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دهه کرامت گرامی باد

حضور آبفا شیراز در
سومین جشنواره و نمایشگاه
توانمندی های بهره برداری
و نگهداری در صنعت آب
و فاضالب کشور

بازدید رئیس و معاون
امور راه و ترابری و
مدیریت عمران شهری
و روستایی سازمان برنام ه
و بودجه کشور از روند
اجرای تصفیهخانههای
فاضالب شهر شیراز
و صدرا

• طرح شير فشارشكن هوشمند
آبفا شیراز از سوي هیئتداوران
جشنواره بهعنوان طرح برگزيده
سال  1397انتخاب گرديد

جلسه کمیسیون فرهنگی
اجتماعی شورای شهر
شیراز با دستور کار تعامل
و هم اندیشی در خصوص
فرهنگ سازی مصرف بهینه
آب برگزار شد
.........

از پيشكسوت ورزش آبفا
شيراز تجلیل شد

.........

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفا کشور
از تصفیه خانه فاضالب در حال ساخت شیراز

.........

• قانع ،معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

کولرهای آبی،

تسریع و پیشرفت قابل توجه ،نشانگر حمایت ها و وقت گذاشتن
تیم اجرایی این پروژه است ،با توجه به زمان ،این پیشرفت اجرایی
قابل تقدیر است

جلسه هماندیشی اعضای مرکز مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز
با مدیرعامل آبفا شیراز

بازدید کارشناس
ستاد اقامه نماز
استان فارس از آبفا
شیراز

آبفا شیراز میزبان
ششمین نشست کارگروه
رفاهی و انگیزشی بود

تقدیر مدیرکل
پدافند غیرعامل
استانداری فارس از
آبفا شیراز

معاون مهندسي و توسعه
آبفا شيراز:

آب شرب شیراز را
میبلعد

حضور مدیر عامل ،جمعی از معاونین و مدیران شركت آبفای شیراز
در مرکز صدا و سیمای فارس

حضور بانوان آبفا
شیراز در همایش
بزرگ دختران امروز
زنان تمدن ساز

برگزاری
دوره آموزشی
" شهاب تدکار"
در آبفا شیراز

امام رضا (ع) :

ایمان یك درجه باالتر از اسالم است  ،و تقوا یك درجه باالتر از ایمان است  ،و به
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فرزند آدم چیزی باالتر از یقین داده نشده است.

تحف العقول  ،ص ()469

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفا کشور از تصفیه خانه فاضالب در حال ساخت شیراز

علی اصغر قانع ،معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشــور به همراه هیاتی از روند طرح آبرسانی و
تصفیه خانه فاضالب بازدید به عمل آورد.
با توجه به روند اجرایی شــبکه فاضالب و افزایش روز افزون
تعداد مشــترکین ،تســریع در اجرای تصفیه خانه در اولویت
اســت و بحث تکمیل و بهره برداری از طرح ها و به خصوص

طرح تصفیه خانه فاضالب شیراز مورد تاکید جدی قرار دارد.
علی اصغر قانع ،معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشــور در این بازدید از پیشــرفت فیزیکی و
مراحل اجرای تاسیســات تصفیهخانــه در حال احداث دیدن
کــرد و از نزدیک در جریان آخرین اقدامات صورت پذیرفته
شده قرار گرفت.

قانع پس از بازدید از پیشرفت اجرای پروژه ابراز رضایت نمود
و اظهار داشت :تسریع و پیشرفت قابل توجه ،نشانگر حمایت ها
و وقت گذاشتن تیم اجرایی این پروژه است.
این مقام مسئول با اشاره به تخصیص و تامین اعتبار این پروژه
افزود :وقفه در اجرای پروژه نه تنها جبران شــده بلکه با توجه
به زمان ،این پیشرفت اجرایی قابل تقدیر است.

با حضور معاونین مالی و پشتیبانی و مدیران امور عمومی
شرکت های آب و فاضالب استان ها برگزار شد

آبفا شیراز میزبان ششمین نشست کارگروه
رفاهی و انگیزشی بود
شــرکت آب و فاضالب شیراز ،میزبان ششمین
نشســت کارگروه رفاهی و انگیزشی با حضور
معاونین مالی و پشتیبانی و مدیران امور عمومی
شرکت های آب و فاضالب استان ها بود.
ششــمین نشســت کارگروه رفاهی و انگیزشی
با هدف ارتقاء و بهبــود بهره وری و نیز مطالعه
برنامــه ها ،فعالیت ها و ظرفیــت ها و با حضور
معاونین و مدیران امور عمومی شرکت های آب
و فاضالب اســتان های اصفهان ،یزد ،خراســان
شمالی ،آذربایجان شــرقی ،روستایی خراسان
رضوی و مشهد برگزار شد.
حمیــد مظفریان ،مدیرکل دفتــر امور اداری و
پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
با اذعان بر این مطلب که آبفا شــیراز شرکتی

توانمند اســت ،بر فرایند محور بودن آن تاکید
کــرد و افزود :مدیریت منابع انســانی شــامل
فرایند بررسی و ایجاد زمینه های مساعد جذب،
توسعه ،نگهداشت و ایجاد انگیزش منابع انسانی
است.
حسین ایلیادی ،مدیر کل دفتر توسعه مدیریت
و تحول اداری بــا تاکید بر ارتقاء جلســه هم
اندیشــی و تصمیم گیری برای یکپارچه سازی
منابــع انســانی به ارائــه آخرین گــزارش از
موضوعــات مرتبط با منابع انســانی و اقدامات
صورت گرفته پرداخت.
ا..بخش نظرپور ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب شیراز نیز در این نشست
بــه دریافت مقــام اول ارزیابی در جشــنواره

شــهید رجایی در چندین ســال متوالی توسط
آبفا شــیراز اشاره کرد و گفت :در کنار رسالت
تامین آب شرب و دفع بهداشتی فاضالب برای
شــهروندان؛ ارائه خدمات رفاهی به پرسنل از
اهم اولویت های آبفا شیراز است.
وی در ادامه گزارش مبســوطی از سیمای کلی
آبفا ارائه کرد.

