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 انقالب اسالمی 
پرچمدار ظلم ستیزی

فروپاشی  معنای  به  ای  جامعه  هر  در  انقالب 
كه  است  نوینی  نظم  گیری  شكل  و  پیشین  نظم 
در مسیر  ایجاد ثبات و سامان بخشی به اوضاع 
سیاسی و اجتماعی و عبور موفقیت آمیز از کوران  
حوادث نیازمند رهبری است که تا هدایت جریان 
انقالب را برعهده بگیرد . این هدایت در انقالب 
و  آزادی  استقالل  شعار  با  که  ای��ران   اسالمی 
جمهوری اسالمی به ظهور رسید  بر عهده مردی 
قرار گرفت که  نه تنها در تاریخ ایران که در تاریخ 
جهان ماندگار شد و روش و سلوکش الگویی شد 
برای آزادیخواهان عالم. بذر انقالب اسالمی در 
سال 42 و با تبعید امام در دل زنان و مردان  این 
سرزمین پاشیده شد و به تدریج به نهالی تبدیل 
سرنگونی  و   57 سال  بهمن   22 در  که  گشت 
سلطنت شاهنشاهی به ثمر نشست  و تحول در 
 ، سیاسی  اوضاع  دگرگونی  و  حکومتی  ساختار 
اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کشور را رقم زد 
، انقالبی که آرزوی نسل دوره خود و نسل های 
آینده را برای  به دست گرفتن امور حاکمیت  و 
را  الزم  وق��درت  ساخت  عملی  کشور  مقدرات 
و  فشارها  مقابل  در  ایستادگی  و  پایداری  برای 
تامین  و پیشرفت علمی،  تهدیدهای استکباری  
رفاه اجتماعی و ایجادقدرت صنعتی و کشاورزی 
به ارمغان آورد. انقالب ظلم ستیز اسالمی ایران 
در عمر سی وشش ساله خود فراز و نشیب های 
فراوانی را تجربه کرد که برخی از آن ها تهدیدی 
بالقوه به حساب می آمدند و اگر حضور اعتقادی 
بود  نمی  مختلف  های  صحنه  در  مردم  دینی  و 
انداخت  می  مخاطره  به  را  ملت  انقالب  قطعا  
نیز  )ره(   امام  ارتحال  پی  در  اسالمی  انقالب    .
با صالبت و در سایه رهبری مدبرانه مقام معظم 
خود  طلبانه  استقالل  اراده   و  عزم  بر  رهبری  
برای تحقق اهداف مقدسش و برافراشتن پرچم 
جهان  در  ستم  و  ظلم  بساط  برچیدن  و  عدالت 
توسط  که  است  راه��ی  دهنده  ادام��ه  همچنان  
امام  ترسیم شد .شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی سالروز پیروزی انقالب اسالمی کشور را 
به رهبر فرزانه انقالب ، ملت بزرگ ایران  و همه 
راه  دارد   یقین  و  گفته  تبریک  عالم  مستضعفان 
ما  همه  هدایت   چراغ  همواره  )ره(   راحل  امام 
در کوران  زندگی فردی و اجتماعی خواهد بود.

همایش دانش آموزی پانزدهمین پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع 
آب در مشهد برگزار شد. 

با  که  همایش  این  در  رضوی  خراسان  آبفای  عمومی  روابط  گزارش  به 
همکاری شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی و آب منطقه ای 
و آموزش و پرورش خراسان رضوی و آبفای مشهد برگزارشد حدود یک 
هزار دانش آموز دختر مقطع متوسطه آموزشگاه هابا برنامه ها و اهداف 
متولیان آب استان در زمینه مصرف بهینه و راه های صرفه جویی در این 
ماده حیاتی آشنا شدند. در این همایش معاون مدیرکل روابط عمومی 
وزارت نیرو نیز طی سخنانی با اشاره به کاهش نزوالت آسمانی و ادامه 
بازوان  عنوان  به  آموزان  دانش  جایگاه  و  نقش  بر  کشور  در  خشکسالی 
وزارت نیرو و عضو صنعت آب و برق در امر فرهنگ سازی و ترویج مصرف 

صحیح آب در خانواده ها تاکید کرد . 
جامعه  در  سازی  فرهنگ  نیازمند  را  آبی  کم  مشکل  رفع  مقدم  مریم 
دانست و افزود: در این راستا خانواده بزرگ آموزش و پرورش می تواند 

نقش مهمی ایفا کند . 
پرورش  و  آم��وزش  و  نیرو  های  خانه  وزارت  همکاری  اینکه  بابیان  وی 
اولین  پ��رورش  و  آم��وزش  گفت:  نیست  جدیدی  موضوع  آب  بحث  در 
دستگاهی است که وارد میدان تعامل با وزارت نیرو شد و نتایج خوبی  
نیز بدست آمد. وی برگزاری اولین جشنواره " واژه آب" و طرح "داناب" 
را از جمله خروجی های تفاهم نامه وزارت نیرو و آموزش و پرورش اعالم 
و اظهار امیدواری کرد ادامه این همکاری ها ، مشکالت ناشی از کم آبی 

در کشور را به حداقل برساند. 

مقدم افزود: دانش آموزان با دریافت 
آب  کارشناسان  طریق  از  اطالعات 
و  کنند  می  مراجعه  م��دارس  به  که 
انتقال انها به خانواده ها می توانند 

مصرف آب را مدیریت کنند. 
استان  پ��رورش  و  آم��وزش  کل  مدیر 
رئ��ی��س  گ��ف��ت:  س��خ��ن��ان��ی  در  ه���م 
امسال  تحصیلی  جمهوردرآغازسال 
ب��ا ت��وج��ه ب��ه ک��م��ب��ود آب درک��ش��ور 
استفاده  های  راه  درب��اره  را  سوالی 
آبی  ازمنابع  وحفاظت  ازآب  بهینه 

برای دانش آموزان مطرح کرد که نشان دهنده اهمیت موضوع آب در 
نزد دولتمردان است.

سیدجوادحسینی یکی از رسالت های آموزش و پرورش را فرهنگ سازی 
دانست و درتشریح طرح های فرهنگ سازی در مدارس اظهار داشت: 

این طرحها آب در 2 هزار و 50 واحد آموزشی  اجرا می شود. 
خراسان  در  نیرو  وزارت  بخشی  وانسجام  هماهنگی  شورای  رئیس 
افزود:  آب  قداست  و  اهمیت  بر  قرآن  تاکید  به  اشاره  با  هم   رضوی 
وجود منابع سرشار آب در کره زمین باعث شده مردم قدر این ماده 
درصد  یک  تنها  موجود  شیرین  آب  درصد   3 از  حالیکه  در  ندانند  را 
آن قابل استحصال برای شرب ، کشاورزی ، صنعت  و سایر مصارف 

می باشد. 

معاون مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو در همایش پرسش مهر رئیس جمهورعنوان کرد:

دانش آموزان بازوان وزارت نیرو برای ترویج 
فرهنگ مصرف صحیح آب در خانواده ها

و  آب  شرکت  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای 
هفته  نمایشگاه  در  رض��وی  خراسان  فاضالب 
استاندار  توجه  مورد  مشهد  در  استان  پژوهش 
و  آب  صنعت  اندرکاران  دست  و  کارشناسان  و 

فاضالب قرار گرفت. 
خ��راس��ان  آب��ف��ای  عمومی  رواب���ط  گ���زارش  ب��ه 
رضوی دراین نمایشگاه که با هدف ارائه آخرین 
دستاوردهای حوزه پژوهش در محل نمایشگاه 
دستاوردهای   شد  برگزار  مشهد  المللی  بین 
پژوهشی و کاربردی شرکت آبفای استان تعداد 

زیادی از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.

ضربه  کمک  با  عمیق  های  چاه  احیاء  سیستم 
هوا، رباط ترسیم کننده جدار چاه های در حال 
عمق  از  گیری  نمونه  دستگاه   ، ب��رداری  بهره 
در  کالیبراسیون  و  یابی  نشت  وسدها،  ها  چاه 
های  روش  از  استفاده  با  آبرسانی  های  شبکه 
پورت،  جریان  دهنده  انتقال  دستگاه  معکوس، 
از   ... و  فاضالب  و  آب  اتوماتیک  گیری  نمونه 
جمله تجهیزاتی بودند که در معرض دید عموم 

قرار گرفت .
 اس��ت��ان��دار خ��راس��ان رض��وی ه��م در ب��ازدی��د از 
ها  طرح  از  حمایت  بر  تاکید  با  نمایشگاه  این 

و  ها  دستگاه  دیگر  از   ، پژوهشی  های  پ��روژه  و 
شرکت های دولتی خواست عنایت ویژه  به امر 

پژوهش داشته باشند.

آشنایی استانداربا فعالیت های پژوهشی آبفای خراسان رضوی

مدیر عامل آبفای 
خراسان رضوی 
در نشست خبری: 
28شهر 
خراسان رضوی 
تابستان 94 
با تنش آبی 
مواجهند

معاونان جدید 

شرکت آبفای 

خراسان رضوی 

معرفی شدند
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نشریه پیام آبفا به منظور بهره گیری 
از توانمندیهای علمی )صنعت آب و فاضالب( 
اعتقادی  و  مذهبی  هنری،   ، فرهنگی   ،  ... و 
آم��اده  ای��ش��ان،  محترم  خ��ان��واده  و  همکاران 
دری���اف���ت و ان��ت��ش��ار آث���ار م��ی ب��اش��د ل���ذا از 
مکتوب  آث��ار  ش��ود   می  دع��وت  مندان  عالقه 
روابط  دفتر  به  را  خود  تصویری  و  شده  تایپ 
و  آب  ش��رک��ت  همگانی  آم���وزش  و  عمومی 
از  پس  تا  ارس��ال  رض��وی  خ��راس��ان  فاضالب 
بررسی محتوایی ، نسبت به چاپ آنها و به نام 

صاحب اثر اقدام شود.

