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مدیر عامل آبفا شیراز :

جهاد صرفهجویی در مصرف آب از مصادیق
امر به معروف است

رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس:

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شر کت آب و فاضالب شیراز جهاد صرفهجویی
را از مصادیــق امر به معروف یعنی صرفهجویــی و نهی از منکر یعنی پرهیز از
اسراف دانست و گفت  :همگان باید در جهاد صرفهجویی مصرف آب با دغدغه
حضــور یابند زیرا گــذر از بحران کم آبی در شــیراز نیازمند یک عزم ملی و
همگانی است.
هر ســال در روزهای پایانی سال و در آســتانه نوروز به علت انجام خانهتکانی
و شستوشــوی وسایل خانه با افزایش مصرف آب روبرو هستیم و این موضوع
فشار زیادی را به شبکه توزیع آب وارد می کند.
ا...بخش نظرپور با اشــاره به تمهیدات اندیشــیده شده به منظور پيشگيري از
بحران كمآبي فصل گرم گفت :مدتي اســت در کشــور با پديده خشكسالي
روبهرو شده ایم که کالنشهر شیراز هم از این قائده مستثنی نبوده به نحوی که
خشكسالي و بحران كمآبي به یکی از بزرگترین چالشها تبدیل شده است.
نظرپور با اشاره به این مطلب که آب شرب شیراز از محل سد درودزن و چاه ها
تامین میشــود ابراز داشت :در حال حاضر ٧٨درصد آب شیراز از  182حلقه
چاه و  ٢٢درصد نیز از طریق سد درودزن تامین می شود.
وی اظهار داشت  :شیراز در بین کالن شهرها  ،ششمین شهر کشور از نظرجمعیت
میباشدو رشد بازار انشــعاب آب در این شهر از متوسط رشد در صنعت آب
کشور بیشتر است.

• نظرپور :مکان نمایی پروژه بر اساس طرح جامع شهر صدرا
و تاکیدات سازمان حفاظت محیط زیست و نیز مجوز آب منطقه ای مشخص شده
و مشکلی برای ساکنان این منطقه ایجاد نخواهد کرد

تيم های
طناب كشي
برادران شركت
آبفا شيراز قهرمان
و نایب قهرمان
مسابقات تیمی
صنعت آب و برق
استان فارس شد

با تاکید بر لزوم پیشرفت پروژه طبق برنامه زمان بندی شده

مسائل مربوط به تامین اعتبار پروژه را نیز با جدیت دنبال می کنیم

با  92درصد پیشرفت فیزیکی

ساخت تصفیه خانه فاضالب شماره  2شیراز با جدیت در حال اجراست

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله:
دعا كليد رحمت و وضو كليد نماز و نماز کلید بهشت است.
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برگزاری دوره آموزشی
نحوه کار با دستگاه تست
کنتور  -پرتابل در آبفا شیراز

دوره آموزشــی نحوه کار با دســتگاه تســت
کنتور -پرتابــل در شــرکت آب و فاضالب
شیراز برگزار شد.
با توجه به درخواســت مدیریــت آب بدون
درآمد و هماهنگی به عمل آمده با دفتر منابع
انســاني و آمــوزش ،در راســتای برنامه های
گســترده شــرکت آب و فاضالب شیراز در
خصــوص کاهش تلفــات و کنتــرل صحت
عملکــرد لوازم اندازه گیری ،دوره آموزشــی
نحوه کار با دســتگاه تست کنتور -پرتابل در
شرکت آب و فاضالب برگزار شد.
این دوره چهارســاعته با هــدف بازآموزی ،
افزایش کارایــی و به روز رســانی اطالعات
پرســنل قدیمی ،آموزش پرسنل جدید کادر
بازرســی امورها و آموزش در دفتر آب بدون
درآمد بود.

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

پرسنل شركت آب و فاضالب شيراز با حضور
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بحار االنوار ج 2ص 177

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از احداث تصفیه خانه
فاضالب شرق شهر جدید صدرا
رحیمی :مسائل مربوط به تامین اعتبار پروژه را نیز با جدیت دنبال می کنیم

معــاون عمرانــی اســتاندار فارس بــه همراه
شــهردار صــدرا و جمعــی از کارشناســان و
مدیران استانداری و آبفا شــیراز در بازدید از
پروژه تصفیه خانه فاضالب شــرق شهر جدید
صدرا آخرین مسائل در خصوص روند احداث
تصفیه خانه را مورد بررسی قرار دادند.
عنایت ا ...رحیمی ،معاون هماهنگی امور عمرانی
اســتانداری فارس به همراه هیاتی از شهرداری
صدرا ،کارشناســان اســتانداری و مدیر عامل
شــرکت آب و فاضالب شــیراز در بازدید از
تصفیهخان ه فاضالب شــرق شــهر جدید صدرا
از پیشــرفت فیزیکی و مراحل اجرای تاسیسات
تصفیهخانه در حال احــداث دیدن کردند و از
نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام شــده
قرار گرفتند.
این هیات در جلســه ای که با مسئولین شرکت
آب و فاضالب شیراز در قالب نشست کارشناسی

برگزار شــد آخرین مســائل در خصوص روند
احــداث تصفیه خانه فاضالب شــرق صدرا را
مورد بررسی قرار دادند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس
با اشــاره به اجرا و تکمیل پروژه فاضالب شهر
صدرا ابراز داشت :مسائل مربوط به تامین اعتبار
پروژه را با جدیت دنبال می کنیم به شرطی که
پیشــرفت پروژه طبق برنامه زمان بندی شده و
مناسب باشد.
عنایــت ا ...رحیمــی افــزود :در راســتای
احــداث تصفیه خانه فاضالب در شــهر صدرا
هماهنگی های بســیار خوبی بین شرکت آب و
فاضالب شــیراز و مجموعه اســتانداری و تمام
دســتگاه های مربوطه فراهم شــده اســت و با
احداث ایــن تصفیه خانه ها آب مورد نیاز برای
اراضی زراعی ،باغات و همچنین فضاهای ســبز
شهری از طریق پساب آن فراهم می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای
شیراز نیز گفت :امکان استفاده مجدد از پساب،
تهدید منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و عدم
امکان دفع بهداشــتی فاضالب توسط چاههای
جذبی مهمتریــن اهداف ســاخت تصفیهخانه
فاضالب شرق شهر جدید صدرا است.
ا...بخــش نظرپور با تاکید بــر این مطلب که با
پیشــرفت های تکنولوژی مشکلی برای ساکنین
صدرا برای قرار گرفتن در حریم ایجاد نخواهد
کرد ابراز داشــت :جانمایی طــرح تصفیه خانه
جدید صدرا بر اســاس طرح جامع شهر توسط
شــرکت عمران صدرا مشخص شده و شرکت
عمران صدرا بــا در نظر گرفتن فاصله از حریم
فعلی شهر و تائید سازمان حفاظت محیط زیست
و نیز مجوز آب منطقه ای محل مورد نظر احداث
تصفیه خانه جدید صدرا مشخص شده است.

معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز خبر داد

اجرای بیش از  160کیلومتر خط اصلی و فرعی شبکه فاضالب در شیراز
در محل اســتقرار تيم سيار ســازمان انتقال
خون فــارس در اداره مركزي براي اهدا خون
پيشقدم شدند.
در پي اعالم نياز ســازمان انتقال خون فارس
به تمام گروه هــاي خوني و با هماهنگی روابط
عمومی آبفا شــیراز ،گروه سيار سازمان انتقال
خون با اســتقرار در محــل اداره مركزي اين
شركت پذيراي همكاران نوع دوست ايثارگر
بود.
پرسنل شركت آب و فاضالب شيراز با اهداي
بيش از 26هزار سي ســي خون در اين عمل
خداپسندانه شركت داشتند.
مسئول تيم سيار ســازمان انتقال خون فارس،
ضمن تشــكر از پرســنل فداكار شــركت از
اســتقبال گرم و حضور پر رنگ پرســنل آبفا
شيراز قدرداني كرد.

معاون مهندسی و توســعه شرکت آب و فاضالب شیراز گفت :از
ابتدای سال تاکنون بیش از  160کیلومتر خط اصلی و فرعی شبکه
فاضالب اجرا شده است.
بهمن بهروزی با اشــاره فعالیت به  32پیمانکار در اجرای شبکه
فاضالب اظهار داشــت :از ابتدای ســال تاکنــون بیش از 160
کیلومتر خط اصلی و فرعی اجرا شده است که از اجرای این شبکه
بیش از 35هزار مشترک بهره مند خواهد شد.
وی افــزود :در مناطقی که امکان بهره منــدی مردم از چاه های

جذبی با مشــکل جدی مواجه هستند و مشکالت زیست محیطی
حادی دارند اجرای شبکه فاضالب در اولویت قرار می گیرد
بهروزی با اشــاره به همکاری شــهرداری شــیراز ،شورای شهر ،
راهنمایی و رانندگی ،شورای ترافیک و سایر دستگاه های اجرایی
اظهار داشت :همکاری ها در اجرای پروژه قابل تقدیر است.
معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز از پیمانکاران پر تالش شرکت
آب و فاضالب که با وجود مشــکالت مالی به فعالیت خود ادامه
داده اند نیز قدردانی کرد.

حضرت امام جعفر صادق علیه السالم:
کسی که پرده از روی اسرار دیگری بردارد ،رازهای پنهانی او
آشکار شود.
کشف الغمه ج2ص368
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حمایت و حضور پررنگ آبفا شیراز در کارگاه صرفه جویی مصرف آب در فضای سبز شهری

درراســتای مرتفع ساختن چالشها و مسائل مرتبط با خشکسالی ،آبفا
شیراز با حمایت از کارگاه ها و همایش هایی که در زمینه مصرف بهینه
آب برگزار می شود اقدام نموده است.
در همین راســتا مرکز مطالعات خشکسالی دانشــگاه شیراز دانشگاه
شــیراز با همکاری و انجمن علمی بخش مهندسی آب و انجمن علمی
توسعه پایدار دانشگاه شــیراز و حمایت شرکت آب و فاضالب شیراز
اقدام به برگزاری کارگاه آموزشــی استفاده بهینه آب در فضای سبز

شهری نمود.
این کارگاه با محوریت اصول مقدماتی آبیاری فضای سبز ،روش های
مدرن آبیاری فضای ســبز ،جمع آوری آب باران جهت تامین قسمتی
از نیازآبی فضای سبز ،استفاده از گیاهان کم مصرف و بومی در فضای
ســبز شهری ،اســتفاده از چمن های بومی و کم مصرف در فضای سبز
شهری و فضای سبز خیلی مقاوم به خشکسالی در سالن مرکز مطالعات
خشکسالی دانشگاه کشاورزی شیراز برگزار شد.
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معاون مهندسی و توسعه آبفا شیراز:

در سال جاری تاکنون حدود
 100کیلومتر اصالح و توسعه
شبکه آب انجام شده است

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب
شــیراز گفت :در ابتدای سال تاکنون با انعقاد
قرارداد با بیــش از  31پیمانکار ،حدود 100
کیلومتر اصالح و توسعه خط انتقال شبکه آب
در کالنشهر شیراز انجام شده است.
بهمن بهروزی ابراز داشــت :با اقدامات انجام
شده در راستای توســعه شبکه آب پیش بینی
می شود تا پایان سال جاری  25هزار مشترک
جدید به مشــترکان آب در این شــهر اضافه
شود.
وی افزود :برنامه اصالح و توســعه شبکه آب
شــامل مناطق بلوار اتحاد ،شهرک رکن آباد،
قصر قمشــه ،گویم ،دینکان و محدوده منطقه
 2شهرداری و تمامی مناطق حاشیه انجام شد.

برگزاری مسابقات واليبال
برادران شركت آبفا شيراز

تربيت بدني شــركت آب و فاضالب شــيراز
به مناســبت گراميداشت دهه مبارك فجريك
دوره مســابقه واليبال با حضور  5تيم در سالن
شــهداي دادگســتري به صورت دوره اي به
داوری علــی رضایی و حســن فرمانی برگزار
نمود .اســامي نفرات تيم هــاي قهرمان اول تا
سوم اين مسابقات به شرح ذيل مي باشد.
مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

بهره بهرداري

امور مشترکین

امور مالی

با  92درصد پیشرفت فیزیکی

مهرداد دهقاني

ساخت تصفیه خانه فاضالب شماره  2شیراز با جدیت در حال اجر است

عنايت ا...