لطف ا...مســاوات ،معاون مالی و پشتیبانی آبفا
شــیراز نیز با ارائه گزارشی به تشریح اقدامات
صورت گرفته در آبفا شــیراز شامل اعطای وام
و تسهیالت به کارکنان ،عملکرد امور خدمات،
امکانات رفاهی پرســنل و بازنشســتگان و ...
پرداخت.

امام محمد باقر (ع) :

از تنبلی و تنگ حوصلگی دوری کن  ،چه این دو حالت،
سرآغاز هر بدی است.
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حضور آبفا شیراز در سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری
در صنعت آب و فاضالب کشور

سومین جشنواره و نمایشــگاه توانمندیهای بهرهبرداری و
نگهداری در صنعت آب و فاضالب کشــور با حضور رضا
اردکانیان ،وزیر نیرو در نمایشــگاه بین المللی شهر آفتاب
تهران برگزار شد.
در این نمایشگاه دســتاوردها و نوآوری های شرکت آب
و فاضالب شــیراز ،در کنار  ۷۶۷اثر ،اختراع و نوآوری در

حوزههای مرتبــط در توانمندی بهرهبرداری و نگهداری در
صنعت آب و فاضالب کشــور در معــرض عموم قرار داده
شد.
سومــــین نــــمایشگاه توانمندی های بهره بــرداری و
نگهــداری در صنعــت آب و فاضالب کشــور با رویکرد
سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های فیزیکی ،مدیریت

هوشــمند تاسیسات و شــبکه توزیع آب ،تاسیسات آب و
فاضالب ،کیفیت آب و فاضالب ،مدیریت تقاضا و مصرف
و مدیریت شــرایط اضطراری در نمایشــگاه شهر آفتاب
افتتاح شد.
براساس این گزارش ،در این نمایشگاه کشورهای انگلستان،
ترکیه ،اسپانیا ،آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و سوئد حضور داشتند.

حضور بانوان آبفا شیراز در همایش بزرگ
دختران امروز زنان تمدن ساز

همزمــان با ســالروز والدت حضرت فاطمه
معصومه(س) و هفته عفاف و حجاب ،همایش
«دختران امروز ،زنان تمدنســاز» به همت
سپاه ناحیه بقیةاهلل(عج) شیراز برگزار شد.
در اولیــن روز از دههی کرامت و ســالروز
والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــهی
معصومه(س) ،همایشــی با عنــوان دختران
امروز ،زنان تمدنســاز ،با حضور همســران
و دختران خانوادههای شــهدای مدافع حرم،
شــهیدان همدانی ،اســكندری و شــیبانی و
دختران برتر پایگاههای مقاومت بسیج سپاه
بقیةاهلل(عج) شیراز برگزار شد.
در این همایش جمعی از بانوان آبفا شــیراز
حضور داشتند.
همایش بزرگ دختران امــروز زنان تمدن

ســاز در ســه محور اصلی با موضوع زن در
ادیــان ،زن در غرب و زن در اســام بود.
طی این مراســم حجتاالســام سید امراهلل
محمدی ،مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه
در ســپاه بقیه اهلل(عج) شیراز در این مراسم
به تبیین دالیل این نامگذاری پرداخت.
وی گفت :بــه این دلیل روز والدت حضرت
فاطمــه معصومه(س) بــه نــام روز دختر
نامگــذاری شــده اســت كه بــه دختران
خــود بفهمانیم كــه الگوی شــما حضرت
معصومه(س) اســت و در تمام ابعاد مختلف
زندگی خود باید به آن حضرت تأسی كنید.
در این مراســم از خانواده شهدا و دختران
برتر ســپاه ناحیــهی بقیهاهلل(عج) شــیراز
قدردانی و تجلیل شد.

قطره قطره آب ،لحظه لحظه زندگی است،
لحظه های زندگی را هدر ندهیم.

از سوي هیئتداوران جشنواره توانمندیهای بهرهبرداری و نگهداری در صنعت آب و فاضالب

طرح شير فشارشكن هوشمند آبفا شیراز بهعنوان طرح
برگزيده سال  1397انتخاب گرديد

در ســومین نمایشــگاه توانمندیهــای
بهرهبــرداری و نگهــداری در صنعت آب و
فاضالب؛ طرح شــير فشارشــكن هوشــمند
شــركت آب و فاضــاب شــيراز از ســوي
هیئتداوران جشنواره بهعنوان طرح برگزيده
سال  1397انتخاب گرديد.
در ســومین نمايشــگاه توانمندیهــای
بهرهبــرداری و نگهــداري در صنعت آب و
فاضالب كشور که در ارديبهشت سال جاري
با رويكرد تابآوری در محل نمايشگاه شهر
آفتاب بــا حضور تمامی شــرکتهای آب و
فاضالب شــهري و روستایی كشــور برگزار
شد ،دســتاوردها و نوآوریهای شرکت آب
و فاضالب شــیراز در کنار  ۷۶۷اثر ،اختراع
و نوآوری در حوزههــای مرتبط در توانمندی

بهرهبرداری و نگهداری در صنعت آبفا شیراز
آب و فاضالب کشــور در معرض دید عموم
قرار داده شد.
طرح شــير فشارشكن هوشــمند که از طرف
شرکت آب و فاضالب شیراز در این نمایشگاه
ارائه گردید ،از سوي هیئتداوران جشنواره به
عنوان طرح برگزيده سال  1397انتخاب شد.
سومین نمایشگاه توانمندیهای بهرهبرداری و
نگهداری در صنعت آب و فاضالب کشــور با
رویکرد سرمایهگذاری و مدیریت داراییهای
فیزیکی ،مدیریت هوشمند تأسیسات و شبکه
توزیع آب ،تأسیسات آب و فاضالب ،کیفیت
آب و فاضالب ،مدیریــت تقاضا و مصرف و
مدیریت شرایط اضطراری در نمایشگاه شهر
آفتاب افتتاح شد.

امام حسن عسکری (ع) :

هر که بر مرکب باطل ســوار شــود ،آن مرکب او را به ســرزمین

4
انتصاب مسئول هماهنگی
و پیگیری امور ایثارگران
آبفا شیراز

مســئول جدیــد هماهنگــی و پیگیــری امور
ایثارگــران ،راهیــان نور و دبیر ســتاد عتبات
عالیات شــرکت آب و فاضالب شیراز معرفی
شد .با حکم منصور شوندی ،مشاور مدیر عامل
امور ایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشــور ،محمدرحیم رنجبران به سمت مسئول
هماهنگــی و پیگیری امور ایثارگــران ،راهیان
نور و دبیر ســتاد عتبات عالیات شرکت آب و
فاضالب شیراز منصوب شد.