آذین بندی ساختمان های شرکت آبفای خراسان رضوی در دهه فجر 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
ضمن  خ��ب��رن��گ��اران  ب��ا  گفتگو  در  رض���وی 
تشریح وضعیت منابع تامین و چالش های 
برنامه  و  اقدامات   ، استان  شرب  آب  حوزه 
در  آب  بحران  مهار  برای  شرکت  این  های 

تابستان 94 را اعالم کرد.
خراسان  آبفای  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
رضوی مهندس حسین اسماعیلیان اظهار 
 700 و  میلیون  یک  درص��د  صد   : داش��ت 
هزار نفرجمعیت ساکن در 74 شهر استان 
دارند  قرار  شرب  آب  خدمات  پوشش  تحت 
مصرف  آب  لیتر   200 روز  شبانه  هر  که 
بارندگی  کاهش  وی  گفته  به   . کنند  می 

سطح  اف��ت  و  سو  یک  از  خشکسالی  ادام��ه  و  ها 
کننده  تامین  عنوان  به  زمینی  زیر  آب  های  سفره 
مشترک،  ه��زار   570 نیاز  م��ورد  آب  درص��د   80
18 شهر استان را در آستانه تنش آبی قرار داد با 
این  شود  می  بینی  پیش  موجود  شرایط  به  توجه 
تعداد در تابستان سال آینده به 28 شهر با کسری 
ثانیه و65درصد جمعیت تحت  بر  لیتر   20 هزارو 
پوشش افزایش یابد. وی متذکر شد : شمار نقاط 
در  رضوی  خراسان  در  آب  تامین  چالش  با  درگیر 
ثانیه  بر  لیتر  ه��زارو300  با  33شهر  به   95 سال 
با کسری  به حدود 70 شهر  و افق1420  کمبود 
با  وی  رسید.  خواهد  ثانیه  بر  200لیتر  و  6هزار 
به  مشترکان  شرب  آب  70درصد  اینکه  به  اشاره 
مصرف  چرخه  به  برگشت  قابل  خاکستری  آب 
شود  می  تبدیل  بهداشتی  و  شرب  غیر  بخش  در 
در  شرکت  این  آتی  های  سال  رویکرد  مهمترین 
بحث تامین آب را استفاده از پساب فاضالب اعالم 
به  پساب  تحویل  و  فاضالب  تصفیه  اف��زود:  و  کرد 
کشاورزی و صنعت و در مقابل اختصاص آب این دو 
بخش به شرب شهرها اولین راهکار جبران بخشی 
و راهکار بعدی جداسازی آب  از کسری آب است 
بر  تکیه  با  مصرف  مدیریت  و  شرب  از  سبز  فضای 
باشد که  لوازم کاهنده می  توزیع  و  اطالع رسانی 
در تابستان 93 یکی از عوامل تاثیر گذار در عبور 

موفقیت آمیز از تنش ّآبی در استان بود. 
28درصد آب به حساب نیامده

سئوالی  به  پاسخ  در  استان  آبفای  عامل  مدیر   

را  شرکت  ای��ن  در  نیامده  حساب  به  آب  میزان 
از  35درص��د  فرسودگی  از  و  دانست  28درص��د 
خبر  استان  ش��رب  آب  کیلومتری  ه��زار   5 شبکه 
داد و خاطر نشان کرد: بخشی از آب بدون درآمد 
مربوط به تلفات فیزیکی مانند مصارف غیر مجاز و 
شستشوی دوره ای مخازن ذخیره آب است .  وی 
وظیفه شرکت های آبفا را تامین آب کمی و کیفی  
کاهش  کنار  در  کرد:  اضافه  و  دانست  مشترکان 
دیگر  چالش  به  هم  کیفی   کاهش   ، منابع  کمی 
لذا  و  است  شده  تبدیل  شرب  آب  حوزه  در  استان 
در اولین گام در استان پروژه جداسازی آب شرب 
با 12هزار  از مصارف بهداشتی در شهر بجستان 
نفر جمعیت به بهره برداری رسید که آب شرب با 
کیفیت باال را با قیمت ارزان از طریق 20 جایگاه 

در اختیار مشترکان قرارمی دهد. 
وضعیت پروژه های فاضالب 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
آوری  جمع  تاسیسات  تکمیل  و  اجرا   : کرد  اعالم 
ریال  8هزارمیلیارد  استان  شهر   10 در  فاضالب 
اسماعیلیان  حسین  مهندس  دارد.  نیاز  اعتبار 
س��ب��زوار،  شهرهای  ساکنان   50درص���د  گفت: 
مجموع  در  و  گلبهار  و  حیدریه  تربت  نیشابور، 
از  استان  آبفای  پوشش  تحت  جمعیت  28درصد 
اینکه  بیان  با  وی   . برخوردارند  فاضالب  خدمات 
تایباد،  ج��ام،  تربت  شهرهای  در  فاضالب  شبکه 
در  هم  کاشمر  و  شاندیز  طرقبه  قوچان،  گناباد، 
فاضالب  شبکه  ترین  سابقه  با  است  اج��را  دست 
کرد  معرفی  سبزوار  شهر  به  مربوط  را  استان  در 

آن  80درص��د  هنوز  س��ال   29 گذشت  برغم  ک��ه  
اجرا  برای  راه  ترین  مناسب  وی  است.  شده  اجرا 
خراسان  در  فاضالب  و  آب  های  پ��روژه  تکمیل  و 
رضوی را استفاده  از ظرفیت های بخش خصوصی 
و  آب  11پ��روژه  حدود  اکنون  هم  گفت:  و  دانست 
500 میلیارد  4 هزار و  با  این استان  فاضالب در 
است  پیگیری   دست  در  گذاری  نیازسرمایه  ریال 
.مدیر عامل  شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
اظهار داشت: بیع متقابل ، خرید تضمینی پساب 
فاضالب ، فاینانس داخلی ، عرضه اوراق مشارکت  
خراسان  آبفای  استفاده  م��ورد  مالی  های  روش 
در  دولتی  غیر  گ��ذار  سرمایه  جذب  ب��رای  رض��وی 
اجرای پروژه ها به ویژه فاضالب محسوب می شود. 
خانه  تصفیه  اح��داث  پ��روژه  سه  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگ در شهر های سبزوار ، نیشابور و گلبهار  در 
مرحله اخذ مجوزنهایی و ابالغ قرار دارد و این در 
حالی است که پروژه شبکه و تصفیه خانه فاضالب 
سرمایه  و  متقابل  بیع  روش  به  هم  کاشمر  شهر 
گذاری هزار و 80 میلیارد ریالی بخش خصوصی  
در دست اقدام است . وی همچنین اظهارداشت: 
آب مورد نیاز این استان از 406 حلقه چاه تامین 
می شود که شامل 6 درصد چاه های کشور است. 
در  آب  انتقال  خطوط  طول  اسماعیلیان  مهندس 
طول  و  کیلومتر   763 و  هزار  را  رضوی  خراسان 
شبکه فاضالب را هزار و 218 کیلومتر اعالم کرد 
با  فاضالب  خانه  تصفیه  چهار  اکنون  هم  وگفت: 
این  در  روز  شبانه  در  مترمکعب  هزار   55 ظرفیت 

استان در مدار بهره برداری قرار دارد.

28شهرخراسان رضوی تابستان94باتنش آبی مواجهند
مدیر عامل آبفای خراسان رضوی در نشست خبری:

شبانه  چراغی  و  بندی  آذی��ن  با  رض��وی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
استقبال  با  تابعه  امورهای  و  دو  تبصره  های  شرکت   ، ستاد  ساختمان 
گزارش  به   . رفت  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  ششمین  و  سی 
روابط عمومی آبفای خراسان رضوی نصب پرچم های سه رنگ جمهوری 
ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  بیانات  حاوی  پوسترهای   اسالمی، 
از  حراست  ض��رورت  و  ای��ران  م��ردم  قیام  ب��اره  در  رهبری  معظم  مقام  و 
و  انقالب  دوران  وقایع  از  دیدنی  تصاویر  و  شهدا  خ��ون  دستاوردهای 
روزهای پیروزی ملت غیور ایران از جمله فعالیت های انجام شده توسط 
با  همراه  که  باشد  می  بسیج  مقاومت  های  پایگاه  و  فرهنگی  واحدهای 
پخش سرودهای انقالبی حال و هوای خاصی به محیط بخشیده و روزهای 
پیروزی را در اذهان تداعی می کند. مراجعه کنندگان هم در کنار دریافت 
، دقایقی را به تماشای تصاویر دوران انقالب  از جانب همکاران  خدمات 
فرهنگی  اقدامات  از  قدردانی  با  مراجعان  از  دادند.تعدادی  اختصاص 
دستاوردهای  از  پاسداری  بر  سقایی  خطیر  وظیفه  کنار  در  استان  آبفای 

انقالب اسالمی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری تاکید کردند.

آبفای خراسان رضوی در 
ارزیابی پروژه های عمرانی 

استانداری  سوم شد
 شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی بر اساس 
اجرای  سوم   رتبه  استانداری  سالجاری  ارزیابی 
های  دستگاه  بین  در  را  عمرانی  ه��ای  پ��روژه 
دولتی استان کسب کرد. شرکت آبفای خراسان 
رضوی به استناد گزارش نظارت عالیه سالجاری 
شورای  ارزیابی  اساس  بر  و  استانی  های  پروژه 
استانداری  ارزشیابی  نتیجه  در  و  استان  فنی 
عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به  شد.  رتبه  این  حائز 
اعتبارت  جذب  میزان  رض��وی  خراسان  آبفای 
تخصیصی ، پیشرفت فیزیکی و کیفیت پروژه ها 
خراسان  استانداری  استناد  مورد  فاکتور  سه  را 
رضوی برای ارزیابی دستگاه های دولتی اعالم 
این  نتیجه  در  اس��ت��ان  آب��ف��ای  شرکت  ک��ه  ک��رد 

ارزیابی در جایگاه سوم قرار گرفت.

