آب میراث گذشتگان نیست
امانت نسل آینده است.
در حفظ این امانت بکوشیم
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برگزاری دوره آموزشي صرفه جويي در مصرف آب
و برق ويژه ائمه جماعات

بازدید از روند پیشرفت
تصفیه خانه فاضالب در دست
احداث شیراز
شاهین پاكروح ،معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور
و بهنام وکیلی ،مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضالب
از روند پیشرفت تصفیه خانه فاضالب در دست احداث شیراز بازدید کردند

برگزاری کارگاه آموزشی

آسیب شناسی حوادث در آبفا شیراز

کارگاه آموزشــی آســیب
شناسی (( )HSEسالمت ،ایمنی
و محیط زیســت) در تاالر آب
شــرکت آب و فاضالب شیراز
برگزار شد.
در راســتای رفــع نیازهــای
آموزشــی و توانمنــد ســازی
کارکنان در حوزه آموزش های
 ،HSEبه ویژه مدیریت حوادث
و چگونگی واکنش مناسب در
شرایط اضطراری به همت دفتر
آموزش و تشکیالت و نیز اداره

حفاظت ،ايمني و سالمت كار
دوره آموزشــی  HSEدر تاالر
آب از ســاعت 8تا  12برگزار
شد.
در این دوره آموزشی یک روزه
مدیــر عامل ،مدیران ارشــد،
مدیــران پروژه ها ،مهندســان
مشــاور ،پیمانکاران و دســت
اندرکاران ،ناظران و مســئوالن
 HSEشــرکت آب و فاضالب
شیراز شرکت داشتند.
ادامه در صفحه 3

برگزاري سومین جشنواره فرهنگي ورزشي
هيئت ورزش صنعت آب و برق استان فارس
ويژه فرزندان دختر

پاكــروح  :بایســتی بــا این
نگرش کار کنیــم که تصفیه
خانه فاضالب در دست احداث
شیراز به یک محیط تحقیقاتی
و دانشگاهی تبدیل شود.

گردهمایی " عفاف و حجاب " در آبفا شیراز
برگزار شد
معرفی پیشنهاد دهندگان
برتر  6ماهه اول
سال جاری

وکیلــی  :در احداث تصفیه خانه
کــه پروژه مهمی تلقی می شــود
باید بــه بهره بــردار توجه ویژه
شــود و هنگام نصــب تجهیزات
بهره بردار نیز حضور داشته باشد.

برگزاری " سمينار آموزشي اخالق کاری

ويژه مامورين قرائت كنتور" در آبفا شیراز

قهرمانی تیم آمادگي
جسماني برادران آبفا شیراز
برای ششمین سال متوالی

قهرمانی تيم آمادگي جسماني
خواهران آبفا شيراز در مسابقات
صنعت آب و برق استان

2
برگزاری دوره آموزشی آداب پذیرایی
و تشریفات در آبفا شیراز
دوره آموزشــی آداب پذیرایی و تشریفات با
حضــور  40نفر از تمامی نیروهای خدماتی و
پیمانکار مربوطه ،مدیران و کارشناسان امور
عمومی در سالن اجتماعات آبفا شیراز برگزار
گردید.

این دوره آموزشی دو روزه با هدف آشنایی
کارکنــان خدماتــی بــا اصــول پذیرایی و
تشریفات در تاریخ  11و  18مهرماه برگزار
شد.
دفتر آموزش و تشکیالت در راستای راهبرد
آموزش پرسنل در بخش خدمات و تشریفات
اداری در محیــط کار اقدام به برگزاری این
کارگاه آموزشی نموده است.
شــرکت کنندگان در ایــن دوره با مباحثی
شــامل اســتانداردها و ویژگی های ظاهری
کارکنان تشــریفات پذیرایــی و آبدارخانه،
بهداشــت فردی ،محیط وظروف پذیرایی و
مواد غذایی ،چگونگی نگهداری مواد غذایی،
الگوهای رفتــار اداری ،آداب معاشــرت و
تکریــم ارباب رجــوع و مشــتری مداری،
چیدمان میــز پذیرایی ،اصول ارتباطات موثر
با مدیران ،همکاران و میهمانان آشنا شدند.
مدرس این دوره مهرداد فرشــیدی ،دکترای
مدیریت جهانگردی و هتلداری بود.
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از حضرت امام حسن (ع) سؤال شد :زهد چيست ؟
فرمود :رغبت به تقوي و بي رغبتي به دنيا.

