
الَِّذى َجَعلْتَُه لِلُْمْسلِِميَن ِعيداً...
پــروردگار،  به  دلدادگی  مــاه  رمضان 
ماه خــدا جویی وخودســازی، ماه رحمت 
و مغفــرت، ماه انس با قــرآن و ماه توبه و 
تهذیب نفس به پایان رسید. خدای سبحان 
را شاکرم که بار دیگر توفیق یک ماه بندگی 
و بهره مندی از سفره پر برکت ضیافت الهی 
و شبهای پر فضیلت قدر را به ما عطا کرد 
و با دلهایی سرشار از عشق و محبت و امید 
به آنکه  طاعات و عباداتمان مقبول درگاه 
حضرت حق قرار گرفته باشد به پیشواز عید 
سعید فطر رفتیم و جانمان را در زالل مهر 
خداوند شستشو دادیم. اینجانب عید سعید 
فطــر هنگامه ی  بــارش رحمت الهی بر 
دلهای بندگان مخلــص و پرهیزکار را به 
تمامی هم میهنان خداجوی ایران اسالمی، 
به ویژه یکایک همکاران عزیزم در شرکت 
آبفا استان فارس و خانواده های محترمشان 

تبریک عرض می نمایم. 
 امیــدوارم در ســایه  ســار عطوفت 
پروردگار متعال و به ُیمن این اّیام فرخنده 
روح و جانی سرشــار از شادمانی و ایمان 

مستحکم به الطاف الهی داشته باشید.
همکاران عزیز و مخاطبان گرانمقدار، 
همانطور که مســتحضرید، استان پهناور 
فارس همچون بســیاری از نقاط کشور 
عزیزمان در زمره ی استان های خشک 
و نیمه خشک کشــور قرار دارد که طی 
سنوات اخیر به دلیل عدم بارش مطلوب 
بــاران رحمت الهی و بروز خشکســالی 
های ســنواتی، بــا بحران شــدید کم 
آبی دســت به گریبان اســت. با استمرار 
خشکسالی ها و کمبود منابع آبی منطقه 
ای و همینطور مقــرون به صرفه نبودن 
انتقال آب از دوردســت، آنچه به عنوان 
تنهــا راه گریز از بحران کــم آبی مورد 
بحث اســت، اصل سازگاری با کم آبی و 
مدیریت مصرف آب می باشــد که طی 
ســنوات اخیر رویکرد وزارت نیرو نیز بر 

همین مبنا تعریف گردیده است . 
بنابر این با آغاز ماه های گرم ســال 
در استان فارس و افزوده شدن بر گستره 
ی کم آبی در شهرســتان های اســتان، 
بی تردید تنها راه برون رفت از شــرایط 
بحران، همکاری و مشــارکت  بیش از 
پیش مــردم در مدیریت بحران کم آبی، 
با صرفه جویی در مصرف آب می باشد. 
اســتان، همچون  امیدواریم مردم فهیم 
گذشته، با مدیریت مصارف خود و صرفه 
جویی در مصــرف آب، خادمان خود در 
شــرکت آبفا فارس را در تداوم ارائه ی 

خدمات مطلوب یاری رسانندد.
علی بوستانی 

 مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس

سخن آغازین
مدیر عامل شرکت آبفا فارس: 

تنها راه برون رفت از بحران کم آبی در تابستان آتی، مدیریت مصرف و تقاضاست
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان فارس ، 
همزمان با فرارســیدن ماه های گرم ســال، 
ضمن تشریح وضعیت منابع آب استان، تنها 
راه گریز از بحران کم آبی را مدیریت مصرف 

و تقاضای آب دانست. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آبفا 
استان فارس، همزمان با فرارسیدن ماه های 
گرم ســال علی بوستانی مدیر عامل شرکت 
آبفا استان فارس طی گفتگویی ضمن تشریح 
وضعیت منابع آب و روند آبرسانی در شهر ها 
و روستاهای استان، بر لزوم مدیریت مصرف 

و صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد. 
وی با اشــاره به وضعیت منابع آب استان، 
پراکنش بارندگی و اســتمرار خشکسالی های 
متوالی طی سال های اخیر، اظهار داشت: کشور 
ایران و به تبع آن استان فارس، از نظر اقلیمی 
در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است 
و بی تردید با توجه به تغییرات اقلیمی گسترده و 
وقوع خشکسالی های متوالی در سال های اخیر 
باید گفت که سرزمین ما در منطقه خشکی از 
جهان واقع شــده است. وی ادامه داد: میانگین 
بارندگی در اســتان فارس کمتر از یک ســوم 
میانگین جهانی اســت در صورتی که میانگین 
تبخیر بیش از ســه برابر میانگین جهانی می 
باشد. عالوه بر این، توزیع زمانی و مکانی این 

مقدار بارندگی نیز بسیار نامتناسب است. 
بوســتانی افزود: مصرف سرانه آب یعنی 
مقدار آبی که هر نفر در شــبانه روز مصرف 
می کند در دنیا معادل 150 لیتر در شبانه روز 
و در کشــور ما معادل 250 لیتر در شبانه روز 

می باشــد. حال آن که این مقدار در شهرها 
و روستاهای استان فارس حدود 290 لیتر در 
روز است که نشان دهنده غیر متعارف بودن 

مصرف آب در میان مردم استان می باشد.
 مدیر عامل شــرکت آبفا اســتان فارس 
در ادامــه با تأکید بر لــزوم مدیریت مصرف 
و تقاضــای آب، وضعیت منابع آب اســتان 
را چنیــن توصیف نمــود: در حال حاضر 78 
درصد از آب شرب شهرها و روستاهای تحت 
پوشش شرکت آبفا استان فارس از منابع آب 
های زیــر زمینی تامین می گــردد. این در 
حالیست که در سال آبی جاری شاهد کاهش 
شدید نزوالت آسمانی و باران رحمت الهی در 
سراسر اســتان هستیم. به طوری که  نسبت 
به سال گذشــته با کاهش 63 درصدی و در 
مقایســه با بلند مدت با  کاهش 44 درصدی 

میزان بارش ها مواجه هستیم.
 وی افزود: متاســفانه دبی استحصالی آب 
قریــب به اکثریت منابع آب اســتان نظیر چاه 
ها ، چشمه ســارها و قنوات، تحت تاثیر عدم 
بارش ها، کاهش چشــمگیری داشته است. در 
حال حاضر آب شرب تعداد زیادی از شهرها و 
روستاهای استان در وضعیت بحران قرار گرفته 
است. بطوریکه جهت برون رفت از این وضعیت، 
آبرســانی سیار، اجاره چاه های کشاورزی، کف 
شکنی چاه ها و در برخی مناطق بازسازی شبکه 

های توزیع آب مورد لزوم می باشد.
 مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در ادامه 
اظهار داشت: در همین راستا تعداد قابل توجهی 
از شهرها و روستاهای استان نیز در شرایط تنش 

آبی به ســر می برند که در صورت ادامه روند 
خشکســالی و عدم نزول بارش باران مطلوب، 

ورود به شرایط بحران قریب الوقوع است.
 وی تصریــح کــرد: تردیدی نیســت در 
صورتی می توانیم بر بحران کم آبی فائق آئیم 
که مصرف بهینه در اذهان عمومی به یک باور 
اجتناب ناپذیــر و یک فرهنگ عمومی مبدل 
گردد که به منظور نیل به این مهم می بایست 
با فرهنگ سازی و ترویج اصول صرفه جوئی 
در مصرف آب و نیز احساس مسئولیت توسط 
یکایک شــهروندان فهیم اســتان فارس، با 
نهایت صرفه جویی در مصرف آب از وضعیت 
تنش زای کنونی و بحران کم آبی در تابستان 

سال جاری عبور کنیم. 
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفا 
استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به 
مباحثی در خصوص اقتصاد آب پرداخت و اظهار 

داشت: در خصوص اقتصاد منابع آب، به دلیل 
اعمال تعرفه های تکلیفی آب توســط شرکت 
آب و فاضالب، اختالف قابل توجهی بین قیمت 
تمام شــده آب و قیمت فروش آن وجود دارد 
و محاسبات نشان می دهد که درصد ناچیزی 
از هزینه تمام شــده هر متر مکعب آب توسط 
مشــترکین پرداخت می گــردد و این موضوع 
بیانگر گران و پرهزینه بودن تامین آب شــرب 
می باشــد که تمام ایــن واقعیت های موجود، 
مسئولیت ما دست اندرکاران و مشترکین گرامی 
را جهــت حفظ و رعایت اصول صرفه جویی و 
استفاده بهینه از آب شرب، سنگین تر می کند. 
وی در پایان یاد آوری کرد، به یاد داشته باشیم 
که این منابع خدادادی آب، میراث آیندگان است و 
امانتی است نزد ما که باید به نسلهای آینده بسپاریم. 
ما در مقابل نسلهای آینده، مسئولیم و آب ودیعه 

ایست که نزد ما به امانت گذاشته شده است. 

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال 
آگاهی و شفافیت است و همه ابزارها و دانش بشری 
برای رسیدن بیشــتر به این دو عنصر مهم به کار 
گرفته می شود. سازمان های امروزی نیز برای بقا 
نیازمند آگاهی یابی و آگاهی بخشــی هستند تا از 
طریق ترویج آگاهی و تولید و نشــر دانش، امنیت 
ذهنی ، روانی و حتی فضای فیزیکی مخاطبان خود 
را که ما به عنوان شرکای اجتماعی می نامیم، تامین 
کنند. بدیهی است، سازمان ها باید اطالعات موجود 
را با توســل به شیوه و ابزاری در اختیار مخاطبان و 
ذینفعان خود قرار دهند که عالوه بر تامین امنیت 
بتواند هرچه بهتر و بیشتر موجب اعتمادافزایی آن 
ها شــده و در این مسیر پرپیچ و خم بتواند ارتقا و 

کارآمدی درون ســازمانی را نیز  در جهت پیشبرد 
اهداف مهم سازمان سبب شود.