بررسی نحوه استقرار 
سیستم مدیریت دانش 
در آبفای خراسان رضوی

مدل  اساس  بر  دانش  مدیریت  سیستم  وضعیت 
و  آب  شرکت  در  آن  استقرار  چگونگی  و   APO
فاضالب خراسان رضوی بررسی و تحلیل شد.به 
تحقیقات  و  وری  بهره  بهبود  دفتر  مدیر  گزارش 
در کارگاه آموزشی که بدین منظور با هماهنگی 

شرکت انطباق کیفیت آسیا
ج��ل��وداری  دکتر  مربوطه  م��درس  و   )  AQC  (  
با  همکاران  و  مدیران  آشنایی  ضمن  شد  برگزار 
مفاهیم و ارکان سیستم مدیریت دانش بر اساس 
مدل APO، اولویت بندی گزینه های پیشنهادی 
نقاط قوت و ضعف هر معیار در شرکت  تعیین  و 
و  مشخص  رض���وی  خ��راس��ان  ف��اض��الب  و  آب 
سازی  پیاده  و  دستیابی  در  بهبود  راهکارهای 
کامل این سیستم در شرکت مورد بحث و بررسی 

واقع گردید. 
به گزارش روابط عمومی آبفای خراسان رضوی 
تشکیل  قالب  در  عملی  ک��ار  چندین  ب��رگ��زاری 
شور  با  همکاران  تمامی  مشارکت  و  ک��ارگ��روه  
دوره  این  ب��ارز  های  مشخصه  از  خاص  نشاط  و 
ابالغیه  برابر  است  توضیح  به  بود.الزم  کاربردی 
تمامی  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
شرکت های آب و فاضالب موظف به پیاده سازی 
تا  فوق  مدل  اس��اس  بر  دان��ش  مدیریت  سیستم 

پایان سال 95 می باشند.
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م��اه��ن��ام��ه اط�����اع رس���ان���ی داخ��ل��ی 
شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی

فقط تیتر

معاون مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو ایحاد 
نیازمند  را  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  فرهنگ 
مشترکان  ب��ه  کاهنده  ل���وازم  تحویل  و  تامین 
المپ  واگ��ذاری  تجربه   : داشت  اظهار  و  دانست 
های رایگان کم مصرف به مشترکان که منجر به 
فرهنگ سازی در این حوزه شد در بخش آب هم 

می تواند راهگشا باشد. 
راه��ک��اره��ای  ب��ررس��ی  نشست  در  م��ق��دم  م��ری��م 
حضور  با  که  آب  بهینه  مصرف  س��ازی  فرهنگ 
م��دی��ران رواب����ط ع��م��وم��ی ش��رک��ت ه���ای آب و 
ای  منطقه  آب  و  روستایی  و  شهری  ف��اض��الب 
آبفای  ستاد  در  مشهد  آبفای  و  رضوی  خراسان 
استان برگزار شد یکی دیگر از راه های ایجاد این 
استفاده  را  نیرو  وزارت  های  سیاست  و  فرهنگ 
از ظرفیت هایNGO ها و شبکه های اجتماعی  

اعالم کرد . 
دبیر  ایجاد  از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
عمومی  رواب��ط  مشارکت  با  رسانی  اطالع  خانه 
بهداشت   ، کشاورزی  جهاد   ، نیرو  وزارت  های 
آنرا  وظیفه  و  داد  خبر  زیست  محیط  و  درم��ان  و 
از  هریک  در  آب  ح��وزه  به  مربوط  اخبار  انتشار 
اعالم  تابستان  فصل  در  وی��ژه  به  وزارتخانه  این 
کرد. وی همچنین با اشاره به نقش دفاتر روابط 
آب  جویی  صرفه  فرهنگ  ترویج  در  ها  عمومی 
رواب��ط  دفاتر  م��دی��ران  بین  در  انسجام  وج��ود   ،
به  را  رض��وی  خراسان  آب  صنعت  های  عمومی 
اختیارات  واگذاری  خواستار  و  گرفت  نیک  فال 
عامل  مدیران  سوی  از  مالی  منابع  تامین  و  الزم 
به روابط عمومی ها برای فعالیت های فرهنگی 
اقدامات  درکنار  ک��رد:  نشان  خاطر  مقدم  شد. 

توسط  ک��ه  ش��رب  آب  تامین  فنی 
انجام  کارشناسان   و  عامل  مدیران 
رواب��ط  اس��ت دس��ت  می ش��ود الزم 
سازی  فرهنگ  حوزه  در  ها  عمومی 

باز باشد.
شرکت  عامل  مدیر  نشست  این  در 
وضعیت  هم  رضوی  خراسان  آبفای 
آینده  سال  تابستان  در  آب  تامین 
بیان  ب��ا  و  خ��وان��د  کننده  ن��گ��ران  را 
م��ورد  ش��رب  آب  80درص���د  اینکه 
آب  منابع  از  شهری  مشترکان  نیاز 
اظهار  ش��ود  می  تامین  زمینی  زی��ر 

بر  بحرانی  شرایط  شدن  حاکم  دلیل  به  داشت: 
آبی  منابع  از  برداشت  توسعه   امکان   ، ها  دشت 
استان وجود ندارد. مهندس حسین اسماعیلیان 
متذکر شد : بر اساس اعالم وزارت نیرو 12 شهر 
کشور در تابستان گذشته با تنش آبی موجه بودند 
توجهی  قابل  مشکل  فنی  اقدامات  نتیجه  در  که 
از  گذر  از  پس  منتها  نشد   ایجاد  شهرها  این  در 
ای  گسترده  رسانی  اطالع  بود  الزم  مرحله  این 
مسئوالن  که  شهروندان  باور  این  تا  میشد  انجام 
هر سال به طرح معضل کم آبی می پردازند ولی 
وی  ش��ود.  اص��الح  ده��د  نمی  رخ  خاصی  اتفاق 
افزود: حتی الزم بود گزارش مبسوطی از شرایط 
سخت تامین آب فصل تابستان در جلسات علنی 
مجلس شورای اسالمی ارائه  شود تا نمایندگان 

به عمق بحران پی ببرند.
 وی با اشاره به هزینه اندک فعالیت ها فرهنگی 
در مقایسه با اقدامات  فنی و مهندسی پر هزینه، 
یک  عنوان  به  آب  قیمت  شدن  واقعی  خواستار 

این  در  م��س��والن  همکاری  و  ب��ازدارن��ده  عامل 
: مادامی که قیمت آب واقعی  زمینه شد و گفت 
اثربخش  س���ازی  ف��ره��ن��گ  ه���ای   ن��ش��ودت��الش 
نخواهد بود.وی همچنین نگاه دولت به مقوله آب 
و تشکیل جلسات منظم شورای عالی آب را باعث 
اظهار  و  دانست  مسئوالن  در  حساسیت  ایجاد  
مهمترین  از  یکی  به  آب  تامین  چالش   : داش��ت 
و  استاندار  جلسات  در  بحث  م��ورد  موضوعات 

معاونت های استانداری  تبدیل شده است. 
استفاده  خواستار  اس��ت��ان  آب��ف��ای  عامل  مدیر 
کشور  در  ش��ده  ایجاد  فضای  ای��ن  از  حداکثری 
این  در  های  عمومی  روابط  نقش  و  شد  استان  و 
روابط  اینکه  بیان  با  وی  خواند.  مهم  را  زمینه 
و  آب  شرکت  اصلی  ارکان  عنوان  به  ها   عمومی 
نیروی  تامین  بر  اند  واقع شده  ، مظلوم  فاضالب 
نسشت  این  در  کرد.  تاکید  دفاتر  این  متخصص  
 ، نظرات  طرح  به  نیز  ها  عمومی  رواب��ط  مدیران 
مصرف  فرهنگ  ترویج  راهکارهای  و  پیشنهادها 

بهینه آب پرداختند.  

خراسان  ف��اض��الب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
رضوی خط قرمز این شرکت را نوبت بندی آب 

در سال 94 اعالم کرد. 
خ��راس��ان  آب��ف��ای  عمومی  رواب���ط  گ���زارش  ب��ه 
در  که  اسماعیلیان  حسین  مهندس  رض��وی 
می  سخن  شرکت  این  مدیران  ش��ورای  جلسه 
هدف  ای��ن  تحقق  ب��رای   : داش��ت  اظهار  گفت 
گرفته  بکار  مهندسی  و  فنی  های  ظرفیت  تمام 
همکاری  بر  رابطه  همین  در  وی  شد.  خواهد 
مشترکان در جهت مصرف بهینه آب و همچنین 
باره  در  شهروندان  به  گسترده  رسانی  اطالع 

شرایط سخت تامین آب تاکید کرد.
مالی  معاونان  گزارش  به  استناد  با  سپس  وی 
استان  آبفای  مشترکین  خدمات  و  پشتیبانی  و 
های  شرکت  عامل  م��دی��ران  ت��الش  خواستار 
تبصره دو و مدیران امورهای تابعه برای وصول 
مهندس  سفر  به  وی   . شد  شرکت  مطالبات 
آبفای  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر  جانباز 
که  رضوی  خراسان  به  مرحله  چند  طی  کشور 
دو مورد آن با هدف بازدید از شهرهای نیشابور 

بررسی  کل  در  و  فیروزه  و  گناباد   ، بجستان   ،
بهره  آبفای استان و شرکت در مراسم  وضعیت 
برداری از پروژه جداسازی آب شرب از مصارف 
اشاره  شد  انجام  بجستان  شهر  در  بهداشتی 
متمرکز  منابع  محل  از  اعتبار  اختصاص  و  کرد 
را نشانه جایگاه خاص استان در بین مسئوالن 

