
است:
 .1جوانــی در حــال احتضار بود .او نمی توانســت
شــهادتین را بر زبان جاری کند .رســول خدا(ص)
متوجه مشــکل آن جوان شــد .مادرش را طلبید و
رضایتش را گرفت .آن گاه جوان توانست شهادتین
را بگوید .پیامبر(ص) خطاب به او دستور داد تا چنین
دعا کند« :اى کســى که اندک را (از بنده ات) مى
پذیرى و از (گناهان) بسیار مى گذرى ،این (اعمال)
انــدک را از من بپذیر و این (گناه) بســیار را از من
ببخش ،چرا که فقط تو بخشنده مهربانى .».آن جوان
این دعا را فراگرفت و زیر لب زمزمه کرد و خداوند
گناهانش را بخشید.
 .2جریــان هم غذا نشــدن امام ســجاد(ع) با مادر
بزرگوارش نمونه ای دیگر از تکریم والدین از منظر
اهل بیت (ع) است .آن حضرت تمایلی نداشت تا با
مادرش در یک ظرف غذا بخورد .شــخصی پرسید:
شــما که بهترین مردم در نیکی و احســانید ،چرا با
مادرتان غذا نمی خورید؟ امام فرمود :دوست ندارم
دستم بر غذایی سبقت بگیرد که مادرم آن را اراده
کرده است.

امام عـلى عليه السالم فرمود:
چه بسا سخنى كه پاسخ آن« ،سكوت» است!

نقش خانواده در سالمت جامعه
خانــواده رکــن اساســي
اجتمــاع و زيربناي تربيت،
اخالق ،آداب و سنن جامعه
و بــه عنوان بنيــادي ترين
نهاد اجتماعي محسوب مي
شود که در اسالم از اهميت
بســيار بااليي برخــوردار
است.
با نگاهي به آيات و احاديث
نيک مي بينيم که هيچ نکته
اي در بحث خانواده ناديده
انگاشــته نشــده است ،از
انتخــاب همســر ،ازدواج،
آداب تربيــت ،پــرورش و
تعليم کــودکان تا روابط و
حقــوق زوجين به يکديگر،
روابــط و حقوق پدر و مادر
با فرزنــدان همه و همه در
اســام مورد تاکيد فراوان قرار گرفته تا هســته اوليه و کانون
اصلي جامعه هر چه ســالمتر،مستحکمتر ،عاطفي تر و موفق تر
تشــکيل شود ،از همين روي اسالم ،توصيه ها ،مقررات و ضوابط
روشني را براي تشکيل خانواده و اداره آن ارائه کرده است.
بديهي اســت جامعه اي که از چنين خانواده هايي تشکيل مي
شود در همه مسائل ،پيشــرفت کرده و موفقيت چشمگيري به
دست مي آورد و مشکالت معمول در جوامعي که نهاد خانواده
در آنها سســت اســت ،بوجود نمي آيد .موفقيت و اســتحکام
خانواده موجب موفقيت و توســعه جامعه و در مقابل ناکامي و
تزلزل خانواده موجب معضالت و بحران هاي اجتماعي مي شود،
چنانچه قانون اساســي جمهوري اســامي ايران نيز با تاکيد بر
اهميت خانواده در اصل دهم چنين آورده است " :از آنجايي که
خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است،همه قوانين و مقررات
و برنامه ريزي هاي مربوط،بايد در جهت آسان کردن تشکيل
خانواده،پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر
پايه حقوق و اخالق اسالمي باشد.
اما متاســفانه امروز عوامل مختلفي اســتحکام خانواده ها را در
معرض خطر قرار داده اســت ،ناآگاهي زوجين نسبت به حقوق
و تکاليف يکديگر و شــيوه تعامل با هــم،عدم آگاهي والدين
از فنــون و تکنيک هاي تربيت فرزنــدان،ناآگاهي فرزندان به

ويــژه نوجوانــان وجوانان
نســبت به نحــوه برخورد
با والديــن و تکاليف خود،
اشتغال گســترده و بعضا"
غير ضــروري بســياري از
مــادران و در نتيجه کاهش
امکان نظــارت بر فرزندان
و رســيدگي به تربيت آنها،
تاکيد بيش از حد بر آزادي
هاي نوجوانــان وجوانان و
بــي توجهي بــه تکاليف و
مســئوليت آنان ،عدم دقت
الزم در انتخــاب همســر،
بيــکاري جوانــان ،ترويج
فرهنــگ غربــي مبنــي بر
اصالت فرد و زندگي فردي
و غيره همگي عواملي است
که بروز و ظهــور آن ها از
خانواده نشأت مي گيرد .حال آن که اسالم از همان ابتدا ريشه
تمامي خوبي ها و بدي ها را در خانواده جستجو مي کند ،تکوين
فرزند و رشد و تعالي او را در دامان پاک مادر و در سايه تربيت
اســامي پدر قرار مي دهد و رويکردي سليم و بي آاليش را در
خانواده منحصر مي داند.
از منظر اسالم اين کانون خانواده است که با تحکيم خود جامعه
اي مســتحکم و سالم را مي ســازد،مي دانيم خانواده ما نمونه
کوچک جامعه ما است،بود و نبودها،بايدها و نبايدها از خانواده
وارد اجتماع مي شــوند.اگر در خانواده هــر يک از والدين و
فرزندان خوبي و زشــتي را بخوبي شــناخته و راهکار مواجهه و
مقابلــه با آن ها را آموزش ديده و يــاد بگيرند هنگام ورود به
صحنه آزمون اجتماع نه تنها دچار ســردرگمي و تعارض نشده
بلکه به راحتي از فراز و نشــيب هاي اين آزمون گذشــته و نه
تنها خود به ســامت از حوادث مي گذرند که مي توانند براي
ديگران نيز ناجي باشــند .اما در نقطــه مقابل ،عدم آموزش و
تربيت مناســب در خانواده نتيجه اي جــز وجود ناهنجاري در
اجتمــاع ندارد ،خانواده اي که والديــن و فرزندان کوچکترين
ارتباط عاطفي با يکديگر ندارند و کمبودها و ناماليمات دروني
خود را در اجتماع جستجو مي کنند نتيجه اي جز ناهنجاري در
جامعه بجاي نمي گذارند.