ســازمان های پیشــرو، روابــط عمومی را 
به عنــوان اتاق فکر مدیــران و مدیریت افکار 
عمومی قلمداد می کنند و با در اختیار گذاشتن 
امکانات مورد نیاز ، مســیر شــفافیت و اطالع 

رسانی را برای ایشان هموارتر می سازند.
ره آورد همۀ این دانش، آگاهی، اعتماد سازی و 
امنیت روانی باید از کانال ارتباطا ت و روابط عمومی 
گذر کند و این یک دســتورالعمل حیاتی در جهان 
مدیریت سازمان های بزرگ است. در اهمیت وظیفه 
و جایگاه روابط عمومی ها همین بس که موالی 
متقیان علی )ع( در فرمان خود به مالک اشتر، او را به 

افکار عمومی مردم توجه می دهند و افکار توده مردم 
را تکیه گاه دین و جامعه اسالمی بر می شمرند.

اینجانــب ضمن تبریک 27 اردیبهشــت ماه، 
روز جهانــی ارتباطات و روابط عمومی، به همه ی 
همکاران خود در روابط عمومی سازمانها و نهادهای 
اجرایی، به ویژه همــکاران پرتالش و خدومم در 
شرکت آب و فاضالب استان فارس،  امیدوارم تعهد، 
تخصص و پشتکار دســت اندرکاران این حوزه، به 
خصوص در عرصه ی خطیر سقایت، در مسیر عمل 
به آرمان شفافیت، آگاهی رسانی و اعتمادسازی بیش 

از گذشته، مثمر ثمر و اثرگذار باشد.
سيد علی خليلی- مدیر روابط عمومی و 

آموزش همگانی شرکت آبفا فارس

روابط عمومی اتاق فکر مدیران و مدیریت افکار عمومی است
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تبریک به مناسبت روز جهانی روابط عمومی

ماهنامه داخلی 
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 خبرهای آبفایی

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین 
محلی، طرح آبرسانی به 2800 خانوار در 5 
روســتای شهرســتان کوار وارد مدار بهره 

برداری شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آبفا 
استان فارس، طی مراسمی با حضور حجت 
االسالم گشول امام جمعه، اشکان کاظمی 

فرماندار شهرســتان کوار، اعضای شورای 
اداری شهرستان، دهیاران و اعضای شورای 
اسالمی روســتاهای ارباب سفلی، نوروزان، 
فرود، زیجرد و دشتک طرح آبرسانی به این 
روستاهای بخش مرکزی با صرف اعتباری 
بالغ بر40 میلیارد ریال در مدار بهره برداری 

قرار گرفت. 

در این مراســم نعمت اهلل حسینی مدیر 
امور آبفا شهرستان کوار طی سخنانی ضمن 
تبریک به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی 
و سال نو از افتتاح این طرح ابراز خرسندی 
نمود و اظهار داشــت: طرحی که امروز به 
میمنت این ایام مبارک شــاهد گشایش آن 
هستیم، شــامل: حفر، تجهیز و برق رسانی 

به یک حلقه چاه آب شــرب به عمق 400 
متر می باشــد که با صــرف  اعتباری بالغ 
بر 40 میلیــارد ریال به مرحله بهره برداری 
رسیده است و جمعیتی بالغ بر 2800 خانوار 
یــا 13 هزار نفــر را در روســتاهای ارباب 
ســفلی، نوروزان، فرود، زیجرد و دشــتک، 
تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار می دهد.

طرح آبرسانی  به2800 خانوار روستایی شهرستان کوار گشایش یافت

ترمیم خط انتقال آبرسانی 
به دو روستای گریزان و خافتر 

شهرستان خفر
با تالش پرســنل اتفاقــات و مأمورین 
بهــره بــرداری امور آبفا شهرســتان خفر 
خط انتقال آبرســانی به روستاهای گربزان 
و خافتر شهرســتان خفر کــه دچار حادثه 
و شکستگی شــده بود، در کمترین زمان 
ممکن ترمیــم و روند آبرســانی به 180 

مشترک این دو از سر گرفته شد. 

بررسی مسائل آب رسانی 
به شهرستان المرد  در جلسه 
مدیرعامل شرکت و نماینده 

مردم در مجلس شورای اسالمی
علی بوســتانی رئیس هیــأت مدیره و 
مدیر عامل شــرکت آبفا استان فارس، در 
جلسه ای با ســید موسی موسوی نماینده 
ی مردم  شهرســتان های المرد و مهر در 
مجلس شورای اســالمی، آخرین وضعیت 
منابع آب و روند آبرســانی به مردم شهرها 
و روستاهای شهرستان المرد و  همچنین 
مسائل و مشکالت  موجود در این حوزه را 

مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

تأسیســات  و  پمــپ   الکتــرو 
ســرچاهی  چاه آبرسانی روستای 
اســتهبان  شهرســتان  گــرده  

تعویض شد
پس از فعالیت های مستمر  و شبانه روزی 
مأمورین رفع اتفاقات آب امور آبفا شهرستان 
استهبان، الکتروپمپ و تاسیسات سر چاهی 
چاه آبرسانی روســتای گرده این شهرستان  
که دچار سوختگی پمپ گردیده و تأسیسات 
درون چاهی نیز فرسوده شده بود ، در کمترین 

زمان ممکن تعویض و بازسازی شد 

آبرســانی  چــاه  تجهیــز مجدد 
مجموعــه ی حضــرت قمــر بنــی 

هاشم )ع( شهرستان خرامه 
با تالش مستمر و بی وقفه ی مأمورین 
رفع اتفاقات آب امور آبفا شهرستان خرامه، 
الکتروپمپ و تاسیسات سر چاهی  مجموعه 
ی آبرســانی روســتایی حضرت قمر بنی 
هاشم)ع( این شهرستان  که دچار سوختگی 
پمپ گردیده و تأسیسات درون چاهی نیز با 
مشــکل مواجه شده بود ، در کمترین زمان 

ممکن تعویض و بازسازی شد 

با اجرای خط انتقال آبرسانی  
روند آبرسانی به مردم بخش 
جوزار شهرستام ممسنی  به 

حالت عادی بازگشت
با تالش مأمورین بهره برداری امور آبفا 
شهرســتان ممسنی و با اجرای 2 هزار متر 
خط انتقال کمکی آبرسانی با لوله های پلی 
اتیلن در سایز های مختلف، روند آبرسانی 
به 8 روســتای بخش جوزار شهرســتان 
ممسنی شامل: جوزار جاوید ، جوزار بکش 
، خرنگان ، رجالو ، تنگ ســا علیا و سفال 
، گویم و پیرالی، بهبود یافته و مشکل کم 

آبی در این روستاها مرتفع گردید. 

آب گوهر بی بدیل آفرینش است در صیانت از آن بکوشیم

همزمان با بروز برخی چالش ها مبنی بر 
کمبود آب آشــامیدنی در روستای کنده ای 
بخش کوهمره نودان شهرســتان کوهچنار، 
مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس با سفر 
به این شهرستان و بررسی وضعیت آبرسانی 
به مردم این روســتا، گفت: مــا در عمل به 
رســالت خود از هیچ کوششی فروگذار نبوده 
ایم و در این خصوص  بر عزم خود استواریم. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آبفا 
استان فارس، در پی بروز برخی ادعاها مبنی 
بر کمبود آب شــرب در روســتای کنده ای 
بخش کوهمره نودان، علی بوســتانی مدیر 
عامل این شــرکت با ســفر به شهرســتان 
کوهچنار، ضمن بازدید میدانی از این روستا 
و دیدار مردمی، طی جلســه ای با  روح ا... 
بهرامی مدیر کل امور عشــایر استان فارس، 
علی علیــزاده فرماندار و جبار محمدی مدیر 
امــور آبفا شهرســتان کوهچنار، بخشــدار 
کوهمره نــودان، دهیار و اعضای شــورای 
اسالمی روستای کنده ای، به بررسی آخرین 
وضعیت آبرسانی به مردم این روستا پرداخت. 
وی با بیان این مطلب که کاهش شــدید 
نزوالت آســمانی و بروز خشکســالی های 
سنواتی در بســیاری از نقاط استان، ما را با 
بحــران کم آبی و حتی بی آبی مواجه نموده 
است، بیان داشت: در شرایط کنونی سیاست 
کلی وزارت نیرو در کشور اصل سازگاری با 

کم آبی است.
 مدیر عامل شــرکت آبفا استان فارس با 
اشــاره به اینکه امروزه اقصی نقاط کشور با 
چالش کم آبی مواجه اســت و با خشکسالی 
دســت و پنجه نرم می کنــد، تصریح کرد: 
مردم استان فارس نیز از این حیث مستثنی 
نیستند و باید ضمن سازگاری با کم آبی، در 
مصرف آب شرب نیز صرفه جویی کنند تا ما 
سقایان مردم بتوانیم خدمات مطلوب تری به 

مشترکین خود ارائه دهیم. 
بوســتانی در ادامه با پرداختن به وضعیت 
آب شرب روســتای کنده ای اظهار داشت: 
متاســفانه بدلیل خشکســالی های سنواتی 
منابع آب شــرب در این روستا از مدار بهره 
برداری خارج گردیده اســت و ما مجبوریم 
در این مقطع زمانی آبرســانی به مردم را به 

صورت سیار انجام دهیم که در این خصوص 
نیز از هیچ تالشی مضایقه نکرده ایم.