بازدید از روند پیشرفت تصفیه خانه فاضالب در دست احداث شیراز

شاهین پاكروح ،معاون هماهنگی و پشــتیبانی شرکت مهندسی آبفای
کشــور و بهنام وکیلی ،مدیر نظارت بر بهبــود روش های بهره برداری
فاضالب از روند پیشرفت تصفیه خانه فاضالب در دست احداث شیراز
بازدید کردند.
شاهین پاكروح ،معاون هماهنگی و پشــتیبانی شرکت مهندسی آبفای
کشــور و بهنام وکیلی ،مدیر نظارت بر بهبــود روش های بهره برداری
فاضالب از روند پیشرفت تصفیه خانه فاضالب در دست احداث شیراز
و اقدامات انجام شده بازدید کردند.
در ایــن بازدید ا...بخش نظر پور ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آبفا
شیراز و معاونین شرکت آبفا شیراز و مدیران مربوطه حضور داشتند.
شــاهین پاكروح ،معاون هماهنگی و پشتیبانی شــرکت مهندسی آبفا
کشور ضمن تقدیر از فعاليتهاي مجموعه آبفا شیراز گفت :بایستی با
این نگرش کار کنیم که تصفیه خانه فاضالب در دست احداث شیراز
به یک محیط تحقیقاتی و دانشگاهی تبدیل شود.

بهنام وکیلی ،مدیر نظارت بر بهبود روشــهای بهره برداری از فاضالب
با تقدیر و تشکر از تمام کسانی که در این پروژه دست اندرکار بودند
گفــت :در احداث تصفیه خانه که پروژه مهمی تلقی می شــود باید به
بهره بردار توجه ویژه شــود و هنگام نصب تجهیــزات بهره بردار نیز
حضور داشته باشد.
ا...بخش نظرپور ،مدير عامل شــركت آب و فاضالب شــیراز با ارايه
گزارشــي از عملكرد شــركت ،وضعیت آبفا شــیراز و روند پیشرفت
تصفیه خانه فاضالب را تشریح کرد.
بهمن بهروزی ،معاون توسعه و مهندسی آبفا شیراز نیز با تاکید بر اتمام
به موقع تصفیه خانه فاضالب شــیراز گفت :اتمام تصفیه خانه فاضالب
شیراز با توجه به مبحث زیست محیطی که دارد به موضوعی پر اهمیت
برای تمامی دستگاه های ذیربط تبدیل شده است.
مشــاور پیمانکار نیــز در جریان این بازدید نســبت به ارائه گزارش
وضعیت تصفیه خانه و میزان پیشرفت کار پرداخت.

برگزاری" سمينار آموزشي اخالق کاری ويژه مامورين قرائت كنتور" در آبفا شیراز

انتصاب مدیر دفتر
مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل آبفا شیراز

از آنجا که ماموران قرائت به عنوان حلقه ارتباطی صنعت آب و مردم
هستند و قرائت صحیح ،توزیع به موقع صورتحساب ،دقت در لوازم
اندازه گیری و گزارش عیب و نقص یکی از گام های موثر کاهش
تلفات آب است لذا واحد آموزش و تشکیالت اقدام به برگزاری
سمينار آموزشي ويژه مامورين قرائت كنتور با عنوان " اخالق کاری"
کرده است.

سرفصل های این دوره شامل:

محمدعلی شــرفی به ســمت مدیــر دفتر
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شــرکت
آبفا شیراز منصوب شد.
در حکمــی که به همین منظور از ســوی ا...
بخش نظرپــور ،رئیس هیــات مدیرعامل و
مدیرعامل صادر شــد آمده اســت :نظر به
شايستگي و تجارب شــما طی این حکم به
مدت دو ســال به سمت مدیر دفتر مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفا شیراز
منصوب می شوید.

• رعایت شئونات اسالمی و اخالق کاری در هنگام انجام وظیفه
• رعایت سایر مقررات عمومی شرکت مانند عدم غیبت غیرموجه،
بهداشت کار ،نظم و انضباط کاری و اخالق حسنه و اصول آموخته در
دوره های آموزش
• دقت و سرعت در انجام امور محوله و حس مسئولیت و تعهد در
انجام کار
• رعایت وضع ظاهری و پوشش مناسب و همراه داشتن کارت شناسایی
معتبر و الصاق آن به پیراهن
• راهنمایی در مورد عدم تخلف از مقررات و عدم چشم پوشی از
خطای مشترکین

• ارائه گزارش تخلفات
• افزایش توانمندی روابط اجتماعی (رفتاری و گفتاری)
• مشارکت در بهبود روند قرائت و ارائه راهکارهای جدید
• مراعات مسائل مربوط به حفاظت ،ایمنی و حراست از محیط کاری و
راز نگهداری کلیه مباحث اداری و شخصی
• باال بردن دانش و توان حرفه ای (از قیبل شناخت انواع کنتور و قرائت
آن ،نحوه قرائت کنتورهای فرعی ،بررسی عملکرد کنتور و ...
• الزام استفاده از کارت شناسایی مورد تایید در هنگام مراجعه به
درب منازل (به صورت الصاق یا آویز)
این سمینار با حضور بیش از 100نفر از ماموران قرائت کنتور به همراه
نمایندگان پیمانکار ،کارشناسان مشترکین و مديران مناطق در تاالر
آب شرکت آب و فاضالب شیراز در طی دو روز برگزار شد.
جلسه اول سمینار در تاریخ پنجشنبه  95/6/18از ساعت  14تا
 18با تدریس مصطفی شهبازی (کارشناسی ارشد علوم ارتباطات) و
جلسه دوم روز جمعه  95/6/19از ساعت  8تا  12با تدریس ساسان
سلیمانی  /حسن حیدری (مدیران حوزه خدمات مشترکین و درآمد)
در تاالر آب شرکت آبفا شیراز برگزار شد.