مشورت با همسران
آن ملکوتیان خاک نشــین با خشــوع و خضوع تمام گاه و بیگاه
همت باال می زدند و متواضعانه و بی ادعا در کارهای خانه
آستین ّ
به همسرانشــان کمک می کردند .نمونه زیر همیاری رسول خدا
(ص) با خانواده اش را به تصویر می کشد:
«رســول خدا(ص) در کارهای خانه به خانــواده کمک می کرد،
گوشت می برید و متواضعانه کنار سفره غذا می نشست.
از گوسفندانش شیر می دوشید .لباس و کفش خود را وصله می زد
و کارهای شخصی خود را انجام می داد.
خانه را جارو می زد .شــتر را می بست و علف می داد .موقع آرد
کردن و خمیر گرفتن ،به خادم کمک می کرد .خودش وســایل
مــورد نیاز را از بازار می خرید و تا منزل حمل می کرد .وســیله
طهارت و وضویش را شبانه با دست خود آماده می کرد.
با فقرا و نیازمندان می نشســت و با بیچارگان هم غذا می شد و با
دست خود به آنها غذا می خوراند».
از امام حســین (ع) نیز نقل شــده که فرمــود :از پدرم در مورد

برنامه زندگی رسول خدا (ص) سؤال کردم .فرمود :اوقاتش را در
منزل به ســه قسمت تقسیم می کرد :قسمتی را برای عبادت خدا،
قســمتی دیگر را برای اهل بیت و افراد منزل و بخش ســوم را به
خود اختصاص می داد .» ...
از دیگر مســائل که در شیرین ساختن زندگی ،بسیار مؤثر است
و انجام آن ،بیانگر حفظ کرامت انســانی زنان اســت ،مشــورت
کردن با آنهاست .یکی از راه های همکاری و مساعدت ،مشورت
و نظرخواهی اســت .بنابراین بهتر اســت که مردم در مســائل
خانوادگی با همسر خود مشورت کنند و از آنها نظر بخواهند.
مشــورت کردن با زنان  -به ویژه در مسائل ازدواج  -در فرهنگ
و سیره اهل بیت (ع) بسیار تأکید شده است.
از رســول خدا(ص) نقل شــده که فرمود :با دوشیزگان و بانوان،
در مورد ازدواجشــان مشــورت کنید؛ پرســیدند :یا رسول ّ
الل!
دوشــیزگان حیا می کنند .فرمود :ســکوت آنان عالمت رضایت
آنهاست».
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امام حسين عليهالسالم:
عقل ،جز با پيروى از حق ،كامل نمى شود.

از جمله دالیل ثواب و فضائل نماز اول وقت ،می توان به تصریح و تأکید قرآن بر محافظت از نماز (بر نمازها مواظبت و توجه کامل داشته
باشید و به خصوص نماز وسطی (صبح) و به طاعت خدا قیام کنید .بقره ،آیه  )238اشاره نمود که توصیه ای ،عالوه بر دستور ،به برپا داشتن
آن است( .و نماز به پا دارید و زکات بدهید و با خدا پرستان حق را پرستش کنید .بقره ،آیه  )43روشن است که محافظت از نماز تنها از
یک بُعد و جهت مقصود نبوده بلکه از جمیع جهات ،مورد نظر آن اســت و یکی از آن جهات ،رعایت وقت و اهتمام به اول وقت اســت که
نشــان از ارزش و اهمیت دادن به امر الهی می باشــد و این امر ،جدای از این حقیقت است که در خود وقت و زمان ،حکمت ها و اسراری
ِ
بخش آثار فراوان و وصف ناپذیری در زندگی آدمی باشد.
نهفته که قرار گرفتن در آن زمان و دقت در رعایت آن ،می تواند مبدأ و تحقق

برطرف کردن عوامل سستی در نمازاول وقت
سستی نسبت به نماز عوامل
متعدد و فراوانی دارد كه
به مهم ترین آنها اشاره
می شود:

حسن عسکری (علیه السالم)
روایت میکند که فرمود:
خداوند متعال با حضرت
موسی (علیه السالم) تکلم
کرد ،حضرت موسی (علیه
السالم) فرمود :خدای من!
کسی که نمازها را در وقتش
به جای آورد چه پاداشی
دارد؟
خداوند فرمود :حاجت و
درخواستش را به او عطا
میکنم و بهشتم را برایش
مباح میگردانم