انتصاب دبیرکمیته ساختار
و فناوری مدیریتی آبفا شيراز
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پشیمانی پیاده خواهد کرد.

تحف العقول ص 379

جلسه هماندیشی اعضای مرکز مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز
با مدیرعامل آبفا شیراز

جلسه هماندیشــی اعضای مرکز مطالعات
خشکسالی دانشگاه شــیراز با مدیر عامل و
معاون برنامهریزی و منابع انســاني و روابط
عمومی شــرکت آب و فاضالب شــیراز به
منظور توســعه روزافزون و ســازمانیافته
همکاریها برگزار شد.
در راســتای کاربردی کــردن پروژههای
تحقیقاتی و فراهم نمودن بســتر الزم برای
بهرهگیــری حداکثــری از توانمندیهــای
علمی  -فنی دانشــگاه و همچنین گسترش
دامنه عملکرد خدمات مشــترک از طریق
همکاریهای علمی ،آموزشــی ،مشاورهای و

پژوهشی شرکت آب فاضالب شیراز جلسه
هماندیشــی در مرکز مطالعات خشکسالی
دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این جلســه با توجه به مشــكل کمآبی
و لزوم اســتفاده از راهكارهاي بهينه جهت
مقابلــه بــا آن پیشــنهادهایی ارائه گردید
و بر توســعه روزافــزون و ســازمانیافته
همکاریهای دانشگاه و آبفا شیراز از طریق
تعیین ،توسعه و حمایت از شیوههای همکاری
مشــترک ،کاربــردی نمــودن پژوهشها
بهرهمنــدی از تخصصهــا و توانمندیهای
طرفین در عرصههای گوناگون فنی ،آموزشی

و پژوهشی در زمینهٔ آب ،فاضالب و مدیریت
آب تأکید شد.
در این نشست بر عقد تفاهمنامه مشترک در
زمینهٔ آموزش ،پژوهش و توســعه ،از طریق
همافزایی نیروهای علمی و اجرایی طرفین با
هدف کاربردی نمودن فرآیند تولید علم از
راه پژوهش محور موضوع تأکید شد.
گفتنی است در این جلسه اقدامات صورت
گرفته شــرکت آب و فاضالب شــیراز در
زمینه هــای مختلف فرهنگی توســط روابط
عمومی ارائه شد.

كاراته کا آبفا شیراز بر سکوی
سوم مسابقات پيشكسوتان كاراته
قهرماني كشور ایستاد

مســعود اميني نژاد كاراته کا آبفا شــیراز در
ششمين دوره مســابقات پيشكسوتان كاراته
قهرماني كشــور در اســتان البرز مقام سوم
انفرادي و دوم تيمي را کسب کرد.

محمدعلی طاهردوســت به ســمت دبیرکمیته
ســاختارو فناوری های مدیریتی آبفا شــيراز
منصوب شد.
با حکم ا...بخش نظر پور ،رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل و با توجه به نامه شــرکت مهندسی
آبفا کشــور؛ محمد علی طاهردوســت ،مدیر
دفتر بودجه و بررســی های اقتصادی به سمت
دبیرکمیته ساختارو فناوری های مدیریتی آبفا
شیراز نیز منصوب شد.

برگزاری كارگاه آموزشي
مانيتورينگ مواد سمي
در آبفا شیراز

كارگاه آموزشــي معرفــي راهكارهــاي نوين
مانيتورينــگ مواد ســمي در شــرکت آب و
فاضالب شیراز برگزار شد.
دفتر منابع انســانی و آموزش با توجه به نیاز و
درخواســت حوزه معاونت بهرهبرداری و تولید
اقدام به برگــزاری كارگاه آموزشــي معرفي
راهكارهاي نوين مانيتورينگ مواد ســمي نمود.
در این دوره یکســاعته 20 ،نفر از مدیران و
کارشناســان واحدهای کنتــرل کیفیت آب و
فاضالب و نیز آزمایشــگاه تصفیهخانه فاضالب
حضور داشتند.

حضور پر شور کارکنان شرکت آب و فاضالب شیراز در راهپیمایی
روز جهانی قدس
همزمــان بــا روز جهانی قــدس مدیران و
کارکنــان شــرکت آب و فاضالب شــیراز
همراه با اقشــار مختلف مردم و مســئوالن به
صورت گســترده در راهپیمایی سراسری روز
قدس شــرکت نمودند .کارکنــان روزه دار
شــرکت ،همراه با مردم همیشــه در صحنه
شهر شــیراز یک بار دیگر با حضور گسترده
خــود در راهپیمایی روز قدس و در صف های
راهپیمایی ،خواســتار نابــودی رژیم غاصب
صهیونیستی شدند و انزجار خود را از استکبار
جهانی و رژیم صهیونیستی نشان دادند.

مســابقات كاراته قهرماني كشور در دو رشته
كاتا و كوميته در استان البرز (كرج) با شركت
 190كاراته كا برگزار شد .در اين مسابقات
مســعود اميني نژاد پرســنل شــركت آب و
فاضالب شيراز با پشت سر گذاشتن حريفان
در رشته كاتا مقام ســوم و در رشته كوميته
عنــوان دوم اين دوره از رقابتها را از آن خود
كــرد و در مجموع تيم فــارس پس از تهران
عنوان نايب قهرماني كشور را به دست آورد.