امام مهــدی (عج) :نفع بردن از من در زمان غيبتــم مانند نفع بردن از
خورشيد هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ايمني بخش
اهل زمين هستم  ،همچنانكه ستارگان ايمني بخش اهل آسمانند .
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گردهمایی عفاف و حجاب در آبفا شیراز برگزار شد

در اولین روز از ماه حج و مصادف با ســالروز پیوند آسمانی و ازدواج
حضــرت علی (ع) و حضــرت فاطمه (س) گردهمایــی با حضور زهرا
یقطین ،عضو شورای اسالمی شهر شیراز در سالن کنفرانس شرکت آب
و فاضالب شیراز و بانوان همکار برگزار شد.
گردهمایــی عفاف و حجاب با همکاری مشــاور امور زنان و خانواده و
دبیر کمیته عفاف و حجاب و روابط عمومی و آموزش همگانی و شورای
فرهنگی در سالن کنفرانس شرکت آبفا شیراز برگزار شد.
در این جلسه زهرا یقطین ،عضو شورای اسالمی شهر شیراز و کارشناس
حوزه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استانداری
حضور داشت که ضمن گرامیداشت این روز مبارک با اشاره به اهمیت
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ؛ اجــرای برنامه های کیفی را از جمله
اولویت ها عنوان کرد.
زهرا یقطین با اشــاره به لزوم رعایــت حجاب و عفاف گفت :بانوان ما
امروز وظیفه بسیار سنگینی در قبال حفظ حجاب و عفاف و نقشی بسیار
مهــم و غیر قابل جایگزینــی در تامین امنیت روحی و روانی و ســالم
ســازی جامعه دارند .رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آبفا شــیراز در
این مراســم به تعریف مفهوم عفاف و حجاب و تأثیر رعایت حجاب و
عفاف فردی در جامعه پرداخت.

ا...بخــش نظر پور از برتری آبفا شــیراز در زمینه عفاف و حجاب خبر
داد و اظهار کرد :آبفا شیراز همواره در زمینه حجاب و عفاف اقدامات
ارزشمندی را داشته و همچنین موفق به حصول رتبه برتر در این زمینه
در بین دستگاههای اجرایی مختلف شده است.
وی تصریح کرد :بر اســاس احادیث و روایات ،پیامبر بزرگ اســام و
ائمــه اطهار (ع) نیز همواره بر حفظ حجاب و عفاف تاکید داشــته اند
و یکــی از راه های عــزت و تقرب به درگاه خداونــد متعال را حفظ
حجاب و عفاف دانسته اند .محمد رحیم رنجبران با تاکید بر رتبه های
برترشرکت در زمینه های دینی خاطر نشان کرد :حجاب جلوه ظاهری
و عفاف صیانت از درون است.
وی افزود :مدیریت آبفا شــیراز با پیش بینی و اجرای برنامه ها و طرح
هایی در حوزه حجاب و عفاف نســبت به تقویت و ارتقا جایگاه حجاب
و عفاف پیشقدم بوده است.
همچنین در این مراســم با حضور عضو شــورای اســامی شهر شیراز
و کارشــناس حوزه ســتاد صیانــت از حریم امنیــت عمومی و حقوق
شــهروندان استانداری از فعاالن و اعضای کمیته عفاف و حجاب تقدیر
شــد و همچنین هدیه و بســته فرهنگی به بانوان همکار شرکت آب و
فاضالب اهدا شد.