معاون مهندســی و توســعه آبفا شیراز با تاکید
بر این مطلب که ســاخت تصفیه خانه فاضالب
شــماره  2شــیراز با جدیت در حال اجر است
گفت :با پیشــرفت فیزیکی 92درصد بر اساس
برنامه ریزی انجام شده در صورت تامین اعتبار
کافی در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
بهمن بهروزی اظهار داشت :تصفیه خانه شماره
 2حــدود یک میلیــون نفر جمعیــت را تحت
پوشش قرار می دهد و احداث مدول های 4 ،3
و  5تصفیه خانه شــماره  2در اولویت بعدی می
باشد .وی افزود :با توجه به گسترش روز افزون
شــبکه های جمــع آوری و افزایــش تعــداد
مشــترکین تحت پوشش شــبکه های فاضالب،

احداث مدول های بعدی الزامی است لذا مجوز
افزایش ظرفیت این تصفیه خانه ها بر اســاس
مطالعات انجام شــده ،از شرکت مهندسی آبفا
کشور توسط مشاور اخذ گردید.
بهروزی در ادامه افزود :تصفیه خانه شماره یک
شــیراز با  ۸۱هزار متر مکعب در حال فعالیت
اســت و تصفیه خانه شماره دو شــیراز با توان
تصفیــه  ۱۰۰هزار متر مکعــب فاضالب وقتی
وارد مدار شود ،مشــکل تصفیه فاضالب حدود
یک میلیون و  ۵۹هزار شــهروند شیرازی حل
می شــود .این مقام مســئول گفت :برای حدود
 ۹۰۰هزار نفر جمعیت باقیمانده شیراز هم باید
تصفیه خانههای دیگری ساخته شود.

مهبودي

غالمحسين
يونسي

محسن عباسي

ولي رمضاني

ا ...داد دهقان

هادي حميدي

جواد رضايي

بهزاد زارع

شهرام رمضاني

مهرداد

محمدعلي

سبزواري
شهریار شفیع
زاده

عليرضا حدادي

زارعي

امير شايانفر
محمد

شايانفر
جعفر

ايران نژاد
علي اكبر
اكبري

محمدرضا
جهانديده
مسعود
دارائي

احمد باختر نيا حميد روستا
جمال زالی

عباس

سميعي
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حضرت امام رضا علیه السالم :
هر که تقاضای توفیق از خداوند متعال بنماید و خود نکوشد،
گویی خود را مسخره کرده است.
بحاراالنوار ج 2ص353

در مراسم اختتامیه دومین هفته قرآن و عترت فارس؛

با اهدا لوح تقدیری از قاری قرآن
آبفا شیراز تقدیر شد

در مراســم اختتامیه دومین هفته قرآن و عترت
فارس با لوح تقدیر از پیشکسوت و قاری قرآنی
آبفا شــیراز ،محمد امین آبادیان با حضور معاون
قرآن و عترت وزارت ارشاد در شیراز تقدیر شد.
مراســم اختتامیــه دومین هفته قــرآن و عترت
فارس  ،با تجلیل از پیشکسوتان قرآنی و همچنین
برترینهای جشــنواره فیلم و عکس و رسانههای
قــرآن و عترت با حضور معــاون قرآن و عترت
وزارت ارشــاد در تاالر کتابخانه اسناد ملی این
استان برگزار شد.
در این مراســم که با حضور نخبگان و اســاتید
فرهنگی و قرآنی برگزار شــد با اهدا لوح تقدیر
از محمد امین آبادیان بــه پاس حضور و تالش
در عرصه فرهنگی و قرآنی و سرپرســتی گروه
مدیحه سرایی فارس (طاها) قدردانی شد.
آبفا شیراز برای بیش از 2500نفر اشتغال
ایجاد کرده است
در اجرای پروژه های شــرکت آب و فاضالب
شــیراز ،بیش از 2500نفر به اشــتغال گرفته
شدند.
بهمن بهروزی اظهار داشت :در اجرای پروژه ها
بیش از  2500نفر توسط پیمانکاران مشغول به
کار می باشند.
وی افزود :اشــتغال زایی در اجرای پروژها در
بخش های ،فنی و مهندســی ،اداری و کارگری
انجام شده است.
معاون مهندســی وتوسعه آبفا شــیراز تصریح
کرد :اشــتغال زایی در پروژه تصفیه خانه های
فاضالب ،احداث و توســعه شــبکه فاضالب،
احداث و توسعه خطوط آبرسانی صورت گرفته
است.
بهروزی افــزود :جذب این نیروهــا در قالب
قراردادهای پیمانکاری جهت اجرای طرح های
عمرانی ،جــاری و فاینانس در بخش خصوصی
انجام شده است.
آذين بندي و پخش سرودهاي انقالبي آبفا
شيراز در دهه فجر
شركت آب و فاضالب شــيراز در دهه فجر با
آذين بندي و پخش ســرود هاي انقالب شور و
هواي شوق انقالب  57را داشت.
در ایام دهه پرفروغ فجر شركت مزين به پرچم
انقالب شــده بود همچنين در اين دهه روزانه
ســرودهاي انقالبي براي پرسنل پخش مي شد.
همچنین در ایــن ایام با پخش شــیرینی کام
همکاران شیرین شد.

معاون مهندسی وتوسعه آبفا شیراز از اتمام سازه مخزن صدرا خبر داد
معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب و فاضالب
شیراز گفت :سازه مخزن  15هزار متر مکعبی
صدرا تمام شده است.
بهمن بهروزی با تاکید بر اتمام سازه مخزن 15
هزار متر مکعبی صدرا اظهار داشت :مخزن در

مرحله نصب تاسیسات و تست آب بندی است
و به زودی به بهره برداری می رسد.
وی افــزود :این مخزن  15هــزار متر مکعبی،
محدوده شــهر صدرا را تحت پوشــش قرار
می دهد.

معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و
فاضالب شــیراز افزود :با ورود این مخزن به
مدار بهره برداری ،جمعیتی حدود  65هزار نفر
یا به عبارتی  18هزار مشترک از آن بهره مند
خواهند شد.