امام صادق (ع) :

مردم ،بيشتر از آنكه با عمر خود زندگى كنند ،با احسان و نيكوكارى خود زندگى
مى كنند و بيشتر از آنكه با اجل خود بميرند ،بر اثر گناهان خود مى ميرند.
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در جهت اطالع رسانی و پاسخگویی به شهروندان شیرازی صورت می گیرد؛

حضور مدیر عامل ،جمعی از معاونین و مدیران شركت آبفای شیراز در مرکز سیمای فارس

بــا توجه به اهمیــت فرهنگ ســازی در نحوه
مدیریت مصرف آب و اطالع رســانی از بحران
کم آبی؛ مدیر عامل  ،معاونین و مدیران شركت
آبفای شــیراز به صورت مکرر در مرکز سیمای
فارس حضور می یابند و ضمن اطالع رســانی،
پاسخگوی مردم هستند.
تاميــن آب آشــاميدني معضلي اســت كه به
گفته محققان براي نســل هاي بعد مشكل ساز

مي شود .اســتفاده صحيح و مناسب از اين مايع
حيات بخش شايد مهم ترين و تاثير گذار ترين
نكته اي باشــد كه بر آينده بشــر تاثير دارد و
گاهي بــه دليل تكراري شــدن موضوع ،از آن
غفلت مي شود.
بحــث فاضالب و حفظ منابع آبي از آلودگي نيز
مهم و قابل تامل است به طوري كه با جلوگيري
از آلودگي منابع آب مي توان مانع از مرگ يك

كودك در هر  8ثانيه بر اثر بيماري هاي ناشــي
از آلودگی آب شد.
با توجه بــه این مهم مدیر عامــل  ،معاونین و
مدیران شــركت آبفای شیراز به صورت مکرر
در مرکز سیمای فارس حضور می یابند و ضمن
فرهنگ سازی در نحوه مدیریت مصرف آب و
اطالع رسانی از بحران کم آبی ،پاسخگوی مردم
هستند.

برگزاری دوره آموزش نرمافزار تکسا در آبفا شیراز
دوره آموزشــی نرمافزار تکسا با حضور
مدیران و کارشناسان مدیریت امور اجرایی
شــبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب و نیز
دفترســاختمان و مقاوم سازی سامانه های
آبی در دفتــر امور اجرایی فاضالب برگزار
شد.
دفتر منابع انسانی و آموزش و به درخواست
مدیریت امــور اجرایی فاضالب با توجه به
اهمیت موضوع و نیــاز به آموزش اقدام به
برگزاری دوره آموزشــی نرم افزار تکســا
نموده است.
در این دوره فراگیران با موارد ذیل آشــنا

شدند:
 - 1آمــوزش صورت وضعیت نویســی از
مقطع ریزمتره ،خالصه متــره ،برگ مالی،
فصول و دفترچه
 - 2آشــنایی با ضرائب (منطقــه ای -باال
سری -صعوبت و ) ...
 - 3تصحیح صورت وضعیت توسط مشاوره
و کافرما
 - 4آموزش تعدیل از مقطع فصول
 - 5تصحیح صورت وضعیت از مقطع فصول
 - 6سایر امکانات نرمافزار (کپی ،پشتیبانی،
بازیابی)

5
بازدید کارشناس
برنامهریزی ،نظارت و
ارزیابی ستاد اقامه نماز
فارس از آبفا شیراز

کارشناس برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی ستاد
اقامه نماز فــارس با حضــور در نمازجماعت
شرکت آب و فاضالب شیراز به بررسی وضعیت
نماز خانــه و نحوه اقامه نماز جماعت پرداخت.
خدایار پاك فطرت ،کارشــناس برنامهریزی،
نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز فارس با حضور
در نماز جماعت شــرکت آب و فاضالب شیراز
به بررســی وضعیت نمازخانه و نحوه اقامه نماز
جماعت در حوزه ستادی این شرکت پرداخت.
ایــن بازدیدها بر اســاس برنامــه زمانبندی
بررســی از عملكرد  ۳۰دستگاه اجرایی استان
در زمینه اقامه نماز میباشــد .در این بازدیدها
كه به صورت محســوس و نامحسوس برگزار
میگردد ۳۰ ،دستگاه مورد ارزیابی قرارگرفته
و شاخصهای عملكردی هر دستگاه بر اساس
دستورالعملهای ستاد مركزی مورد توجه قرار
میگیرد.

تقدیر مدیرکل پدافند غیرعامل
استانداری فارس از مدیر بحران
و پدافند آبفا شیراز

برگزاری دوره آموزشی " شهاب تدکار"
در آبفا شیراز

دوره آموزشــی تئوری و عملی کاربری فاز یک از نرمافزار ســامانه
جامع یکپارچه مدیریت و کنترل پروژهها ،در شرکت آب و فاضالب
شیراز برگزار شد.
دفتر منابع انســاني و آموزش با هماهنگــی دفتر برنامهریزی کنترل
و ارزیابــی طرحها بهمنظور پاســخگویی به نیاز دســتاندرکاران
پروژههای عمرانی اقدام به برگزاری این دوره آموزشی نموده است.
کارشناســان واحد معاونتهای مهندســی و توســعه بهرهبرداری،
برنامهریزی ،امور مشــترکین ،حوزه امور قراردادها و مناطق  5گانه
از مخاطبین این دوره بودند.
مدرس این دوره آتوسا بهرامی از شرکت شهاب تدکار بود.
گفتنی اســت ســامانه نرمافزاری "شــهاب تــدکار" کاملترین و
پیشرفتهترین سامانه نرمافزاری کشور در حوزه مدیریت پروژههای

عمرانی است" .شــهاب تدکار" با خلق و مدیریت فضایی یکپارچه،
امکان مشاهده ،ردیابی و کنترل پروژهها را بهصورت مستمر و برخط
( )onlineفراهم میآورد.
این ســامانه که مبتنی بر  Webطراحی و پیادهســازی شــده است،
مدیران و کارشناســان را قادر میســازد که عالوه بر دسترسی به
اطالعات پروژهها ،ایجاد ،ویرایش و گزارشگیری از آنها را در هر
زمان و مکان دلخواه انجام دهند.
این دوره آموزشی از تاریخ  9الی  14تیر برگزار شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل اســتانداری فارس با
اهدا لــوح تقدیر از مدیر بحــران و پدافند آبفا
شــیراز قدردانی کرد .رحیــم آزادی ،مدیرکل
پدافند غیرعامل استانداری فارس با لوح تقدیری
ضمن تبریک هفته پدافند غیر عامل از محمد علی
شرفی ،مدیر بحران و پدافند آبفا شیراز به منظور
تحقق اهداف و لحاظ شــدن اصول و الزامات در
زیر ساخت های کشور تشکر و قدردانی کرد.