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی حوادث در آبفا شیراز
ادامه از صفحه اول
مدرس دوره آموزشــی،
عبــد الکریــم زرنگ ،
مشــاور معــاون منابع
انسانی و بهبود مدیریت
شرکت مهندســی آبفا
کشور بود .رئیس هیات
مدیره و مدیر عامل آبفا
شــیراز در این کارگاه
طــی ســخنانی اظهــار
داشت :باید به سمت و
سویی برویم که همچنان
در شرکت پیشرو باشیم
و در ســطح اســتان هر
ساله رتبه اول را کسب
کنیم .ا ...بخش نظرپور تصریح کرد :شــرکت آبفا شیراز با جدیت به
دنبال اجرای آیین نامه ها و دســتورالعمل های وزارت در این خصوص
بوده و یکی از اقدامات مؤثر در این مورد برگزاری دوره های آموزشی
می باشــد .وی با تقدیر از تالش همکاران و پرسنل آبفا شیراز گفت:
باید در امر سالمت و ایمنی دقت شود تا مشکلی پیش نیاید.
عبدالکریم زرنگ با اشــاره به ســه مولفه اعتماد ،انسجام و مشارکت
ســرمایه اجتماعی به الزامات الگــوي  HSEو تطبيق آن با ســاختار
پروژه هاي عمراني پرداخت.
مشاور معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آبفا کشور

همچنین بر شناســايي
خطــرات  ،HSEارزيابي
ريســك و روش هــاي
كنترل ريسك خطرات،
پاســخگويی به شرايط
اضطــراري ،بررســي
حــوادث ،الزامات HSE
پيمانكاران اشــاره کرد.
وی در ایــن کارگاه با
مســئوليت هاي حقوقي،
ضوابط و مقررات موجود
در زمينه مسايل ايمني و
بهداشت بر لحاظ نمودن
مسايل  HSEتاکید کرد.
عبدالرضــا اوالد ،رئیس
اداره حفاظت ،ایمنی و ســامت کار نیز بر اهمیت  HSEدر ســامت و
صیانت تاکید کرد و گفت :علم ایمنی نیاز به توجه دارد و با داشتن این
علم می توان مانع وقوع حوادث قابل پیش بینی شد .همچنین علی تقی
زاده ،مدير دفتر بهبود بهره وري و تحقيقات با تاکید بر اصول و مباني
بهداشت ،ايمني و محيط زيست و ضرورت آن در طرح هاي عمراني و
پيش بيني آن در چرخه عمــر پروژه ها و همچنين انواع خطرات HSE
پرداخت.
•  HSEحــرف اول كلمــات ( Healthبهداشــت) ( Safety ،ايمنــي) و
( Environmentمحيط زيست) است

3
برگزاری دوره آموزشي
صرفه جويي در مصرف
آب و برق
ويژه ائمه جماعات

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي فارس ،اقدام
به برگــزاری دوره آموزشــي صرفه جويي در
مصرف آب و برق ويژه ائمه جماعات نمود.
ایــن دوره آموزشــی با هدف آگاه ســازی و
اطالع رســانی به ائمه جماعــات صنعت آب و
برق اســتان فارس در خصوص نحوه مدیریت
مصــرف و راهکارهای صرفه جویی در مصرف
آب و برق برگزار شد.
تدریس این دوره  6ســاعته را حجت االسالم
و المســلمين علی يزدانپرســت مشاور وزير و
مدير امور فرهنگي وزارت نيرو به همراه دیگر
اساتید بر عهده داشت.
این دوره در محل مركز آموزش هاي تخصصي
شماره  1مجتمع فارس برگزار شد.

برگزاری جشن بزرگ
عید غدیر در شرکت آبفا شیراز

جشــن بزرگ عیــد غدیر در شــرکت آب و
فاضالب شیراز برگزار شد.
در فرهنگ شیعه و روایات اهلبیت(ع) از عید

ویژه سخن گفته شده
سعید غدیرخم با عظمت 
و از آن با القــاب و ویژگیهای ممتاز نام برده
شده است.
در همیــن راســتا ویژهبرنامه ای به مناســبت
گرامیداشت دهه والیت و عید غدیر خم همراه
با برگزاری اين جشن به همت روابط عمومی و
شورای فرهنگی با هنرمندي جمعي از هنرمندان
صداو سیمای اســتان و با حضور پرسنل ،مدیر
عامل و مديران شــرکت آب و فاضالب شیراز
در تاالر آب این شركت برگزار شد.
در این مراســم دو نفر از برگزیدگان مسابقه
مقاله نویســی با عنوان حضرت زهرا (س) نیز
معرفی شدند.
طاهره جدی و حسن حیدری برندگان مسابقه
مقاله نویسی بودند که از آنان تقدیر و به رسم
یادبود هدایای نفیسی به آنان اهداء شد.

