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حدیث

روزنامه اجتماعی  -سیاسی  -ورزشی

حکمت نهج البالغه

شناسنامه

ساختمانامامرضا(ع)تلفن031- 32274500:
توزیــع تهــران  :موسســه مطبوعاتی نســل فردا
 88019129ـ021
امور شهرستانها :فاکس031-32274511 :
021 - 88019129- 031-32274506
لیتو گرافی و چاپ:
گلریز 66795348:ـ 021
وب سایت روزنامه نسل فردا:
http://www.naslefarda.net
پیام کوتاه 30007232 :
اینستاگرامnaslefardanews :
تلگرامnaslfarda :

امام سجاد (ع) :حق همکیشان تو این است که به آنان خوشگمان باشی
و با آنان مهربان باشی و با بدکارشان مدارا کنی و دلهایشان را بهدست
آوری و در اصالحشان بکوشی و از نیکوکارشان سپاسگزاری کنی و به
آنان آزار نرسانی.
امام علی (ع) :دنیا سرای آزمایش [و عمل] است و آخرت ،سرای سزا دیدن
و خانه ماندگاری است .پس برای آنچه ماندگار است ،کار کن و از آنچه نابود
میشود ،روی بگردان و [در عین حال ]،بهرهات از دنیا را فراموش مکن.
کاریکاتور

تصویر روز

روانشناسی
افکار سیاه و سفید چه تاثیری بر روح ما میگذارند؟

مراقب رنگ روح خود باشید

افکار سیاه و سفید اصوالً به اینگونه
مرضیه ربیعی /سردبیر
هستند که اگر من مسائل را بدین
mr3150110@gmail.com
گونه نمیبینم ،پس حتماً باید به
گونهای دیگر باشند .افکار سیاه و سفید درمورد دیدن مسائل در دو نقطه متقابل
است .این افکار به دیدن مسائل به عنوان دو قطب مخالف هم مربوط میشوند.
هنگام فکرکردن درباره خود ،افکار ســیاه و ســفید اینگونه به ذهن ما خطور
میکنند :اگر حق با اوست پس من اشتباه میکنم؛ اگر باهوش نیستم پس خنگم؛
اگر او برنده است پس من بازندهام! این فهرســت ادامه دارد و میتواند به اندازه
خالقیت ما تنوع داشته باشــد .این گونه فکرکردن درمورد خود ،رنگینکمان
پهناور موجود بین نقطه مقابل را از میان برمــیدارد .تفکر در دو نقطه متقابل،
خودباوری را از افکار ما پاک میکند .اگر باید خودم را به این شکل یا شکل دیگر
ببینم این دو شکل در دو نقطه مقابل قرار دارند؛ پس چگونه باید به خودباوری
برسم؟ اگر بدن من هر آنچه را که ذهنم به آن فرمان میدهد میپذیرد ،پس من
خودم را روی آونگی قــرار دادهام که مدام عقب و جلو مــیرود و هرگز تعادل و
حدوسط را تجربه نمیکند .بنابراین زندگیام را هرگز به طور ریشهای و با قدرت
درونی دنبال نمیکنم .البته زمانهایی نیز وجود دارند که احتیاج خواهیم داشت
سیاه و سفید فکر کنیم؛ به خصوص هنگامی که باید گزینشهایی واضح بکنیم
که در زمینههای مورد عالقه ماهستند .این امر با تفکر درمورد طبیعت و کیفیت
شخصیت ما در یک قطب یا قطب دیگر که به منظور محدودکردن بینش ما نسبت
به خویش و پتانســیل ما انجــام میگیرد ،فــرق دارد .اینجاســت که افکار
خودسرکوبگر سیاه و سفید ظاهر میشود .افکار ســیاه و سفید میتوانند به
احساس امنیت ما نسبت به خویش و دنیایمان نیز مربوط باشند.

مراسم معنوی وعبادی احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با رعایت نکات بهداشتی در مسجد ارگ تهران برگزار شد.خبرگزاری مهر

آبفا
با هدف مدیریت مصرف آب در فصل تابستان:

لزوم کاهش  10درصدی آب شرب و بهداشت در اصفهان

نسل فردا /گروه استانها معاون بهــره برداری و
 news@ naslefarda.netتوسعه آب ،شرکت آبفا
اصفهان گفت :عبور از
فصل گرم امسال بدون افت فشار یا قطعی آب نیازمند این است
که مشترکان دستکم  ۱۰لیتر از مصرف سرانه آب در شبانهروز
را کم کنند .ناصر اکبری افزود :آبفا استان اصفهان یک میلیون و
 ۱۸۰هزار مشــترک دارد که حدود  ۸۰۰هزار از آن ،مشترکان
خانگی هستند و در صورتی که روزانه هر کدام  ۱۰لیتر از مصرف
خود بکاهند روزانه هشت میلیون لیتر صرفه جویی میشود ،که
رقم چشمگیری است .وی اضافه کرد :مصرف آب از آغاز سال تا