شرکت مهندسی دانست. 
مصارف  از  ش��رب  آب  ج��داس��ازی  پ���روژه  وی 
آبفای  تجربه  اولین  را  بجستان  در  بهداشتی 
عنوان  کیفیت  با  شرب  آب  تامین  برای  استان 
شبکه  توسعه  های  پروژه  شدن  نهایی  از  و  کرد 
نیشابور  و  سبزوار   ، گلبهار  شهرهای  فاضالب 
و  داد  خبر  دولتی  غیر  بخش  گذاری  سرمایه  با 
ها  شبکه  این  اجرای  با  کرد:  امیدواری  اظهار 
ماندگی  عقب  کاشمر  شهر  فاضالب  پ��روژه  و 
خراسان رضوی در بخش فاضالب  از میانگین 
گزارشی  ارائ��ه  ضمن  وی  ش��ود.  جبران  کشور 
حیدریه  تربت  به  آبرسانی  طرح  اجرای  روند  از 
سال  آب  تامین  های  کرد:برنامه  نشان  خاطر 
آینده شهرهای استان از هم اکنون باید تدوین 

شود .
گرامیداشت  با  همچنین  اسماعیلیان  مهندس 
یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
انقالب  این  اساسی  تفاوت   ، انقالب  شهدای  و 
رهبری  وج��ود  را  معاصر  های  انقالب  سایر  با 
داهیانه امام )ره( و پس از آن  هدایت های مقام 

معظم رهبری عنوان کرد. 
معاون  اخباری  مهدی  مهندس  جلسه  این  در 
زاده  اسمعیل  رضا  محمد  و  مشترکین  خدمات 
منابع  و  آب  تامین  هم  پشتیبانی  و  مالی  معاون 
از اهداف و سیاست های شرکت های  را  مالی 
های  شرکت  عامل  مدیران  از  و  دانستند  آبفا 
خواستند  تابعه  امورهای  مدیران  و  دو  تبصره 
های   بدهی  وکاهش  مطالبات  وص��ول  ب��رای 

شرکت تالش کنند. 
فرهنگی  ام��ور  مسئول  جلسه  ای��ن  ابتدای  در 
دهه  گرامیداشت  با  هم  رضوی  خراسان  آبفای 
احادیث  و  روایات  بیان  و  اسالمی  انقالب  فجر 
مهم  شاخصه  دو  به  ادارات  کارکنان  توجه  بر 

راستگویی و امانت داری تاکید کرد. 

خط قرمز آبفای خراسان رضوی نوبت بندی آب در سال 94 است

معاون مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو طی نشستی در آبفای خراسان رضوی اعالم کرد:  

استفاده از ظرفیت NGOها و شبکه های اجتماعی 
برای فرهنگ سازی در حوزه آب

آبفای  كاركنان  پزشكی  معاینه  ط��رح   
تربت حیدریه عملیاتی شد

 عملیات اجرای شبکه و نصب انشعابات 
در  داخ��ل��ی  فاینانس  روش  ب��ه  ف��اض��الب 

نیشابور آغاز شد  

 اج����رای ح���دود 10ک��ی��ل��وم��ت��راص��الح 
وتوسعه شبکه آب درسبزوار 

و  ب��ازن��ش��س��ت��گ��ان   ، ای����ث����ارگ����ران   
جام  تربت  آبفای  ممتاز  آم���وزان  دان��ش 

تجلیل شدند  

و  آم���وزش  م��دی��ران  جلسه  ب��رگ��زاری   
تایباد  روستایی  و  شهری  آبفای  پ��رورش، 

در رابطه با پرسش مهر رئیس جمهور

نصب  دستورالعمل  تدوین  بر  تاکید   
انشعاب فاضالب در کاشمر

اتفاق  از  فرماندار  و  جمعه  امام  بازدید   
خط انتقال شهر گناباد   

 رون���د اج���رای پ���روژه ه��ای ام���ور آب و 
فاضالب سرخس شتاب گرفت  

آب  چاه  حلقه  یك  حفاری  عملیات  آغاز   
شرب در شهر سنگان

شرب  آب  آوری  وجمع  ذخیره  مخازن   
شهر خواف شستشو و گندزدایی شد

 آموزش 100 دانش آموز ابتدایی حامی 
آب در بردسکن  

شهر  ش���رب  آب  م��خ��ازن  شستشوی   
خلیل آباد انجام شد 

آب   3 شماره  چاه  حفاری  عملیات  آغاز   
شرب کندر   

 حذف جریمه تاخیر پروانه بهره برداری 
از قبوض برق آبفای فریمان  

کالت  آبفای  آالت  شیر  های  حوضچه   
نظافت شد   

 بهره برداری از مخزن 2 هزار مترمکعبی 
شهر دولت آباد در آینده نزدیک  

مردم  مشارکت  رشتخواربا  آب  شبکه   
توسعه یافت  

 حفاری چاه آب شرب شماره 10 گلبهار 
آغاز شد

ب��رای  پیمانکار   4 ب��ا  داد  ق��رار  انعقاد   
وصول مطالبات آبفای قوچان

 امضای تفاهم نامه بین آموزش و پرورش 
و آبفای شهری درگز

آب��اد  خلیل  شهر  ش��رب  آب  م��خ��ازن    
شستشو شد

آب  شبکه  تخلیه  ح��وض��چ��ه  دوم��ی��ن   
دولت آباد به بهره برداری رسید
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شرکت  در  شاغل  بانوان  مطالبات  و  مشکالت 
آب و فاضالب خراسان رضوی در جلسه ای با 
حضور مدیر عامل و معاونت های برنامه ریزی 
و منابع انسانی و مالی و پشتیبانی این شرکت 
تبادل  و  بررسی  مورد  ستاد  جلسات  سالن  در 

نظر قرار گرفت. 
خراسان  آب��ف��ای  عمومی  رواب���ط  گ���زارش  ب��ه 
طول  به  ساعت   3 که  نشست  این  در  رض��وی 
با  استان  فاضالب  و  آب  عامل  مدیر  انجامید 
اسالم  دیگاه  از  زن  منزلت  و  جایگاه  به  اشاره 
موانع  رفع  بر   ، راحل  امام  همچنین  و  قرآن  و 
اس��اس  ب��ر  بیشتر  تسهیالت  ارائ���ه  و  شغلی 
بانوان  به  اداری  ضوابط  و  مقررات  و  قوانین 
با  اسماعیلیان  حسین  مهندس  ک��رد.  تاکید 
خود  مشارکتی  نگاه  باید  بانوان  اینکه  بیان 
به  کارآمد  انسانی  نیروی  از   ، دهند  توسعه  را 
متذکر  و  برد  نام  شرکت  های  سرمایه  عنوان 
تجهیزات  و  ابزار  با  نباید  انسانی  نیروی   : شد 

چند  هر  کرد:  نشان  خاطر  وی   . شود  مقایسه 
شرایط  ولی  هستیم  خوشبین  آینده  به  نسبت 
سخت مالی و فائق آمدن بر موانع و مشکالت  
تالش بیشتر کارکنان را می طلبد. وی با بیان 
را  خ��ود  درون��ی  ه��ای  خواست  ب��ان��وان  اینکه  
بدون رودربایستی مطرح کنند خطاب به آنان 
اطمینان داد:  مدیریت و معاونان شرکت تا حد 
دهد  اجازه  اداری  ضوابط  که  جایی  تا  و  توان 
هیچ  از  بانوان  به  کمک  و  تسهیالت  ایجاد  در 

کوششی دریغ نخواهند کرد. 
مشکالت  برخی  وجود  اسماعیلیان  مهندس 
در حوزه کاری بانوان را ناشی از عدم شناخت 
کارکنان مرد نسبت به روحیات بانوان دانست 
از  درس��ت  درک  خواستار  زمینه  همین  در  و 
بر  تاکید  با  همچنین  وی  شد.  بانوان  وضعیت 
شرایط  تامین  و  ورزش��ی  های  فعالیت  انجام 
با  خواست  بانوان  از   ، نیاز  م��ورد  امکانات  و 
حداقل    ، عالقه  مورد  های  رشته  در  عضویت 

ورزش  ب��ه  را  خ��ود  وق��ت  ساعت   4 ای  هفته 
اختصاص دهند . 

باید  ورزشی  های  فعالیت  انجام  وی  گفته  به 
ابتدای  در  شود.  تلقی  همکاران  کار  از  جزئی 
عامل  مدیر  مشاور  موسوی  مریم  نشست  این 
از وضعیت و اقدامات  بانوان گزارشی  در امور 
انجام شده در حوزه بانوان را به اطالع رساند. 
به  جلسه  در  حاضر  بانوان  از  تعدادی  سپس 
طرح خواسته ها و  دیدگاه های خود پرداختند 
و به دنبال آن دکتر محدث استاد دانشگاه آزاد 
اسالمی با پخش چند کلیپ ، اهداف دشمن از 

طریق برنامه های ماهواره ای را تشریح کرد. 
به گفته وی اکنون  کشورهای سلطه برای نیل 
به اهداف استعماری خود ،با استفاده  از ابزار 
رسانه که مهمترین آن شبکه های ماهواره ای 
خانواده  بنیان  ک��ردن  سست  درص��دد  اس��ت  
ای��ران  آن  راس  در  و  اسالمی  کشورهای  در 

برآمده اند. 

تاکید مدیرعامل آبفا بر ارائه تسهیالت به بانوان شاغل 
در چارچوب ضوابط

 15 پروژه آب و فاضالب 
در شهرهای خراسان رضوی 

افتتاح و یا کلنگ زنی شد
با اعتبار 100 میلیارد  15 پروژه آب و فاضالب 
خراسان  شهرهای  در  امسال   فجر  ده��ه  ری��ال 
مطلب  این  شد.  زنی  کلنگ  یا  و  افتتاح  رضوی 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  را 
رضوی اعالم کرد و افزود: از این تعداد 13 پروژه 
شامل  هم  پ��روژه   2 و  ب��وده  آب  بخش  به  مربوط 

بخش فاضالب می شود.
 