4

امــام جواد (ع) :صبر را بالش كن  ،و فقر را در آغوش گير  ،و شــهوات
را به دور انــداز  ،و با هواي نفس مخالفت كن  ،و بدان كه در برابر ديده
خدايي ،پس بنگر كه چگونه اي.
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آثار و فوائد خواندن نماز اول وقت

تكريم
(مشتري مداري)
تكريم ارباب رجوع:
پيامبــر اكرم (ص) :بهترين شــما براي مردم
سودمندترين آنها است به مردم
امام علي (ع)  :كوشش براي اصالح امور مردم
از كمال سعادت است.
امــام صادق (ع) :اگر كســي از بــرادر ديني
اش در انجام كاري كمك خواســت و جهت
بــرآوردن حاجت او با تمام تالش اقدام نكرد
هر آينه به خدا و رسول خدا و مومنين خيانت
كرده است.
مــا كاركنان چه به عنوان يك فرد مســلمان
و چه به عنوان يــك كارمند وظيفه داريم در
انجام وظايف و تكاليــف خود از هيچ اقدامي
جهت حل مشكل مردم دريغ نورزيم.
توصيه هاي ذيل جهت تكريــم ارباب رجوع
به كليــه كاركنان زحمتكش اعالم مي گردد.
اميــد آن داريم كه در اجــراي طرح فوق كه
يك وظيفه ديني  ،اخالقي و كاري است موفق
باشند:
• رضايت ارباب رجوع ( مشتري ) هدف اصلي
سازمان ما است.
• در انجام وظايف رضايت خداوندي در نظر
گرفته شــود و هيچ تبعيضي بين ارباب رجوع
قائل نشويد.
• امور را بر اســاس ضوابط نه بر اساس روابط
انجام دهيد.
• تا حد امــكان فرايند انجــام كارها راحتر،
كوتاه تر و شفاف تر كنيد.
• جهت ارائه خدمات موثــر به ارباب رجوع
اطالع رساني مناسب انجام دهيد.
• اســناد و مدارك مورد نياز و شــرايط ارائه
خدمات را در كنــار درب اطاق هايتان نصب
كنيد.
• در اوقــات اداري در محــل كارتان حضور
داشته باشيد.
• در هنــگام مرخصي و ماموريت اداري حتم ًا
زمان برگشت خود را به همكاران اطالع دهيد
تا ارباب رجوع بال تكليف و سرگردان نماند.
• تبســم يك زبان همگاني اســت كه مردم
سرتاسر دنيا آن را درك مي كنند.
• خود را به جاي ارباب رجوع بگذاريد.
• كار ارباب رجوع را به تاخير نياندازيد.
• اگر كاري نمي توانيــد برايش انجام دهيد
يا در حيطه وظايف شــما نيســت با متانت و
خوشــرويي راهنماي اش كنيد تا تكليف خود
را بداند.

هر سازمان موفقي به ارباب رجوع
مي انديشد

حضرت امام صادق (علیه السالم) درباره خواندن
نماز در اول وقت میفرمایند:
تستحب فی ا َ َّو ِل األَ ِ
وقات»،
«الصلو ُة
ُّ
خوانــدن نماز در اول وقــت و در اولین فرصت،
کاری مستحب و پاداش افزاست.
(بحاراالنوار ،ج  ،80ص )13
همچنیــن از آن حضرت نقل شــده که نماز اول
وقت« ،خشنودی کردگار» را به همراه دارد.
برآورده شدن خواستهها از دیگر اثرات و برکات
خواندن نماز اول وقت است.
حضرت عبدالعظیم حسنی از امام حسن عسکری
(علیه السالم) روایت میکند که فرمود« :خداوند
متعال با حضرت موسی (علیه السالم) تکلم کرد،
حضرت موسی(علیه السالم) فرمود :خدای من! کسی که نمازها را در وقتش به
جای آورد چه پاداشی دارد؟ خداوند فرمود :حاجت و درخواستش را به او عطا
میکنم و بهشتم را برایش مباح میگردانم».
(بحاراالنوار ،جلد ،82صفحه )204

در حدیثی از امام علی (علیه الســام) آمده است
كه فرمودند :كسی كه بر اطاعت صبر كند خداوند
برای او ششــصد درجه بنویسد كه فاصله ی هر
درجه از پایان زمین تا عرش می باشد.
پیامبر اعظم(صلــی اهلل علیه و آلــه) در حدیثی
برطــرف شــدن گرفتــاری و ناراحتــی را بــه
اقامهکننــدگان نماز اول وقت نویــد میدهند و
میفرمایند« :بندهای نیست که به وقتهای نماز
و جاهای خورشید اهمیت بدهد ،مگر این که من
سه چیز را برای او ضمانت میکنم :برطرف شدن
گرفتاریها و ناراحتیها ،آســایش و خوشــی به
هنگام مردن و نجات از آتش».
(سفینة البحار ،جلد  ،2صفحه )42
درســت اســت که اگر نمازگزار ،نماز خود را در آخر وقت هم بخواند انجام
وظیفه کرده اســت ،اما از آنجا که کار ،مربوط به پروردگار و بر کارهای دیگر
مقدم اســت ،چنانچه آن را بدون عذر به عقب بیندازد ،مســئول است و باید
پاسخگو باشد.