 - 1عدم آگاهی الزم از آثار
و خیرات و بركات نماز در
زندگی فردی و اجتماعی

همان طور كه گفتیم عدم
آگاهی الزم از آثار و خیرات
و بركات نماز در زندگی
فردی و اجتماعی و در تامین
سعادت دنیا و آخرت انسان
و نیز غفلت و فراموشی
فلسفه و آثار نماز و عدم معرفت نسبت به خالق یكتا و حقیقت
توجه به نماز در ما كمتر شود.
نماز است كه باعث می شود ّ
مهمترین مشكل ما با نماز این است كه خود را نیازمند به نماز
خواندن نمی دانیم بلكه تنها به چشم یك تكلیف به آن نگاه
می كنیم ؛ تكلیف هم همانطور كه از لفظ آن معلوم است یعنی
كاری كه با مشقت و سختی انجام پذیرد.
همه ی اینها به این خاطر است كه نسبت به خالق خویش،
معرفت صحیحی نداشته و از اسرار نماز آگاه نیستیم  .اگر پی
به عظمت خدای یكتا ببریم و بدانیم كه او معشوق هستی است
و نماز عشق بازی با این معشوق است و او با همه عظمت خود
به ما اجازه داده كه به دیدارش برویم ،آیا در انجام آن كوتاهی
خواهیم كرد؟
انبیاء الهی و اولیاء خدا چون عظمت حق تعالی را درك كرده
بودند نماز را نور چشم خود می دانستند و ندا در می دادند كه
«برای من همین عزت ،كه عبد تو باشم و برای من همین فخر،
كه تو رب من باشی كفایت می كند» -و اینان همانها هستند
كه قرآن در وصفشان می گوید« :همه با كمال خضوع و فروتنی
سر طاعت بر حكم آن فرود آورند».

 - 3گرایش به سمت دنیا درست در مقابل گرایش به سمت
خدا است.

به هر مقدار كه انسان به سمت دنیا می رود از خدا دور می
گردد و برعكس .بنابراین باید توجه كرد كه حب افسار
گسیخته به دنیا و عالقه ی قلبی به تمایالت نفسانی ،ریشه ی
همه ی خطاها و گناهان است و در اثر این محبت است كه انواع
گناهان از انسان سر خواهد زد و حتی در نماز هم ،تمام توجه
كسی كه محب دنیا است ،به سمت دنیا و منابع آن خواهد بود
و در نتیجه لذتی از نماز نمی برد و كم كم كاهل نماز شده و چه
بسا نماز را ترك كند و به خسران ابدی گرفتار شود .
 - 4از جمله مهمترین عامل سستی در نماز آسیب پذیری مقطع
نوجوانی و جوانی است.

 - 2از مهم ترین عوامل بی توجهی به نماز و سستی در آن

این مقطع سنّی ،مقطع حساس و بحرانی برای جوانان و نوجوانان
است ،مسایل و بحران های بلوغ از یك طرفّ ،
شك و تردیدهای
مذهبی از طرف دیگر ،ناپختگی و بی تجربگی و گرایش سریع
به الگوهای غیرواقعی كه اهل نماز نیستند ،زمینه هایی است كه
در خود فرد وجود دارد و باعث می شود كه جوانان و نوجوانان
عالقة چندانی به نماز نداشته باشند و در انجام آن نیز از خود
كاهلی نشان دهند.

گناه است.

 - 5یكی از عوامل موثر در بروز این حالت بی حوصلگی و كم

حضرت حق (جل و عال ) دستور فرمودند كه با شیطان طرح
دوستی نریزید و از دستورات او پیروی نكنید؛ چرا كه مطیع
شیطان ،از خدا اطاعت نمی كند.
وقتی انسان ،آلوده ی به گناه می شود یا اصال به سمت نماز و
نیایش با خدا نمی رود و یا از نماز و عبادت خویش حظ و بهره
ی كافی نخواهد برد و از ذوق و اشتیاق الزم برای انجام عبادات
بی بهره خواهد ماند.
به طور طبیعی هر فردی به چیزی گرایش دارد كه از آن لذت
می برد! بنابراین چون فرد گناهكار از نمازش لذت نمی برد
ممكن است كم كم نسبت به نماز و رعایت آداب آن بی میل
و رغبت شده.
برآورده شدن خواستهها از دیگر اثرات و برکات خواندن
نماز اول وقت است ،چنانچه حضرت عبدالعظیم حسنی از امام

صبری است.

انجام هر تكلیفی در آغاز راه ،صبوری و استقامت می خواهد.
امام خمینی (رحمة اهلل علیه) در توضیح صبر در اطاعت فرموده
اند :یعنی انسان در فرمانبرداری حق تعالی ،خوددار باشد و
نفس اماره عنان از دست انسان نگیرد ،و افسار گسیخته نكند.
در حدیثی از امام علی (علیه السالم ) آمده است كه فرمودند:
كسی كه بر اطاعت صبر كند خداوند برای او ششصد درجه
بنویسد كه فاصله ی هر درجه از پایان زمین تا عرش می باشد.
هر چند شاید مواظبت بر نماز اول وقت كار دشواری به نظر
رسد اما با صبر بر انجام آن ،و سعی در رعایت نماز اول وقت
این كار نیز آسان و شیرین می شود.
زهرا اجالل
بخش اخالق و عرفان اسالمی تبیان
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آثار و برکات نماز اول وقت