ارتقاء فرآیند تصفیه فاضالب و کاهش مصرف انرژی در تصفیه خانه شماره یک فاضالب شیراز
• کاهش مصرف انرژی ،افزایش اکسیژن محلول ،کاهش دفعات خرابی در راکتور هوازی ،کاهش هزینه های تعمیرات و کاهش انتشار آلودگی در
محیط اطراف از نتایج حاصل از اجرای این طرح به شمار می رود
مديــر دفتــر بهره
برداري از تاسيسات
فاضالب آبفا شیراز
از بهبــود شــرایط
تصفیــه فاضــاب
خبــر داد و گفت:
طرح بهینه سازی در
تصفیه خانه فاضالب
شــماره یک شــیراز موجب ارتقــای فرآیند و
کاهش مصرف انرژی شده است.
محمودرضا دهقاني با اشــاره به اقدامات قابل
توجه معاونت بهره برداری و تولید و نیز مدیریت
بهره برداری از تاسیســات فاضالب خاطر نشان
کــرد :بازنگری در تصفیــه خانه های فاضالب
فعال بــه منظور بهبــود شــرایط بهره برداری،
کاهش هزینه های بهره بــرداری و تعمیرات -
نگهداری و همچنین بهبود کیفیت پساب و لجن
تولیدی ،اهمیت قابل توجهی داشته است.
وی از تشکیل کارگروه تخصصی تصفیه فاضالب
در معاونــت بهره بــرداری خبــر داد و گفت:
جلسات متعددی به منظور عیب یابی ،ریشه یابی
مشکالت و ارائه راهکارهای فنی  -اقتصادی در
راستای بهبود سیستم برگزار شده است.
مدير دفتر بهره برداري از تاسيســات فاضالب
آبفا شــیراز افزود :در راســتای بهبود وضعیت،

تصمیم به اجرای سیســتم هوادهــی عمقی به
کمــک دیفیوزهای حباب ریز گرفته شــد .به
این منظور یکی از چهار راکتور هوادهی پس از
انجام محاســبات مورد نیاز و به دست آوردن
فاکتورهای طراحی بــه هواده های عمقی مجهز
گردید.
دهقانــي گفت :تمــام عملیات مربــوط به این
اقدام اصالحی از طراحی تا اجرا توســط پرسنل
بهره برداری تصفیه خانه فاضالب انجام گرفته
اســت و پس از اعمال تغییرات ،میزان اکسیژن
محلول در راکتور هوادهی از حدود  0.4میلیگرم

در لیتر به بیش از  2میلیگرم در لیتر رسید.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد :توان مصرفی
سیســتم هوادهی جدید  140کیلووات در نظر
گرفته شد که در مقایسه با توان  275کیلوواتی
برای هوادهی ســطحی ،کاهــش مصرف انرژی
قابل توجهی حاصل شده است.
دهقاني یادآور شــد :نتایج حاصل از این طرح
شامل کاهش مصرف انرژی ،افزایش (اکسیژن
محلــول) ،کاهش دفعــات خرابــی در راکتور
هوازی ،کاهش هزینه هــای تعمیرات و کاهش
انتشار آلودگی در محیط اطراف می باشد.

حضرت امام هادی علیه السالم:
از کسی که نسبت به او حیله و نیرنگ کرده و او را فریب داده ای
توقع وفا نداشته باش.
بحاراالنوار ج 2ص 369
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برگزاری سمینار آموزش مدیران در حوزه نظام پیشنهادها

در راســتای استمرار و توســعه نظام پیشنهادها
به درخواســت دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
یک دوره سمینار آموزشی نظام پیشنهادها جهت
تمامی مدیران شرکت توسط دفتر منابع انسانی
و آموزش در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال جاری

برگزار گردید.
هدف از برگزاری این ســمینار ،فرهنگ سازی
و ارائــه راهکارهــای موثر جهــت ترغیب و
تشــویق کارکنان واحدها به مشارکت در نظام
پیشنهادها توسط مدیران شرکت و نحوه صحیح

بررســی و پاســخگویی به موقع و مناســب تر
پیشنهادها بود.
همچنین در این جلسه در خصوص تکنیک بذر
پیشــنهاد ،نحوه عنوان کردن چالش های مربوط
به حوزه های مختلف شــرکت توســط مدیران
مربوطه و دریافت راهکارهای اجرایی در قالب
پیشنهاد از کارکنان ،توسط دکتر فتح الهی راد،
مشاور نظام پیشنهادها در شرکت آموزش داده
شد.
در انتهای جلسه چالش های حوزه های مختلف
توســط مدیران ثبت و به مدیرانی که موفق به
ارائه بذر پیشــنهاد متناسب گردیدند ،جوایزی
اهدا گردید.

برگزاری سمینار آموزشی پیمانکاران حوزه های بهره برداری و خدمات مشترکین در حوزه نظام پیشنهادها

به منظور توســعه و ترویج فرهنــگ بهره وری و
مشــارکت در کل سازمان ،با هماهنگی دبیرخانه
نظام پیشنهادها ،سمینار آموزشی نظام پیشنهادها
جهت تمامی پیمانکاران حوزه های بهره برداری
و خدمات مشــترکین توسط دفتر منابع انسانی و
آموزش برگزار گردید.
این ســمینار آموزشــی در تاریخ هجدهم بهمن
ماه ســال جاری در دو نوبت صبح و بعد از ظهر

برگزار گردید .در این دوره دکتر فتح الهی راد،
مشاور استقرار نظام پیشنهادها در شرکت آبفای
شیراز ،به تعریف پیشنهاد ،هدف از استقرار نظام
پیشــنهادها در شــرکت ،نحوه دسترسی به نرم
افــزار و ارائه پیشــنهاد پرداخت و خاطر نشــان
کرد“ :نظام پیشنهادها تکنیکی است که می توان
به وســیله آن از فکر و اندیشه کلیه کارکنان از
همه سطوح کارکنان رسمی ،قراردادی ،شرکتی و

پیمانکاران در جهت مسئله یابی و حل مشکالت
و بهبود و تعالی ســازمان ســازمان بهره برد ”.در
انتهــای دوره از تمامی پیمانکاران به منظور ارائه
پیشنهاد دعوت گردید .شایان ذکر است  18نفر
از پیمانکاران شــرکت کننده حوزه بهره برداری
فاضالب با مشارکت فعال خود توانستند  56ایده
ثبت نمایند که دبیرخانه نظام پیشنهادها با اهدای
جوایزی از ایشان تقدیر به عمل آورد.