پیامبر اکرم (ص):

برترين جهاد ،جهاد كسى است كه صبح خود را با اين نيت آغاز كند كه

6
بازدید رئیس و معاون امور راه
و ترابری و مدیریت عمران
شهری و روستایی سازمان
برنامهوبودجه کشور از روند
اجرای تصفیهخانههای فاضالب
شهر شیراز و صدرا

رئیس و معاون امــور راه و ترابری و مدیریت
عمران شهری و روستایی برنامهوبودجه کشور
از روند اجــرای تصفیهخانه فاضالب شــماره
2شــیرازو تصفیه خانه فاضالب شــرق صدرا
بازدید کردند.
با توجه به پیشرفت فیزیکی حدود  90درصدی
تصفیهخانه فاضالب شــماره 2با ظرفیت 100
هزار متــر مکعب در شــبانه روز و افتتاح این
پــروژه عظیــم در چهلمین ســالگرد پیروزی
انقالب ایران اکبر رحمانــی ،رئیس امور راه و
ترابری و مدیریت عمران شــهری و روستایی
برنامهو بودجه کشــور به همــراه معاون این
ســازمان از پیشرفت فیزیکی و مراحل احداث
تأسیسات تصفیهخانه فاضالب در حال ساخت
بازدیــد کردند و از نزدیک در جریان آخرین
اقدامات عمرانی قرار گرفتند.

در این بازدید آخرین مســائل و موانع موجود
در خصوص روند احداث تصفیهخانه فاضالب،
منابع مالــی موردنیاز و افزایش ســقف اعتبار
پروژه در سال جاری مورد بررسی و تبادل نظر
قرار گرفت.
همچنیــن در بازدیــد از تصفیهخانه فاضالب
شرق صدرا با ظرفیت  13هزار متر مکعب در
شبانه روز با توجه به پیشرفت  34درصدی این
پروژه از نزدیک در جریــان آخرین اقدامات
انجا م شده قرار گرفتند و نسبت به ارائه راهکار
برای تسریع در تکمیل این پروژه و تامین منابع
مالی مورد نیاز پرداختند.
در ایــن بازدیــد ا...بخــش نظرپــور ،رئیس
هیئت مدیره و مدیر عامل آبفا شــیراز؛ بهمن
بهروزی ،معاون مهندســی و توسعه؛ محمدعلی
طاهردوســت ،مدير دفتر بودجه و بررسیهای
اقتصادي حضور داشتند.
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به احدى ستم روا ندارد.

محاسن :ج، 1ص ،292ح449

معاون مهندسي و توسعه آبفا شيراز:

کولرهای آبی  ،آب شرب
شیراز را میبلعد

در صورت مصرف ناصحیح
منابع آبي و سرانه باالی
مصرف ،در برخي مناطق
كمبودهايي خواهيم
داشت

معاون مهندســي و توســعه آبفا شيراز گفت :در
صورت مصرف ناصحیح منابع آبي و سرانه باالی
مصرف در برخــي مناطــق كمبودهايي خواهيم
داشت.
بهمن بهروزی بر اهميت مديريت صحيح مصرف
تاکید کرد و گفت :اگر از منابع آبي به درســتي

برگزاری دوره آموزشي
توجيهي بدو خدمت جهت
نیروهای استخدام جدید

دفتر منابع انســانی و آموزش اقــدام به اجرای
دوره آموزشي توجيهي آشــنایی با مأموریتها
و ساختار اداری دســتگاه محل خدمت» جهت
نیروهای جدید به مدت  6ساعت نمود.

این دوره آموزشــی توســط مازیار زارع ،مدیر
امور مالي؛ سید رســول قانع ،مدیر امور اداری؛
لیال پیروی ،مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش و
دفتر حراست برگزار شد.
این دوره یکروزه از ســاعت  8تا  14در سالن
کنفرانس برگزار شــد و  10نفــر از نیروهای
استخدام جدید سال  96حضور داشتند.

استفاده نكنيم و سرانه مصرف باال باشد ،قطع ًا در
برخي از مناطق شهر شــیراز با قطعی آب مواجه
خواهیم شد.
وی افــزود :برای گــذر از کمآبی و جلوگیری از
نوبتبندی بایــد در يك خانواده  4نفره ،مصرف
ماهیانه به  14مترمکعب در ماه برســد و بيش از
اين مقدار ،نشاندهنده پرمصرفي است.
معاون مهندسي و توســعه آبفا شيراز با اشاره به
كمبود ذخاير آبي خاطرنشــان کرد :اين موضوع
لزوم دقت در مصرف آب را دوچندان میکند و
با توجه به اينكه در فصل گرم هستيم ،بايد تمام
تالش خود براي جلوگيري از هرگونه هدر رفت
آب انجام دهيم.
بهروزي افزود :كولرهای آبی بین  10تا  14ليتر

آب در ســاعت مصرف میکننــد ،بنابراين اگر
كولري بهصورت شبانهروزی روشن باشد بهطور
تقريبي  300ليتر آب مصرف میشود.
این مقام مســئول گفت :با دقت در نصب ،کنترل
و نگهــداری کولرهای آبــی ،میتوان کمبود آب
شهروندان که با مشکل مواجهاند حل کرد.
معاون مهندسي و توسعه آبفا شيرازافزود :کاهش
زمان روشن بودن کولر و همچنین ایجاد سایه بان
روی کولرهای آبی در کاهش مصرف مؤثر است.
بهمن بهروزي به بارندگیهای كم در ســالهای
اخير اشــاره کرد و یادآور شد :تأمین آب بسيار
دشوار اســت و اميدواريم كه باصرفه جوییهایی
كه انجام میشــود كمبود آب شــرب موردنیاز
جبران شود.

پیامبر اکرم (ص) :

اين گفته مرد به همســرش كه «من تو را دوســت دارم» هيچگاه از
قلب زن بيرون نمىرود.