گفتگو با محمد امین آبادیان

محمد امین آبادیان با  16سال سابقه کار در
آبفا شــیراز دارنده مقام اول رشته قرائت
قرآن در یازدهمین دوره مســابقات قرآنی
وزارت نیرو اســت .وی از همان ســال های
اول حضور خود در مسابقات قرآنی توانست
از رقبــای جدی و باتجربه خــود که بعضی از
آنها سابقه حضور در چندین دوره ،مسابقات
را داشتند عبور کرده و مقام کسب کند.
کســب این مقام ارزشــمند بهانه ای شد تا گپی
خودمانی با این همکارمان داشته باشیم:
• تا به حال در چند دوره مسابقات قرآني شركت
كرده و چه رتبه هایی را کسب نموده اید؟
* در طــول این ســال ها در مســابقات مختلفی
شــرکت کرده ام که برخی از عناوین به دســت
آمده عبارتند از :نفر اول مســابقات وزارت نیرو،
نفر اول شــرکت های آبفای شــهری و روستایی
سراسر کشور ،کســب مقام اول استان در سطح
وزارت نیرو چند ســال پی درپی ،کسب رتبه اول
مســابقات اســتانی وزارت کار و تامین اجتماعی
چند ســال متوالی ،رتبه اول اســتان در مسابقات
دانشجویی ،کســب رتبه اول در مسابقات تواشیح
و همخوانی استان ،کسب مقام اول اذان در استان
و دوم در کشور
• پیشبینــی ایــن کــه امســال بــا حضــور
شــرکتکنندههای بــا تجربه موفق به کســب
باالترین نمره و رتبه ممتاز شوید را داشتید؟
* به هرحال شرکت کننده ها با تمام توان حاضر
شده بودند ولی با توجه به تجربه 20ساله ای که
در مســابقات مختلف کشوری و استانی داشتم به
این نتیجه امیدوار بودم چون بار اول نبود.
• هم اكنــون در زمينه قرآنی چــه فعاليت هايي
داريد؟
* در حال حاضــر در چند دارالقرآن مشــغول
به تدریسم ،در کســوت داور ،مسابقات مخنلف
استانی را داوری می کنم و سرپرستی مطرح ترین
گروه تواشیح استان " گروه طاها" را برعهده دارم.
• مهمترین دســتاوردی که فعالیت قرآنی برای
شما به همراه داشته است چه چیزی بوده است؟

* قرآن همیشــه باعث شــده تا در زندگی حد
و مرزی بــرای خودم تعیین کنــم و همچنین در
پیشامدها و بحران های زندگی اطمینانی خاص و
قوت قلب داشته باشــم .خیلی از دوستانم من را
فردی آرام می دانند که فکر می کنم دلیلش تاثیر
تالوت قرآن است.
• تعریف شما از یک قرائت استاندارد چیست؟
* یک قرائت اســتاندارد باید به طور همزمان هم
بــه مقوله صوت و لحن و هم وقف و ابتدا و تجوید
توجه داشته باشد ،البته تالوت باید اول دلی باشد.
• اولین چیزی که در مســابقات سراســری قران
کریم توجه شما را جلب کرد چه چیزی بود؟
* مسابقات سراسری همیشــه هیجان و استرس
باالیــی دارد و این نکته شــاید جالب باشــد که
شخصی که پشــت رحل می نشیند باید در کمتر
از  5دقیقه چنان تاثیری بر مخاطب و داور بگذارد
که زبان تحسین همه گشوده شود.
• در پایان اگر صحبت خاصی مانده بفرمائید؟
* از جناب آقای مهندس نظرپور ،مدیریت محترم
عامل و جناب آقای انتظــار مهدی ،مدیر محترم
روابــط عمومی که در طول این چند ســال توجه
ویژه ای به مســایل فرهنگی و قرآنی داشــته اند
تشکر می کنم.
یازدهمین دوره مســابقات قرآنــی وزارت نیرو در
مرحله اســتانی در شــیراز در شش رشته قرائت
تحقیق ،قرائت ترتیل ،حفــظ ،مفاهیم قرآن کریم،
زبانآمــوزی و تحقیــق موضوعی برگزار شــد و
مسابقات کشــوری نیز در آذر ماه امسال در شهر

یزد برگزار خواهد شد.