به گزارش روابط عمومی آبفای خراسان رضوی 
اظهار  همچنین   اسماعیلیان   حسین  مهندس 
داشت: طی دهه فجر خدمات تغییر نام اشتراک 
آب بطور رایگان به مراجعان ارائه می شود. وی با 
اشاره به پرداخت غیر حضوری قبوض آب توسط 
99 درصد مشترکان آب در استان اظهار داشت: 

این رقم از میانگین کشور باالتر است.

توسعه،  و  مهندسی  جدید  های  معاونت 
و  مالی  و  انسانی  منابع  و  ری��زی  برنامه 
حسابرسی  جدیددفتر  مدیر  و  پشتیبانی 
فاضالب  و  آب  شرکت  مالی  ن��ظ��ارت  و 
خراسان رضوی طی سه مراسم جداگانه 
معرفی  شرکت  ای��ن  عامل  مدیر  توسط 
ابفای  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به  شدند. 
خراسان رضوی در این مراسم که مدیران 
ستادی  مرتبط  ه��ای  ح��وزه  کارکنان  و 

حضور داشتند.
 مهندس منصور آذرین فر به عنوان معاون 
سعید  سید  مهندس  توسعه،  و  مهندسی 
و  ری��زی  برنامه  معاون  سمت  به  مدرسی 
منابع انسانی، محمدرضا اسمعیل زاده به 
محمود  و  پشتیبانی  و  مالی  معاون  سمت 

حسابرسی  دفتر  مدیر  عنوان  به  تیموری 
فاضالب  و  اب  ش��رک��ت  م��ال��ی  ن��ظ��ارت  و 
زحمات  از  و  معرفی  رض���وی  خ��راس��ان 

معاونین قبلی تقدیر بعمل آمد. 
مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی 
و  مهندسی  م��ع��اون  معرفی  م��راس��م  در 
با  ک��رد  ام��ی��دواری  اب���راز  شرکت  توسعه 
حاضر  نیروهای  تجربه  و  همدلی   ، تالش 
حیطه  در  مناسبی  خدمات  حوزه  این  در 

وظایف محوله ارائه شود. 
به  اشاره  با  اسماعیلیان  حسین  مهندس 
گذشته  سال  دو  طی  استان  آبفای  اینکه 
پراکندگی  و  مالی  منابع  کمبود  وجود   با 
خراسان  آبفای  داش��ت:  هااظهار  پ��روژه 
رضوی در نتیجه مدیریت خوب و همکاری 

و  مهندسی  معاونت  ح��وزه  مناسب 
دست  نظر  مورد  اه��داف   به  توسعه  
یافت . وی همچنین خواستار توجه  
سیاست  به  معاونت  این  همکاران 
اج��رای  در  مقاومتی  اقتصاد  ه��ای 
طرح ها و پروژه ها ی تامین کمی  و 

کیفی آب مشترکان شد. 
برنامه  معاون  معارفه  مراسم  در  وی 
هم  شرکت  انسانی  منابع  و  ری��زی 
عنوان  به  ری��زی  برنامه  معاونت  از 
فعالیتی  و  شرکت  شاکله  و  نبض 
برنامه  اف��زود  و  ب��رد   ن��ام  فرابخشی 
لذا  و  اس��ت  ح��س��اس  بسیار  ری���زی 
ت��وان  م��ی  سیستمی  تفکر  ی��ک  ب��ا 
عامل  آمد.مدیر  فائق  مشکالت  بر 
مراسم  در  رض��وی  خراسان  آبفای 
پشتیبانی  و  مالی  م��ع��اون  معرفی 
مالی  وضعیت  تشریح  نیزبا  شرکت 
شرکت از معاونت جدید مالی و پشتیبانی 
واقعیت  بر  مبتنی  راهکارهای  با  خواست 
ضمن  تقویت بنیه مالی شرکت نسبت به 
و  اقدام  حاضر  نیروهای  تخصص  افزایش 
اعمال  ها  هزینه  بر  تری  مناسب  مدیریت 

کند. 
صرفه  بر  تاکید  با  اسماعیلیان  مهندس 
 : اورش��د  ی��اد  ها  هزینه  در  دق��ت  و  جویی 
قطعا  آب  قیمت  شدن  واقعی  ص��ورت  در 
بود. خواهیم  مشکالت  بر  غلبه  به  ق��ادر 

پایان هرمراسم  این گزارش حاکیست در 
آن  همکاران  سابق  معاون  از  تقدیر  ضمن 
حوزه به طرح مسائل و دیدگاه های خود 

برای بهبود شراط پرداختند.

معاونان جدید شرکت آبفای خراسان رضوی 
معرفی شدند

پذیرش مقاالت  همکاران آبفای 
خراسان رضوی در دو کنفرانس 

بین المللی و ملی
ف��اض��الب  و  آب  ش��رک��ت  ه��م��ک��اران  م��ق��االت 
کنفرانس  دوازده��م��ی��ن  در  رض���وی  خ��راس��ان 
ملی  کنفرانس  دومین  و  مدیریت   المللی  بین 
را   مطلب  ش��د.ای��ن  پ��ذی��رش  ب��ح��ران    مدیریت 
شرکت  تحقیقات  و  وری  بهره  بهبود  دفتر  مدیر 
برابر   : گفت  و  کرد  بیان  رضوی  خراسان  آبفای 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  اع��الم 
مدیریتی  ت��ج��ارب  و  ه��ا  آم���وزه  ارائ���ه  ب��ر  مبنی 
دوازدهمین  جهت  فاضالب  و  آب  های  شرکت 
با حضور مدیران  المللی مدیریت  کنفرانس بین 
به  نسبت  شرکت  ای��ن  مدیریت،  متخصصان  و 
ارسال تجربیات موفق کاربردی در قالب چکیده 
و سپس اصل مقاالت اقدام که پس از داوری در 
به کنفرانس  ارائه شده  از 150 مقاله  بین بیش 
جلیل  گرفت.  قرار  برتر  مقاله   30 جزو  مذکور 
بخش  در  شرکت  این  مقاله  دو  افزود:  کارگذار  
بصورت  ارائه  بخش  در  نیز  مقاله  یک  و  بروشور 
ارائه  مقاله  وی  گفته  به  شد.  پذیرفته  حضوری 
شده توسط مهندس ادیبی نیا با موضوع" تعیین 
شاخص های کمی برای چاه ها و ایستگاه های 
گواهی  و  بهداشتی  گواهی  ص��دور  و  کلرزنی 
و  آب  بخش  اختصاصی  پنل  ک��ار"در  صالحیت 
در  و  گرفت  قرار  حاضران  توجه  مورد  فاضالب 
وی  شد.  اهدا  ایشان  به  تقدیر  لوح  راستا  همین 
سید  همکارمان  مقاله  ک��رد:  اع��الم  همچنین 
در  بحران  مدیریت  عنوان  با  سنو  قرشی  مهدی 
سازمان در دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران 
و HSE در شریان های حیاتی ، صنایع و مدیریت 

شهری پذیرش شد . 
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با عرشیان
فروردین  اول  متولد  برغمدی  اکبر  علی  شهید 
بود  سبزوار  توابع  از  برغمد  روستای  در   1340
خونین  وقایع  ادام��ه  در   57 م��اه  دی  ده��م  ک��ه  
در  گفت.  لبیک  را  حق  دع��وت  مشهد   دی   9
از  خ��روج  از  پس  ارت��ش  نیروهای  سیاه  روز  ان 
تیراندازی  مردم  به  هدف  بی  صورت  به  پادگان 
کردند  و تعداد زیادی مرد و زن و حتی کودکان 
از  که  نیز  انقالبی  مردم   . رساندند  شهادت  رابه 
با  بودند  آمده  خشم  به  ناجوانمردانه  اقدام  این 
مشهد  های  خیابان  در  مستقر  ارتشی  نیروهای 
درگیر شدند و زمینه ساز حرکت های سرنوشت 
ساز بعدی شدند. علی اکبر هم که  پس از دوران 
ساکن  مشهد  در  اش  خانواده  همراه  به  ابتدایی 
شده بود و همچون همساالن خود از شور جوانی 
به  جمعیت  خروشان  سیل  کنار  در  برد  می  بهره 
طبق  در  را  خود  جان  و  پرداخت  می  تظاهرات 
های  کتاب  مطالعه  با  که  او  بود.  نهاده  اخالص 
و  سیره  با  ن��ژاد  هاشمی  شهید  وی��ژه  به  مختلف 
در  حالیکه  در  بود  شده  آشنا  ره(   ( ام��ام  منش 

به  ب��ود   تحصیل  مشغول  دبیرستان  دوم  پایه 
رهبری  با  که  پیوست  جمعیتی  خروشان  سیل 
به  را  شاهنشاهی  ساله   2500 حکومت  ام��ام 
از دانش  زیر کشیدند . علی اکبر مانند بسیاری 
از  را  خ��ود  حکومتی  ضد  ه��ای  فعالیت  آم��وزان 
مدرسه آغاز کرد و با تعطیلی کالس های درس 
بار  تا حدی که چندین  اوج رساند  به  را  تالشش 
در جریان تظاهرات خیابانی مورد ضرب و شتم 
ماموران قرارگرفت ولی ترس به خود راه نداد و 
خود  ناپذیر  خستگی  مبازره  به  قبل  از  تر  مصمم 
ادامه داد . شهید برغمدی دهم دی ماه 57  در 
وسیع  ابعاد  روزه  هر  که  مردمی  تظاهرات  ادامه 
استانداری  مقابل  در  گرفت  می  خ��ود  به  ت��ری 
خدمه  سالح  خلع  قصد  که  حالی  در  و  خراسان 
ناحیه سر  از  را داشت  ارتش  تانک های  از   یکی 
گرفت  ق��رار  ش��اه  م���زدوران  گلوله  اصابت  م��ورد 
عظیم  خیل  به  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  و 
انقالب  نهال  خود  خون  با  که  پیوست  شهدایی 
اکبر  علی  پیکرشهید  کردند.  آبیاری  را  اسالمی 
در  اکنون  ستادی  حوزه  همکار  برادر  برغمدی 
گرفته  آرام  مشهد  )ع(  رضا  بهشت  شهدای  مزار 
جنگ  و  انقالب  شهدای  سایر  با  وهمراه  است 

