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برگزاری چهاردهمین
دوره مسابقات قرآن
صنعت آب و برق استان
فارس

درخشش آبفا شیراز در جشنواره شهید رجایی

***
برگزاری جلسه بازنگری
و هدفمند نمودن نرم
افزارهای دفتر مجامع
عمومی و نظارت مالی در
آبفا شیراز
***
ساخت تصفیه خانه
فاضالب شماره  2شیراز
با روند مطلوبی در حال
اجرا است
***
انعقاد تفاهم نامه مشترک
آبفا شیراز با دانشگاه
تربیت معلم و فرهنگیان
***
گرامیداشت هفته
"صرفه جویی در مصرف
آب" و "عفاف و حجاب"
***
جلسه کارگروه صیانت از
حقوق شهروندی و عفاف
و حجاب در آبفا شیراز
برگزار شد
***
تداوم آموزش
نظام پیشنهادها در آبفا
شیراز

مدیرعامل آبفا شیراز

به عنوان مدیر نمونه شیراز
معرفی شد

آبفا شیراز حائز رتبه برتر در شاخص های اختصاصی و عمومی جشنواره
شهید رجایی فارس شد
 6تن از مدیران و کارکنان آبفا شیراز به عنوان نمونه شهرستان مورد تجلیل قرار گرفتند

از ابتدای سال جاری تا نیمه مهرماه
بیش از  65کیلومتر خطوط انتقال ،توسعه و اصالح شبکه آب
و بیش از  95کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب
در سطح شهر شیراز اجرا شده است

• بهمن بهروزی :در سال جاری در بخش توزیع آب با  20پیمانکار شروع کردیم و هم اکنون 35

پیمانکار فعال فاضالب در مناطق مختلف کالنشهر شیراز مشغول اجرا هستند.

معاون مهندسی توسعه آبفا
شیراز:

استفاده از پساب در مصارف
غیرشرب از مصرف بی رویه

و غیرضروری آب آشامیدنی
جلوگیری میکند

• اگر بازچرخانی آب در مصارف مورد نیاز
به خوبی اجرایی شود میتوانیم چاههای آب
را در جهت آب آشامیدنی هدایت کنیم.
• در حال حاضر پساب تصفیه خانه شماره
یک آماده واگذاری به متقاضی است.
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گرامیداشت هفته
"صرفه جویی در مصرف آب"
و "عفاف و حجاب"

در جشنواره تابستانی عفیفآباد که در بوستان
بعثت شیراز برگزار شد شرکت آب و فاضالب
شیراز به ارائه راهکارهای مصرف بهینه آب
پرداخت.
این جشنواره با حضور فعاالن فرهنگی،
کارشناسان و صاحب نظران فرهنگی برگزار
شد و با نگاهی نو به مقوله حیاء و عفاف با
بهرهگیری از هنر و دانش نسبت به ترویج
معارف و ارزشهای اسالمی و انسانی اهتمام
گردید.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب
و فاضالب شیراز نیز عالوه بر مشارکت در
برپایی این جشنواره ،در راستای فرهنگ سازی
و نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب،
در فضای ایجاد شده به اشاعه فرهنگ مصرف
صحیح بهینه آب به شهروندان پرداخت.
گفتنی است این جشنواره به مدت یک هفته
برپا بود و شرکت آبفای شیراز با توزیع
بسته های فرهنگی و اهدا جوایز ،در زمینه
ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب به فعالیت
پرداخت.

ا ّمت من تا هنگامى كه يكديگر را دوست بدارند ،به يكديگر هديه دهند و
امانتدارى كنند ،در خير و خوبى خواهند بود.
بر اساس نتایج حاصل از “ ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی استان در سال ”95

آبفا شیراز در زمره دستگاه های برتر
قرار گرفته است

جلسه کارگروه صیانت از حقوق
شهروندی و عفاف و حجاب در آبفا
شیراز برگزار شد

جلسه کارگروه ستاد صیانت از حقوق
شهروندی و عفاف و حجاب با حضور لیال
پیروی نماینده بانوان و اکبر انتظار مهدی،
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت
آب و فاضالب شیراز ،در سالن کنفرانس این
شرکت برگزار شد.
در این جلسه به توضیح و تشریح برنامه های
حوزه صیانت از حقوق شهروندی در آبفا شیراز
پرداخته شد.
اجرای دقیق دولت الکترونیک در دستگاهها به
منظور کاهش بسیاری از تخلفات ،پیشرو بودن
دستگاههای اجرایی در بحث حجاب و عفاف،
برنامهریزی فرهنگی به منظور نهادینه شدن
عفاف و حجاب در جامعه و تقویت امر نظارت
و بازرسی از جمله موضوعاتی بود که در این
جلسه مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین در خصوص برنامه های اجرا شده
در سال گذشته و برنامه های پیش بینی
شده در سال جاری و شاخص های ارزیابی
هر دو حوزه ،به صورت مختصر موضوعاتی
را عنوان نمودند و رضایت و تکریم ارباب
رجوع و رعایت شئونات اسالمی را به عنوان
مهم ترین بحث های مورد نظر سرلوحه امور
قرار دادند.
در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر،
خالصهای از گزارش عملکرد ،جمع بندی و
ارائه اقدامات و فعالیت های صورت گرفته آبفا
شیراز ارائه شد.

پيامبر صلى اهللعليه وآله :

شرکت آب و فاضالب شیراز بر اساس نتایج حاصل از" ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی استان
در سال  "95در مجموع امتیازات " شاخص های عمومی و اختصاصی " در زمره دستگاه های برتر
قرار گرفته است.
ساسان تاج گردون ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد جشنواره شهید رجایی
استان فارس و نیز سید محدعلی افشانی ،استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی استان فارس
با اهدا لوح تقدیر از شرکت آب و فاضالب شیراز تقدیر کردند.
در متن لوح آمده است :شرکت آب و فاضالب شیراز از آنجا که در اجرای مواد  81و  82قانون
مدیریت خدمات کشوری و بر اساس نتایج حاصل از " ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی استان
در سال  "95در مجموع امتیازات " شاخص های عمومی و اختصاصی" در زمره دستگاه های برتر
قرار گرفته است.

برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قرآن صنعت آب و برق استان فارس
چهاردهمین دوره مسابقات سراسری قرآن
وزارت نیرو ویژه فرزندان همکار همزمان با
سایر شرکت های صنعت آب و برق سراسر
کشور برگزار گردید.
در این دوره از مسابقات که با حضور بیش از
 200نفر در دو رده خواهران و برادران و نیز با
حضور جمعی از مسئولین فرهنگی شرکت های
تابعه وزارت نیرو برگزار شد ،در رشته های
قرائت ،اذان ،حفظ ،مفاهیم و احکام با هم به
رقابت پرداختند .هدف از برگزاری این دوره
از مسابقات ،انتخاب نفرات برتر هر رشته برای
حضور در مرحله کشوری است.
براساس این گزارش ،صنعت آب و برق کشور
هر ساله مسابقات قرآن در رشته های مختلف
را برگزار می کند.