تسبیحات
حضرت فاطمه زهرا (س)
و فواید و اسرار آن
تســبیح حضرت زهرا (س) از آثــار و برکات
بســیاری برخوردار است که با توجه به روایات
اسالمی به پاره ای از آن اشاره می شود.
 .1آمرزش گناهان
امــام صادق (ع) می فرمایــد :هر کس پس از
اتمــام نماز واجب و قبــل از آن که حالت نماز
را بر هم زند  -در همان حالت نشســته و رو به
قبله  -تســبیح حضرت فاطمه (س) را به جای
آورد گناهان او بخشیده می شود.
 .2نجات از بدبختی
امــام صادق (ع) میفرمایــد :ای ابا هارون! ما
بچه هــای خــود را همان طور که بــه نماز امر
ّ
می کنیم ،به تســبیح حضــرت فاطمه (س) نیز
امر می کنیم .تو نیز بــر آن مداومت کن؛ زیرا
هرگز به شقاوت نیفتاده است ،بندهای که بر آن
مداومت نموده است.
 .3پاداش بهشت
امام صــادق (ع) می فرماید :هر کس تســبیح
فاطمــه (س) را در نماز واجب و قبل از این که
از حالت جلوس تشهد و سالم خارج شود به جا
آورد ،خدا بهشت را بر او واجب کند.
 .4بسیار به یاد خدا
امــام صادق (ع) درباره آیــه «اذکروا اهلل ذکرا
کثیرا» می فرماید :کســی که تســبیح حضرت
فاطمــه (س) را بگوید ،خدا را به ذکر کثیر یاد
کرده است .و نیز می فرماید :هر کس شب را با
تسبیح حضرت فاطمه (س) سپری کند از مردان
و زنانی باشد که خدا را زیاد یاد می کنند.
 .5سپری در برابر شیطان
ی فرماید :هر کس تسبیح حضرت
امام باقر (ع) م 
فاطمه (س) را به جا آورد و پس از آن استغفار
کند ،مورد مغفرت قرار می گیرد و آن تسبیح به
زبان صد است و در میزان (اعمال) هزار (ثواب)
دارد و شــیطان را دور کرده و خدای رحمان را
خشنود مینماید.

امام عســکری (ع)  :هر كه به نشستن در جاهاي معمولي مجلس بسنده
كند ،خدا و فرشتگان بر او رحمت مي فرستند تا برخيزد.
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خواندنی :

با این نوشیدنی ســموم بدنتان را
دفع کنید
غالب افراد قهوه و چای را جزو نوشــیدنیهای مورد عالقه خود میدانند و
کمتر به نوشــیدن آب توجه دارند و چون آن را نوشیدنی خنثی میدانند،
اغلب تمایــل چندانی به مصرف آن ندارند اما بــا اضافه کردن مقداری
آب لیموترش به آب آشــامیدنی میتوان از فوائد شــگفتانگیز هر دوی
آنها برای سالمت بدن بهرهمند شــد .اضافه کردن آب لیموترش به آب
آشــامیدنی ،این نوشیدنی سالم و مفید را لذت بخشتر میکند و همزمان
فوائد لیموترش را نیز به بدن میرســاند .از فوائد ترکیب لیموترش و آب
بر سالمت بدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 مراقبت از پوست:بسیاری از محصوالت آرایشــی با هدف شفافسازی و حفاظت از پوست
تولید میشــوند اما اغلب بهای آنها باالســت و در مواردی نیز با پوست
ســازگار نبوده و نتیجه عکس دارند .مصرف این نوشیدنی طبیعی عالوه بر
تاثیرگذاری بر روی پوســت از میزان جوشهای سرسیاه و چین و چروک
پوست میکاهد.
 سالمت سیستم گوارشی:مشــکالت گوارشی جزو بیماریهای شایع اســت اما ترکیب آب گرم و
لیموترش راهحلی موثر برای بهبود ناراحتیهای گوارشی است.
 تصفیه خون:افــراد در طول روز مــواد خوراکی متفاوتی مصــرف میکنند که حاوی
طعمدهندههای مصنوعی هســتند و به ایجاد سموم در خون منجر میشود.
ترکیب آب و لیموترش از خاصیت پاککنندگی خون برخوردار اســت و
سموم خون را دفع میکند.
 سالمت دهان:ترکیــب آب و لیموترش با کاهش تنفس نامطبوع ،جلوگیری از خونریزی
لثه و کاهش درد دندان به سالمت دهان کمک میکند.
 کنترل فشارخون باال:لیموترش به دلیل حاوی بودن پتاسیم میتواند فشارخون باال را کنترل کند
و از حالت تهوع میکاهد.

10دلیل
برای خوردن بیشتر هویج

-

سالمت روان:
آب لیموترش از خاصیت آرامســازی و کاهش اســترس و افسردگی نیز
برخوردار است.
 سالمت دستگاه تنفسی:آب لیموترش از میزان خلط سینه میکاهد و به افراد مبتال به بیماری آسم
کمک میکند تا راحتتر نفس بکشند.
 خاصیت ضدپیری:آب لیموترش با کاهش تولید رادیکالهای آزاد از پیری زودرس پوست و
آسیب دیدن آن میکاهد.
عالوه بر موارد فوق این نوشیدنی ســالم خاصیت ضدباکتریایی نیز دارد.
آب لیموتــرش به دلیل دارا بودن این خاصیــت با عفونتهای گلو مقابله
میکند .اگر استفاده از آب نمک برای تسکین گلودرد موثر نبود میتوانید
از ترکیب آب و لیموترش استفاده کنید.