تحمیلی ناظر بر رفتار و گفتار ما است.
یادش گرامی راهش پر رهرو

شرکت مدیر عامل ، معاونان و کارکنان آبفای استان 
در مراسم غبار روبی مزار شهدا 

و  آب  شرکت  بسیجیان  و  کارکنان  از  شماری  و  معاونان   ، عامل  مدیر 

فاضالب خراسان رضوی در پنجمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی با 
حضور در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد ضمن غبار روبی مزار شهدا 

با آرمان های این عزیزان و امام شهدا تجدید میثاق کردند. 
به گزارش روابط عمومی آبفای خراسان رضوی در این مراسم مدیر عامل 
آبفای استان در سخنانی با تجلیل از جانفشانی های شهدای انقالب و 
از  جنگ تحمیلی اظهار داشت: شهدا انسان های وارسته ای بودند که 

جانب پروردگار گزینش شدند. 
مهندس حسین اسماعیلیان با بیان اینکه ما هر چه داریم یه برکت خون 
شهدا است افزود: امروز میهن اسالمی به پشتوانه قوی مردمی در تمام 
ایران را  عرصه پیشتاز است و به همین دلیل دشمنان  حضور قدرتمند 

تحمل نکرده و به توطئه چینی می پردازند. 
در ادامه مراسم براداران دو شهید اسماعیل زاده عسلی و صلواتی زاده 
از  همکاران آبفای استان به بیان خاطراتی از شهدا پرداختند و مهمترین 
رمز ماندگاری یاد و خاطره شهدا در اذهان را خلوص نیت و آزادگی انان 

دانستند و بر ادامه راهشان تاکید کردند.  

عامل  مدیر  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  ا...  ایام  گرامیداشت  با  همزمان 
امور  مسئول   ، ب��رداری  بهره  معاون  همراه  به  رض��وی   خراسان  آبفای 
فرهنگی و سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی این شرکت با 
خانواده های دو تن از شهدای انقالب دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که 

آبفای استان و منفرد  برادر همکار  اکبر برغمدی  در منزل شهیدان علی 
برگزار شد مهندس حسین اسماعیلیان مدیر عامل شرکت آبفای استان 
 ، ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  شهدا  های  جانفشانی  از  قدردانی  با 
منفرد  و  برغمدی  ویژه  به  شهدا  های  خانواده  هدایتگر  و  سازنده  نقش  از 
قدردانی کر د و اظهار داشت: پرورش جوانانی همچون شهید علی اکبر 
برغمدی و شهید منفرد در دامان چنین خانواده هایی منجر به قیام مردم 
 57 بهمن   22 در  اسالمی  انقالب  پیروزی  و  ره(   ( امام  رهبری  به  ایران 
با استناد به  شد. حجت االسالم علوی مسئول امور فرهنگی شرکت هم 
روایات و احادیث روحیه شهادت طلبی مردم ایران و جوانان این مرز بوم 
را رمز پیروزی بر رژیم تا دندان مسلح پهلوی دانست و بر ادامه راه شهدا و 
امام شهیدان تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی آبفای خراسان رضوی 
خانواده شهیدان برغمدی و منفرد هم با تشکر از حضور مدیرعامل و هیئت 
همراه ، بر پیروی از سیره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و منویات مقام 

معظم رهبری و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان تاکید کردند. 

دیدار با خانواده های دو شهید انقاب اسامی

حضور گسترده مدیران و کارکنان آبفای خراسان رضوی 
در راهپیمایی 22 بهمن

همزمان با یوم اهلل 22 بهمن مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی با حضور در راهپیمایی این روز بار دیگر  با  آرمان های 
فرامین   از  تبعیت  بر  و  بیعت  شهدا  خون  و  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 

مقام معظم رهبری تاکید کردند.
راهپیمایی  این  در  رض��وی  خراسان  آبفای  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به   
بارگاه ملکوتی  به سمت  از میدان 15 خرداد مشهد  که ساعت 9 صبح 
ثامن الحجج )ع( انجام شد مدیر عامل، معاونان و کارکنان آبفای استان 
های  توطئه  محکومیت  در  پالکاردهایی  درحالیکه  آنان  های  خانواده  و 
داخلی و خارجی دشمنان در دست داشتند همگام با سایر مردم همیشه 
از  حراست  در  را  خود  اراده  و  عزم  )ع(  رضا  حضرت  زائران  و  صحنه  در 
اتحاد  تقویت  بر  و  گذاشتند  نمایش  به  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
تاکید  افکنان  نفاق  و  بدخواهان  برابر  در  اسالمی  امت  پارچگی  یک  و 
حاکیست  نیز  استان  شهرهای  دیگر  از  رسیده  های  گ��زارش   . کردند 
و  حیدریه  تربت  و  نیشابور   ، سبزوار  در  دو  تبصره  های  شرکت  مدیران 
امورهای تابعه با همکاران خود در صفوف به هم فشرده و منسجم  و با 
محکوم  ضمن  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  راهپیمایی  در  حضور 
قسم  هم  یکدیگر  با  )ص(  اسالم  گرامی  پیامبر  به  حرمت  هتک  کردن 
از  کفن  گلگون  شهیدان  خون  و  اسالمی  انقالب  از  پاسداری  در  شدند 

هیچ کوششی دریغ نکنند. 
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۳ بهمن ۱۳۵۷
شورای سلطنت که برای حفظ رژیم سلطنتی در 

ایران تشکیل شده بود منحل گردید.
4 بهمن ۱۳۵۷

بین  در  خمینی  امام  حضور  از  جلوگیری  برای 
به اشغال  را  ارتش فرودگاه مهرآباد  ایران  مردم 

درآورد.
۵ بهمن ۱۳۵۷

دولت بختیار 3 روز فرودگاههای کشور را بست.
۷ بهمن ۱۳۵۷

در  تهران  دانشگاه  در  مبارز  روحانیون  تحصن   
اعتراض به بستن فرودگاهها آغاز شد.

 راه پیمایی میلیونی مردم در تهران به مناسبت 
28 صفر برگزار گردید.

9 بهمن ۱۳۵۷
فرودگاه برای ورود امام خمینی بازگشایی شد

و راه پیمایی مردم  در پی اعتصابات و تظاهرات 

بودند.  مهرآباد  فرودگاه  بازگشایی  خواستار  که 
اشغال  از  را  مهرآباد  ف��رودگ��اه  بختیار  دول��ت 

نظامی خارج کرد.
۱۱ بهمن ۱۳۵۷

حکومت  ایجاد  و  م��ردم  ترساندن  ب��رای  دول��ت 
و ترویج  انجام رژه نظامیان در تهران  با  وحشت 
شایعه کودتا توسط ارتش دست به حیله دیگری 

برای انحراف مبارزات مردم ایران زد.
۱2 بهمن ۱۳۵۷

 ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه حضرت امام 
خاک  بر  پای  تبعید  سال  پانزده  از  پس  خمینی 
ایران گذاشتند.  فرمانداری نظامی بر اثر فشار 
آزاد  روز   3 برای  را  تظاهرات  و  راه پیمایی  مردم 

اعالم کرد.
ناگهانی  طور  به  تلویزیون  در  مستقر  نظامیان   

پخش مراسم استقبال را قطع کردند.
۱۷ بهمن ۱۳۵۷

  بر اساس پیشنهاد شورای انقالب، حضرت امام 
خمینی دولت موقت را به مردم معرفی نمودند.

دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان 
تشکیل گردید.

۱9 بهمن ۱۳۵۷
دولت  از  حمایت  در  ای��ران  م��ردم  راه پیمایی   

موقت انجام شد.
خمینی  ام��ام  حضرت  با  ارت��ش  هوایی  نیروی 

بیعت کردند.
حضرت  زی����ارت  ب��ه  خمینی  ام����ام  ح��ض��رت 

عبدالعظیم )س( رفتند.
2۰ بهمن ۱۳۵۷

استادیوم  در  تجمع  با  اساسی  قانون  طرفداران 
تظاهرات  به  دست  شیرودی (  )شهید  امجدیه 
زدن��د.س��اع��ت 9 ش��ب س��رب��ازان گ��ارد ش��اه به 
پادگان نیروی هوایی در شرق تهران )خ دماوند( 

حمله کردند.

هوایی  نیروی  سربازان  به  کمک  ی  برا  م��ردم 
مسلح شدند.

2۱ بهمن ۱۳۵۷
افزایش  را  نظامی  حکومت  زمان  بختیار  دولت   
داده و حکومت نظامی را از ساعت 4 بعدازظهر 

اعالم نمود.
زمان  شکستن  دستور  خمینی  ام��ام  حضرت   
را  خیابانها  در  مردم  حضور  و  نظامی  حکومت 

صادر نمودند.
و  گ��ارد  س��رب��ازان  بین  شهرستانها  و  تهران  در 

مردم مسلح درگیریهای بسیار شدید رخ داد.
22 بهمن ۱۳۵۷

تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه بین مردم و 
سربازان طرفدار رژیم پهلوی گردیده است.

با تسلیم تمامی نیروهای نظامی و پیروزی مردم 
مسلمان ایران رژیم ستمشاهی پس از 57 سال 

ظلم و ستم متالشی گردید.