نگاهی به کارنامه درخشان آبفا شیراز در دولت تدبیر و امید
گزارشی از عملکرد شرکت آب و فاضالب
شیراز در دوره  4ساله دولت تدبیر و امید
منتشر شد.
ارزیابی کارایی و عملکرد مدیران در طول
یک دوره خدمت ،یکی از موارد مهمی است
که از نگاه بسیاری مورد تحلیل و بررسی
قرار می گیرد لذا به مناسبت گرامیداشت
هفته دولت شرکت آب و فاضالب شیراز
با ارائه گزارشی به بررسی عملکرد این
شرکت در پروسه چهارساله دولت تدبیر و
امید در بخش آب و فاضالب پرداخته است.
شرکت آب و فاضالب شیراز در بخش آب
با یک میلیون و  813هزار و  692نفر 100
درصد جمعیت شهری را تحت پوشش خود
دارد.
طول کل شبکه و خط انتقال آب در شیراز
 3هزار  259کیلومتر است و این شرکت
مفتخر است که  230کیلومتر توسعه شبکه
و  161کیلومتر اصالح شبکه آب را در
کارنامه چهارساله خود دارد.
مجموع کل انشعاب واگذار شده آب در این

دوره حدود  103هزار فقره و مجموع کل
انشعاب آب نصب شده بیش از  136هزار
فقره است.
کل تولید آب در این پروسه زمانی 529
هزار و  468هزار متر مکعب بوده و آبفا
شیراز برای تامین آب شهروندان شیراز
 167حلقه چاه در مدار و تعداد  35حلقه
چاه حفرشده و نیز 40حلقه چاه جدید وارد
مدار شده را در کارنامه چهار ساله خود به
ثبت رسانده است.

همچنین گفتنی است بیش از یک میلیون
نفر تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند
که این تعداد  56درصد جمعیت تحت
پوشش را شامل می شود.
در کالنشهر شیراز یک هزار و  888کیلومتر
شبکه و خط انتقال فاضالب وجود دارد و در
طی دولت یازدهم موفق به اجرا و توسعه
شبکه فاضالب به طول  344کیلومتر شده
است.
در مدت مذکور بیش از 100هزار فقره
انشعاب فاضالب واگذار شده و افزون
بر 9300فقره انشعاب فاضالب نصب شده
جز عملکرد آبفا شیراز در بخش فاضالب
قرار گرفته است.
شرکت آب و فاضالب شیراز ،در هفته دولت
سال  96بهره برداری از  8حلقه چاه که به
تازگی حفر و تجهیز شده و همچنین انجام
 63کیلومتر اصالح و توسعه شبکه توزیع
آب که در مجموع با اعتباری بیش از 237
هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و
منابع داخلی هزینه شده ارائه نموده است.
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آبفا شیراز حائز رتبه برتر در شاخص های اختصاصی
و عمومی جشنواره شهید رجایی فارس شد

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز:

از ابتدای سال تا نیمه مهرماه
بیش از  95کیلومتر شبکه
جمع آوری فاضالب در سطح شهر
شیراز اجرا شده است

شرکت آب و فاضالب شیراز رتبه برتر شاخص های اختصاصی و عمومی در
جشنواره شهید رجایی فارس را از آن خود کرد .در جشنواره طرح تکریم
شهید رجایی که هر ساله از طرف وزارت کشور در استانداری فارس با حضور
نماینده ولی فقیه در فارس و استاندار فارس برگزار می شود از شرکت آب و
فاضالب شیراز تقدیر گردید .در این جشنواره که نمایندگان کلیه سازمان ها
و نهادهای دولتی حضور داشتند ،ضمن تقدیر از شرکت آب و فاضالب شیراز
در راستای ارج نهادن به تالش های کارکنان شرکت ،در خصوص تکریم و
جلب رضایت ارباب رجوع با اهدا لوح تقدیری قدردانی شد.

آبفا شیراز ،در بیستمین جشنواره شهید رجایی در شیراز ،خوش درخشید

در بیستمین جشنواره شهید رجایی در شیراز
و گرامیداشت هفته دولت از شرکت آب و
فاضالب شیراز تقدیر شد.
به مناسبت هفته دولت در بیستمین جشنواره
شهید رجایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهیدان رجایی و باهنر که با حضور نماینده
ولی فقیه در فارس ،استاندار فارس و جمعی
از مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد از
دستگاه های برتر در حوزه های مختلف تقدیر
گردید.
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ،با

اشاره به انتخاب دستگاه های برتر در جشنواره
شهید رجایی گفت :عملکرد تمام دستگاه های
اجرایی و خدمات رسان و کارکنان آنها باید به
گونه ای باشد که در چنین مراسمی از همه آنها
به عنوان دستگاه نمونه قدردانی شود.
امام جمعه شیراز بیان کرد :مسئوالن در هر رده
و جایگاه باید مردم را ولی نعمتان خود بدانند
و حرمت آنها را کامال حفظ کنند و امیدواریم
مجموعه اقدامات و کارها به رفع مشکالت مردم
و بهبود معیشت آنها منتهی شود.
استاندار فارس ضمن قدردانی از تالش های

تمام مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی
استان افزود :اگر امروز در استان به موفقیتی
دست یافته ایم به خاطر عملکرد و کارنامه تک
تک شما است .سید محمد علی افشانی افزود:
مهم ترین شاخص ارزیابی ما رضایت مردم است
و همه باید بکوشیم و اجازه ندهیم که شرایط
مطلوب و آرام امروز استان دچار مشکل شود.
در این جشنواره از شرکت آب و فاضالب شیراز
برای کسب رتبه برتر شاخص های اختصاصی
و عمومی با اهدا لوحی از سوی استاندار فارس
تقدیر شد.