برگزاری جلسه طوفان فکری coaching -نظام پیشنهادها با حضور کارکنان و پیمانکاران
واحد آمار و فن آوری اطالعات در شرکت

بــه منظور بهره منــدی از ایده های گروهی
و ارائه پیشــنهادهای تخصصــی و اثربخش
تــر ،دفتر بهبــود بهــره وری و تحقیقات با
همکاری واحد منابع انسانی و آموزش ،جلسه
 coachingنظام پیشنهادها را با تکنیک بارش

افکار در بهمن ماه ســال جــاری با حضور
تمامی کارکنان و پیمانکاران دفتر آمار و فن
آوری اطالعات (فرزین ،رایورز و  )...برگزار
نمود.
در این جلسه پس از آموزش نحوه بهره مندی

5
برگزاری آخرین جلسه
شورای عالی نظام
پیشنهادها
در سال 96
آخرین جلسه ی شــورای عالی نظام پیشنهادها
در سال  96برگزار گردید.
در این جلسه عملکرد نظام پیشنهادها در سال
 96به اســتحضار اعضای محترم شورای عالی
رسانیده شد و نقاط قوت و ضعف مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفت .عملکرد ده ماهه کارکنان
به شرح زیر می باشد:
تعداد پیشنهادهای ارائه شده 870 :
تعداد پیشنهادهای مصوب 261 :
تعداد پیشنهادهای اجرا شده 62 :
طبق بررســیهای بهعمل آمده توســط مشاور،
عملکرد شــرکت نســبت به ســال گذشته و
همچنین نسبت به میانگین کشوری در حد قابل
قبول بوده است.
همچنین در این جلسه کارنامه عملکرد هر واحد
بررســی و جهت بهبود و ارتقاء سطح عملکرد
واحدها ،گزارش مکتوب به هر مدیریت ارسال
گردید.
اهــداء جوایز اولین پیشــنهاد به افــرادی که
برای اولین بار پیشــنهاد خود را ثبت نمودهاند،
پرداخت پاداش تصویب و اجرای پیشنهادهای
مــورد تاییــد دبیرخانه ،برگــزاری دورههای
آموزشی کارکنان ،گردهمایی دبیران ،جلسات
مربیگری و جلســات مدیران با حضور مشاور،
از جملــه فعالیت های صورت گرفته در ســال
 1396بوده است.
امید اســت با همفکری و تالش کلیه مدیران و
کارکنان شرکت ،شاهد سالی سرشار از بهبود،
خالقیت و اندیشه های نو باشیم.

از تکنیک طوفان فکری جهت ارائه پیشنهادها
توسط دکتر فتح الهی راد ،کارگروه های حل
مسأله "شبکه و ســخت افزار" و "نرم افزار"
با حضور پیمانکاران هر حوزه تشکیل و پس
از بررســی چالش های مــورد نظر ،بذرهای
پیشنهاد و در نهایت پیشنهادهای مربوطه ثبت
گردید .در این جلسه در حدود  28پیشنهاد
قابل ثبت ارائه گردید.
به گفتــه دکتر فتح اللهی برگزاری جلســه
طوفــان فکــری بــا مشــارکت کارفرما و
پیمانــکاران ،تجربه بســیار موفقی بوده که
برای سایر شرکت ها قابل الگوبرداری است.
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ

تقدیر از پیشنهاددهندگانی که تا پایان سال به هدف ابالغی نظام پیشنهادها در سال  1396دست یابند

با عنایت به ابالغ اهداف نظام پیشــنهادها در ســال  1396از ســوی مدیر عامل محترم
شــرکت ،دبیرخانه نظام پیشنهادها با حمایت مدیران ارشد سازمان خصوص ًا معاون محترم
مالی و پشــتیبانی در نظر دارد به پیشنهاد دهندگان و کارگروه هایی که به اهداف ابالغی
نظام پیشــنهادها در ســال جاری دســت یابند با اهدای جوایزی ارزنده در همایش نظام
پیشنهادهای سال آتی تجلیل و قدردانی نماید .لذا از کلیه کارکنان محترم دعوت می گردد
همت و تالش خود را در دستیابی به اهداف مربوطه بنمایند.

اهداف ابالغی نظام پیشنهادها در سال :1396

سرانه ارائه

سرانه مصوب

سرانه اجرا
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1
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ
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تيم های طناب كشي برادران
شركت آبفا شيراز قهرمان و نایب
قهرمان مسابقات تیمی صنعت آب
و برق استان فارس شد

بر اساس تقويم ورزشي صنعت آب و برق
استان فارس مسابقات طناب كشي برادران
با حضورتيم هاي الف و ب آبفا شيراز ،برق
منطقه اي فارس ،آبفا فارس ،توزيع نيروي برق
فارس به صورت دوره ای در سالن ورزشي آبفا
روستائي برگزار گرديد ،كه پس از يك سري
رقابت ،تيم الف طنابكشي شركت آبفا شيراز
قهرمان ،تيم ب طنابكشي شركت آبفا شيراز
نايب قهرمان و تيم شركت توزيع نيروي برق
فارس مقام سوم اين دوره از مسابقات را از
آن خود كرد.
تيم الف طنابكشي شركت آبفا شيراز (قهرمان)
را :مراد مرادي ،مهدي كهن ،مسيح ا...
فيروز زاده ،محمد عبودي ،فرزاد كاوه ،مهدی
حجازی ،عباس سمیعی و اسماعیل کوهی
تشكيل مي دادند.
تيم ب طنابكشي شركت آبفا شيراز (نایب
قهرمان) را  :محمد حمیدی پور ،مجتبی فرخی،
وحید علیپور ،رضا رنجبر ،احمد نامجو ،حسن
فیروزآبادی ،بهبود یگانه ،غالمحسین زارعی
تشكيل مي دادند.
مربيگري و سرپرستي تیم های شرکت آبفا
شیراز را هومن شهبازي بر عهده داشت .