وسائل الشيعه  :ج ،14ص10

فواید و آثار مهم عفاف و حجاب
از فوایــد و آثار مهم حجاب ،ایجاد آرامش روانی اســت .بد حجابی زن در
جامعه آتش هوس را در اندرون مرد می افروزد ،مردان کم اراده و سســت
عقیده را به چشــم چرانی که خود منشا بسیاری از مفاسد است وا می دارد
چنــان که امام صادق (ع) مــی فرمایند« :نگاه تیــری از تیرهای زهرآگین
شــیطان است چه بسا یک نگاه که حســرت طوالنی در پی دارد ».بنابراین
حجاب زمینه بسیاری از مفاسد را بر می چیند .قوانین الهی ،قوانینی است از
آفریدگار ،برای بهترین آفریده که با احاطه کامل بر ابعاد وجودی انســان و
ارزیابی همه جانبه و همســو با سیر تکامل هستی وضع می گردد و سعادت
انسان را تامین می نماید .یکی از این قوانین ،قانون حجاب است که از احکام
ضروری اسالمی می باشد و فقهای شیعه آن را از ضروریات دین شمرده اند.
در این نوشتار به بعضی از فوائد و آثار حجاب اسالمی می پردازیم.
آثار روانی
الف) دل آرام و مطمئن
از آن جا که حجاب یکی از احکام الهی اســت ،انســان بــا عمل کردن به
دســتورات خداوند متعال به مقام قرب الهی نائل می شــود .در جوار امن و
قــدس ربوی قرار می گیرد و در نتیجه به یــک طمأنینه و اطمینان قلبی در
رعایت احکام اســامی دســت می یابد و به کمال رضایت مندی می رسد
عالوه بر این سبب اظهار دوستی به خداوند متعال و ائمه و در نتیجه محبوب
خدا شدن می شــود چنان که آیه شــریفه می فرماید :اگر خدا را دوست
می دارید از من پیروی کنید که خدا شــما را دوســت بدارد و گناه شما را
ببخشد که خداوند آمرزنده و مهربان است.
دوست داشتن و محبوب دیگران بودن یک نیاز فطری و روانی انسانی است
با حفظ حدود شــرعی و اطاعت از خداوند و محبوب خدا و اولیا شــدن نیاز
را ارضــاء نموده و به اطمینان خاطر می رســد .و در پرتو این امر احســاس

حکایتی از کرامات امام رضا (ع)
نقل شــده :دو برادر بودند یکی پرهیزکار و دیگــری بدزبان که همه از
دســت او در عذاب بودند ،این ها قصد زیارت امام هشتم (ع) را کردند و
آن بدزبان در بین راه بیمار شــد و از دنیا رفت و به تعبیری همه از دست
او راحت شدند!
برادر پرهیزکار او را غســل داد و پس از طواف در حرم امام (ع) او را به
خاک سپردند.
برادر پرهیزکار ،برادرش را در عالم رویا در باغی بزرگ و شادکام دید و
تعجب کرد و از چرایی آن پرسید.
گفت :وقتی قبض روح شــدم جانم به سختی گرفته شد .وقتی قبض روح
شــدم دو ملک سراغ من آمدند و هنگام غســل گویی به جای آب آتش
روی من می ریختند و کفنم هم پاره ای از آتش شد و آن دو ملک هم مرا
عذاب می کردند .تا این که مرا بردید به حرم امام (ع) و آن دو ملک دور
شدند؛ در حرم امام (ع) را دیدم و از او خواستم شفاعتم را کند .همین که
مرا باالی سر حضرت (ع) بردید به من گفتند از حضرت طلب شفاعت کن
که تنها در حرم ایشان در امانی و بیرون از آن عذاب منتظر تو است .پاسخ
دادم از امام (ع) خواســتم اما ایشان اعتنایی نکردند .ندا آمد حضرت(ع)
را به مادرشــان حضرت صدیقه (س) قســم بده که درخواست تو را رد
نخواهند کرد و من نیز چنین کردم و این شد که می بینی!

نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب شیراز
شماره  - 205خـــرداد و تـــــیرماه 1397
ارزشــمندی ،اعتماد به نفس پیدا می کند چیزی که نبود آن باعث مشکالت
ارتباطی می شود.
ب) حجاب ،نیاز فطری
انســان ها یک نیاز فطری درونی به نام حیا و شرم دارند .عالوه بر مطالعات
مردم شناسی و روان شناسی جنسی ،از مطالعات تاریخی نیز استفاده می شود
که انســان در هیچ مقطعی بدون پوشــش زندگی نکرده است و این مطلب
حاکی از وجود شرم و حیای ذاتی انسان است .پرفسور اسوالد شوارتز ،طبیب
و روان شناس اتریشــی می نویسد« :عالوه بر مردم شناسی تجزیه و تحلیل
روان شناســی نیز ثابت می کند که احساس شرم ،یکی از صفات عمده نوع
بشر است .هیچ قبیله ای هر قدر هم بدوی بوده باشد شناخته نشده است که
از خود شرم بروز ندهد و بچه های کوچک نیز شرم دارند».
از آیات مربوط به خلقت حضرت آدم و حوا نیز فطری بودن پوشش و حجاب
اســتفاده می شود .پس حجاب پاسخ مثبت به این نیاز درونی و فطری است
که در نهایت به سالمت روانی فرد منجر می شود.
ج) حفظ بهداشت روانی
یکی از فواید و آثار مهم حجاب ،ایجاد آرامش روانی است .فقدان حجاب و
آزادی معاشرت های بی بند و باری میان زن و مرد هیجان ها و التهاب های
جنسی را فزونی بخشــد و تقاضای سکس را به صورت عطش روحی و یک
درخواست اشباع نشدنی در می آورد.
استاد شهید مطهری در این زمینه می فرماید« :روح بشر فوق العاده تحریک
پذیر است ،اشتباه است که گمان می کنیم تحریک پذیری روح بشر محدود
به حد خاصی است و از آن پس آرام می گیرد ....هیچ مردی از تصاحب زیبا
رویان و هیچ زنی از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و باالخره هیچ
دلی از هوس سیر نمی شــود .از طرفی تقاضای نامحدود خواه نا خواه انجام
نشــدنی نیست و همیشه مقرون اســت با نوعی احساس محرومیت و دست
نیافتــن به آرزوها که به نوبه خود منجر بــه اختالالت روحی و بیماری های
روانی می گردد».
د) بازیابی شخصیت
اگر زنان از حجاب بی بهره باشــند هر گونه توجهی به آنان جنبه شــهوانی
دارد ،در نتیجه ارزش های راستین آنان فراموش می شود .به همین جهت تا
زمانی که جاذبه ظاهری دارند مورد توجه هســتند و وقتی این جاذبه از بین
می رود ،احساس غربت ،پوچی و پشیمانی می کنند .هر قدر زن از شخصیت
معنــوی و زیبایی های درونی بر خوردار باشــد به همان میزان خود را از به
نمایش گذاشــتن زیبایی های ظاهری بی نیاز می بیند و احساس ارزشمندی
بدون شروط دیگران پیدا می کند.
پس حجاب رمز بازیابی شــخصیت زن مسلمان اســت چنین زنی در خود
کمبودی احســاس نمی کند و ارزش خویش را در تن آرائی و خودنمایی و
حرکات هوس انگیز نمی داند.
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علت نامگذاری ایام والدت امام رضا
به دهه کرامت چیست؟
آیــت ا ...روح ا ...قرهــی ،مدیر حــوزه علمیه
امــام مهدی (عج) می گوید :برای پاســخ دقیق
بــه چرایی تقــارن دهه کرامت بــا ایام والدت
باســعادت ثامن االئمه (ع) باید گفت :کرامت و
بزرگواری ایشان در مزین کردن ایران به وجود
مبارکشان ،اصلی ترین دلیل این نامگذاری است
چراکه حضور نورانــی و مقدس آن حضرت (ع)
ایران را مرکز حقیقی تشیع و اسالم ناب قرار داد؛
عالوه بر این به برکت ایشــان و اعتقاد به امامت
آن حضرت اســت که شیعه اثنی عشری هویت
می یابد یعنی هر کسی که به امامت ایشان معتقد
باشد ،شیعه عثنی عشری است.
کرامــت و رواج روح کریمی در جامعه برگرفته
از آموزه های رضوی چه تاثیر بر اصالح ســبک
زندگی دارد؟
باید توجه داشت که امامان ما کرامات بسیاری
دارند و ایــن کرامات به عنوان اعجاز شــناخته
می شــوند؛ البته برخی از انسان ها هم می توانند
کرامت داشته باشــند که از طریق پرهیزکاری
ممکن می شود و انسان را هدایت می کند.
همان گونه کــه از خصوصیــات معصومین (ع)
هدایتگری بشر است؛ درباره امام هشتم (ع) هم
این گونه است و ایشان کرامت ویژه ای دارند.
کرامات حضرت ثامن االئمه (ع) به حیات ایشان
محدود نیســت بلکه پس از حیــات ظاهری ،نیز
ایشــان کرامات خود را شــامل حال ما می کند
و این البته از صفات همه معصومین (ع) است.
آنچــه بایــد از کرامت در ســیره رضوی برای
زندگی امروز به کار گرفته چیست؟
باالتریــن مطلبی کــه معصومیــن (ع) به ما یاد
دادنــد و خواســتند که به آن عمــل کنیم ،این
اســت که ما در مقام تقوا قرار بگیریم تا بتوانیم
وجود مقدسشــان را درک کنیم و این درک از
شــفاعت آنها نیز باالتر و برتر اســت که به ما
امکان همراهی آن حضــرات (ع) در آخرت را
نیز می دهد ،چراکه نفع آنها به این دنیا محدود
نمی شود.
همان گونه که در دعای کمیل می گوییم از این
ترسانم که فردای قیامت از دوستان تو جدا شوم!
و بهترین دوســتان خدا حضرات معصومین (ع)
هســتند که اگر این را درک کنیم و متوســل به
آنها شویم خیلی از مشکالت ما برطرف می شود.
از این رو اســت که در عیون اخبارالرضا (ع) از
اباصلت نقل شده که حضرت ثامن االئمه (ع) با
هر ملیتی به زبان خودشان صحبت می کردند و
حتی وقتی وارد نیشابور شدند با پیرزنی به زبان
محلی سخن گفتند.
اباصلت می گویــد وقتی از چرایی این مســئله
پرســیدم ،امام (ع) فرمودند :ما امامیم و حجت
خدا بر خلق.
پس اگر معرفت داشــته باشیم ،در می یابیم که
قدرت در کف آنها اســت و این خواســت خدا
است که آنها پیشوای مردم قرار بگیرند و ما در
دعای توسل می گوییم :ای حجج خدا روی زمین
و آنهــا بحق خلفای الهی روی زمین هســتند که
معرفت به آنها ما را به حقیقت رهنمون می شود.

خبرهای کوتاه

جلسه کمیسیون فرهنگی
اجتماعی شورای شهر شیراز با
دستور کار تعامل و هم اندیشی
در خصوص فرهنگ سازی
مصرف بهینه آب برگزار شد

امام صادق (علیهالسالم) :

حیا و ایمان ،همسنگ و همدوش یکدیگرند ،هن گامی هک یکی از آن ربود،
دیگری رد پی آن میرود.

(کافی ،ج )۲

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

به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف آب

حضور پررنگ آبفا شیراز در دومین کارگاه آموزشی استفاده بهینه آب در فضای سبز شهری
چهل و یکمین جلســه کمیســیون فرهنگی
اجتماعــی شــورا بــا دســتور کار تعامل و
هم اندیشــی در خصــوص فرهنگ ســازی
مصرف بهینه آب در دانشــکده کشاورزی
شیراز برگزار شد.
جلسه کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای
شهر شیراز با دستور کار تعامل و هم اندیشی
در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
با دعوت لیــا دودمان ،رئیس کمیســیون
فرهنگی اجتماعی شــورای اســامی شــهر
شــیراز با حضور اســاتید برجســته و فعال
در حوزه آب دانشــگاه کشــاورزی شیراز،
مدیرکل ســازمان حفاظت محیط زیســت
استان فارس ،اعضای شورای شهر ،معاونین
فرهنگی اجتماعی شهرداری ،معاون خدمات
شهری شهرداری ،رئیس سازمان سیما منظر
و فضای سبز شهرداری و معاون برنامه ريزي
و منابع انســاني آبفا شیراز و نیز کارشناسان
روابط عمومی مجموعه شــرکت آبفا شیراز
برگزار شد.
در این جلســه که زمینه برگزاری کمیته ای
به منظور نهادینه کردن فرهنگ بهینه مصرف
مــوارد و راهکارهایــی برای توجه بیشــتر
مــردم به محدودیتهــای آب و لزوم حفظ
و نگهــداری منابع آبی بود حضــار پیرامون
مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی مصرف بهینه
آب به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
لیــا دودمــان ،رئیس کمیســیون فرهنگی
اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز با توجه
به اینکه اصــاح الگوی مصرف در گام اول
به اصــاح رفتار نیاز دارد و اصالح رفتار نیز
نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ سازی است
بر لزوم احداث خانه فرهنگ آب اشاره کرد
و رســالت احداث این مجموعــه را ترویج
فرهنگ بهینه مصرف اعالم کرد.
علیرضا احــدی ،معاون برنامه ريزي و منابع
انســاني آبفا شــیراز بر مکانیزم اجری راه
کارهای عملی اشــاره کرد.وی با اشــاره به
بهروری در آب به تــداوم اقدام و عمل در
راستای طرح های فاضالب اشاره کرد.
محسن عدالتی  ،رئیس دانشکده کشاورزی
شیراز با تاکید بر واژه سازگاری با خشکسالی
خواستار بازنگری ارزیابی علمی شد.
سپاسخواه ،رئیس مرکز مطالعات خشکسالی
دانشکده کشاورزی شیراز با ارائه گزارشی
از وضعیــت آب شــیراز از اقدامــات موثر
فرهنگــی روابط عمومی آبفا شــیراز جهت
نهادینه کــردن فرهنگ مصرف بهینه تقدیر
کرد.