معاون مهندسی توسعه آبفا شیراز:

استفاده از پساب در مصارف غیرشرب از مصرف بی رویه و غیرضروری آب آشامیدنی جلوگیری میکند
معاون مهندسی توسعه شرکت آب و فاضالب
شیراز گفت :در بحث بازچرخانی آب باید
برنامه ریزیهایی صورت گیرد تا با استفاده
از این پساب در مصارف مختلف کشاورزی
و صنعتی و فضای سبز از مصرف بی رویه آب
آشامیدنی و ضروری جلوگیری شود.
بهمن بهروزی در مصاحبه خبری در خصوص
نحوه بازچرخانی آب و استفاده از پسابها در
شیراز گفت :در مرحله اول بازچرخانی ،بحث
جمع آوری فاضالب اهمیت دارد و استفاده
از پساب در مصارف کشاورزی و صنعتی و
فضای سبز از مصرف بی رویه و غیرضروری
آب آشامیدنی جلوگیری میکند .این چرخه
توسط 2تصفیه خانه در شهر شیراز در حال
انجام است.
وی به چاههای آبی که در حال حاضر
برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار
میگیرند اشاره کرد و افزود :اگر بازچرخانی
آب در مصارف مورد نیاز به خوبی اجرایی
شود میتوانیم چاههای آب را در جهت آب
آشامیدنی هدایت کنیم.
معاون مهندسی توسعه شرکت آب و

فاضالب در خصوص وضعیت فعلی تصفیه
خانهها اظهارنمود :در حال حاضر پساب
تصفیه خانه شماره یک آماده واگذاری به
متقاضی است.
این مسئول به احداث شبکه توزیع پساب
تاکید کرد و گفت :مناقصههایی در زمینه
طرح بازچرخانی صورت گرفته است .در
صورت همکاری پیمانکاران و سرمایه
گذاران میتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم
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تا خط انتقال و احداث شبکه توزیع پساب در
اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
بهروزی با اعالم اینکه متقاضیان پساب،
سازمانهایی چون شهرداری و صنایع
هستند ،اضافه کرد :در حال حاضر مشغول
مذاکره در خصوص نحوه واگذاری پساب به
سازمانها هستیم .چنانچه این مذاکرات به
نتیجه برسد قطعا در زمینه خانگی ،صنعتی و
فضای سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب
شیراز با اشاره به  35پیمانکار فعال فاضالب در
مناطق مختلف کالنشهر شیراز گفت :از ابتدای
سال تا پایان تیرماه بیش از  95کیلومتر شبکه
جمع آوری فاضالب در سطح شهر شیراز اجرا
شده است.

بهمن بهروزی اظهار داشت :از ابتدای سال
تاکنون در مناطق حاشیه جنوب کمربندی ،مرکز
شهر ،بنی هاشمی ،بلوار رحمت ،شهرک بزین و
 ...بیش از  95کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب
در سطح شهر شیراز اجرا شده است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب
شیراز از پیشرفت حدود  80درصدی خطوط
انتقال فاضالب نسبت به تعهدات بودجه ای
خبر داد و گفت :از مهم ترین بخش های این
پروژه خط انتقال کمربندی از بلوار قائم تا پل
امام حسن است .وی از خط انتقال بلوار دولت

در قالب قرارداد فاینانس به پیمانکار خبر داد و
گفت :با تکمیل این خط در محدوده بلوار دولت
و کمربندی تا شهرک والفجر امکان جمع آوری
فاضالب محقق خواهد شد که با برنامه ریزی
انجام شده تا پایان سال بتوانیم تعهدات اجرایی
را به اتمام برسانیم .بهروزی تصریح کرد:
لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضالب در قالب
 35قرارداد فعال با پیمانکاران در حال انجام
می باشد .معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز
افزود 24 :قرارداد به روش معمول به صورت
پیمانکاری و مابقی در قالب سرمایه گذاری
بخش خصوصی (فاینانس جاری) می باشد.

حضرت محمد(ص):

4
تقدیر مدیر عامل شرکت مهندسی
آبفا کشور از مدیر دفتر تجهیز منابع
مالی و توسعه مشارکت آبفا شیراز
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خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که
خداوند دعارا از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

برگزاری جلسه بازنگری و هدفمند نمودن نرم افزارهای دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در آبفا شیراز

جلسه بازنگری اساسی و هدفمند نمودن نرم
افزارهای موجود دفتر مجامع عمومی و نظارت
مالی ،در شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار
شد .با عنایت به بازنگری اساسی و هدفمند
نمودن نرم افزارهای موجود دفتر مجامع

عمومی و نظارت مالی و همچنین با توجه
به اقدامات انجام شده طی جلسات متعدد،
جلسه ای به همین منظور با حضور همکاران
کمیته فنی و تخصصی از شرکت های آب
و فاضالب لرستان ،خراسان شمالی ،البرز و

شیراز در شرکت آب و فاضالب شیراز برگزار
شد.
‘گفتنی است در این جلسه ،غالمرضا ابراهیم
آبادی مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت
شرکت مهندسی ،حضور داشت.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با انواع کنتورها در آبفا شیراز

رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور با اهدا لوح
تقدیر از مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه
مشارکت شرکت آب و فاضالب شیراز قدردانی
کرد .حمیدرضا جانباز به پاسداشت تالش آریا
مرادی ابوالوردی در زمینه خدمت رسانی در
عرصه اجرای پروژه های آب و فاضالب کشور
از طریق توسعه مشارکت بخش خصوصی با
اهدا لوح تقدیر قدردانی کرد.

تقدیر و تشکر ساکنین رکن آباد
از مجموعه کارکنان منطقه یک
دوره آموزشی آشنایی با مبانی و استانداردهای انواع کنتورهای آب و
همچنین روش های جمع آوری اطالعات و قرائت کنتور در شرکت آب
و فاضالب شیراز برگزار شد.
دفتر منابع انسانی و آموزش شرکت ،به منظور آشنایی هرچه بيشتر
کاربران با انواع کنتورهای آب ،اقدام به برگزاری این دوره آموزشی
نمود.

این دوره آموزشی شامل  12ساعت تئوری و  8ساعت آزمایشگاه بود.
در این دوره ها که  22نفر حضور یافتند ،شرکت کنندگان عالوه بر
آشنایی با استاندارد و مکانیسم انواع کنتورهای آب ،با کلياتی از طرح
جامع و مزایای کنتورهای الکترومغناطیسی با تمامی جزئيات نحوه
قرائت ،ارسال و همچنين استفاده از اطالعات این کنتورها آشنا شدند.
مدرس این دوره سعید آزادی بود.

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز:

ساخت تصفیه خانه
جمعی از ساکنین منطقه رکن آباد با ارسال
نامه ای از تالش و همت رئیس و مجموعه
کارکنان منطقه یک و بهره برداری دو آبفا
شیراز تقدیر و تشکر نمودند.
جمعی از ساکنین منطقه رکن آباد با ارسال
نامه از تالش و همت رئیس و مجموعه
کارکنان تقدیر و تشکر نمودند.
در بخشی از نامه مذکور آمده است:
با عنایت به تالش و همت همه جانبه مجموعه
همکاران در راستای توجه به حل مشکالت در
زمینه برخورداری از آب شرب و انشعاب آب،
بدینوسیله مراتب سپاسگذاری و تشکر خود را
از اقدامات شایسته و در خور مالحظه آن اداره
ابراز می نماییم.