 وی افــزود: در تعریــف وزارت نیرو  از 
آبرسانی ســیار )با تانکر( سرانه مصرف آب 
هر فرد 15 لیتر در شــبانه روز در نظر گرفته 
شده است که با توجه به جمعیت 900 نفری 
روستای کنده ای، به منظور تأمین آب شرب 
مردم شــریف این روســتا  نیاز به 13هزار و 
پانصد لیتر آب در شبانه روز می باشد. شرکت 
آب و فاضالب استان فارس به منظور انجام 
این مهم 2 دستگاه تانکر با ظرفیت مجموع 
22 هزار لیتر اختصاص داده اســت که قطعا 
مصرف انسانی آب شــرب در این روستا را 

پاسخگو است. 
مدیر عامل شــرکت آبفا استان فارس با 
اشــاره به این موضوع که طبق  برآورد های 

انجام شده و با توجه به شغل دامداری مردم 
این مناطق، 3500 راس دام در این روســتا 
وجود دارد که بخشــی از آب تأمین شــده، 

مصروف شرب دام ها می شود.
بوســتانی مدیر عامل شرکت آبفا استان 
فارس در ادامه اظهار داشت: به منظور رفع 
کم آبی موجود در کوتاه مدت ) شش ماهه 
اول ســال( شرکت آبفا اســتان فارس یک 
دســتگاه تانکر آبرســانی دیگر به روستای 

کنده ای اختصاص می دهد.
 اداره کل امور عشــایر استان نیز تأمین 
یک دستگاه تانکر آبرسانی را متقبل گردیده 
اســت که امیدواریم با اضافه شــدن این دو 
تانکر  دســتگاه   3 تانکر)مجموعا  دســتگاه 
آبرسانی( در تابستان پیش رو ما مشکل کم 

آبی در این منطقه نداشته باشیم. 
وی افزود: به منظــور تأمین میان مدت 
آب شــرب مردم کنده ای یک حلقه چاه در 
12 کیلومتــری این روســتا و در منطقه بید 
قطار چهل چشمه حفر کرده ایم که بخشی 
از خط انتقال آب آن نیز اجرا گردیده اســت. 
امیدواریــم با همکاری مســئولین محلی و 
پیگیــری نماینده محترم مــردم در مجلس 
نیاز جهت  شــورای اســالمی، اعتبار مورد 
تکمیــل طرح در اختیار قرار گیرد و در آینده 
ای نزدیک شاهد گشایش طرح آبرسانی به 

روستای کنده ای باشیم.

مدیر عامل شرکت آبفا فارس در روستای کنده ای بخش کوهمره:

ما در راستای رسالت خود از هیچ کوششی مضایقه نکرده ایم
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انتصابات 

* طی ابالغی از سوی سودابه یحیی زاده 
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی 
اســتاندارد ایران، رضا خطيبی مدیر دفتر 
بهره برداری و توســعه ی فاضالب شرکت 
آبفا فارس ،  به مدت 3 سال به عنوان نائب 
ISIRI/OIML/ رئیس کمیتــه ی فنی

tc16 معاونت تدوین و ترویج اســتاندارد 
ایران با موضوع " دســتگاه های ســنجش 

آلودگی " منصوب شد
* طی ابالغی از ســوی کریم محرمی 
راد مدیر کل دفتر توســعه منابع انســانی 
و آموزش شــرکت مهندســی آبفا کشور ، 
و  انســانی  منابع  معاون  نيکنام  اردوان 
تحقیقات شــرکت آبفا فــارس، به مدت 2 
ســال عضو شورای سیاســت گذاری دفتر 
توســعه ی منابع انسانی و آموزش شرکت 

مهندسی آبفا کشور شد
* طــی جلســه ای با حضــور محمد 
اسدالهی فرماندار شهرســتان زرقان، سید 
محســن موســوی اصل قائم مقام و سید 
علــی خلیلی مدیر روابط عمومی شــرکت 
آبفا استان فارس، غفار توحيدى نژاد به 
عنوان سرپرست امور آبفا شهرستان زرقان 

معرفی شد .
* طــی جلســه ای با حضــور همتی 
نیکنام  اردوان  فرماندار شهرستان سپیدان، 
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا 
اســتان فارس و جمعی از اعضای شورای 
ترحمی  صــادق   ، شهرســتان  اداری 
به عنوان سرپرســت امور آبفا شهرســتان 

سپیدان معرفی شد 
* طی جلســه ای در شهرســتان رستم 
و با حضور ســید ابوطالب حسینی فرماندار 
شهرستان رستم و اردوان نیکنام معاون منابع 
انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان فارس ، 
شهرام بوستانی به عنوان سرپرست امور 

آبفا شهرستان رستم معرفی شد .
* طی جلسه ای با حضور رهام پیکری 
فرماندار شهرستان مرودشت، سید محسن 
موسوی اصل قائم مقام و سید علی خلیلی 
مدیر روابط عمومی شــرکت آبفا اســتان 
فارس عبدالحسن محمودى به عنوان 
سرپرســت امور آبفا شهرســتان مرودشت 
معرفی و از خدمات عبدالحسین منوچهری 

مدیر سابق این امور  قدردانی  شد .
* طــی جلســه ای با حضــور فرهاد 
جهانخواه فرماندار شهرســتان خفر، محمد 
علی قلندری معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه گذاری شرکت آبفا استان فارس و 
جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان 
، آرش عســکری به عنوان سرپرست امور 
آبفا شهرســتان خفر معرفــی و از خدمات 
محمد تقی روغنیان سرپرســت سابق این 

امور  قدردانی  شد .
* طی جلسه ای با حضور ایوبی فرماندار 
شهرســتان ممسنی، رضا اســدی  معاون 
بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفا 
اســتان فارس و جمعی از اعضای شورای 
اداری شهرســتان ، شــاهرخ عباسی 
به عنوان سرپرســت امور آبفا شهرســتان 
ممســنی معرفی و از خدمات چند ســاله 
محمد باقر رحمانی مدیر ســابق این امور  

قدردانی  شد .

یک ســال از اجرای طــرح یکپارچگی 
شــرکت هــای آب و فاضالب شــهری و 
روســتائی می گذرد و به دلیــل اهمیت و 
عظمــت این موضوع و نیــز با توجه به این 
که بخش قابــل توجهــی از فعالیت های 
یکپارچگی شرکت ها در حوزه معاونت منابع 
انسانی و تحقیقات شرکت بوده است با ذکر 
مقدمه ای از شــرایط پس از یکپارچگی، به 
بحث تشریح وضعیت کنونی و برنامه های 

آینده ورود می نمایم.
 یکپارچگی خدمــات آب و فاضالب در 
قالب یک ســاختار واحد استانی از مهمترین 
دغدغه های یک دهه اخیر مدیران شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور و وزارت نیرو 
بوده اســت که با فراهم آوردن تمهیداتی از 

ابتدای سال 1399 اجرائی شد. 
جلوگیــری از مــوازی کاری و کاهش 
هزینــه ها، تمرکززدائی و توزیع خدمات آب 
و فاضالب مناســب به تمامــی آحاد جامعه 
شهری و روستائی کشور، تمرکز در تصمیم 
گیــری و مدیریت منابع مالــی و آبی و... از 
مهمترین اهــداف فرایند یکپارچه ســازی 
شــرکت ها بوده اســت. از طرفی به دلیل 
این که شرکت های شــهری و روستائی با 
دو ماهیت غیردولتــی و دولتی فعالیت می 
کردنــد، یکپارچگی آنها نیز با مشــکالت و 

چالش هایی روبرو بوده است. 
از جملــه تامین منابع مالی جدید با توجه 
به افزوده شدن خدمات در بخش روستائی با 
ناپایداری  اعتبارات عمرانی و  لحاظ کاهش 
اقتصــادی موجــود، نحوه جانمائــی منابع 
انسانی، استقرار نظام اشتغال جدید کارکنان 
و توزیع پســت های ســازمانی در ساختار 
جدید از مهمتریــن چالش های این مبحث 

می باشند.
 دراین حوزه ها با همکاری و هم افزایی 
مناســب در شرکت یکپارچه آب و فاضالب 
فارس، اقدامات و برنامه ریزی های متناسبی 
انجام شــده است. اگر سال گذشته را دوران 
استقرار شــرکت های یکپارچه بدانیم، سال 
جدید دوران تثبیت فعالیت های شرکت پس 

از یکپارچگی خواهد بود. 
شــرکت یکپارچه آب و فاضالب استان 
فارس که ترکیبی از شــرکت های شهری 
و روستائی سابق فارس است دارای پتانسیل 
ها، تجربیــات و توانمندی هــای فراوانی 
است که از تجمیع دانش کاری و حرفه ای 
نیروهای مجرب و ماهر در هر دو شرکت و 
در طول چند دهه فعالیت حاصل شده است.