در روایات برآورده شدن خواستهها ،برطرف
شدن گرفتاری ،ورود به بهشت و دوری از جهنم،
خشنودی خداوند ،و ...از جمله آثار و فواید و
برکات خواندن نماز اول وقت شمرده شده است.
به گزارش فرهنگ نیوز ،در احادیث و روایات
معصومین(ع) برآورده شدن خواستهها ،برطرف
شدن گرفتاری و ناراحتی ،ورود به بهشت و
دوری از جهنم ،در امان بودن از بالهای آسمانی،
خشنودی خداوند ،استجابت دعا و باال رفتن اعمال،
دوری شیطان و تلقین شهادتین از جمله آثار و
فواید و برکات خواندن نماز اول وقت شمرده شده
است.
به عنوان مثال پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
بندهای نیست که به وقتهای نماز و جاهای
خورشید اهمیت بدهد ،مگر این که من سه چیز را
برای او ضمانت میکنم :برطرف شدن گرفتاریها
و ناراحتیها ،آسایش و خوشی به هنگام مردن و
نجات از آتش.
همچنین در حدیث داریم به هنگام ظهر درهای
آسمان گشوده میشود و درهای بهشت باز
میگردد و دعا مستجاب میشود؛ پس خوشا به
حال کسی که در آن هنگام برای او عمل صالحی
باال رود.
در حدیثی دیگر از حضرت صادق(ع) آمده
است که فرمودند « :بهترین ساعتهای شب و
روز ،وقتهای نماز است ».سپس فرمودند« :چون
ظهر میشود درهای آسمان گشوده شده و بادها
میوزند و خداوند به خلق خود نگاه میکند .هر
آینه من بسیار دوست دارم که در آن هنگام،
عمل صالحی برای من باال رود ».آنگاه فرمودند:
برشما باد به دعا کردن بعد از نمازها ،چرا که آن
مستجاب میشود.
امام صادق(ع) همچنین فرمودند:
شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید :در اوقات
نمازشان ،که چگونه بر آنها مواظبت میکنند؛
در اسرارشان ،که چگونه آنها را از دشمنان ما
حفظ میکنند و در اموالشان ،که چگونه با آن به
برادران خود کمک میکنند.
پیامبر خدا(ص) نیز میفرمایند« :در دینداری مرد
همین بس ،که بر گزاردن نمازها بسیار مواظبت
کند».
•••
حضرت علی علیهالسالم هنگامی که در جنگ
صفین سرگرم نبرد بود ،در میان هر دو صف
کارزار ،مواظب آفتاب بود و به آسمان نگاه میکرد
تا ببیند که اول وقت نماز ظهر کی است تا آن را
در اول وقت اقامه کند.
و در جواب ابن عباس که پرسیده بود آیا حاال
وقت نماز است با این سرگرمی به جنگ؟
فرمود :ما تنها به خاطر نماز با آنان می جنگیم و
می خواهیم نماز برپا شود.
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خبرهای کوتاه
برگزاری جلسه بررسی و عارضه يابي
منابع انساني در آبفا شیراز

جلســه بررســی و عارضه يابي منابع انساني در
شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار شد.
هــدف از بر گــزاری این دوره ایجــاد و تقویت
آگاهی و باور و آشــنایی با مهارتهای کاربردی
منابع انســاني به عنــوان یک نظــام فکری و در
راستای افزایش اثرگذاری نیروی انسانی و ارتقای
سطح بهرهوری است.
لــذا کمیته آموزش و تشــکیالت ،شــرکت آب
و فاضالب شــیراز در راســتای اهــداف کمیته
سرمایه انســانی اقدام به برگزاری جلسه بررسی
و عارضه يابي منابع انساني با تدریس دکتر بهزاد
ابوالعالیــی ،عضو هیئت علمی ســازمان مدیریت
صنعتی نمود.
همچنین در جلســه بررســی و عارضه يابي منابع
انساني در آبفا شــیراز اهدافی چون آشنا ساختن
شــرکت کنندگان با جنبههای انســانی و انتقال
مهارتهای ارتباطی برای هدایت و راهبری نیروی
انسانی شاغل مورد بررسی قرار گرفت.

کسب مدال نقره گروه كر پارسه
در جام جهانى با حضور فرزند
یکی از پرسنل آبفا شیراز

گروه كر پارســه در جام جهانــى گروه هاى كر
دنيا در روســيه با حضور فرزند یکی از پرســنل
آبفا شیراز توانســت مدال نقره بخش فولكلور با
همراهى ساز اين مسابقات را كسب نمايد.
عليرضا پاكروان فرزند
خانــم پامــا محمدی
یکی از پرسنل شرکت
با حضــور در گروه كر
پارســه به سرپرســتى
طيــب فقيــه در جام
جهانى گــروه هاى كر
دنيا در روسيه توانست
مدال نقره بخــش فولكلور با همراهى ســاز اين
مسابقات را كسب نمايد.
اين مسابقات از بيست و يكم تا بيست و ششم تير
ماه در شهر سوچى روسيه برگزار گرديد.
گروه كر پارســه در سال گذشــته نيز در كشور
اســپانيا توانســت ديپلم نقــره مســابقات را به
سرپرستى طيب فقيه كسب نمايد .در اين فستيوال
قطعاتى از عليرضا گلشــن و حامد فقيهى توســط
گروه اجــرا گرديد .عباس ســرافراز بــه عنوان
نوازنده كمانچــه و حامد فقيهى به عنوان خواننده
تكخوان و نوازنده دايره گروه را همراهى نمودند.