فاضالب شماره  2شیراز

با روند مطلوبی در حال اجرا است

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب
شیراز گفت :تصفیه خانه فاضالب شماره 2با
روند مطلوبی در حال اجرا است و امیدواریم با
تامین اعتبار مناسب خط مایع تصفیه خانه را تا
پایان سال به بهره برداری برسانیم.
بهمن بهروزی افزود :تصفیه خانه فاضالب
شماره  2با ظرفیت  100هزار متر مکعب در
روز در حال ساخت می باشد.
وی خاطر نشان کرد :این تصفیه خانه پس از
شروع مجدد در نیمه دوم سال  94با روند
مطلوبی در حال اجرا است امیدواریم با تامین

اعتبار مناسب و پرداخت مطالبات پیمانکار
بتوانیم خط مایع تصفیه خانه را تا پایان سال به
بهره برداری برسانیم و بخش لجن نیز در انتهای
سال آینده تکمیل گردد.
بهروزی اذعان کرد :با اتمام این تصفیه خانه
فاضالب ،جمعیت  580هزار نفر تحت پوشش

قرار خواهند گرفت .بهروزی ابراز داشت :یکی
از به روزترین تکنولوژی های تصفیه فاضالب
در تصفیه خانه شماره دو شیراز به کار می رود
و پساب این تصفیه خانه دارای کیفیت باالیی
خواهد بود و قابلیت استفاده برای بخش های
کشاورزی و صنعت را داراست.

امام علی (ع) :

هر کس طمع در درون داشته باشــد خود را حقير کرده و کسی که
ناراحتي هايش را فاش کند به ذلت خويش راضی شده است.

مسابقات آمادگي جسماني خواهران پرسنل
شركت آبفا شيراز

تربيت بدني شركت به منظور بزرگداشت والدت حضرت معصومه يك
دوره مسابقه آمادگي جسماني در سالن ورزشي مالصدرا برگزار نمود
كه در نتيجه اسامي مشروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را به
دست آوردند:
رده سني

مقام

نام و نام خانوادگي
مريم شهيدپور

رده سني اول

اول

ستاره شاه عفو

رده سني اول

دوم

زهرا ايزدي

رده سني اول

سوم

ساناز منوچهري

رده سني دوم

اول

فريده دريس

رده سني دوم

دوم

مريم خلج

رده سني دوم

سوم

فرزانه صداقت

رده سني سوم

اول

الدن مهدي خاني

رده سني سوم

دوم

پامال محمدي

رده سني سوم

سوم

ناهيد شرافتي

رده سني چهارم

اول

زهرا دهقاني

رده سني چهارم

دوم

ليال كريمي

رده سني چهارم

سوم

خديجه حسيني منش

رده سني پنجم

اول

پريوش كوكبي

رده سني پنجم

دوم

زهرا صفي ياري

رده سني پنجم

سوم

مسابقات دارت خواهران شركت آبفا شيراز
تربيت بدني شركت اقدام به برگزاری یك سري مسابقه دارت خواهران
در سالن دارت عفيف آباد به صورت دوره اي ( 201دبل فيكس) جهت
انتخاب تيم و اعزام به مسابقات صنعت آب و برق فارس برگزار نمود.
اسامي شركت كنندگان در اين مسابقات عبارتند از :خانم ها :مژده
كريمي نژاد ،زهرا خادمي ،فريبا يزدان پور ،پريناز طهماسبي و زهرا
صفي ياري كه در نتيجه خواهران مشروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول
تا سوم را كسب نمودند:
حائز مقام
محل خدمت
نام و نام خانوادگي
پريناز طهماسبي

منطقه 3

اول

مژده كريمي نژاد

روابط عمومي

دوم

زهرا خادمي

اجرايي آب

سوم
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تيم آمادگي جسماني خواهران آبفا شيراز
نايب قهرمان مسابقات صنعت آب و برق
استان فارس شد

تيم آمادگي جسماني خواهران شرکت آب و فا ضالب شيراز سکوی
دوم مسابقات صنعت آب و برق استان فارس را از آن خودکرد.
بر اساس تقويم ورزشي صنعت آب و برق استان فارس مسابقات
آمادگي جسماني خواهران ،با حضور تيم هاي برق منطقه اي فارس،
آبفا فارس ،توزيع نيروي برق شيراز ،آبفا شيراز ،توزيع نيروي برق
فارس و آبفا روستائي فارس به ميزباني شركت آب و فاضالب
روستائي فارس برگزار شد  ،كه در نتيجه تيم آبفا روستائي فارس با
كسب  813.10امتياز به مقام قهرماني رسيد ،تيم شركت آبفا شيراز
با  799.38امتياز نايب قهرمان شد و تيم شركت برق منطقه اي
فارس با  777.49امتياز مقام سوم تيمي را به خود اختصاص داد.

اين مسابقات زير نظر هيئت آمادگي جسماني استان فارس برگزار
گرديد.
اسامي نفرات تيم آمادگي جسماني شركت آبفا شيراز در اين
مسابقات عبارتند از :ساناز منوچهري ،ستاره شاه عفو ،زهرا ايزدي،
پامال محمدی ،فرزانه صداقت ،خديجه حسيني منش ،پريوش كوكبي،
زهرا صفي ياري ،ناهيد شرافتي (سرپرست)

كسب عنوان سوم انفرادي و سوم تيمي
مسابقات دارت برادران صنعت آب و برق فارس

مسابقات دارت صنعت آب و برق استان فارس به ميزباني شركت
آبفا فارس با حضور  7تيم از شركتهاي برق منطقه اي فارس ،آب و
فاضالب فارس (الف و ب ) ،آب و فاضالب شيراز ،توزيع برق شيراز
(الف و ب) و توزيع برق فارس در سالن دارت مخابرات برگزار
گرديد .در اين مسابقات تيم برق منطقه اي فارس با  90امتياز مقام
اول را كسب نمود ،تيم ب دارت آب و فاضالب فارس با  80امتياز
نايب قهرمان شد و تيم آب و فاضالب شيراز با  60امتياز به مقام
سومي اين دوره از رقابتها قناعت كرد.
در بخش انفرادي آقايان :محمدرضا شجاعي فرد از شركت آب و
فاضالب فارس به مقام قهرماني رسيد ،رحيم هاشمي از برق منطقه اي
فارس نايب قهرمان شد و لطف ا ...نادري از شركت آب و فاضالب
شيراز مقام سوم انفرادي را كسب نمود.
اسامي تيم دارت شركت آبفا شيراز :رضا نجفي  -عبدالرضا خسروي -
لطف ا ...نادري  -هومن شهبازي (سرپرست)  -بيژن قشقائي