 بدون تردید ایــن تجربیات گران بها و 
وجود منابع انســانی مجــرب و توانمند در 
مجموعــه، باالترین ســرمایه و نقطه قوت 
شــرکت آبفای فارس است. راهبری و ارایه 
خدمات در ســطحی قابل قبــول به مردم 
شریف شــهرها و روستاهای استان گسترده 
فارس بــا وجود مشــکالت و چالش های 

موجود، گواهی بر این مدعاست. 
برخی از مهم ترین چالش های شــرکت 
نیز عبارتنــد از ناپایداري و کمبود منابع آب 

به دلیل تداوم خشکســالي و برداشت هاي 
بي رویه از منابع آب اســتان، تاثیرات منفي 
کمی و کیفی برداشــت هــاي بي رویه آب 
در بخش کشــاورزي بر منابع شرب و بروز 
برخي تقابل هــاي جدي میان منافع بخش 
کشاورزي و شرب )عدم وجود فرهنگ بهینه 
ســازی مصرف درکاربری های کشاورزی 
و شــرب( ،کمبود شــدید نقدینگي و منابع 
مالی به دلیل عدم دریافت قیمت تمام شده 
خدمات آب و فاضالب در استان، فرسودگي 
بخش قابل توجهي از تاسیسات آب استان، 
پاییــن بودن نرخ برخورداری از خدمات دفع 
بهداشــتی فاضالب در استان، تهدید کمي 
و کیفي چاههاي آب شــرب و حرائم آنها، 
تاخیر در به بهره برداري رسیدن طرح هاي 
آب و فاضــالب به دلیل کمبــود اعتبارات، 
گســتردگی زیاد اســتان و جدا بودن مرکز 
اســتان از شرکت، عدم تخصیص و واریز به 
موقع اعتبــارات عمراني، بهره برداري از دو 
خط بزرگ آبرساني با لحاظ این موضوع که 
در اکثر استانها خطوط بزرگ توسط سازمان 
هــاي آب منطقــه اي اداره مي گردد و این 
خطوط، فاقد انشــعابات صنعتي ) درآمدزا ( 

برای شرکت مي باشند.
 مهــم ترین چالــش کاری بر ماموریت 
اصلــی یا رســالت بخــش آب و فاضالب 
متمرکز اســت یعنی تامیــن و توزیع آب با 
کیفیت مناسب و جمع آوری و دفع بهداشتی 
فاضالب به گونه ای که سیستم به هنگام، 
فراگیر، مطمئن و از نظر مالی پایدار باشــد. 
به عبارت دیگر چالش اساسی، هدف اصلی 
حوزه آب و فاضالب است که همان تامین و 
توزیع آب با کیفیت مناســب و جمع آوری و 
دفع بهداشتی فاضالب با حداقل هزینه تمام 
شده می باشــد. در چنین شرایطي و جهت 
تــداوم موفقیت در ارایه خدمات بهینه آب و 
فاضالب مســتلزم بکارگیري مواردي است؛ 
ازجمله ارتقـــاء دانش و مهارتهاي فردي و 
جمعي، ارتقاء توان علمي و عملیاتي و جذب 
نیروهای متخصص و کارآمد، ایجاد و توسعه 
نگرش سیستمي به سازمان، اشاعه فرهنگ 
اصالح الگوي مصـــرف آب در مشترکین 
استان، افـــزایش بهره وري، شفاف سازي، 
بهینه ســازي و ســرعت همــراه با دقت 
درعملکردها و برنامه هاي عملیاتي، تسریع 
در خصوصي سازي، برون سپاری و اجراي 
اصل 44 قانون اساســي برخی از مهمترین 
راهکارهای بــرون رفت از این چالش های 
موجود می باشند. از نگاهی دیگر ناپایداری 
و کمبود منابع آب به دلیل تداوم خشکسالی 
و بحــران هــای ناشــی از آن، تاثیر منفی 
برداشــت بی رویه از منابــع آب در بخش 
کشاورزی، کمبود شــدید نقدینگی و منابع 
مالی به دلیل عدم دریافت قیمت تمام شده 
و تاثیر آن در روند ارایه خدمات، تهدید کمی 
و کیفی چاه های آب شــرب و حرایم آنها، 
فرســودگی بخش قابل توجهی از تاسیسات 
آب و هدررفــت قابل توجهــی از منابع آب 
و ســاماندهی منابع انسانی در ساختار جدید 

از دیگر چالش های مهم شــرکت یکپارچه 
فارس است.  

با  ساختار جدید شــرکت های یکپارچه 
توجــه به تراکم نیروهــای موجود، منعطف 
و جهت این دوره اســتقرار جدید ارایه شده 
اســت و مختص به این دوره انتقالی است. 
بــدون تردید بعــد از طی شــدن این دوره 
انتقالی، این ســاختار نیــز نیازمند بازنگری 
اســت و باید در ساختار جدید، کالن نگری 
های الزم جهت ایجاد شــرکت های آبفای 
دانش بنیان و با نگاه به ماهیت بنگاه داری 
شــرکت ها و بهینه سازی فرایندهای برون 
ســپاری و بهره وری بیشــتر خدمات مورد 

بازنگری قرار گیرد. 
نگاه شــرکت آبفــای فــارس در حوزه 
طرح های تحقیقاتــی، معطوف به رویکرد 
حل مسئله در شــرکت است. یعنی با توجه 
بــه محدودیت های تامیــن منابع مالی در 
شرکت، اولویت گذاری طرح های تحقیقاتی 
و پژوهشی باید منجر به حل مسائل اساسی 
در حــوزه آب و فاضالب اســتان باشــد و 
امیدواریم که دانشگاه نیز بتواند با بکارگیری 
ظرفیت های خود یاری رسان ما باشد. بدین 
منظور درکمیته تحقیقات شــرکت، مسایل 
و چالش های اساســی که در سطح استان 
وجــود دارند، ارزیابی و اولویت بندی شــده 
و ســپس برای هرکدام با توجــه به منابع 
و ضــرورت های موجود، طــرح موضوع و 
تصمیــم گیری می شــود. شــرکت آب و 
رابطه خوبی  استان فارس همواره  فاضالب 

با دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی 
داشته است. عضویت دائمی دو عضو محترم 
هیئت علمی دانشگاهی در کمیته تحقیقات 
شرکت، امضای تفاهم نامه های همکاری با 
انجمن آب و فاضالب ایران، دانشگاه شیراز، 
دانشگاه آزاد اسالمی و پارک علم و فنآوری 
استان نمونه هایی از این همکاری ارگانیک 
و فعال با نهادهای علمی و دانشگاهی است.

اجــرای بازنگری جدیــد در طرح طبقه 
بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت، ساماندهی 
منابع انسانی شــرکت، ساماندهی نیروهای 
برون ســپار حجمــی، شــرکتی و طرحی، 
برگزاری آزمون تغییر حالت اشتغال، تبدیل 
وضعیت پرسنل قرارداد موقت و مدت معین، 
تدوین برنامه و نظام آســیب شناسی منابع 
انسانی، توســعه زیرســاخت های فنآوری 
اطالعات و توســعه خدمــات غیرحضوری 
الکترونیکی، ایجاد بسترهای امنیت سایبری 
و افزایــش بکارگیری پهنــای باند همراه با 
ارتقای امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، 
اجرای پروژه های بهبود مســتمر و توسعه 
نظام پیشنهادات و نظام های نوین مدیریتی، 
بهبود خدمات رفاهی و درمانی شــاغلین و 
بازنشستگان شرکت، پیگیری سیاست های 
چابک سازی در شرکت و هدفمند و اثربخش 
نمودن فعالیت های آموزشــی پرسنل و... از 
اولویت های کاری معاونت منابع انســانی و 

تحقیقات در سال جدید خواهد بود.
اردوان نيکنام، معاون منابع انسانی 

و تحقيقات شرکت آبفاى فارس

یکپارچگی خدمات آب و فاضالب در قالب یک ساختار واحد 

آب نیاز  امروز و ضرورت فرداست  در حفظ آن بکوشیم
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گوشه ای از زحمات و تالشهای 
سقایان در استان فارس

آغاز بهره برداری از طرح 
آبرسانی به صفا شهر

 با حضور معاون استاندار

ترمیم خط انتقال آبرسانی روستاهای بخش جوزار ممسنیاجرای خط بای پاس بر روی خط انتقال آب مرودشت

مرحومه  نامه  زندگی 
حیدری،  پریا 

اردیبهشت  از  روز  پانزدهمین  در  حیدری  پریا 
در شهر  و  بهار   زیبای  در فصل  سال 1359 
شیراز، در خانواده ای از  اهالی وزارت نیرو دیده 
به جهان گشود. پدرش مرحوم محمداسمعیل 
پرتالش  و  صدیق  مهندسان  از  حیدری 
خانواده  در  وی  بود.  ای  منطقه  برق  شرکت 
دوران  خدمت   و  تالش  و  کار  جنس  از  ای 
سال  در  نمود.  سپری  را  نوجوانی  و  کودکی 

1378 کاردانی حسابداری خود را در دانشکده 
و  نمود  اخذ  شیراز  دانشگاه  صنعتی  مدیریت 
و  سپس در سال 1383 در مقطع کارشناسی 
فارغ  فیروزآباد  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
در   1384 سال  در  وی   . گردید  التحصیل 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس 
مدتی  در  و  ورود  بدو  از  و  شد  بکار  مشغول 
و  تعهد  به حسن  بر تخصص،  ، عالوه  کوتاه 
گونه  به  گشت.  شهره  نیز   پذیری  مسئولیت 
مقاطع  در  مالی  روسای  و  ذیحسابان  که  ای 

مختلف آموزش پرسنل جدید الورود را به وی 
با  حیدری  پریا  مرحومه  نمودند.  می  محول 
توجه به تعلق خاطر و عالقه ای که به کار در 
پیشه سقایت داشتند، در بخش های مختلفی 
و  جاری  اسناد  ممیزی  جمله  از  امورمالی  از 
اسناد  اعتبار عمرانی ، صدور  تامین   ، عمرانی 
عمرانی، مدیریت سیستم نرم افزار مالی طرح 
به  پاسخگویی  و  امورمالی  طرح  گزارشات  و 
دستگاه های نظارتی مانند : دیوان محاسبات 
، منشأ خیر و  بازرسی  ، سازمان حسابرسی و 

اخیر  بودند.به گونه ای که در سنوات  خدمت 
نقش موثری در مقبول شدن گزارشات طرح 
های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت آب 
و فاضالب روستایی استان فارس ایفا نمودند.