امام عـلى عليه السالم فرمود:
بهترين گزينش ،همنشينى با نيكان است.

با برگزاري مراسمي

از پرسنل ورزشكار آبفا شیراز تقدیر شد

آبفا شــیراز با برگزاري مراســمي از پرسنل ورزشــكار اين شركت
قدرداني كرد.
با حضور مدير عامل ،معاونين و مديران آبفا شیراز از پرسنل ورزشكار
با اهداي جوايز و حكم هاي قهرماني تقدیر شد.
اين مراسم با حضور مدير عامل ،معاونين و مديران در سالن تاالر آب
شــرکت برگزار شد که با اهداي جوايز وحكم هاي قهرماني از تمامي
ورزشــكارانی كه موفق به كســب مقام تيمي و انفرادي در مسابقات
ورزشي صنعت آب و برق فارس در سال  94شده بودند تقدير شد.
گفتنی اســت برادران ورزشــکار آبفا شیراز در رشــته های ورزشی
آمادگي جســماني ،شنا ،طنابكشــي مقام اول و در رشته شطرنج مقام
دوم و در رشــته های تنيس روي ميز و دارت مقام ســوم را کســب
کردند.خواهران ورزشــکار شرکت نیز در رشته های ورزشی شطرنج
مقام اول و دو و ميداني و دارت مقام دوم را از آن خود کرده بودند.
رييس هييت مديره و مدير عامل آبفا شيراز در این مراسم با تقدیر از
تمام ورزشکاران شرکت و متولیان حوزه ورزش گفت :ما در سال 94
رتبه برتر داشــته ایم و کسب این رتبه ها و مقام های برتر در ورزش
نشانه تالش تمامی همکاران است .
ا...بخش نظرپور با اشاره به موفقیت و توفیق آبفا شیراز در چندین سال
متوالی گفت :مانند ســال های پیش از حوزه ورزش و تربیت بدنی در
مجموعه آبفا شيراز حمایت و پشــتیبانی کرده و تا حد امکان شرایط
را برای رشد و شکوفایی رشته های مختلف ورزشی فراهم مي كنيم.
مدير عامل آبفا شــيراز گفت :با همت شــما شــاهد درخشــش در
رشته های ورزشــی در بین دســتگاه های اجرایی بودیم وبا توجه به
این که در شــرکت تعداد زیادی ورزشــکار داریم از تمام مدیران و
مسئولین که با واحد ورزش همکار می کنند تشکر می کنم .
محمد رحيم رنجبران ،رييس كميته ورزش شــركت آبفا شــيراز از

همكاري و مســاعدت
مديران ورزش دوست
و خانواده شركت آب
و فاضالب شــيراز در
تقويت روحيه ورزشي
قدرداني كرد.
دبیــر کمیتــه ورزش
آبفا شــیراز جمع کل
نفرات شــرکت کننده
در مســابقات ســال
 94را  528نفــر اعالم
کرد و افزود :در ســال گذشته در مســابقات ورزشی که به مناسبت
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس برگزار شــد برادران در  5رشــته و
خواهران در  3رشته ورزشی حضور داشتند.
احمدخلیلی گفت :برادران در  10رشــته ورزشی و خواهران  7رشته
ورزشی در دهه مبارک فجر شرکت کردند.
وی با تاکید بر همت باالی ورزشــکاران آبفاشــیراز اظهار داشت :در
مسابقات ورزشی صنعت آب و برق فارس ،بخش برادران در  7رشته
ورزشی بخش و خواهران در  2رشته ورزشی مقام کسب کردند
خلیلی ابراز داشــت :تیم آمادگی جســمانی حائز مقام اول ،تیم های
دارت ،شــطرنج ،فوتســال مقام دوم ،والیبال و تنیــس روی میز ،دو و
میدانی مقام سوم تیمی را در بخش برادران به خود اختصاص داده اند
و تیم شــطرنج و تنیس روی میز مقام دوم تیمی را بانوان ورزشکار به
خود اختصاص دادند.
همچنین در این مراسم از مرحوم حسین اسداللهی از ورزشکاران آبفا
شیراز تقدیر شد.

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
شماره  - 187مردادماه 1395

پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود:
بهترين زنان امت من زنانى هستند كه خوشروتر و مهريّه ايشان كمتر باشد.