روز شمار وقایع انقالب اسالمی در یک نگاه
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آب در قرآن
آب در قرآن اهمیتی عمیق دارد خداوند در آیات 
متعدد انسان را به تفكر در آب و شكرگزاری این 
عنوان  به  .آب  است  شده  ی��ادآور  ب��زرگ  نعمت 
می بخشد،  حیات  كه  اس��ت  خ��داون��دی  بركت 
پاكیزه  را  زمین  و  بشر  و  می كند  حفظ  را  حیات 
آب  ق��رآن  در  كه  می رسد  نظر  به  می گرداند. 
انسان  از  بعد  خ��داون��د  آف��ری��ده  ارزش ت��ری��ن  ب��ا 
در  آب  »حیات دهندگی«  خاصیت  می باشد. 
آیات  )مثاًل  است  شده  اشاره  قرآن  متعدد  آیات 
48 و 49 سوره فرقان: و خداوند آب را از ابرها 
از  پس  را  زمین  آن  وسیله  به  و  فرستاده  پایین 
حیات  تنها  نه  آب  اس��ت(.  داده  حیات  مردنش 
می بخشد بلكه هر حیاتی اصلش از آب است )ما 

هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم( 
در قرآن كریم: آب، رزق الهی است و باید از آن 
بجا استفاده شود؛ پدیدآورنده و نازل كنندة آب 
ها  انسان  آب  با  كه  اوست  خداست؛  آشامیدنی 
و حیوانات را سیراب می كند؛ خداوند بر انسان 
مّنت  آشامیدنی  آب  ك��ردن  ن��ازل  سبب  به  ها 

گذارده است .
به  آب  دهندة  انتقال  خداوند  می فرماید  قرآن 

سرزمین های خشك است و ایمان ، تقوا ، توبه 
و  فراوانی  عوامل  از  را  عقیده  راه  در  پایداری  و 

بركت آب معرفی كرده است. 

ب��رای  وی����ژه ای  اهمیت  مسلمانان  ب���رای  آب 
دارد.  غیره  و  غسل  وضو،  طهارت،  در  استفاده 

پس همان گونه كه خداوند هر نعمت دنیوی  را 
خویش  فضل  و  رحمت  به  بخشید  حیات  آب  با 
وسیله  به  نیز  را  عبادات  و  باطنی  قلب  حیات 

كمال  و  زندگی  اس��ت(  طهارت  همانا  )كه  آب 
بخشید. 

هواپیمایی که در جیب جا می شود!
از  یکی  دور  راه  از  کنترل  هواپیماهای  ب��ی ش��ک، 
اما  است.  دانشمندان  اخیر  ساخته های  جالب ترین 

جوی،  بد  شرایط  در  که  است  این  آن ها  عمده  مشکل 
زیرا  کرد،  هدایت  خانه  از  بیرون  در  را  آن ها  نمی توان 
کوچک  بسیار  دارند.هواپیمای  بزرگ  اندازه ای  اغلب 
کنترلی که توسط اسکایپ عرضه شده این مشکل را به 
سادگی حل کرده و در سرمای زمستان نیز در بیرون از 
خانه کنترل می شوند. حتی این امکان وجود دارد که 
از تخت خواب خود، آن ها را هدایت کنید. با ابعادی به 
اندازه  10 سانتی مربع، چهار بال پروازی دارد که شما 
را محو ترفندهای جذاب خود می کند.این هواپیمای 
بسیار کوچک در اندازه جیبی تعبیه شده و با استفاده 
کامال  شکلی  به  سنج  شتاب  و  ژیروسکوپ  فناوری  از 
بدین  این  می کند.  حفظ  را  خود  ایستایی  حیرت آور، 
باز  محیط های  برای  مناسب  پرنده  یک  که  معناست 
برای  مختلف  هدایتی  سطح  سه  به  مجهز  که  اس��ت 
جذاب  نکته  اس��ت.  متفاوت  توانایی های  و  شرایط 
می دهد.این  انجام  که  است  ترفندهایی  پرنده  این 
و  بزند،  پشتک  ه��وا  در  می تواند  کوچک  هواپیمای 
انجام  به  وادار  را  آن  می توانید  شما  تمرین  کمی  با 
 30 ش��ارژ  یک  با  کنید.  زدن  دور  و  مانند   8 حرکات 
هشت  تا  هفت  پروازی   USB کابل  طریق  از  دقیقه ای 

دقیقه ای را برای شما ممکن می سازد.

)ع( حسن  ام��ام  فرزندش  به  )ع(  علی  حضرت 
فرمود : پسرم ! چهار چیز از من یادگیر )در خوبی 
ها ( ، و چهار چیز به خاطر بسپار )هشدارها(، كه 

تا به آن ها عمل می كنی زیان نبینی
الف � خوبی ها 

1 � همانا ارزشمند ترین بی نیازی عقل است .  
2 �  بزرگ ترین فقر بی خردی است . 

3 �  ترسناك ترین تنهایی خود پسندی است .
اخالق   ، خانوادگی  ارزش  ترین  گرامی    �  4  

نیكوست.
ب � هشدار ها

، چرا كه  بپرهیز  با احمق  از دوستی   ! � پسرم   1
می خواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت می 

كند.
كه  را  آنچه  زیرا   ، بپرهیز  بخیل  با  دوستی  از   �  2

سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
3 �  از دوستی با بدكار بپرهیز، كه با اندك بهایی 

تو را می فروشد.
سراب  به  كه  بپرهیز  دروغگو  با  دوستی  از    �  4
می  دور  را  نزدیك  و   ، نزدیك  به  را  دور  ماند: 

نمایاند.

مثل  هم  اودکلن  و  عطر  ُم��د،  دنیای  1-در 
. . سال به   . رخت و لباس و کفش و کاله و 
سال، نو می شود اما هر عطری برای هر سن 

وهرموقعیتی مناسب نیست.
دارند،  سنگینی  رایحه  که  عطرهایی  از   -2
کنید.  استفاده  رسمی  محافل  در  ترجیحا 
رسمی  مکان های  در  که  است  بهتر  همیشه 
تند  و  شیرین  گ���رم،  ت��ل��خ،  رای��ح��ه ه��ای  از 

استفاده کنید.
از  معموال  تلخ  ع��ط��ره��ای  س��اخ��ت  3-در 
اس��ان��س ه��ای��ی م��ان��ن��د ری��ش��ه درخ���ت���ان و 
می کنند.  استفاده  شرقی  تند  ادوی��ه ه��ای 
عطرهایی  ه��م  گ��رم  و  شیرین  ع��ط��ره��ای 
میوه های  و  شکالت  طعم  و  بو  از  که  هستند 

تابستانی برخوردارند.
4- همیشه بهتر است که در محافل دوستانه 
و صمیمی، از عطرهای سرد و ترش استفاده 

کنید.
حس  که  می گویند  عطری  به  سرد  عطر   -5
این  استشمام  القا  کند.  را  تازگی  و  خنکی 
طعِم  ک��ه  م��ی ش��ود  ب��اع��ث  معموال  عطرها 
میوه هایی مانند خیار و هندوانه را به خاطر 

بیاوریم.
طعم  که  می گویند  عطری  به  ترش  عطر   -6
ترش  عطرهای  بیاورد.  خاطر  به  را  مرکبات 

نیز القاکننده حس طراوت و شادمانی اند.
آرام��ش  باعث  ت��رش  و  س��رد  عطرهای   -7
البد  می شوند.  نیز  خستگی  رفع  و  روح��ی 
هوای  ورزشی،  باشگاه های  در  که  دیده اید 
سرد  رایحه های  با  معموال  را  باشگاه  داخل 
طعم  با  عطرهایی  می کنند.  مطبوع  ترش  و 
صمیمیت  حس  می توانند  وحشی  گل های 

بیشتری به محیط القا کنند.
در  اس��ت  بهتر  ک��ه  عطرهایی  طبیعتا   -8
اس��ت��ف��اده  شوند،  آفتابی  و  گ��رم  روزه���ای 
سرد  روزه����ای  مناسب  ک��ه  عطرهایی  ب��ا 

زمستان اند، یکسان نیستند.
9- در فصل بهار از عطرهای مالیم استفاده 

از  را معموال  بهاری  و  کنید. عطرهای مالیم 
گل های بنفشه، تمشک و مگنولیا می گیرند.
ب��رای  ت��اب��س��ت��ان  گ���رم  روزه����ای  در   -10
ماندگاری بوی عطر باید به دفعات بیشتری 
بهتر  حساب،  این  با  کنید.  استفاده  آن  از 
استفاده  عطری  از  گرم  فصل  در  که  است 

کنید که ماندگاری بیشتری داشته باشد.
رایحه های  از  استفاده  گرم،  فصل  در   -11
خنک و ترش، تلخ و    سرد، جنگلی و  وحشی 
رایحه  از  استفاده  اس��ت.  خوشایند  بسیار 

تابستان،  ف��ص��ل  در  ت���رش  و  خ��ن��ک  ه���ای 
سرمای خوشایندی را به شما و اطرافیانتان 
ِ گرمای  حس  از  درنتیجه  و  می کند  منتقل 
محیط می کاهد تا به یک حس تعادل دمایی 

برسید.
12-ماندگاری عطرها در هوای سرد بیشتر 
توجه  ب��ا  زمستان  و  پاییز  در  یعنی  اس��ت. 
عطر  در  موجود  الکل  ه��وا،  پایین  دم��ای  به 
سرد  فصل های  در  می شود.  تبخیر  دیرتر 
سال، بهتر است از رایحه های سنگین مانند 

عطرهای شیرین، تند و تلخ استفاده کنید.