دومیــن کارگاه آموزشــی اســتفاده بهینه آب
در فضای سبز شــهری در راستای تغییر روش
آبیاری فضای ســبز با حمایت شــرکت آب و
فاضالب شیراز و با پیگیری معاونت برنامهریزی
و منابع انســاني آبفا شــیراز بهمنظور مقابله با
بحران خشکســالی به میزبانی مرکز مطالعات
خشکسالی دانشگاه شیراز برگزار شد.
دومین کارگاه آموزشــی استفاده بهینه آب در
فضای سبز شــهری با محوریت اصول آبیاری،
روشهای مــدرن آبیاری ،جمعآوری آب باران
جهت تأمین قســمتی از نیاز آبی ،اســتفاده از
گیاهان کممصرف ،بومی و مقاوم به خشکسالی
با حضور اســاتید مطرح در عرصه آب ،مدیران
اجرایی و دســتگاههای ذیربــط و نیز مدیران
استانداری برگزار شــد و تجربیات خود را در
زمینه بهینهسازی اســتفاده از منابع آب شهری

و تغییــر روش آبیاری فضای ســبز با توجه به
مشترک بودن بخشی از سفرههای آب زیرزمینی
مورداســتفاده در آبیاری فضای ســبز شهری و
شــرب در اختیار عالقهمندان و پژوهشــگران
قراردادند.
در ایــن کارگاه ا...بخــش نظــر پــور ،رئیس
هیئتمدیــره و مدیرعامــل آبفای شــیراز به
تشریح وضعیت منابع آب شیراز و اهم اقدامات
انجامشده در راستای مقابله با بحران خشکسالی
و فرهنگسازی در مصرف بهینه آب توسط آبفا
شیراز پرداخت.
وی در بیــان دالیــل کمآبی ،ضمن اشــاره به
عواملی نظیر خشکسالی ،کمبود بارش ،افزایش
جمعیت ،تأثیر مهاجرت و نداشتن الگوی مناسب
مصرف در بخشهای مختلف گفت :امســال در
فارس بــا  65درصد کاهش بارش به نســبت

میانگیــن بلندمدت و در شــیراز با  51درصد
کاهش مواجه بودهایم.
نظرپــور بابیان این کــه  77درصد از کل آب
مصرفی شــیراز را منابــع آب زیرزمینی تأمین
ق چاههای آب در شــیراز
میکننــد ،افزود :عم 
در سالهای گذشته حداکثر  200متر بوده اما
امروز حفر چاه برای برداشت آب به  300متر
رسیده است.
همچنین مدیرعامل آبفا شیراز با توجه به اهمیت
اســتفاده مجدد از پســاب فاضالب و استفاده
بهینه از این منابع آبی تأکید کرد گفت :پساب
فاضالب را باکمی تغییرات میتوان در صنعت و
آبیاری فضای سبز مورداستفاده قرارداد.
اکبر انتظار مهدی ،مدیر روابط عمومی و آموزش
همگانــی آبفا شــیراز نیز طی ســخنانی ضمن
تشریح وضعیت آب شرب شیراز نسبت به ارائه
راهکارهای مصرف بهینه آب پرداخت.
در این کارگاه رئیس دانشــکده کشــاورزی،
محســن عدالت بر تــداوم کارگاههای علمی و
عملی برای مدیریت بحران خشکســالی تأکید
کرد.
رئیس مرکز مطالعات خشکسالی ،علیرضا سپاس
خواه طی ســخنرانی خود به کلیاتی در رابطه با
منابع آب برای فضای سبز شهری پرداخت.
گفتنی است محدوديت منابع آبي چالشي عمده
بر سر راه ايجاد و نگهداري فضاهاي سبز شهري
پديد آورده است.
لذا لزوم اســتفاده از روشهایی تلفيقي که هم
به محدوديت منابع آبي توجه داشــته باشــد و
هم باعث توســعه فضاهاي ســبز شهري بدون
تأثیرگذاری بر آب شرب شهروندان شود بيش
از گذشته آشکار گرديده است.

از پيشكسوت ورزش آبفا شيراز تجلیل شد

از چهره ماندگار و پيشكسوت ورزش فارس و
كشور در شرکت آب و فاضالب شیراز تقدیر
شد.
اردشــیر حســنزاده ،رئیــس اداره ورزش و
جوانان شهرســتان شــیراز به همــراه رئیس
دفتر فنی و رئیس هیئت تنیس شــیراز ،معاون

فرهنگــی و مدیر روابط عمومی اداره ورزش و
جوانان شهرســتان شیراز با حضور در شرکت
آب و فاضالب شــیراز از احمد خلیلی ،چهره
ماندگار و پيشكســوت ورزش فارس و كشور
تقدیر کردند.
احمد خليلي از پيشكســوتان ورزش شــيراز،

فارس و سطح كشور می باشد كه بيش از چهل
سال در دانشگاه شيراز دروس تربیتبدنی را
ارائه كرده است .وی اولين رئيس تربیتبدنی
بعد از پيروزي انقالب اسالمي بود.
خلیلی بهعنوان چهره ماندگار و پيشكســوت
ورزش فارس و كشور معرفي گرديد.