برگزاری جشن پایانی مسابقات ورزشی صنعت آب و برق استان فارس با حضور
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خبرهای کوتاه

مديران عامل و معاونين این صنعت

با حضور مديران عامل و معاونين جشن پایانی
مسابقات ورزشــی صنعت آب و برق استان
فارس برگزار شد.
در این مراســم کــه با حضور تنــی چند از
مديران عامــل و معاونين آنها در سالــــن
بهره بــرداری بــرق منطقه ای برگزار شــد،

مسابقات آمادگي جسماني برادران
پرسنل شركت آبفا شيراز

به گزارش روابــط عمومی و آموزش همگانی
آبفا شــیراز ،تربيت بدني شــركت به منظور
انتخاب تيم آمادگي جسماني شركت و اعزام
به مســابقات صنعت آب و بــرق فارس يك
دوره مســابقه آمادگي جسماني در مجموعه
ورزشي مالصدرا به سرپرستي و داوري هومن
شــهبازي برگــزار نمود كــه در نتيجه افراد
مشروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا سوم
را به دست آوردند.
نام و نام خانوادگي

اندرکاران ورزش تشــکر و قدردانی به عمل
آورد .الزم به ذکر اســت که در مراسم یاد
شده علیرضا احدي و محمدرحیم رنجبران به
همراه سرپرستان رشته هاي ورزشي به عنوان
نماينده شركت آبفا شــيراز حضور داشته و
جوايز و احكام ورزشي را دريافت نمودند.

جوائــز ،حكم قهرماني و لــوح های تقديرکه
توســط شــرکت برق منطقه ای فارس تهيه
شده بود توســط مديران عامل و معاونين به
قهرمانان و ورزشکاران اهداء گرديد.
در پايان مراسم عبدالعزیز کريمی ،مدیر عامل
شرکت برق منطقه ای فارس از تمامی دست

برگزاري مسابقات تنيس روي ميز برادران صنعت آب و برق فارس
به ميزباني شركت آب و فاضالب شيراز

مسابقات تنيس روي ميز صنعت آب و برق
استان فارس با حضور  5تيم به صورت دوره
اي به ميزباني شركت آب و فاضالب شيراز
در سالن تنيس روي ميز عفيف آباد برگزار
شد .
به نقل از کمیته ورزش شــرکت آبفا شیراز
در نتيجــه تيم توزيع نيــروي برق فارس به
مقام قهرماني رســيد ،تيم توزيع نيروي برق
شيراز نايب قهرمان شد و تيم آب و فاضالب
استان فارس به مقام سوم رسيد.
تیم هاي آبفا شــيراز و توليد برق فارس به
ترتيب مقام هاي بعدي اين دوره از رقابت ها
را از آن خود كردند.
اســامي نفرات تيــم شــركت عبارتند از :

مصطفي مقدم پور ،محمد هادي ستوده ،سيد
علــي اكبر عيني ،مهرداد دهقاني و محســن
فروزند.
شــايان ذكــر اســت در بخــش انفرادي
پيشكسوتان مصطفي مقدم پور نايب قهرمان
شد و محسن فروزند مقام چهارم اين دوره
از رقابت ها را از آن خود كرد و به تمرينات
انتخابي تيم تنيــس روي ميز صنعت آب و
برق فارس جهت اعزام به مسابقات وزارت
نيرو راه يافتند.
برگزاري و سرپرستي اين مسابقات را هومن
شهبازي و داوري اين دوره بر عهده محمود
تهراني انجام گرفت.

رده سني

مقام

پيمان زارع

زير  30سال

اول

امين حميدي

زير  30سال

دوم

امير سليماني

زير  30سال

سوم

محمد رضا حبيبي

 30تا  34سال

اول

داوود وزيري

 30تا  34سال

دوم

سجاد وارستگي

 30تا  34سال

سوم

مهدي روستا

 35تا  39سال

اول

جواد رضائي

 35تا  39سال

دوم

غالمحسين زارعي

 35تا  39سال

سوم

سعيدخادم الحسيني

 40تا  44سال

اول

مجتبي فرخي

 40تا  44سال

دوم

يوسف ساسا ن نيا

 40تا  44سال

سوم

مراد مرادي

 45تا  49سال

اول

حسن حميدي

 45تا  49سال

دوم

نام و نام

نبي ا ...سپهري

 45تا  49سال

سوم

خانوادگي

عباس سميعي

 50سال به باال

اول

امين انصاري

 50سال به باال

دوم

شكرا ...جوكار

 50سال به باال

سوم

برگزاری مسابقات دارت برادران
آبفا شيراز

تربيت بدني شــركت يك دوره مسابقه دارت در
دو گــروه به صورت  301دبــل فینیش با حضور
 9نفر در ســالن دارت باشگاه عفیف آباد برگزار
نمود .این مســابقات در مرحلــه نهایی و فینال به
صورت  501دبل فینیش  3از  5برگزار شد.

برگزاری ایــن دوره از مســابقات را رضا نجفی
عهده دار بود.
نامبردگان ذیل به ترتیب مقامهای اول تا ســوم را
کسب کردند:
لطف ا ...نادري از آزمایشگاه مقام اول
بیژن قشقایی از واحد خسارت مقام دوم
سعید حیدریان از واحد خدمات مقام سوم

برگزاری مسابقات جام رمضان
دارت خواهران شركت آبفا شيراز

تربيــت بدني شــركت طبق تقويم تدوين شــده
ورزشي يك ســري مسابقه دارت جهت خواهران
در ســالن دارت عفيف آباد به صــورت دوره اي
( 301فيكس) برگزار نمود.