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﯾﺪ )دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى(
ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ )(9800258
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )/112ج ص (99/
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل بطور متوسط  ۱۸درصد
بیشتر شده و دلیل این امر شیوع ویروس کرونا و تاکید مسئوالن
بهداشت و درمان بر شستشــوی مکرر دستها و رعایت بیشتر
مسائل بهداشــتی برای جلوگیری از ابتال به این بیماری است.
اکبری افزود :سرانه مصرف خانگی آب در استان اصفهان در سال
 ۱۴۹ ،1397لیتر در شبانه روز بود که با افزایش مصرف در اواخر
سال  1398این میزان نیز افزایش یافت و کاهش دست کم ۱۰
لیتر در شــبانه روز از این رقم ،برای سال جاری ضروری و الزم
است .معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا اصفهان ادامه
داد :با پیشبینی هواشناسی و حتی با تجربهای که از سالهای

ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز1399,815 :

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران در ﻧﻈﺮ دارد ادوات اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺮﯾﺪارى ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت درج ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ) HTTP://IETS.MPORG.IRﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت( و ﭘﺮﺗﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران  -ﺑﺨﺶ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ) (gsogpc.nisoc.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺷﺪه ذﯾﻞ
اﻗﺪام و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ آدرس :ﮔﭽﺴﺎران ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ،اﺗﺎق  ، 24ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ99/04/08 :
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ99/04/04 :
* ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪى و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه اﻋﻼم ﺷﺪه را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻃﻰ دﻋﻮت
ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎ ﻣﺠﺎز درج ﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ اﻟﺰاﻣﻰ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ
 ٪25ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻰ ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن /ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻰ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻨﻰ ﮐﺎﻻى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎ ﻻ )داﺧﻠﻰ  /ﺧﺎرﺟﻰ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ رد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ از روﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده

ﻧﻮﺑ

ﺖ
دوم

اداره ﮐﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ﻫﺎى ذﯾﻞ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ) ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده ( ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ردﯾﻒ
1

ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺤﻞ اﺟﺮا

ﺗﻬﯿﻪ  ،ﺣﻤــﻞ و ﻧﺼﺐ ﺣﻔﺎظ
ﺣﻮزه راهﻫﺎى
 95/98-65ﺑﺘﻨﻰ ﺑﻠﻮك ﻣﻔﺼﻠﻰ )6ﻣﺘﺮى(
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺣﻮزه اﺳﺘﺎن

ﻣﺪت
اﺟﺮاي ﮐﺎر

24ﻣﺎه

ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ
)رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﺗﺒﻪ و رﺷﺘﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﯾﺎل(

3,840,000,000 94,491,744,054

رﺗﺒﻪ 5رﺷﺘﻪ
راه و ﺗﺮاﺑﺮى

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  http://www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  99/02/27ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -1زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد  :از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/02/27ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  99/03/01از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد(
 -2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  15روزﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/03/18ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺪارك ارزﯾﺎﺑﻰ  :از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس http://www.setadiran.ir
ﺿﻤﻨﺎ اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﺣﺎوى اﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  2اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ .
 -4ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎ  170روز ﭘﺲ از زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت:
* زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در ﺳﺎﻋﺖ  09:00روز دو ﺷﻨﺒﻪ  99/03/19در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداره ﮐﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت )اﻟﻒ-ب-ج( اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭘﺲ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ
ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ؛ ﺿﻤﻨﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
-6ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ:
*داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻰ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ * ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﮐﺎرﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ * ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﻰ * ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات * ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺎدر
ﻓﻨﻰ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪى *ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ * ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﻰ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ *
 -7ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  07733331281 -3ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﻮﺑﺖ اول ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ 99/02/24:
ﻧﻮﺑﺖ دوم ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ 99/02/25:
ﺷﻨﺎﺳﻪ842962:

کیوان زرگری با انتشارکارتونی درصفحه طنزوکارتون شهرونگ به حواشی حذف
چهار صفرازپول ملی پرداخت.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ اداره ﮐﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ

گذشته داریم ،سالهایی که بهاری خنک دارد ،تابستانی گرمتر
خواهد داشــت و با توجه به اینکه بیماری کووید ۱۹-همچنان
وجود دارد افزایش قابل مالحظه مصرف آب در ماههای پیش رو
پیش بینی میگردد .اکبری تصریح کرد :بستن شیر آب در زمان
شستشوی دستها و ظروف ،وضو گرفتن ،استحمام ،مسواک
زدن کار سخت و پیچیدهای نیست و هر شخصی میتواند آن را

انجام دهد اما با این حال بسیاری آن را رعایت نمیکنند و همین
امر سبب هدر رفت حجم قابل توجهی آب در طول روز میشود.
معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آبفا اصفهان ،نصب
تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل را راهکاری دیگر برای
مصرف بهینه مایه حیات برشــمرد و گفت :انواع سردوشها،
شیرآالت اهرمی و یا با چشم الکترونیکی و لوازم دیگر  ۳۰تا ۶۰
درصد صرفه جویی را به همراه دارد و از مشترکان میخواهیم
از این وسایل هم استفاده کنند .وی با اشاره به اهمیت استفاده
از آب خاکســتری در مصارف روزانه تاکید کرد :آب حاصل از
شستشوی ســبزیجات و حبوبات به شرط عدم استفاده از مواد
شوینده براحتی برای آبیاری گلدان و باغچه مناسب است و در
نگاه اول در یک خانه حجم زیادی نیست اما وقتی یک شهر یا یک
استان همین موضوع ساده و به ظاهر کم اهمیت را رعایت کنند
کمک بزرگی به حفظ منابع آبی خواهد بود.