5
تيم دو و ميداني خواهران آبفا شيراز
بر سکوی نايب قهرماني مسابقات
صنعت آب و برق استان فارس ایستاد

تيم دو و ميداني خواهران شرکت آب و فاضالب
شيراز نايب قهرماني مسابقات صنعت آب و برق
استان فارس شد.
بر اساس تقويم ورزشي تدوين شده صنعت آب و
برق استان فارس مسابقات دو و ميداني با حضور
 7تیم از شرکت های تابعه صنعت در پيست دو و
ميداني استاديوم ورزشي حجاب برگزار گرديد.
در اين مسابقات تيم آبفا روستائي قهرمان شد،
تيم آبفا شيراز به مقام نايب قهرماني رسيد و تيم
آبفا فارس مقام سومي مسابقات را از آن خود
كرد و تيم هاي توزيع برق فارس ،توزيع برق
شیراز ،برق منطقه اي فارس ،تولید برق فارس
به ترتيب مقام هاي چهارم تا هفتم را به دست
آوردند .آبفا شيراز با تركيب خانم ها :پامال
محمدي ،آرزو آقا بابائي ،ساناز منوچهري ،ناهيد
شرافتي ،فرزانه صداقت ،ستاره شاه عفو ،سعیده
رنجبر ،زهرا صفی یاری ،خدیجه حسینی منش و
پريوش كوكبي در اين مسابقات شركت نمود.
تيم طنابكشي برادران آبفا شيراز
نايب قهرمان مسابقات كارگران
استان فارس
تيم طنابكشي برادران شركت آب و فاضالب
شيراز سکوی دوم مسابقات كارگران استان
فارس را از آن خود کرد.
مسابقات طنابكشي برادران زير نظر هيئت

انجمن هاي ورزشي استان با حضور تيم هاي
آتش نشاني ،شهرداري ،اتوبوسراني ،گاز ،تامين
اجتماعي و آبفا شيراز در سالن ورزشي آتش
نشاني به صورت دوره اي برگزار گرديد ،كه
پس از يك سري رقابت هاي سخت و طاقت
فرسا تيم طنابكشي شركت آبفا شيراز تنها با
اختالف يك امتياز نايب قهرمان شد .در اين
مسابقات تيم تامين اجتماعي قهرمان شد و تيم
شركت آبفا شيراز به مقام نايب قهرماني رسيد
و تيم حمل و نقل (اتوبوسراني) مقام سوم اين
دوره از مسابقات را از آن خود كردند.
تيم طنابكشي آبفا شيراز را مراد مرادي ،مهدي
كهن ،مسيح ا ...فيروززاده ،رسول عبودي ،فرزاد
كاوه ،رضا رنجبر ،احمد نامجو ،سيد مهدي
حجازي ،محمد حسن فيروزآبادي ،اسماعيل
كوهي و با مربيگري و سرپرستي هومن شهبازي
تشكيل مي دادند.

امام صادق (علیه السالم) فرمود:

6
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همان گونه که خدای عزوجل به شما دستور داده ،با هم پیوند داشته
باشید ،به یکدیگر نیکی کنید و برادرانی نیکوکار باشید.

تربیت فرزندان در نگاه بزرگان

امیر مهدی جعفری
معدل :خیلی خوب
کالس :اول

فرزندان ما از آن آینده هستند و
آینده نیز شرایطی متفاوت با زمان
حال دارد .بنابراین ،باید فرزندان
خویش را با توجه به رویدادها و
شرایط حاکم بر آینده تربیت کنیم
و آنها را مطابق با آینده پرورش
دهیم.
حضرت علی علیه السالم در
حدیثی زیبا در این باره می فرمایند:
فرزندانتان را برآداب خود تربیت
نکنید؛ چرا که آنها برای آینده و
زمانی غیر از زمان شما آفریده
شده اند.
براین اساس ،والدینی می توانند به
نیکوترین و بهترین شکل فرزندان
خویش را تربیت کنند تا آینده نگر
باشند و رخدادهای آینده را پیش
بینی و فرزندان خود را متناسب با
رخدادهای پیش بینی شده آینده،
تربیت کنند.
امام خمینی رحمه اهلل علیه نیز
در این باره می فرمایند :در روایات
هست که بچه هایتان را به غیر آن
طوری که خودتان هستید و برای
زمان آینده تربیت کنید؛ چرا که اینها
در زمان آینده ،باید دست به کار
مملکت و کشور شوند .شما بچه ها
را از سیاست ،از این طور چیزها
دور نگه ندارید .دور نگه داشتن
بچه ها از سیاست ،موجب این می
شود که وقتی -در آینده  ، -فرزند
وارد اجتماع می شود ،مثل یک آدم
کوری وارد اجتماع شود .آنهایی که
می خواهند بعدا ً در این کشور زندگی
کنند و امور کشور در دست آنها
باشد ،باید از قبل آگاه باشند و باید
از قبل به دست شما و به تعلیم شما
به آنها گفته بشود و برای آینده آنها
را تربیت کنید.
امام صادق عليه السالم می فرمایند:
دختران نيكي هايى هستند كه در
برابر آن پاداش داده مى شود و
پسران همچون نعمتى هستند كه از
آن بازخواست مىشود.
کانت می نویسد :یکی از اصول تعلیم
و تربیت که همواره باید مورد توجه

دست اندرکاران برنامه های تربیتی
باشد ،این است که کودک نباید
تنها بر حسب وضع فعلی نوع بشر
پرورش یابد ،بلکه باید او را براساس
شرایط آینده تربیت کرد .معموالً
والدین ،فرزندانشان را تنها برای این
که با شرایط موجود زندگی سازگار
باشند ،تربیت می کنند و حال آن که
می بایست به آنان تعلیم و تربیت
مناسب تری داد تا بتوانند فرزندان
آینده باشند.
جبران خلیل جبران نیز می گوید:
فرزندان شما به حقیقت ،فرزندان
شما نیستند .آنها دختران و پسران
زندگی اند در سودای خویش.
این جوهر حیات است که به شوق
دیدار خویش هر دم از گوشه ای
سر بر می کند .آنها از کوچه وجود
شما می گذرند ،اما از آن شما نیستند
و اگر چه با شمایند ،به شما تعلق
ندارند .عشق خود را بر آنها نثار
کنید ،اما اندیشه هایتان را برای خود
نگه دارید؛ زیرا آنها را نیز برای خود،
اندیشه ای دیگر است.
جسم آنها را در خانه خود مسکن
دهید ،اما روح آنها را به آینده
واگذارید؛ چرا که روح آنها در خانه
فردا زیست خواهد کرد که شما حتی
در رؤیا نیز نمی توانید به دیدار آن
بروید .ممکن است تالش کنید که
شبیه آنان باشید ،ولی مکوشید که
آنان را مانند خود بار بیاورید؛ زیرا
زمان به عقب باز نخواهد گشت و با
دیروز درنگ نخواهد کرد.
شما کمانی هستید که از چله آن،
فرزندانتان چون تیرهای جاندار به
آینده پرتاب می شوند.
کماندار که همان پروردگار هستی
باشد -نشانه را در بی نهایت می بیند
و با قوت ،شما را خم می کند تا
تیرهایش با شتاب به دور دست
پروازکند.
بگذارید فشار این خم شدن ،با
شادمانی همراه باشد؛ زیرا کماندار
هم تیرهای پرشتاب و روبه آینده را
دوست دارد و هم ثبات و استحکام
کمان را .