برگزاری مسابقات شطرنج آقایان در
آبفا شیراز

يك دوره مسابقه شطرنج در سالن ورزش عفيف
آبــاد به صــورت دوره اي توســط تربیت بدنی
شرکت برگزار شــدكه در نتيجه افراد مشروحه
ذيل به ترتيب حائز مقام گرديده اند:
محل كار

مقام

كاركنان

اول

بيژن قشقائي

خسارت

دوم

مجتبي فرخي

بهره برداري

سوم

عبدالرحمن
كاوئي

اسامي شركت كنندگان در اين مسابقات عبارتند
از :خانم ها :مژده كريمي نژاد ،زهرا خادمي ،فاطمه
رنجبران ،فريبا يزدان پور ،پريناز طهماســبي ،زهرا
صفي ياري كه در نتيجه خواهران مشــروحه ذيل
به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را كسب نمودند.
 فريبا يزدان پور از امور مالي مقام اول زهرا صفي ياري از امور بازرگاني مقام دوم -مژده كريمي نژاد از روابط عمومي مقام سوم

خبرهای کوتاه
حضور پرسنل آبفا شیراز
در دهه کرامت در شاهچراغ

با عنایت به فرا رســیدن ایام دهه کرامت و
گرامیداشت سالروز والدت حضرت احمدبن
موسی شاهچراغ(ع) و ســالروز والدت امام
هشتم امام رضا (ع) با همکاری روابط عمومی
و شورای فرهنگی تعدادی از پرسنل شرکت
آب و فاضالب شــیراز به زیارت حرم مطهر
حضرت احمد بن موســی(ع) ســومین حرم
اهل بیت در ایران رفتند .شــرکت کنندگان

در این برنامه پــس از زیارت این امام زاده
واجب التعظیم نســبت به اقامه نماز جماعت
در این مکان مقدس اقدام نمودند.

استقبال چشمگير پرسنل آبفا شيراز
از تيم سيار سازمان انتقال خون
فارس در دهه کرامت

بیش از 23هزار سي سي خون كاركنان آبفا
شــيراز در دهه کرامت بــه نيازمندان خون
اهدا شد.
به مناســبت دهه کرامت ،كاركنان شركت
آب و فاضــاب شــيراز در يــك اقــدام

خداپســندانه و انســان دوســتانه به ياري
همنوعان نيازمند به خون شتافتند و با حضور
در محل استقرار تيم ســيار سازمان انتقال
خون فارس در اداره مركزي براي اهدا خون
پيشقدم شدند.
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني
آبفا شــيراز ،در پي اعالم نياز سازمان انتقال
خون فــارس به تمام گروه هاي خوني ،گروه
سيار سازمان انتقال خون با استقرار در محل
اداره مركزي اين شركت پذيراي همكاران
نوع دوست شد.
پرسنل شــركت آب و فاضالب شيراز
با اهداي بيش از  23هزار ســي ســي
خون در اين عمل خداپســندانه شركت
داشتند.
مســول تيم سيار ســازمان انتقال خون
فارس ،ضمن تشــكر از پرسنل فداكار
شركت از استقبال گرم و حضور پر رنگ
پرسنل آبفا شيراز قدرداني كرد.
الزم به ذكر است كه پرسنل اين شرکت
هر ساله نسبت به مشاركت در اين امر
بشر دوستانه اقدام مينمايند.

توصیه های آیت اهلل قاضی:
نماز را بازاری نکنید اول وقت به جا بیاورید با خضوع و خشوع .اگر نماز را
تحفظ کردید همه چیزتان محفوظ میماند و تسبیح صدیقه کبری سالم اهلل علیها
که از ذکر کبیر به شمار می آید و آیت الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود.
سررشته دولت ای برادر به کف آر وین عمر گرانمایه به خسران مسپار
یعنی همه جا با همه کس در همه جا می دار نهفته چشم دل جانب یار

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

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر شیراز از تصفیه خانه فاضالب شماره  2شیراز