 و اما آفتاب عمر کوتاه اما  پر شود و پرتالش 
آن فقیده ســعیده ، پس از تحمل یکسال درد و 
رنج بیماری در بیســت و پنجمین روز از اسفند 
ماه ســال 1399 غروب کــرد و روح پاکش به 

دیدار حق شتافت.
روحش شــاد و یــادش گرامی 

یاد رفتگان
زندگی نامه مرحوم 
ابراهیم بهروز زاده، 

رئیس فقید اداره آبفا خومه زار

زنده یاد ابراهیم بهروز زاده در سی ام شهریور ماه 
سال 1348 در خانواده ای مذهبی در روستای 
سنگر از توابع شهرستان ممسنی دیده به جهان 
گشود. دوران کودکی را در روستای سنگر و در 
برد.دوران تحصیالت  به سر  کنار خانواده اش 
ابتدایی را در همان روستا گذراند. وی که فرزند 
ارشد خانواده بود از همان ایام کودکی در کنار 
پدر با مفهوم تالش آشنا شد و با کار و کوشش 
انس گرفت. ابراهیم از همان اوان کودکی  در 
حسن خلق و حسن رفتار زبانزد عام و خاص بود 
.او مقطع راهنمایی را در روستای رازیانه کاری 
با طی مسافتی زیاد به پایان برد و با موفقیت 
راهی دبیرستان شد. دوران تحصیالت دبیرستان 
را در شهر نورآباد با موفقیت به پایان رساند. وی 
مقدس  به خدمت   ، دیپلم  مدرک  اخذ  از  پس 
به استخدام  از آن  سربازی مشرف شد و پس 
شدن  جدا  از  درآمد.پس  نورآباد  شهرداری 
به علت  زاده   بهروز  از شهرداری، مرحوم  آبفا 
آبفا شهرستان  امور  در  به شغل سقایی  عالقه 
ممسنی مشغول به کار شد و از جمله نیروهای 
کار آمد در این حوزه گردید.ابراهیم به مدت22 
سال بعنوان مسئول انبار، امین اموال امور آبفا 
شهرستان ممسنی بود. سپس به مدت یکسال 
بعنوان متصدی فروش انشعاب امور آبفا نورآباد 
خدمات ارزنده ای به شهروندان ارایه نمود که 
هنوز پس سال ها از وی به نیکی یاد می شود. 
درزمستان سال 1392 طی حکمی از سوی 
مدیر عامل وقت  شــرکت آبفا اســتان فارس 
بعنوان مدیر امور آبفا شهرستان رستم منصوب 
شد و به مدت 4 سال وظیفه خدمت رسانی به 
مردم شهر مصیری به ایشــان واگذار گردید. 
در ادامه سالهای خدمت مرحوم ابراهیم بهروز 
زاده، در زمستان سال 1395 از خدمات ایشان 
در امور آبفا شهرستان رستم تقدیر و به عنوان 
کارشناس آمار در امور آبفا شهرستان ممسنی 
مشغول خدمت شد. وی یکســال بعد بعنوان 
رییــس اداره نوپای ابفا خومه زار منصوب و تا 
پایان عمر منشــا خدمات به مردم آن دیار بود 
درمورخه   زاده  بهــروز  ابراهیــم  مرحوم 
بیســت و ششــم آبان یکهزارو سیصد و نود 
و نه  پس 30ســال ســقایی و در آســتانه 
بازنشســتگی، پــس از یــک دوره  مبارزه 
سخت با بیماری  منحوس کرونا و یک روز 
پس از فوت مادرش،  به دیدار حق شتافت.

روحــش شــاد و یــادش گرامی 

بررسی وضعیت آبرسانی به شهرستان های المرد و مهر با حضور 
نماینده مردم این شهرستان ها در مجلس شورای اسالمی

بازدید نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه ی شیراز 
از تصفیه خانه آب جهرم

بررسی وضعیت آبرسانی به شهرستان خفر 
با حضور آیت اهلل دژکام

بازدید مدیرعامل از روستای کنده ای شهرستان کوهچنار 
و بررسی آب شرب مردم

شماره دو- اردیبهشت 1400

با نگاه تازه ای به آب ، ارزشهای این گوهر هستی را بهتر دریابیم
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 تسلیت 

 اناهلل و انا اليه راجعون
سرکار خانم حميده کشاورزى 

)ستاد شرکت(

  جناب آقاى حميد خورشيدى
)امور آبفا شهرستان ممسنی(

جناب آقاى اسماعيل عجم
 )ستاد شرکت(

  
 جناب آقاى حبيب ملکی

 )ستاد شرکت(

 جناب آقاى محمد مرادى
  )امور آبفا شهرستان استهبان(

جناب آقاى امين رضانصيرپور                                                                                                                   
 همکار محترم در امور آبفا کازرون                                                                                   

 سرکار خانم کدخدایی 
همکارمحترم بازنشسته ستاد                                                         
و جناب آقاى مانی دهقان                                                         

همکار محترم در معاونت بهره 
 بردارى و توسعه ى آب شرکت                                                                                         

جناب آقاى مهندس رضوى                                                                                                                                        
همکار محترم بازنشسته ستاد                                                                     

سرکار خانم ليال حبيبی                                                                                                                                            
 همکار محترم در معاونت خدمات 
 مشترکين و درآمد شرکت                                                                                               

 جناب آقای علی اسدی
                                        

و  نهایت تاسف  با 
وارده  مصیبت  تاثر 
جنابعالی  خدمت  را 
محترم  خانواده  و 

عرض  تسلیت 
نموده،  و از درگاه 

خداوند سبحان 
برای آن عزیز از 

دست رفته  رحمت 
واسعه الهی و برای 

بازماندگان صبر 
جمیل و اجری جزیل 

مسئلت می نمائیم.

 مدیر عامل و کارکنان 
شرکت آبفا فارس

شهرســتان نی ریز از شهرســتانهای 
شــرقی اســتان فــارس که از شــمال 
به اســتان یزد و از شــمال شــرقی به 
شهرســتان شهربابک  اســتان کرمان و 
سیرجان  به شهرستان  مشــرق  از سمت 
شــرقی  جنــوب  از   ، کرمــان  اســتان 
بــه شهرســتان حاجی آبــاد در اســتان 
هرمــزگان، از جنــوب بــه شهرســتان 
به شهرســتان  جنــوب غرب  از  داراب، 
اســتهبان و از غــرب بــه شهرســتان 
می شود.                                                                 محدود  بختگان 

وسعت و جمعيت:
این شهرســتان با مرکزیت شهر نی ریز، 
دارای 10650 کیلومتر مربع وسعت و فاصله 
آن تا شــیراز 222 کیلومتر اســت. میانگین 

ارتفاع آن از سطح دریا 1605 متر می باشد
آب و هوای نی ریز »به گرمی مایل است« 
درجه حــرارت آن بین حداقــل 4/5 درجه 
سانتی گراد در زمســتان و حداکثر 40 درجه 

سانتی گراد در تابستان در نوسان است
بــر پایه سرشــماری عمومــی نفوس و 
مسکن در سال 1395 جمعیت این شهرستان 

81067 نفر بوده است.
صنایع و معادن

معادن سنگ چینی و همچنین کارخانه های 
متعدد ســنگ بــری، چاقو ســازی، کارخانه 
فوالد،کارخانه رینگ اسپورت ،کارخانه سیمان 

سفید، کارخانه سیمان خاکستری

کشاورزى 
باغــی  و  کشــاورزی  محصــوالت  از 
شهرســتان می توان به انار،انجیر،پســته و 

بادام اشاره کرد
ســوغات شهرســتان، انجیر، بادام، انار، 

پسته، حلوی ارده و زعفران است.
جاذبه هاى گردشگرى

گردشــگری  های  جاذبه  مهمترین  از 
و تاریخــی شــهر نی ریز مــی توان به 
مســجد جامع کبیر،  مقبــره میرزا احمد 
نیریــزی، قلعه اس پی آر، موزه ســنگ 
نیریــز،  کاروانســرای  خوشنویســی،  و 
قلعه سوخک،آبشــار فصلــی تارم، ارگ 
قطرویه، ســرای آبی بی و ســرای فاتح 

نمود. اشاره 
مسجد جامع کبير:

از مســاجد قدیمی اســت که ســبک 
معمــاری ایــوان آن به شــیوه معماری 
دوران ساســانی می باشــد. این مســجد 
دارای محرابــی بــا گچبری های بســیار 
ایــن مســجد در  ارزش اســت. در  بــا 
دوره هــای عضدالدوله دیلمی، ســلجوقی 
صــورت  مرمتهایــی  خوارزمشــاهی  و 

گرفته اســت. بــه عقیده برخــی مورخین 
این مســجد قبل از ورود اسالم به ایران 
بوده است. زرتشتیان  آتشکده های مهم  از 

اطالعــات مربوط به امــور آبفا 
شهرستان نی ریز:

تعداد اشتراک آب:35242
فعال تامین44 حلقه چاه  منابع 

فاضالب شهر  پروژه  پیشــرفت  درصد 

نی ریز:55 درصد و تصفیه خانه فاضالب 
در حال عقد قرارداد می باشد.