برگزاری مسابقات طناب كشي
برادران شركت آبفا شيراز

تربيت بدني شــركت آب و فاضالب شيراز به
مناســبت گراميداشــت دهه مبارک فجر يك
دوره مسابقه طناب كشي با حضور  6تيم منطقه
 1الف ،منطقه  1ب ،حمل و نقل ،حراست ،بهره
برداری مرکز و کیمیا صنعت در ســالن ورزش
شركت آبفا روســتائي فارس بصورت گروهی
برگزار نمود.
در این مسابقات تيم حراست قهرمان شد ،تيم
بهره بــرداری مرکز نايب قهرمان شــد و تيم
کیمیا صنعت (قرائت كنتور) به مقام سوم رسيد.
برگــزاري و داوري ايــن مســابقات را هومن
شهبازي بر عهده داشت.
اســامي نفرات تيم هاي حائز مقام اول تا سوم
اين مسابقات به شرح ذيل مي باشد:
مقام اول( :تيم حراست)

مســيح ا ...فيروز زاده  ،حســين مرادي  ،احمد
نامجو نسب  ،عباس سمیعی ،مهدي كهن  ،فرزاد
كاوه  ،حسن عدالتی
مقام دوم( :تيم بهره برداری مرکز)

رضا منوچهری ،مهــدی امرالهی ،کریم برزگر،
اکبر نوازی ،جواد شــبانی ،مجید برزگر ،محمد
احمدی
مقام سوم( :کیمیا صنعت)

محمدحسن فيروزآبادي ،مهدي حجازي ،محمد
انصاري ،رســول عبودي ،اميــن اميني ،مجتبی
فرخی ،علیرضا برزگر

حضرت امام حسن عسکری علیه السالم:
هر که بر مرکب باطل سوار شــود ،آن مرکب او را در سرزمین پشیمانی
پیاده خواهد کرد.
تحف العقول ص 379

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
شماره  - 203اسفنــدماه 1396

برگزاری مسابقات آمادگي جسماني بین

برگزاری مسابقات شنا بین خواهران

خواهران پرسنل شركت آبفا شيراز

آبفا شيراز

تربیت بدنی شرکت آب و فاضالب شیراز به مناسبت گراميداشت
دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه شنا جهت خواهران پرسنل در
استخر انقالب در  3رده سني برگزار نمود.
سرپرستي اين دوره از مسابقات را پامال محمدي بر عهده داشت .بر
اساس این گزارش در پایان رقابت ها ،اسامي مقام آوران به شرح
ذيل اعالم شد :

تربيت بدني شركت به منظور بزرگداشت ايام دهه مبارك فجر يك
دوره مسابقه آمادگي جسماني در سالن مالصدرا برگزار نمود كه
در نتيجه نتایج زیر حاصل شد:
نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

ساناز منوچهري

رده سني اول

اول

فريده دريس

رده سني اول

دوم

نام و نام خانوادگي

محل خدمت

رده سني

مقام

مريم شهيدپور

رده سني اول

سوم

سعیده رنجبر

رده سني دوم

اول

مژده كريمي نژاد

روابط عمومي

رده سني A

اول

آرزو آقا بابایی

رده سني دوم

دوم

فرزانه صداقت

منطقه 1

رده سني A

دوم

مرضیه منفرد

رده سني دوم

سوم

مرضيه منفرد

مهندسي

رده سني A

سوم

لیال کریمی

رده سني سوم

اول

ساناز منوچهري

روابط عمومي

رده سني B

اول

فرزانه صداقت

رده سني سوم

دوم

مريم خلج

انبارها

رده سني B

دوم

مريم خلج

رده سني سوم

سوم

پامال محمدی

رده سني چهارم

اول

زهرا خادمي

اجرایی آب

رده سني B

سوم

خدیجه زورقی

رده سني چهارم

دوم

پامال محمدي

ذيحسابي

رده سني C

اول

زهرا صفي ياري

رده سني چهارم

سوم

الدن مهدي خاني

نگهداری تعمیرات

رده سني C

دوم

ناهيد شرافتي

رده سني پنجم

اول

ناهید شرافنی

بودجه

رده سني C

سوم

خديجه حسيني منش

رده سني پنجم

دوم

فريبا تقي پور

رده سني پنجم

سوم

برگزاری مسابقات دو و ميداني خواهران
شركت آب و فاضالب شيراز به مناسبت
گراميداشت دهه مبارك فجر
تربیت بدنی شــرکت آب و فاضالب شــیراز به مناسبت فرارسیدن دهه
مبارک فجر يك دوره مســابقه دو و ميداني ویژه خواهران در پيست دو و
ميداني ورزشگاه حافظيه شيراز برگزار کرد.
سرپرســتی این دوره از مسابقات که در  6رده سني برگزار شد بر عهده
علی نوروزی بود و در پایان رقابت ها نتايج ذيل به دست آمد:
نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

ساناز منوچهري

گروه سني اول

اول

مريم خلج

گروه سني سوم

اول

مرضیه منفرد

گروه سني اول

دوم

پامال محمدي

گروه سني سوم

دوم

آرزو آقابابائي

گروه سني اول

سوم

خدیجه زورقی

گروه سني سوم

سوم

فرزانه صداقت

گروه سني دوم

اول

خديجه حسيني منش

گروه سني چهارم

اول

سعیده رنجبر

گروه سني دوم

دوم

ناهيد شرافتي

گروه سني چهارم

دوم

ليال كريمي

گروه سني دوم

سوم

زهرا صفي ياري

گروه سني چهارم

سوم

حضرت امام حسن عسکری علیه السالم:
اصرار و پافشاری در خواهش ،ارزش را کم می کند و شخص را به ناراحتی
و خستگی می کشاند.
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برگزاری مسابقات دارت به مناسبت دهه مبارك فجر

برگزاری مسابقات فوتسال برادران
شركت آبفا شيراز به مناسبت گراميداشت
دهه مبارك فجر

تربيت بدني شــركت آبفا شــيراز به مناسبت گراميداشت
دهه مبارك فجر يك دوره مســابقه فوتســال در مجموعه
ورزشي شهدای دادگستری با حضور  9تيم در يك جدول
دو حذفي برگزار نمود .سرپرستي و داوري اين مسابقات را
شهریار شفیع زاده ،رحيم جوكار ،بيژن جوكار ،سید محمود
هاشمی و سیدعلی رضا حسینی بر عهده داشتند.
نتايج مسابقات به شرح ذيل حاصل شد:
مقام دوم

مقام اول
تصفيه خانه آب

منطقه 3

(نمازي)

دارت برادران
تربيت بدني شــركت آب و فاضالب شــیراز به منظور بزرگداشت دهه مبارك
فجر يك دوره مسابقه دارت جهت پرسنل شركت در سالن دارت عفيف آباد به
صــورت  501دبل با حضور  17نفر برگزار نمود .در نتيجه این دور از رقابت ها،
بهمن حق نگهدار از منطقه  ، 3رضا بهارلویی از قســمت خدمات و احمد باخترنیا
از قسمت ساختمان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند .برگزاری و
سرپرستی اين دوره از مسابقات را لطف ا ...نادری بر عهده داشت.
دارت خواهران
به نقل از تربيت بدني
شركت طبق تقويم تدوين
شده ورزشي و به منظور
گراميداشت دهه مبارك
فجر يك سري مسابقه
دارت جهت خواهران
پرسنل شرکت آبفا شیراز
در سالن دارت عفيف آباد
به صورت دوره اي 102
(فيكس) برگزار شد .در
اين دوره از مسابقات مژده كريمي نژاد ،زهرا خادمي ،فريبا يزدان پور ،پريناز
طهماسبي ،زهرا صفي ياري با هم به رقابت پرداختند و در نتيجه فريبا يزدان پور
از امور مالی ،زهرا صفی یاری از امور بازرگانی و پريناز طهماسبي از امور منطقه
 3به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را كسب نمودند.