سبحان یوسفی
معدل :خیلی خوب
کالس :سوم

کوروش مردانی
معدل :خیلی خوب
کالس :اول

پارسا ستوده
معدل :خیلی خوب
کالس :دوم

رادوین ایزدی
معدل :خیلی خوب
کالس :اول

پارسا حجازی
معدل :خیلی خوب
کالس :دوم

محمد کاظم تقی خانی
معدل :خیلی خوب
کالس :اول

فرحان آقایی
معدل :خیلی خوب
کالس :دوم

محمد احسانی شمس
معدل19 /50 :
کالس :نهم

پوریا حجازی
معدل18 /26 :
کالس :هفتم

سینا حسینی
معدل :خیلی خوب
کالس :چهارم

صادق یوسفی
معدل :خیلی خوب
کالس :سوم

زهرا تقی خانی
معدل :خیلی خوب
چهارم

محمد حسین اسماعیلی
معدل :خیلی خوب
هفتم

علیرضا شکوهی
معدل18 /95 :
کالس :نهم

احمد رضا نبی زاده
معدل19 /38 :
کالس :نهم

پرستش عظیمی
معدل :خیلی خوب
دوم

فاطمه امینی نژاد
معدل20 :
هفتم

حنانه جوکار
معدل :خیلی خوب
دوم

مبینا مهبودی
معدل :خیلی خوب
چهارم

فاطمه زهرا خادم زاده
معدل :خیلی خوب
اول

هستی درویشی
معدل :خیلی خوب
سوم

سامیه یوسفی
معدل :خیلی خوب
سوم

صدف خوشنامی
معدل :خیلی خوب
اول

امام رضا (علیه السالم) فرمودند:

امامت ،زمام دین و مایه نظام و انسجام مسلمانان و صالح دنیا و عزت

مؤمنان است .امامت ،اساس اسالم و شاخه بلند آن است.

پرسش:
تاسوعا و عاشورا به چه معنا
است وآیا قبل از شهادت امام
حسین (ع) تاسوعا و عاشورا
وجود داشت؟
پاسخ :عاشورا از ریشة عشر به
معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه
تسع به معنای نه و نهم است.
این لفظ فقط بر نهمین و دهمین
روز محرم اطالق شده است.
به لحاظ آن که حوادث مهم
کربال در روز نهم و دهم ماه
محرم الحرام اتفاق افتاد ،این دو
روز را برجسته تر نموده و به نام
تاسوعا و عاشورا یعنی روز نهم
و دهم محرم الحرام در فرهنگ
مسلمانان به ویژه شیعیان از
جایگاه خاصی بهره مند شد.
ابن اثیر در کتاب «نهایه»
می گوید « :عاشورا یک اسم
اسالمی است» ()1
همین مطلب را طریحی در
«مجمع البحرین» گفته است)2( .
البته پیش از واقعه کربال ،هم
پیامبر اسالم(ص) و هم حضرت
علی(ع) شهادت امام حسین(ع) را
در کربال پیشگویی کرده بودند.
امام حسین(ع) نیز شهادت خود
را پیشگویی کرده ،به برخی از
پیامبران پیشین نیز شهادت آن
حضرت وحی شده بود.)3( .
پس از آن که حضرت امام در
کربال به شهادت رسید ،روز
عاشورا میان مردم به روز حزن
و اندوه شناخته شد و شیعیان
علی(ع) آن روز را روز عزا و
عزاداری قرار دادند  .از این رو
به نام عاشورای حسینی شهرت
یافت.
امام صادق(ع) فرمود :و أ ّما
یوم عاشورا فیوم أصیب فیه
الحسین(ع) صریع ًا بین أصحابه
و أصحابه حوله صرعی عراة؛()4
عاشورا روزی است که حسین(ع)
میان یارانش کشته شد و بر زمین
افتاد .یاران او نیز پیرامون او به
خاک افتاده و عریان بودند.
محرم ،تاسوعای سال 61
روز نهم
ّ
هجری امام حسین و یارانش در
محاصرة نیروهای دشمن بودند.
در این روز دشمن آب را به روی
اهل بیت امام حسین(ع) و یاران
او بسته بود.
این روز به دلیل این که بر اهل
بیت سخت گذشت و شاید
یکی از روزهای بسیار سخت و
مصیبتبار برای خاندان پیامبر
بود،به عنوان تاسوعای حسینی،
مورد توجه شیعیان قرار گرفت.

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
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گفت و شنودی درباره عاشورا
امام صادق(ع) فرمود« :تاسوعا
روزی است که حسین(ع) و
اصحاب او در کربال محاصره
شدند و سپاه شامیان بر ضد
آنان گرد آمد .ابن زیاد و عمر
سعد از فراهم آمدن آن همه
سوار خوشحال شدند و آن روز،
حسین(ع) و یارانش را ناتوان
شمردند و یقین کردند دیگر
برای او یاوری نخواهد آمد و
عراقیان او را پشتیبانی نخواهند
کرد»)5(.
در مقابل شیعیان ،بنی امیه و
پیروانشان روز عاشورا را روز
جشن و سرور قرار دادند .به
تدریج دشمنان درباره عاشورا
احادیثی ساختند تا آن روز را با
فضیلت نشان بدهند ،در حالی که
آن روز ،روز غم و اندوه و مصیبت
است .روزی است که بهترین
انسان را کشتند ،جگر رسول خدا
را پاره کردند و زنان و کودکان
پیامبر را به اسارت بردند ،آیا این
روز میتواند روز مبارکی باشد؟!
امام صادق(ع) در همین باره
میفرماید :بنی امیه و همراهان
آنان از شامیان ،نذر کردند که
اگر امام حسین کشته شد و به
سپاهیان (بنیامیه) آسیبی نرسید
و حکومت در خاندان ابی سفیان
تثبیت شد ،روز عاشورا را عید
قرار دهند و به شکرانه پیروزی
خود ،روزه بگیرند .این عمل ،به
صورت روش و سنتی میان مردم
تاکنون ادامه دارد ،که ریشه آن
از خاندان ابوسفیان است .در
این روز ،مردم روزه میگیرند و
با شادی ،با خویشان و بستگان
خود،رفتار میکنند )6(.از این رو
در زیارت عاشورا آمده است:
تبرکت به بنو
«اللّهم ان هذا یوم ّ
امیّة وابن آکلة االکباد»)7(.
از جمله روایتی که در متون روایی