نفر نیروها:51  تعداد 
مدیر امور آبفــا نی ریز: مهندس بهرام 

قره چاهی
رییــس آبفــا شــهر قطرویه:مهندس 

عابدی علیرضا 
رییس آبفا شهر مشــکان: سید مهدی 

طغرایی
تعداد کلیه روســتاهای شهرســتان نی 

ریز:283
روستاهای تحت پوشش:147 تعداد 

تحــت  غیــر  روســتاهای  تعــداد 
پوشش:136

امور  اقدامات یکساله  مهم ترین 
آبفا شهرستان نی ریز:

ـ اصالح و توسعه شــبکه و خط انتقال 
آبرســانی به طول 32000 متر در شــهر و 

روستاهای تابعه

ـ خریــد درصــد باالیــی از تجهیزات 
ایســتگاه های پمپاژ آبرسانی به روستاهای 

بخش مرکزی
ـ حفر یــک حلقه چاه آب شــیرین در 
روســتای بنه کالغی با همکاری شــورا و 

دهیاری
ـ تجهیز چاه و آبرسانی به روستای کتاباد 

بعد از سال ها
ـ تجهیز و راه اندازی چاه شماره 6 شهر 
نی ریز مزین به نام سردار دل ها شهید حاج 

قاسم سلیمانی بعد از سال های زیاد
ـ تعمیــر کامل خودرو بیــل مکانیکی و 

تانکر آبرسانی سیار
ـ خرید و تعویض 18 دستگاه الکتروپمپ 
چــاه هــا و منابع تولیــد آب شــهر ها و 

روستاهای شهرستان
ـ خرید و تعویض کابــل و لوله 6 حلقه 

چاه شهر و روستاهای تحت پوشش 
ـ نقشــه برداری و طراحی خط انتقال و 
شبکه توزیع آب روســتاهای همجوار شهر 

مشکان
ـ اجــرای خــط انتقال و شــبکه توزیع 
آبرســانی به تعدادی از روستاهای دهستان 

هرگان به طول تقریبی 20 کیلومتر
ـ تعویض تجهیزات فرســوده دیزلی چاه 
آبرســانی روســتای چاه انجیر و جایگزینی 

تجهیزات برقی
ـ تعمیر و بازسازی ساختمان های اداری 

و تاسیسات چاه ها
ـ تعویض تابلو برق فرسوده 2 حلقه چاه 

و نصب تابلو برق جدید
ـ رفــع بیــش از 2500 فقــره حادثه و 
اتفاقات شــبکه توزیع و خط انتقال آب در 

سطح شهرستان
ـ خرید چندین دســتگاه تزریق آب ژاول 
جهت جمع آوری سیستم های کلرزنی گازی

ـ پیگیــری تعیــن حریم بهداشــتی و 
حفاظتی منابع تولید آب شهرستان

ـ ایجاد فضای سبز در حریم منابع تولید 
و تاسیسات

ـ نامگذری تاسیســات مخزن آب شرب 
شهر مشکان بنام شهید واالمقام سردار سید 

عبدالرسول معصومی
ـ اجرای فاز اول خط انتقال آب از ســد 

چشمه عاشق به روستاهای بخش قطرویه
ـ واگذاری نزدیک به 700 فقره انشعاب 

آب در شهر ها و روستاهای شهرستان
ـ اســتاندارد ســازی و تعویــض لوله و 
اتصاالت انشــعابات فرســوده بیش از 250 

فقره در سطح شهرستان
ـ پیگیری برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار 

ساخت تصفیه خانه فاضالب شهر نی ریز
ـ پرداخت حقوق و مزایای معوقه آبداران 
روســتایی و تسویه حســاب تا پایان سال 

 1399
ـ جــا نمایــی حفــر چاه جدیــد جهت 

روستاهای بخش پشتکوه
ـ خرید تجهیزات شــیر فشــار شــکن 

مسکن مهر شهر مشکان 
ـ خریــد تجهیزات و ابــزارآالت جهت 

تکمیل اکیپ های رفع اتفاقات
ـ نقشــه برداری خط انتقال آب از سد و 

چاه سد چشمه عاشق به روستای ریزاب
ـ آبرســانی سیار مســتمر به روستاهای 
محــروم از آب آشــامیدنی بوســیله ی 2 

دستگاه تانکر
ـ تعویض تجهیزات فرسوده دستگاه آب 
شیرین کن روستای غوری با همکاری شورا 

و دهیاری 
ـ اصــالح تاسیســات و تجهیزات آب 
شیرین کن و محل برداشت آب شیرین در 

روستای بهویه ، ریزاب و بنه کالغی
ـ خرید درصدی از لوله ی خط انتقال آب 

چاه جدید الحفر شهر قطرویه
ـ نشــت یابی و رفع نشــت شبکه توزیع 
آب شهر نی ریز با استفاده از پیمانکار بخش 

خصوصی
ـ تجهیــز و راه انــدازی مجــدد چاه 
روســتای کارگاه در بخش قطرویه بعد از 

چند سال
ـ نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در 

اماکن عمومی

امورآبفا شهرستان نی ریزدر یک نگاه

شماره دو- اردیبهشت 1400

آب این گوهر بی بدیل آفرینش را پاس بداریم
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شهرســتان آباده یکی از شهرستان های 
شــمال فارس استان فارس است که مرکز آن 
شهر آباده می باشــد. موقیعت جغرافیایی این 
شهرستان 52 درجه است .میانگین ارتفاع آن از 
سطح دریا 2030 متر است . وسعت جغرافیایی 
شهرستان آباده 6052 کیلومتر مربع و حدود 11 
درصد از مساحت استان فارس را در بر میگیرد.

شهرســتان آباده دارای 4منطقه شــهری ،  2 
بخش و 17 پارچه روستا  میباشد.

شهرســتان آباده یک منطقه کــم باران با 
میانگین بارش سالیانه 133/4 میلی متر یا 43 
روز بارانی و بیشینه بارش روزانه 58/6 میلی متر 
است این شهرستان جزء مناطق سردسیری و از 
مناطق نیمه خشک استان فارس به شمار می 

آید.
دشــت آباده از نظر تغذیه ساالنه منابع آب 
زیر زمینی از طریق بارندگی بسیار فقیر است . و 
منابع آب شهرستان بسیار اندک و آب کشاورزی 
، اغلب از قناعت ها و چاهها تامین می شود . لذا 
با توجه به کمبود آب ، منابع زیرزمینی تنها منبع 

آب شرب اهالی شهر می باشد/. 
مدیر امور آبفا شهرســتان آباده جناب آقای 
مهندس رضا جعفری دارای مدرک کارشناسی 
عمران آب و فاضالب و دارای 27 سال خدمت 
می باشد. از سوابق مدیریتی ایشان می توان به 
ریاست اداره آبفا شهر صغاد، سورمق و مدیریت 
امور آبفا آباده از سال 1391 تا کنون اشاره کرد.
تعداد شهرهاى  تحت پوشش 

امور آبفا آباده 
1- شهر ایزدخواست 

2- شهر صغاد
3- شهر بهمن

4- شهر سورمق
* تعداد نیروهای رسمی:  38 نفر
* تعداد نیروهای شرکتی: 22 نفر

* تعداد مشــترکین تحت پوشــش آب : 
47760 فقره

*جمعیت برخوردار از آب شــرب: 107400 
نفر

* طول شبکه آبرسانی : 754 کیلومتر
* طول خط انتقال آبرسانی :292 کیلومتر

* تعداد منابع آب شرب : 1 - چاه آهکی: 20 
حلقه  2 - چاه آبرفتی: 20 حلقه 

اهم عملکرد امور آبفا شهرستان 
آباده در سال 1399

 1- شبکه جمع آوری و خط انتقال احداث 
شده تا کنون:  117 کیلومتر

2- انشعابات فاضالب نصب شده تا کنون 
: 7082 فقره

3- پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه فاضالب  
شهر آباده مدول یک:  60 درصد

4- اصالح و باز ســازی شــبکه آبرسانی:  
11400 متر

5- استانداردسازي تعداد 355  فقره انشعاب 
)وصل به لوله هاي تعویض شــده در مناطق 

مختلف شهر(.
6- تعویض کنتور آب : 975  فقره
7- وصل انشعاب آب :  965  فقره

8- آب بندي انشعابات:  1161 مورد
9- رفع اتفاقات شبکه :  1130  مورد

10- تعویض شیر فلکه هاي شبکه توزیع 
:  61  مورد

11- مرئي ســازي شیر فلکه هاي شبکه : 
112  عدد  

12- نصب والف جدید شبکه: 20  مورد
13-کلر ســنجي در ســطح شهرستان:  

12250  مورد
14-رفع اتفاقات خط انتقال:  30 مورد

15-استانداردسازي حوضچه ی شیر فلکه 
هاي سطح شهر حدود: 82 باب

16-تعویض الکتروپمپ:   6 مورد
17- تولید آب:   11190246  متر مکعب

18- فنس کشی: 570 متر طول
19- شناسائی 2  فقره انشعاب غیر مجاز و 

برخورد با متخلفان
20- ساخت حوضچه شیر فلکه: 120 مورد

21- خرید وراه اندازی دســتگاه آب ژاول 
صنعتی: 4مورد

22- هبه 613 متر زمین توسط خیر جهت 
تاسیسات روستای بیدک

23- تعداد کل اشتراک شهر و روستا 47760 
فقره

24- آزمایشات دوره اي شیمیایي شهر هاي 

شمال فارس:  150 مورد
25-آزمایشات دوره اي میکروبي شهرهاي 

شمال فارس: جمعاً   1400    مورد
26-تســت کلر باقي مانده در سطح شهر : 