کیلومتر شــبکه فاضالب باقی مانده
تصفیه خانه فاضالب شــماره  2آبفا
که ایــن میزان تــا قبــل از الحاق
شــیراز میزبان شــهردار و اعضای
:
شیراز
آبفا
عامل
مدیر
و
مدیره
هیات
رئیس
نظرپور
شــهرک های اقماری و روســتاهای
شورای شهر بود.
در سال  94حدود  112کیلومتر شبکه فاضالب کار شده
شرق و غرب  900کیلومتر بود اما با
علیرضا پاکفطرت ،شهردار شیراز
که امسال قصد داریم این میزان در توسعه شبکه به
الحاق مناطق مهرگان ،دست خضر،
به همراه اعضای شورای شهر شیراز
 200کیلومتر برسانیم
ترکان ،قصرقمشه و گویم مطالعات
در بازدیــد از تصفیه خانه فاضالب
فــاز  1و  2انجــام گرفتــه و میزان
شــماره  ۲شــرکت آب و فاضالب
علیرضا پاکفطرت ،شهردار شیراز :
باقی مانده شبکه فاضالب به 1400
شیراز از پیشرفت فیزیکی و مراحل
همفکری
با
بایستی
و
نیستند
جدا
هم
از
آبفا
و
شهرداری
کیلومتر افزایش یافت.
اجرای تأسیســات تصفیه خانه در
هم افزایی کنند و در جهت حل مشکالت ناشی از
این مقام مســئول وضعیــت اجرای
حال احــداث بازدیــد کردند و از
کنند
اقدام
فاضالب
شــبکه فاضالب در ســال  94را با
نزدیک در جریان آخرین اقدامات
کمک شــورا مطلوب اعــام کرد و
و عملیات احداث قرار گرفتند.
گفت :در ســال  94حــدود 112
در ایــن بازدیــد که با مســئوالن
شــرکت آب و فاضالب شیراز در قالب نشســت کارشناسی برگزار شد ،کیلومتر شــبکه فاضالب کار شده که امســال قصد داریم این میزان در
آخرین مســائل و موانع موجــود در خصوص روند احــداث تصفیه خانه توسعه شبکه به  200کیلومتر برسانیم.
فاضالب و منابع مورد نیاز پروژه و نیز ســایر منابع از جمله فروش پساب وی گفت :جمعیت بهره مند از شبکه فاضالب در شیراز بیش از  53درصد
اســت که این میزان نسبت به متوسط کشور بیشتر است و با اتمام تصفیه
فاضالب مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا پاک فطرت با تاکید و دقت در پروژه ها از نظر اقتصادی افزود :از خانه فاضالب شماره  2به  70درصد خواهد رسید.
احداث تصفیه خانه های محلی و منطقه ای کوچک در سطح شهر به لحاظ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا شــیراز گفت:در سال  1385تصفیه
این که می توان از پســاب آن به صورت مستقیم و حذف خطوط طوالنی خانه وزیر آباد برای تحت پوشش قرار دادن جمعیتی در حدود  450هزار
نفر و  81هزار متر مکعب در شبانه روز احداث شد که با احتساب ظرفیت
انتقال برای فضای سبز استفاده کرد حمایت می کند.
وی خاطرنشــان کرد :شــهرداری و آبفا از هم جدا نیســتند و بایستی با نهایی تصفیه خانه شماره  1و  2منبع تامین آب پایدار برای آبیاری فضای
همفکــری هم افزایی کنند و در کنار هم از هدر رفت آب جلوگیری و نیز سبز شهری ایجاد خواهد شد.
نظر پور اظهار داشت :تصفیه خانه شماره  2جمعیتی بالغ بر  550هزار نفر
در جهت حل مشکالت ناشی از فاضالب اقدام کنند.
رئیس شورای شهر شیراز نیز با تقدیر از آبفا شیراز ،مدیریت این مجموعه را پوشش می دهد باالی  80درصد پیشرفت فیزیکی داشته و خط مایع تا
را توانمند و بی حاشیه دانست و ابراز داشت :شورای شهر شیراز نیز از این پایان سال به بهره برداری می رسد
منظر همکاری الزم را داشــت تا آبفا شیراز طرح هایش را اجرایی کند و وی افزود :تصفیه خانه شــماره  2در سال  89شروع شده و مدت  3سال
این مدیریت درست منابع موجب شده تا بخش های زیادی از شهر تحت به دلیل تحریم ها تعطیل شد اما دوباره عملیات اجرایی آن شروع و حتی
از برنامه جلوتر است.
پوشش شبکه فاضالب قرار بگیرد.
غالم مهدی حقدل خواســتار اولویت جمــع آوری فاضالب در بخش های وی در ادامه گفت  :با اتمام تصفیه خانه فاضالب دراز مدت جمعیت تحت
جنوب شهر شد و افزود :یکی از این محورها که باعث نگرانی مردم شده پوشش فاضالب  1میلیون نفر می شود.
نظرپور اتمام پروژه تصفیه خانه فاضالب شماره  2را جز پروژه های اقتصاد
بوی نامطبوع فاضالب است.
وی بر احداث تصفیه خانه محلی در ســطح شــهر برای تامین آب باغ ها مقاومتی اعالم کرد و گفت 160 :میلیارد تاکنون در این پروژه هزینه شده
اشاره کرد و نیز تقویت فضای سبز را موجب امید زندگی دانست و گفت :و حــدود  90میلیارد نیاز به اعتبار دارد که قول مســاعد برای پرداخت و
ارتفاعات فضای ســبز شیراز نیازمند آب است و خروجی این تصفیه خانه تضمین تامین اعتبار را گرفتیم اگر اعتبارها تزریق شــود به زودی شاهد
برای تامین آب ارتفاعات فضای ســبز و باغ ها موقعیت و شرایط جدید و بهره برداری این پروژه هستیم.
در این بازدید معاون مهندســی و توسعه شــرکت آبفا شیراز کلمه "آب
مناسبی ایجاد خواهد کرد.
وی گفت :مشکل جدی آینده ما آب است و در بحث کم آبی ،آب شرب غیرشرب" را جایگزین کلمه " پساب " اعالم کرد.
مردم باید در اولویت قرار گیرد.
بهمن بهروزی ابراز داشــت :در ســال جاری برای اجرای شبکه فاضالب
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا شــیراز نیز در این نشســت گفت :تمرکز شرکت آبفا شیراز بر بخش های جنوبی،شرق و حاشیه کمربندی و
عملیات اجرایی شــبکه فاضالب از سال  70شروع شده و تاکنون  1750مناطق و بخش های نزدیک به تصفیه خانه فاضالب است
کیلومتر شبکه فاضالب اجرا شده است.
وی خاطر نشــان کرد :در عملیات اجرایی اخذ مجوز حفاری برای اجرای
ا...بخش نظرپور تصریح کرد :با احتساب شهر جدید صدرا حدود  1400شبکه فاضالب پروسه طوالنی و زمان بر است.