و تاریخی راه یافته آن است
که گفته اند :علت نامگذارى
محرم به عاشورا آن
روز دهم
ّ
است که ده نفر از پیامبران به
ده کرامت در این روز مورد
گرامیداشت الهى قرار گرفته
اند ، )8(.در حالی که این سخن
صحیح نیست  .ابن درید میگوید:
«عاشورا یک اسم اسالمی» است
و در دوره جاهلیت به این نام
معروف نبود)9( .
شیخ عباس قمی با اشاره به همین
حدیث به نقل از نویسنده «شفاء
الصدور» میگوید :بنی امیه روز
عاشورا را مبارک میدانستند.
در این روز برای خود خرید
میکردند و خرید را در آن روز
سنّت کرده بودند.آنان در این
روز مراسم عید بر پا میکردند،
آن روز را روزه میگرفتند و در
آن روز طلب حوائج را مستحب
میدانستند ،برای همین درباره روز
عاشورا فضایل و مناقبی ساختهاند
و حتی دعائی هم درباره آن
درست کردهاند که اولش این
است« :یا قابل توبة آدم یوم
عاشورا ،یا رافع ادریس الی السماء
ّ
مسکن السفینة یوم
یوم عاشورا ،یا
عاشورا یا غیاث ابراهیم من النار
یوم عاشورا» .اینها را ساختهاند تا

امر مشتبه شود .آنان در سخنرانی
نبی وسیله
های خود میگویند :هر ّ
و شرفی دارد و در روز عاشورا
این شرف زیاد میشود ،مانند
خاموش کردن آتش نمرود برای
ابراهیم ،قرار گرفتن سفینه نوح
کوه جودی ،غرق ساختن فرعون
در دریا و نجات حضرت موسی
از دست فرعون ،نجات حضرت
عیسی از دست یهودیان.
شیخ عباس قمی در ادامه میگوید:
شیخ صدوق از میثم تمار نقل
کرده امت پیامبر ،فرزند پیامبر را
میکشند و روز عاشورا که فرزند
پیامبر را کشتهاند ،روز مبارک
قرار میدهند! راوی میگوید :به
میثم گفتم :چگونه آن روز را
روز مبارک قرار میدهند؟ گفت:
آنان در فضیلت آن حدیث جعل
میکنند و میگویند :روز عاشورا
روزی است که خداوند توبه آدم
را پذیرفته با اینکه توبه آدم در
ذی حجه پذیرفته شده است.آنان
میگویند :در عاشورا ،یونس از
شکم ماهی نجات یافته ،در حالی
که در ذی قعده از شکم ماهی
نجات یافته است .میگویند :روز
عاشورا روزی است که کشتی
نوح کنار کوه جودی قرار گرفت
در حالی که روز هیجدهم ذی
حجه قرار گرفت .آنان میگویند:
روز عاشورا دریا برای موسی
شکافته شد در حالی که در ربیع
االول شکافته شده بود (.)10
حضرت امام رضا(ع) میفرماید:
«کسی که در روز عاشورا از
انجام کارهای مورد نیاز خویش
پرهیز نماید ،خداوند ،حوائج
دنیا و آخرت او را برآورده کند
و کسی که روز عاشورا را ،روز
حزن و اندوه و مصیبت و گریه
خود قرار دهد ،خداوند روز
قیامت را ،روز شادی و سرور او
گرداند و چشمش با دیدن ما در
بهشت ،روشن گردد)11( .

طرح  :مریم فرحزادی
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آثار و بركات نماز اول وقت
در آیات و روایات

 - 1برآورده شدن خواسته ها:
حضرت عبدالعظیم حسنی از امام حسن
عسكری(ع) روایت می كند كه فرمودند:
" خداوند متعال با حضرت موسی تكلم كرد،
حضرت موسی گفت :خدای من ،كسی كه
نمازها را در وقتش به جای آورد چه پاداشی
دارد؟ خداوند فرمود:حاجت و درخواستش را
به او عطا می كنم و بهشتم را برایش مباح می
گردانم".
حجت االسالم و المسلمین هاشمی نژاد گفت:
پیرمردی مسن ،ماه مبارك رمضان به مسجد
الله زار می آمد .خیلی آدم موفقی بود ،همیشه
قبل از اذان داخل مسجد بود .به او گفتم:
حاج آقا .شما خیلی موفقید ،من هر روز كه
به مسجد می آیم می بینم شما زودتر از ما
آمده اید جا بگیرید ،او گفت :نه آقا ،من
هرچه دارم از نماز اول وقت دارم و بعد گفت:
من در نوجوانی به مشهد رفتم.
مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودكی را
پیدا كردم و گفتم :من سه حاجت مهم دارم،
دلم می خواهد هر سه تا را خدا در جوانی
به من بدهد ،یك چیزی یادم بدهید؟ ایشان
فرمودند :چی می خواهی؟ گفتم :یكی دلم می
خواهد در جوانی به حج مشرف شوم ،چون
حج در جوانی لذت دیگری دارد .فرمودند:
نماز اول وقت به جماعت بخوان .گفتم :دومین
حاجتم این است كه دلم می خواهد یك
همسر خوب خدا به من عنایت كند .فرمودند:
نماز اول وقت به جماعت بخوان .و حاجت
سومم این است كه خدا یك كسب آبرومندی
به من عنایت فرماید.
فرمودند :نماز اول وقت به جماعت بخوان .این
عملی را كه ایشان فرمودند من شروع كردم
و در فاصله سه سال هم به حج مشرف شدم،
هم زن مؤمنه و صالحه خدا به من داد و هم
كسب با آبرو به من عنایت كرد.
 - 2برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی:
پیامبر اكرم (ص) فرمودند" :بنده ای نیست كه
به وقت های نماز و جاهای خورشید اهمیت
بدهد ،مگر این كه من سه چیز را برای او
ضمانت می كنم :برطرف شدن گرفتاری ها و
ناراحتی ها ،آسایش و خوشی به هنگام مردن
و نجات از آتش".
 - 3ورود به بهشت و دوری از جهنم:
امام محمد باقر(ع) می فرمایند":هر كس نماز
واجب را در حالی كه عارف به حق آن است
در وقتش بخواند ،به گونه ای كه چیزی دیگر
را بر آن ترجیح ندهد ،خداوند برای وی
برائت از جهنم می نویسد كه او را عذاب
نكند ،و كسی كه درغیر وقتش به جا آورد در
حالی كه چیزی دیگر را بر آن ترجیح دهد،
خداوند می تواند او را ببخشد یا عذابش كند.
منبع :روزنامه قدس  -ادامه دارد