مقام سوم
بهره برداري منطقه
4

علی نوروزی

حمید رضا برزگر

رضا احمدی

رحیم همتی

بهمن حق نگهدار

وحید نوروزی

غالمحسین زارعی

مهدی حضرتی

کمال سرور

كريم همتي

محسن شیبانی

بابک سرور

فرهاد روستا

جابر فیروزی

امید رنجبر

عابد قربانی

حسین صادقی

احمد برزگر

محسن ماندگار

حمید عزیزی

علیرضا جوکار

-----

محمود رضا رجبی

غالمرضا سلمانی

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
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برگزاری مسابقات دو و ميداني برادران
شركت آب و فاضالب شيراز به مناسبت
گراميداشت دهه مبارك فجر

7
برگزاری مسابقات شطرنج
برادران پرسنل شركت آبفا شيراز

به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر يك
دوره مسابقه شطرنج با حضور  10نفر در سالن
شــطرنج عفيف آباد برگزار شــدكه در نتيجه
افراد مشروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا
سوم را به دست آورده اند.
 - 1عبدالرحمن كاوئي مقام اول
 - 2مجتبي فرخي مقام دوم
 - 3امير حسين غالمي مقام سوم

برگزاری مسابقات شطرنج
خواهران شركت آبفا شيراز

به مناســبت گراميداشــت ايام دهه فجر يك
دوره مسابقه شطرنج بصورت دوره اي برگزار
شد ،كه افراد مشروحه ذيل به ترتيب مقام هاي
اول تا سوم را به دست آورده اند.
 - 1آرزو آقا بابائي (امور كاركنان)
 - 2ماهروز پرویزی (آمار)
 - 3ليال كريمي ( بودجه )

برگزاری مسابقات فوتبال روي
ميز دو نفره آقایان

يك دوره مســابقه دو و ميداني برادران در پيست دو و ميداني ورزشگاه
حافظيه شــيراز در  6رده سني برگزار شــد كه نتايج ذيل به دست آمد.
سرپرستي اين مسابقه بر عهده آقاي علی نوروزی بود.
نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

علیرضا جوکار

گروه A

اول

بهروز شبانی

گروه D

اول

رضا بامداد

گروه A

دوم

غالمحسین زارع

گروه D

دوم

محمد حسین شبانی

گروه A

سوم

عنایت ا ...مهبودی

گروه D

سوم

فرهاد روستا

گروه B

اول

عبدالرحمن کاوئی

گروه E

اول

اسماعیل برزگر

گروه B

دوم

عیسی رستگار

گروه E

دوم

غالمرضا سلمانی

گروه B

سوم

مسیح ا ...فیروز زاده

گروه E

سوم

مهدی روستا

گروه C

اول

بیژن جوکار

گروه F

اول

حسین کشاورز

گروه C

دوم

عباس سمیعی

گروه F

دوم

ذبیح ا ...سعدی نژاد

گروه C

سوم

حسین مرادی

گروه F

سوم

تربيت بدني شــركت آبفا شــيراز يك دوره
مســابقه فوتبال روي ميز به صورت دو نفره با
حضور  11تيــم و  22نفر بازیکن در مجموعه
ورزشی مالصدرا برگزار نمود .پس از یکسری
بازی های تماشــایی در نتيجه( :پیمان کیانی،
جواد زالی) عنوان نخســت را كســب نمودند،
(هومن شــهبازی ،رضا رنجبــر) نايب قهرمان
شدند و (محسن عباسی ،حســين كارانديش)
مقام سوم را به خود اختصاص دادند.
برگــزاري و داوري اين دوره از مســابقات را
منوچهر تهرانی بر عهده داشته اند.

مهدویت در قرآن کریم

جناب عبدالعظیم حسنی به امام جواد (ع) گفت:
من امیدوارم که تو همان قائم از اهل بیت باشی
که زمین را پر از عدل و داد می کند ،همان گونه
که پر از جور و ستم شــده است .آن حضرت
در پاســخ او فرمود«:ای ابوالقاسم! هریک از ما
قائم به امرخدا و هدایت کننده به ســوی دین
می باشــد ،اما آن قائمی که خداوند به وسیله
او زمیــن را از اهل کفر پاک می گرداند ،همان
است که والدتش برمردم مخفی شده است و از
نظرها غایب خواهد شد».
آیا مهدویت در قرآن کریم مطرح شده است؟