6000 مورد
27-تســت کلر باقــی مانده در ســطح 

روستاهای تحت پوشش: 1000 مورد 
28- برگزاری نخستین واژه  آب با همکاری 

آموزش و پرورش در تمام مدارس ابتدایی 
29-برگزاری مسابقه نقاشی در بین دانش 

آموزان شهر و کسب امتیاز استانی و کشوری 
30- نصب شیر آالت کاهنده در مدارس ، 

مساجد و ادارات شهرستان 
31-برگزاری نمایــش خیابانی با موضوع 
فرهنگ ســازی مردم جهت صرفه جویی در 

مصرف آب 
32-برگزاری جشنواره آب = زندگی در محل 

پارک شهر
33- نصب بنر های صرفه جویی درمصرف 

آب در سطح شهرستان 
34-حضور کارشناســان محترم شرکت 
آبفــا فارس در محــل نمازجمعه و همایش 
ها در راســتای ترویج اصول صرفه جویی 

در مصرف آب 

35- برگزاری مراســم دوم فروردین ماه، 
سالروز جهانی آب با حضور تشکل های مردم 

نهاد
36- برگزاری میز خدمت در محل مصلی 

نماز جمعه شهر آباده و شهرهای تابعه
37- برگزاری نمایشگاه توانمندیهای امور 
آبفا آباده، در طول چهل سالگی انقالب اسالمی

38- شرکت در گردهمایی مدیران مدارس 
شهرستان با محوریت ترویج صرفه جویی در 

مصرف آب 
39 - شرکت در جلسات انجمن های اولیاء 
و مربیان پیرامون ترویج فرهنگ صرفه جویی و 

آموزش به خانواده ها  
40 - شــرکت در مانــور زلزله با همکاری 
جمعیت هالل احمر ، ستاد بحران شهرستان ، 

آموزش و پرورش
41- نامگــذاری کلیه  تاسیســات به نام 

شهدای واال مقام شهرستان 
42- حضور در منازل شهدای  منتسب به 
همکاران محترم امــور با حضور مدیر عامل و 

معاونت های محترم 
43- برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیر 
عامل محترم و معاونین محتــرم با فرماندار ، 

نماینده ولی فقیه  در شهرستان

امور آبفا شهرستان آباده در یک نگاه
 تسلیت 

 اناهلل و انا اليه راجعون
  جناب آقاى محمد رضا صادقی

 )اداره آبفا رونيز(

 جناب آقاى محمد امين سازگار
  ) امور آبفا شهرستان آباده (

   جناب آقاى هوشمند صفایی
  ) امور آبفا شهرستان آباده(

 سرکار خانم کاظمی
  روابط عمومی ستاد شرکت 

خانواده بزرگوار و محترم همکار 
 عزیز مرحومه پریا حيدرى

 و جناب امير اشکان هاشم پور 
 دفتر مدیریت پروژه

 جناب مهندس خسرو خاکسار
  سرپرست محترم امور پشتيبانی 

                                                              
 جناب آقاى علی طالبی

  همکار ستادى معاونت مشترکين
  

 سرکار خانم مریم بنایی

 جناب مهندس محمد امين ده بزرگی 
 مدیر دفتر امور کارکنان و رفاه شرکت 

جناب مهندس محمد علی 
قلندرى معاون محترم برنامه ریزى 

و توسعه ى اقتصادى شرکت 

 وجناب آقاى محمد رضا قلندرى
)همکار ارجمند در امور آبفا اقليد(

 جناب آقای نادر نصیری
  امور آبفا شهرستان نی ریز 

و  نهایت تاسف  با 
وارده  مصیبت  تاثر 
جنابعالی  خدمت  را 
محترم  خانواده  و 

عرض  تسلیت 
نموده،  و از درگاه 

خداوند سبحان 
برای آن عزیز از 

دست رفته  رحمت 
واسعه الهی و برای 

بازماندگان صبر 
جمیل و اجری جزیل 

مسئلت می نمائیم.

مدیر عامل و کارکنان 
شرکت آبفا فارس                                                               

شماره دو- اردیبهشت 1400

فردای بدون آب را تصور کنید ! امروز زمان صرفه جویی است
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با خاطرات بازنشستگان

خاطره ای ازجانباز بازنشسته
 خسرو یحیایی

عملیات بیت المقدس 7
تاریخ عملیات: 1367/03/23  

محل عملیات: شلمچه
شب عملیات بیت المقدس 7، شب عشق، شب 
عاشقان، شب انتخاب و وصال دوست بود. در هر 
گوشــه ای از مقدم ترین خط عملیات، مردان بی 
ادعا به نیایش خدای خود مشــغول بودند و برای 
توفیق در خروشــی بی امان، دست نیاز به درگاه 
بی نیاز بلند و سر تعظیم در برابر آن خالق کبریایی 
فرود آوردند و پس از نیایش و سجود حضرت حق 
مقدمات خروش آغاز نمودند. فرمانده هان نیروهای 
خود را توجیه نموده و بر اجرای دقیق نکات مطرح 
شــده و رعایت عبور از محورهای توصیه شده بر 

اساس نقشه عملیاتی رهنمون شدند.
لشکریان اسالم با اسلحه های آماده، مهمات 
به کمر بسته، قمقمه های پر از یخ های خرد شده، 
به امید عملیات موفق و سر بلند در آن هوای گرم 
خوزستان به سخنان فرمانده هان خود گوش جان 
دادنــد و با غیرت و مردانگی تمام و با چشــمانی 
اشکبار یکدیگر را به آغوش کشیدند، چون ابرهای 
بهاری اشــک ها بر گونه ها جاری گشــته و از 

همدیگر طلب حلیت نمودند.
پس از مراسم توصیه و خداحافظی، نیروها در 
یک ستون در پشت سر فرمانده هان از مقدم ترین 
خاک ریز نیروهای خودی گذشــتند و جهت ثبت 
حماسه ای دیگر مردانه قدم برداشتند. مردان خدا 
مقاوم و استوار دل بریده از هرچه هست و نیست 

به حرکت خود ادامه می دادند. 
انگار فرشتگان هم بر گام های بلند و استوار 
دریادالن راه عشــق غبطه می خوردند.و اشــک 
شوق می ریختند و صدای به به و شادی مالئک 
در دل تاریکی شــب، سکوت و آرامش آسمان ها 

را شکسته بود.
گام های بلند مردان خدا محکم و اســتوار بر 
خاک خون آلوده شلمچه خوزستان می نشست و 
در راه اعتالی کلمه اهلل به جلو برداشــته می شد. 
قلب ها به شــوق وصال یار می تپید و گام های 

آشنا به جلو می راند.
دقایقی بگذشــت؛ من بی ســیم چی گردان 
عملیاتی امام صادق بــودم و فرماندهی گردان با 
شهید حجه السالم والمسلمین سید جلیل موسوی 
بود. گروهان، از گــردان عملیاتی امام صادق به 
طرف محور مستقلی که قرار بود عملیات را آغاز 
کند، هدایت شد. خط مقدم دشمن که خطی تازه 
بنیاد بود با اولین حمله دلیــر مردان راه حق فرو 
ریخــت و نیروهای بعث عراق که کامال غافلگیر 
شده بودند کوچکترین مقاومت از خودشان نشان 
ندادند وخاک ریز اول دشــمن به دست نیروهای 
اسالم فتح شــد و نیروهای عراقی که زنده مانده 
بودند به بیابان های اطراف فرار کردند؛ انســجام 
و نظم نیروهای عراقی کامال در هم ریخته شــد 
و بــدون هر گونه مقاومتی پا به فرار گذاشــتند. 
خط مقدم دشــمن که با اولین یورش مردان خدا 
سقوط کرد، به دستور فرمانده جهت ادامه عملیات 
پاکسازی گردید.پس از پاکسازی خط فتح شده و 
اطمینان از عدم وجود نیروهای دشمن، به طرف 
آخرین نقطه و هدف مورد نظر به حرکت درآمدیم. 
صدای اهلل اکبر بچه ها فضای جبهه های حق را 
عطرآگین نموده بود و بر دل نیروهای بعث عراق 

وحشت و ترس کاشته بود.
در ادامه عملیات، دشــمن زبون از خط دوم 
مبهوت و ســرگردان به هر ســویی گلوله می 
انداخت و بی هدف منورهایی به آســمان می 
فرستاد تا شــاید از مســیر و حرکت نیروهای 
اســالم کسب خبر و شناســایی کند. گیجی و 
دســتپاچگی نیروهای عراقی به حدی بود که 
جیپ فرماندهی آنها به اشتباه به طرف نیروهای 
ما آمده و راه فرار جویا شد که بچه ها راه جهنم 
به او نشان دادند. هدف گردان عملیات ما رفتن 
به عمق منطقه عملیاتی و بستن جاده تدارکاتی 
دشــمن بود که این کار با چیدن نیرو در مسیر 
حرکت و رسیدن و تسلط بر راه تدارکاتی دشمن 

انجام گردید. 