خوشحال  است،  چرب  پوست تان  اگر   -13
باشید چون دوام و ماندگاری عطرها بر روی 
اما  اس��ت.  بیشتر  تیره  و  چ��رب  پوست های 
در  خشک،  و  روشن  پوست های  برای  عطر 
حکم یک مرطوب کننده است و دوام زیادی 

روی این پوست ها ندارد.
است  خشک  و  روشن  پوست تان  اگر   -14
بیشتر  عطرتان  ماندگاری  می خواهید  و 
عطر،  از  استفاده  از  پیش  است  بهتر  شود، 
بو  ب��دون  کننده  مرطوب  لوسیون های  از 

استفاده کنید.
15- از زمان های گذشته، این باور همچنان 
پابرجاست که عطر و اودکلن را باید به پوست 
واقعیت  زد.  دست  مچ  به  یا  و  گردن  جلوی 
این است که زدن عطر بر روی محل نبض ها 
)مانند: مچ دست، مچ پا، پشت زانوها و نبض 
گردن( باعث متصاعد شدن رایحه عطر شده 
توصیه  پزشکان  ام��ا  اس��ت  خوشایند  کال  و 
می کنند به گردنتان عطر نزنید چرا که این 
این  را در  بیماری های پوستی  کار، احتمال 

ناحیه افزایش می دهد.

۱۵نکته در باره عطر و ادکلن

فرزند همکار بازنشسته و مشاور مدیر عامل در امور بازنشستگان آبفای 
خراسان رضوی موفق به اخذ مدرک دکترای عمران PHD از آمریکا شد. 
به گزارش روابط عمومی آبفای خراسان رضوی دکتر مجتبی صادق با 

پشتکار فراوان موفق شد مدرک دکترای عمران ) گرایش منابع آب( را 
از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا دریافت کند. نشریه پیام آبفا کسب این 

موفقیت را به ایشان و خانواده محترم صادق تبریک می گوید . 

موفقیت علمی فرزند یکی از همکاران بازنشسته آبفای خراسان رضوی
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م��اه��ن��ام��ه اط�����اع رس���ان���ی داخ��ل��ی 
شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی

تبریک

مدیر مسئول:حسین اسماعیلیان
جانشین مدیر مسئول : مهدی 

اخباری
سردبیر: سعید روزی

شورای سیاست گذاری: 
علیرضا اخویان، محسن تشکری، محمد 

عبدا...پور، 
حجت ا...آغال ، جلیل کارگذار

صفحه آرایی: شوشتری
آدرس: مشهد مقدس -بلوار وکیل آباد 

ابتدای صدف -شرکت آبفا
 استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir: وب سایت
info@abfakhorasan.ir: پست الکترونیک

تسلیت

انتصابات
امور  پیگیری  ضمن  ترکمانی  محمد   
محوله در دفتر حراست و امور محرمانه 
حوزه ستادی ، عهده دار وظایف مرتبط 
و  آب  ام��ور  محرمانه  ام��ور  و  حراست  با 

فاضالب طرقبه شاندیز شد.
 رضا تیموری به عنوان رئیس اداره آب 

و فاضالب نوخندان معرفی شد. 
 نشریه پیام برای این همکاران محترم در 

سمت های جدید آرزوی موفقیت دارد

 محمد خبوشانی  از همکاران ستاد به 
جهت درگذشت پدر عزیزشان.

همکاران  از  ناری  وجواد  غالمی  علی    
وابستگان  درگ��ذش��ت  جهت  ب��ه  ستاد 

محترمشان.
 ، بازنشسته  همکار  بافتی  اکبر  علی    
علی ثانی طوسی ، حسن دارینی ، ناصر 
یونسی ، حسن پژوهان ، حسین بلبلی، 
آبفای  ه��م��ک��اران  از  س��رپ��وش��ی  م��ه��دی 
وابستگان  درگذشت  جهت  به  سبزوار 

محترمشان.
طلب  درگذشتگان،  برای  پیام  نشریه   
بازماندگان  وبرای  الهی  وغفران  آمرزش 

صبر و شکیبایی مسئلت دارد

خانم  ستاد  در  همکارمان  دختر  تولد   
قائم پناه

 ن��ش��ری��ه پ��ی��ام ق���دم ای���ن ع���زی���زان را 
و  دانسته  برکت  و  خیر  دره��ای  گشایش 
ایشان  محترم  خانواده  و  همکارانمان  به 

تبریک عرض می نماید.

مطالب خواندنی

آیا می دانید
 130میلیون عنوان مختلف کتاب در دنیا وجود 

دارد.
اسیدی  غذاهای  خ��وردن  از  بعد  ساعت  نیم  تا   
مثاًل آبلیمو و پرتقال نباید مسواک زد. چون مینای 

دندان از بین می رود.
از  بعد  گویند  می  انگلیسی  و  سوئدی  محققان   
طالق زنان چاق می شوند و به اندام خود اهمیتی 
وقت  چ��ون  شوند  می  الغ��ر  م��ردان  و  دهند  نمی 
کنند)تحقیق  می  پیدا  ورزش  برای  بیشتری  آزاد 

روی9000زن و مرد(.
از مصرف مواد قندی  بیشتر   دود سیگار محیط 

در پوسیدگی دندان کودکان نقش دارد.
اتفاق حشراتی که نیش می زنند   اکثر قریب به 

ماده هستند.
را  خود  خالقانه  فعالیتهای  اکثر  باهوش  اف��راد   
نویسنده  هم  تاریخ  طی  در  دهند.  می  انجام  شبها 
محققان  بودند)آمار  بیدار  شبها  دانشمندان  و  ها 

انگلیسی(
 12 مدیر  دنیا،  اقتصادی  بزرگ  شرکت   500 از   
 2.4 یعنی  باشند  می  خانمها  شرکتها،  این  از  عدد 

درصد
 مغز خوشبین ها، رفتار آنها و محیط را طوری می 
چیند که از آنها یک موفق و شرایط را بهتر می سازد.
آزمایشگاهی  و  دانشگاهی  تحقیق  ی��ک  در   
برای  بیمار  ای  ع��ده  جلوی  نفر  چند  هنگامیکه 
وضعیت  کردند،  دعا  آنها  گوش  و  چشم  سالمتی 
بینایی و شنوایی اکثر بیماران بهبود پیدا کرد)این 

آزمایش روی بیماران مختلف تکرار شد(.
می  آمریکایی  و  سوئیسی  آلمانی  پژوهشگران   
زوجهای  مدت  طوالنی  عاشقانه  زندگی  راز  گویند 
پیر گذشت از خواسته های خود بوده. حتی غذایی 
می  همسرشان  اح��ت��رام  به  نداشتند  دوس��ت  که 
را  خود  همسر  محبوب  موسیقی  و  فیلم  و  خوردند 

تحمل می کردند.
تقویت  و  مغز  شدن  فعال  باعث  متعادل،  ترس   

سیستم ایمنی بدن می شود.
تر  فعال  ما  مغز  شود  می  باعث  دادن،  امتحان   
شود و شیوه های کد کردن و حفظ کردن اطالعات 

را خود به خود به کار ببرد.
 مصرف زیره شیر مادر را زیاد می کند.

انگشت  از  بلندتر  آنها  حلقه  انگشت  که  مردانی   
اس��ت(  ک��م  اخ��ت��الف  ای��ن  )البته  آنهاست  اش���اره 
دچار  کمتر  و  هستند  تر  موفق  ک��اری  زندگی  در 

مشکالت قلبی می شوند.

گذشته  در  گیاه  تن   23,5 بنزین  لیتر   1 تولید  برای  میدانید:  آیا 

مدفون شده است

اس���ت  ای  م������زه  ت���ن���ه���ا  ش���ی���ری���ن���ی  ک�����ه  م����ی����دان����ی����د:  آی������ا 

؟ ف����ه����م����د  م������ی  ه������م  م����������ادر  رح��������م  در  ج����ن����ی����ن  ک������ه 

آیا میدانید: با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از 

دیگران بیشتر عمر کرد

آیا میدانید: که کره زمین از 102 عنصر بوجود آمده و این 102 عنصر در بدن انسان وجود دارد

آیا میدانید: اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید، کم کم رنگش سفید می شود

آیا میدانید: که زنبور عسل 5 چشم دارد که 2 تا اصلی در بغل سر و 3 تا بر روی سر اون قرار داره؟

آیا میدانید: که خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می شود ؟

آیا میدانید: که گرمترین نقطه جهان نقطه ای بنام گندم بریان در کویر لوت ایران با 75 درجه گرما می باشد ؟

آیا میدانید: که تعداد چینی های که انگلیسی بلدند، از آمریکایی های که انگلیسی صحبت می کنند، بیشتر است ؟

آیا می دانید: یکی از دالیل احساس عدم خوشبختی، ذهن سرگردان می باشد و حواس و افکار ما 

47درصد مواقع از فعالیت روزمره ما پرت است:عدم تمرکز)تحقیقات هاروارد(

آیا می دانید: در رستورانهای خنک، سوخت و ساز بدن بیشتر می شود و ما بیشتر غذا می خوریم.

از یک غذای خوب باعث می شود در مورد غذای خوب پرخوری  آیا می دانید: شکل و خاطره ما 

کنیم، به همین دلیل آدمهای چاق دستپخت خوبی دارند.

آیا می دانید: کم تحرکی باعث پیر شدن زودرس می شود. در دوقلوهای همسان، کسی که فعالیت 

و تحرک کمتری دارد زودتر پیر می شود.

آیا می دانید: ماده شیمیایی )Bisphenola(اسکناس و نوشته های جوهری فاکتورهای خرید بعد 

از10ثانیه جذب دست می شود که سرطان زاست.

بازنشسته
 نشریه پیام برای همکارمان 

قلعه  محمد  و  محمدپوری  حسن  محمد 
نوعی از همکاران شرکت تبصره دو سبزوار 
آمدند  نائل  بازنشستگی  افتخار  ب��ه  ک��ه 

آرزوی توفیق و سربلندی دارد

همکاران اداره خدمات عمومی: از راست باال : حسین اخگری - محمد 
قائمی پور - علی خلیلی- سیدحسین سلطانی-علیرضا کمانی

از راست پایین : محمد چنارانی- ابوتراب حریمی - رضا براتی - هادی 
کوشکی - علیرضا عابدزاده - مسعود باقری - علی زحمتی