خبرهای کوتاه
تداوم آموزش
نظام پیشنهادها در آبفا شیراز

نشریه داخلی
شرکت آب و فاضالب شیراز

حس
امام ین علیه السالم :

بخ همنش
از نشا هن اهى خوشانمى و نیك تى  ،ینى با رخدمندان است.
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• 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

دفتر منابع انسانی و آموزش و دفتر نظام
پیشنهادات به منظور ارتقاء سطح کیفی
کارکنان اقدام به تداوم دوره های آموزش
نظام پیشنهادها در شرکت نموده است.
در همین راستا جلسات گردهمایی دبیران،
شورای عالی ،کارگروهای واحدها و مناطق
از اقدامات نظام پیشنهادات است.
مدرس این دوره ها سعید فتح اللهی بود.
صعود به قله دماوند
گنبد گیتی ایران زمین

مدیرعامل آبفا شیراز به عنوان مدیر نمونه شیراز معرفی شد

فرماندار شیراز با اهدا لوح تقدیری از رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب شیراز به عنوان مدیر نمونه در سالروز
گرامیداشت هفته دولت قدردانی کرد.

حیدر عالیشوندی ،فرماندار و رئیس شورای
اداری شهرستان شیراز با ارسال لوح تقدیری از
ا...بخش نظرپور به عنوان مدیر نمونه شهرستان
شیراز قدردانی کرد.
در متن تقدیرنامه آمده است :بدین وسیله
بر اساس مصوبه ستاد اجرائی بزرگداشت
هفته دولت از تالش های ارزنده و نقش موثر
جنابعالی و همکاران محترمتان در پیشرفت و
توسعه شهرستان در سالروز گرامیداشت هفته
دولت و یاد خاطره ی شهیدان رجایی و باهنر
به عنوان مدیر نمونه شهرستان شیراز تشکر و
قدردانی می گردد.

درخشش آبفا شیراز در مراسم تجلیل از مدیران و کارکنان نمونه شهرستان شیراز

کوهنورد آبفا شیراز بر فراز قله دماوند
گنبد گیتی ایران زمین صعود کرد.
یکی از صعودهای بیاد ماندنی هر کوهنورد،
صعود به بام ایران قله دماوند می باشد.
غالمرضا شاه عفو از کوهنوردان برجسته
شرکت آب و فاضالب شیراز به همراه
خانواده به قله  5670متر دماوند صعود
کرد .این صعود به یاد ماندنی به مدت 48
ساعت طول کشید.

در مراسم تجلیل از مدیران و کارکنان نمونه
شهرستان شیراز در هفته دولت ،شرکت آب و
فاضالب شیراز خوش درخشید.
در مراسم تجلیل از مدیران و کارکنان نمونه
شهرستان شیراز که به مناسبت هفته دولت با
ریاست حیدر عالیشوندی ،فرماندار و رئیس
شورای اداری شهرستان در سالن همایش شرکت

مخابرات برگزار شد از کارکنان و مدیران نمونه
شرکت آب و فاضالب شیراز با اهدا لوح تقدیر
قدردانی شد .در این مراسم حیدر عالیشوندی
فرماندار شیراز ،با اشاره به این که در استان
فارس شاهد موفقیت های مختلفی هستیم گفت:
مهم ترین دغدغه مسئولین و مدیران خدمت به
مردم و رضایت مندی آنان است.

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز:

بیش از  65کیلومتر خطوط انتقال ،توسعه و اصالح
شبکه آب تا نیمه مهرماه سال جاری
در شیراز اجرا شده است

دماوند با ارتفاع  5670متر از سطح دریا نه
تنها بزرگترین قله ایران ،بلکه بزرگترین
قله خاورمیانه نیز محسوب می گردد .در
مورد دلیل نامگذاری دماوند در فرهنگ
معین آمدهاست« :دم (دمه ،بخار)  +آوند
= دماوند؛ دارای دمه و دود و بخار.
شاید در باور مردمان گذشته گازهای
گوگردی که از دهانه آتشفشانی آن
خارج می شده ،این کوه عظیم را به مثابه
موجودی زنده مجسم نموده باشد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شیراز گفت :برای
احداث خطوط انتقال ،توسعه و اصالح شبکه از ابتدای سال تا نیمه
مهرماه 65 ،کیلومتر لوله گذاری در حوزه آب انجام شده است.
بهمن بهروزی تصریح کرد :در سال جاری در بخش توزیع آب با
 22پیمانکار شروع کردیم.
این مقام مسئول گفت :عملیات اجرایی احداث مخزن  15هزار
متر مکعبی که واحدهای مسکن مهر و بخش هایی از شهر صدرا را
پوشش می دهد و احداث آن از پایان سال گذشته آغاز شده ،روند
مطلوبی دارد و در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

در این مراسم از مدیران و کارکنان نمونه آبفا
شیراز ،شهنام احمدلو ،مسعود برزگر ،لیال پیروی،
بهزاد زارع ،امید سلطانی و کامران شریفی با اهداء
لوح سپاس ،تقدیر شد .همچنین از مدیر عامل آبفا
شیراز به عنوان مدیر نمونه شیراز نیز تقدیر شد و
لوح مزبور به لطف ا ...مساوات قائم مقام و نماینده
شرکت تقدیم گردید.

انعقاد تفاهم نامه مشترک آبفا شیراز با دانشگاه تربیت
معلم و فرهنگیان

شرکت آبفا شیراز با انعقاد تفاهم نامه مشترک با دانشگاه تربیت
معلم و فرهنگیان به ترویج ریشه ای آموزشی برای مصرف بهینه آب
اقدام کرد.
با عنایت به نقش آموزگاران در تعلیم دانش آموزان و تاثیر نهادی در
آموزش رفتار آیندگان ،شرکت آب و فاضالب شیراز با انعقاد تفاهم
نامه همکاری مشترک آموزشی با دانشگاه تربیت معلم و فرهنگیان
پرداخت.
از آنجا که آموزش در سنین پایین نقش بسیار بزرگی در تربیت نسل
آینده دارد و با توجه به ظرفیتهای علمی و اجرایی آموزگاران در
مقاطع تحصیلی با انعقاد این تفاهم نامه مقرر شد واحدهای درسی
برای دانشجویان سال آخر دانشگاه تربیت مدرس تعبیه شود که در
آن واحدهای درسی ،به راهکارهای مصرف بهینه آب پرداخته شود
تا از این طریق با آموزش ریشه ای و نهادی از بطن بتوان در ترویج
مصرف بهینه آب اقدام کرد.