چند نفر از نیروهای زبده و آرپی جی زن ماهر، 
مســئولیت بستن راه تدارکاتی دشمن را به عهده 
گرفتند. چینش نیروها در مکان های مشــخص 
با دقت انجام گرفت و تســلط بر اهداف از پیش 
تعیین شده با بی ســیم به اطالع فرمانده گردان 

رسانده شد. صدای انفجار تانک ها و خودروهای 
مهماتی دشــمن و دود آبی و سیاه حاصل از آن 

تمام فضای جبهه را پوشانده بود. 
چهره های خندان و دود گرفته بچه ها خبر از 
پیروزی و رضایت می داد که همه از برکت دعاها 

و نیایش های شبانه رزمندگان اسالم بود.
بدســتور فرمانده گروهان برادر شهید موسوی 
که در آن شــب لباس رزم بجــای لباس مقدس 
روحانیــت بــه تن کرده بــود، جهت بررســی و 
نظارت بر خط عملیاتــی و دادن روحیه به نیروها 
به حرکت درآمدیم. برادر موســوی از اینکه تا این 
مرحله عملیات را بدون تقدیم شهید هدایت نموده، 
بســیار خوشــحال بود و از من که بی سیم چی 
بودم خواســت این موفقیت و پیروزی را به اطالع 
فرماندهی گردان برسانم. برادر موسوی و معاونش 

برادر جوانمــردی و بنده و کمکی من برادر پیمان 
که در حال حرکت و سرکشــی به نیروها بودیم، 
جهت مخابره خبر بر زمین نشستیم که ناگهان یک 
خمپاره 60  که بی هدف از طرف دشــمن شلیک 
شــده بود در کنار ما به زمین خورد. نعره یا حسین 
در دل شب همه جا را در هم پیچید و آسمان ها را 
در نوردید . صدای گرم و آشنای پیمان و گام های 
بلنــد و مردانه او آرام گرفت و بســوی معبود خود 
پرواز نمود. برادران امدادگر، بنده ، برادر موسوی و 
برادر جوانمردی که به شدت مجروح شده بودیم را 
به پشت جبهه انتقال دادند. آری، اصابت ترکش، ما 
را از همراهی لشکریان اسالم محروم کرد. پس از 
چند روز بستری در بیمارستان خبر شهادت فرمانده 
مومن و ارزشمند گروهان حجه السالم موسوی در 
بیمارستان مشهد مرا بسیار متاثر کرد و با خود این 

شعر را زمزمه کردم: 
آنکــس که تو را شــناخت جــان را چه کند                   

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
دیوانــه کنــی هــر دو جهانــش بخشــی                          

دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 
     1- شهید پیمان بزرگ زاده فرزند حسین، 
ساکن شیرازمدفون در گلزار شهدای شیراز تاریخ 

شهادت: 67/3/23     
2- شهید محمد هادی جوانمردی که در سال 
1399بر اثر جراحات ناشــی از جبهه به شهادت 

رسید و در گلزار شهدای شیراز مدفون شد.
3- شــهید حجه الســالم حاج ســید جلیل 
موسوی ری شهری که در تاریخ: 1367/04/10 
به شهادت رسید و در گلزار شهدای شیراز مدفون 

شد.  

شماره دو- اردیبهشت 1400

با صرفه جویی در مصرف آب شرکت آبفا را در ارائه خدمات 
مطلوب یاری رسانیم



نشریه داخلی شرکت آب و فاضالب استان فارس

خواننده گرامی:
با اعالم نقطه نظرات ارزشمندتان

در خصوص نشریه شرکت آب و فاضالب استان فارس ما را در ارائه مطالبی پر بار تر راهنمایی نمایید
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نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس 
و امــام جمعه شــیراز به اتفــاق رئیس 
کمسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از تصفیه خانه از تصفیه خانه آب شــهر 

بازدید کرد. جهرم 
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا 
اســتان فارس، حضرت آیت اهلل دژکام 
نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس و 
اتفاق محمد رضا  به  امام جمعه شــیراز 
رضایی کوچی رئیس کمســیون عمران 
و نماینده مردم شهرســتان های جهرم 
و خفر در مجلس شورای اسالمی، علی 
بوســتانی مدیر عامل شرکت آبفا استان 
فارس، حمید رضــا دهقانی مدیر عامل 

و شــرکت آب منطقه ای اســتان فارس،  اســتاندار  معاون  شــفیعیان  مهــدی 
و  جهرم  شهرســتان  ویــژه  فرمانــدار 
آبفا  امــور  مدیر  شــیروانی  اســماعیل 
از روند  بازدیــد  این شهرســتان ضمن 
فعالیــت تصفیه خانه آب شــهر جهرم، 
آب  افزایش سهم  در خصوص چگونگی 
این تصفیه خانه از ســد سلمان فارسی 
بحــث و تبادل نظــر کردنــد. در این 
بازدیــد میدانی عالوه بر بررســی روند 
آبرسانی به شــهرها و روستاهای تحت 
در خصوص  فارس،  آبفا  شرکت  پوشش 
چگونگــی برداشــت بیشــتر و افزایش 
ســهم شهرســتان جهرم از سد سلمان 
فارســی بحث و تبادل نظــر گردید که 

در این زمینه نتایجی حاصل شــد.

عامل  مدیــر  مصلــح  محســن  محمد 
آبرسان فارس اظهار داشت:  مجمع خّیرین 
علیرغم شرایط بســیار سخت اقتصادی در 
ســال 99 و تأثیر به ســزای آن در کاهش 
اعتبــارات دولتی طبیعتًا کندی روند اجرائی 
پروژه های مصــوب عمرانی قابل تصور و 

بود. بینی  پیش 
این نگرانی هــا در رابطه با کندی روند 
آبرســانی هم مصداق  های  پروژه  اجرائی 
داشــت زیرا ســال 99 شــاهد اوج گیری 
ویروس کرونــا نیز بودیم و ضرورت تأمین 
آب برای حفظ بهداشــت و سالمتی مردم 

دوچندان  احســاس می شد لذا شرکت آب 
و فاضالب فارس و مجمع خّیرین آبرســان 
فارس با همکاری همه جانبه و بسیج تمام 
امکانات از پتاســیل خّیرین بزرگوار و مردم 
فهیم شــهرها و روســتاهای اســتان تمام 
مســاعی خود را به کار گرفتند تا کمترین 
خللی در تأمین آب آشــامیدنی این مجامع 

آید. بوجود 
بی شــک مردم و خّیرین نیز متأثر از دو 
پدیده وضعیــت بغرنج اقتصادی و کرونائی 
با مشــکالت عدیده ای مواجه بوده اند اما 
با درک صحیح از اهمیت موضوع همچنان 

بــا نیتی الهی در این راه خداپســندانه گام 
نهادنــد و اقدام های موثــری را رقم زدند 
تا مشــکالت کمتری در رونــد تامین آب 

گردد. ایجاد  مجامع  آشامیدنی 
مزید استحضار جدول عملکرد سال 99 
شــامل احجام کار انجــام گرفته و میزان 
ریالــی کمک مردمی و خّیریــن به همراه 
معرفی تعدادی از خّیرین که در این ســال 
به یاری شــتافتند ارائــه میگردد تا از یک 
طــرف وظیفه اطالع رســانی خود را عمل 
کرده باشــیم و از طرفی وظیفه قدردانی از 

خّیرین را تا حدودی عمل کرده باشیم.

مدیرعامــل شــرکت آبفا اســتان فارس 
در راســتای همکاری و مشــارکت های بین 
سازمانی، با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
این استان، تفاهمنامه همکاری های دو جانبه 
با محوریت صیانت از منابع طبیعی و حفاظت 

از منابع آب شرب، امضاء نمود.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آبفا 
اســتان فارس، در راســتای سیاســت های 
وزارت نیرو مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی، 
مصرف بهینــه آب و مراقبــت از منابع آب 
موجود، علی بوستانی مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان فارس با مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری این اســتان تفاهمنامه 

همکاری دو جانبه امضاء نمود. 
در تفاهمنامه همکاری شــرکت آبفا فارس 

و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
فارس که در 7 ماده تنظیم و به امضاء رسیده، 
آمده اســت: امروز ســه چالش بــزرگ بیابان 
زایــی، تغییرات اقلیمی و کمبود آب شــیرین 
از مشکالت بزرگ بشــر به شمار می رود که 
کاهش ســطح جنگل ها و مراتع و متعاقب آن 
کاهش سرانه فضای سبز را به دنبال دارد و گذر 
از این مشکالت در گرو حفاظت از منابع موجود 
و احیاء و توســعه آن است. به همین منظور و 
در راستای اجرایی نمودن برنامه ششم توسعه، 
طرح درختکاری و توســعه فضای سبز حرائم 
تأسیسات با استفاده از پساب تصفیه خانه های 
فاضالب شهری در دستور کار قرار گرفت و با 
عنایت به اهمیت موضوع، این تفاهمنامه شکل 

گرفت. 

رئیس سازمان امور عشایر کشور با ارسال 
نامه ای از مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس 
به پاس همکاری مســتمر با این سازمان در 
راســتای خدمت رســانی به عشــایر استان، 

قدردانی کرد.
شــاهپور عالئی مقدم رئیس سازمان امور 
عشایر کشور با ارسال نامه ای از علی بوستانی 
مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس به پاس 
همکاری مستمر با این ســازمان در راستای 
خدمت رســانی به عشــایر اســتان در حوزه 

آبرسانی ، قدردانی کرد.

بنا براین گزارش در بخشی از این نامه آمده 
است: بی شک همکاری ها و مساعدت های 
دلسوزانه جنابعالی در سال 1399 برای فراهم 
نمودن امکان برخورداری این قشــر تالشگر 
و غیــور از خدمات حوزه مربوطــه ، اهمیت 
فراوانی در تحقق این امر مهم خدمات رسانی 
و کاهش مسائل و مشکالت آنان داشته که بر 
خود الزم می دانم مراتب تقدیر و سپاسگذاری 
خود را به عنوان خدمتگذار جامعه عشــایری 
کشــور از توجهات ، حمایت ها و تالش های 

ارزشمندتان اعالم نمایم.

بازدید نماینده ولی فقیه در استان فارس 
و امام جمعه شیراز از تصفیه خانه آب شهر جهرم 

درخشش خیّرین و مشارکت چشمگیر آن ها در 
کمک به آبرسانی شهرها و روستا ها در سال 1399

شرکت آبفا فارس 

با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
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تقدیر  رئیس سازمان امور عشایر کشور  
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