قرآن ،منبع اصلی همه معارف و قوانین اسالمی
اســت و در حقیقت ،به منزله قانون اساســی
همه قوانین اســامی اســت .همــان گونه که
در قانون اساسی هرکشــور ،اصول و اهداف و
مسئولیت های ارگان ها و نهادها به صورت کلّی
و بدون شرح و توضیح کامل ثبت شده و شرح
و تبییــن آن به عهده قانون های عادی اســت،
در قرآن نیزبرخی ازمعارف اسالمی به صورت
کلّی و مجمل بیان شــده و تفسیر و توضیح آن
برعهده پیامبر اکرم (ص) نهاده شده است .در
مورد مهدویت نیز چنین است.
ریشــه اصلی این ّ
تفکر ،قرآن است که در چند
آیه ،نابودی ســتم را پیش بینی کرده و پیروزی
پارسایان ،صالحان و مســتضعفان را نوید داده
و فرجــام کار را از آن پرهیزکاران دانســته و
بشــارت داده که در پایان جهــان ،نیکوکاران
حاکم خواهند شد .در تفسیر این آیات ،روایات
ائمه (ع) نقل شده است که بنا
فراوانی از پیامبر و ّ
بر آنها ،حکومت امام مهدی (ع) در آخرالزمان
همان حکومت مســتضعفان و صالحان است که
در قرآن ،بشارت به آن داده شده است.
خداونــد در  365آیه که در  80ســوره آمده
اســت ،به صورت کلّی درباره مهدویت ســخن
گفته اســت .بیش از  500روایــت از پیامبر و
ائمه(ع) در تفسیر این آیات نقل شده است.
از باب نمونه ،به چند آیه و روایت اشاره می کنیم:
الف) ما می خواهیم بر مســتضعفان زمین منت
نهیم وآنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار
دهیم( .سوره قصص ،آیه )5
ســلمان فارســی رحمه اهلل گوید :رسول خدا
صلی اهلل علیه وآله فرمود« :خداوند هیچ پیامبر
ورسولی را نفرستاد ،مگر آن که برای او دوازده
نقیب قــرار داد .پس نام یازده امام را شــمرد
و فرمود :ســپس فرزندش ،محمد بن الحســن
المهدی (عجل اهلل فرجه الشریف) است که به
امر پروردگار قیام می کند».
(دالئل االمامه ،ص )237
ب) در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم :بندگان
شایسته ام وارث حکومت زمین خواهند شد.

مضطــر و گرفتار را
ج) و یا کســی که دعای
ّ
اجابت می کند هنگامی که او را می خواند ،و بال
و ســختی را برطرف می سازد و شما را خلفای
زمین قرارمی دهد (سوره نمل ،آیه . ... )62
امــام باقر (علیه الســام) درتفســیر این آیه ،
مفصلی ،ســخنرانی امام عصر-
ضمــن حدیث ّ
ارواحناله الفداء -را در موقع ظهور در ّ
مکه بیان
می فرماید « :ا ّولین کســی کــه با او بیعت می
کند ،جبرئیل اســت و سپس بیش ازسیصد نفر
با او بیعت خواهند نمود».
(تفسیر عیّاشی  ،ج  ، 2ص .)56
فرآوری :آمنه اسفندیاری
بخش مهدویت تبیان

رسول اركم صلى اهلل عليه و آهل :

هم
امتم واره رد خير و خوبى اند ات وقتى هك يكديگر را دوست بدارند ،نماز را رباپ
دارند ،زكات بدهند و ميهمان را رگامى بدارند.

امالى (طوسى) ص  ،647ح 1340

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

با هشدار نسبت به نگران کننده بودن وضعیت ذخایر آب در کالنشهر شیراز

مدیرعامل آبفا شیراز خواستار مدیریت مصرف آب در خانه تکانی نوروزی شد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و
فاضالب شــیراز گفت :در ســال جــاری کاهش
ش ها باعث شــده که حجم ذخایــر آبی با
بــار 
کاهش شدیدی مواجه شود .از این رو در آستانه
فرارسیدن ســال نو آبفای شیراز درخواست کرد
مدیریت مصــرف آب را در انجام ســنت خانه
تکانی فراموش نکنیم.
ا...بخش نظرپور با اشــاره به بــاال بودن میانگین
دما در زمستان امســال در مقایسه با مدت های
ل های گذشته ،این افزایش را در میزان
مشابه سا 
مصرف آب موثر دانســت و گفت :میانگین دمای

هوا در زمستان در کنار کاهش فزاینده منابع آبی،
وضعیت نگران کننــد ه ای را به وجود آورده که
مقابله با این مشکل تنها از طریق مدیریت مصرف
ش های مختلف امکان پذیر خواهد بود.
در بخ 
مدیرعامل آبفا شــیراز با بیان این که هر سال در
روزهای پایانی سال و در آســتانه نوروز به علت
انجام خانه تکانی و شستشــوی وســایل خانه با
افزایش مصرف آب روبرو هســتیم و این موضوع
فشــار زیادی را به شبکه توزیع آب وارد می کند
تصریح کرد :شایسته است شهروندان با توجه به
ش بودن بهار و
وضعیت حساس منابع آبی و در پی 

تابســتان گرم سال آینده ،از مصارف غیرضروری
چشم پوشی کنند.
وی ادامه داد :به عنوان نمونه میتوان برای شستن
پتــو و قالی به واحدهای صنفی که این خدمات را
ارائه می دهند سپرد.
نظرپــور در پایان بــار دیگر تنهــا راه مقابله با
کمبــود منابع آبــی را مدیریــت مصرف و حس
مســئولیتپذیری شــهروندان دانســت و گفت:
رفتــار مصرف یکایــک ما در ایــن زمینه نقش
تعیینکنندهای در گذر از این مشــکل می تواند
داشته باشد.

برگزاری مسابقات آمادگي جسماني برادران
پرسنل شركت آبفا شيراز

تربيت بدني شــركت به منظور بزرگداشت ايام دهه فجر يك دوره مسابقه
آمادگي جسماني در ســالن ورزش مالصدرا با حضور  42ورزشکار در دو
رشته پارکور (سرعت ،استقامت) و قدرت برگزار نمود كه در نتيجه آقايان
مشروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را بدست آوردند  .برگزاری
و داوری این دوره از مسابقات را جناب آقای شهبازی عهده دار بوده اند.
نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

پیمان زارع

رده سني A

اول

محسن فروزند

رده سني D

اول

محمد رضا حبیبی

رده سني A

دوم

سعید عابدی

رده سني D

دوم

مهدی کهن

رده سني A

سوم

مجتبی شبانی

رده سني D

سوم

سید مهدی حجازی

رده سني B

اول

حسین مرادی

رده سني E

اول

محمد حمیدی پور

رده سني B

دوم

عبدالرحمن کاوئی

رده سني E

دوم

سجاد وارستگی

رده سني B

سوم

علیرضا مظلومی فر

رده سني E

سوم

حسن فیروزآبادی

رده سني C

اول

عباس سمیعی

رده سني F

اول

مهدی روستا

رده سني C

دوم

امین انصاری

رده سني F

دوم

جواد رضایی

رده سني C

سوم

شکرا ...جوکار

رده سني F

سوم

با پاییز و زمستانی کم باران؛ به استقبال بهار می رویم

صرفه جویی در مصرف آب ،یک ضرورت اخالقی و یک مسئولیت اجتماعی است