دهان شویه بهتر است یا خمیر دندان؟

در واقع با یک بار دهان شــویه کردن ســاده ،تقریب ًا  100درصد باکتری ها از
سطح دندان ها پاک می شود ،در حالی که مسواک زدن بیشتر بر روی دندان ها
تمرکز دارد که تنها  25درصد سطح آنها را پاک سازی می کند .حتی در صورت
مســواک زدن مرتب و نخ دندان زدن ،باز هم مقداری باکتری البه الی دندان ها
(در دهان) به جا می ماند .در این تحقیق مشخص شد که دوبار در روز استفاده از
دهان شویه میکروب کش ،به اضافه مسواک زدن مرتب ،می تواند به شکل بارزی
میزان تجمع جرم ها و بروز التهاب لثه را کاهش دهد.
محققــان در این زمینه طی تحقیقــی  6ماهه بر روی  139فرد بزرگســال که
وضعیت جرم دندانی آنها خفیف تا متوســط بود ،بررسی هایی انجام داده و آنها
را به دو گروه تقســیم کردند .اعضای گروه اول دندان هایشــان را مسواک زده
و دوبار در روز از دهان شــویه میکروب کش اســتفاده می کردند؛ اعضای گروه
دوم دندان هایشــان را مســواک زده و دوبار در روز از یک دهان شویه دارونما
استفاده کردند.
نتایج نشــان داد گروهی که از دهان شــویه میکروب کش استفاده کرده بودند،
میــزان بروز و تجمع جرم ها حدود  26.3درصد در آنها کمتر بود .عالوه بر این،
در همان گروه ،حدود  20.4درصد کاهش التهاب لثه گزارش شد.
بعــد از این تحقیــق  6ماهه ،تقریبــ ًا  100درصد از شــرکت کنندگانی که از
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دهان شویه میکروب کش اســتفاده می کردند در میزان التهاب لثه آنها کاهش
چشمگیری دیده شد ،در شــرایطی که تنها در  30درصد از افراد گروهی که از
دارونما استفاده کردند ،این نتیجه به دست آمد.
اکثر افراد دندان هایشان را کمتر از یک دقیقه مسواک می زنند ،که باید حداقل
بــه مدت دو دقیقه این کار را انجام دهنــد .عالوه بر این ،تنها  2تا  10درصد از
افراد به شکل درست و مرتب از نخ دندان استفاده می کنند .دوبار در روز استفاده
از دهان شــویه میکروب کش هم از دیگر راه های مبارزه با میکروب هاست که
می تواند در برطرف کردن مشکالت سالمت دهانی ،تأثیر بسزایی داشته باشد.
آب از دیدگاه هنر :
علی اسدی

 - 1بتاکاروتن:
هویجها سرشــار از این آنتیاکســیدان قوی
هستند که در بدن تبدیل به ویتامین  Aمیشود
و برای سالمت پوست تاثیر فوقالعادهای دارد.
 - 2هضم:
مصرف هویج باعث افزایش بزاق در دهان شده
و مواد معدنی اساســی ،ویتامینها و آنزیمهایی
را کــه موجب هضــم بهتر غذا میشــوند برای
بــدن فراهم میکند .مصرف منظم این ســبزی
پرخاصیت کمک خوبی برای پیشگیری از ابتال به
زخم معده و دیگر اختالالت گوارشی خواهد بود.
 - 3عناصر قلیایی:
هویجها سرشــار از عناصر قلیایــی بوده که با
ایجاد تعادل در نسبت اســیدی/قلیایی بودن
بدن ،موجب احیا ء و تصفیه خون میشوند.
 - 4پتاسیم:
هویجها منبع خوبی از پتاسیم محسوب شده که
میتوانند سطح سدیم را در بدن کنترل کرده و
در نتیجه به کاهش سطح فشارخون باال در بدن
کمک موثری کنند.
 - 5سالمت دندان:
مصرف هویج موجب از بین رفتن میکروبهای
مضر در دهان شــده و احتمال بروز پوسیدگی
دندان را کاهش میدهد.
 - 6زخمها:
هویج خام یا رنده شــده بــرای بهبود زخمها،
بریدگیها و التهابات کاربرد موثری دارد.
 - 7فیتونوترینتها:
در میــان فیتوکمیکالهای مفیدی که در هویج
موجود است فیتونوترینتی موسوم به فالکارینول
وجود دارد که میتواند خطر بروز سرطان روده
را کاهش داده و موجب سالمت کلی این بخش
از بدن گردد.
 - 8کارتنوئیدها:
هویجهــا سرشــار از کارتنوئیدها بــوده که
میتوانند قند خون را تنظیم کنند.
 - 9فیبر:
هویجها سرشــار از فیبر خوراکی هســتند که
میتوانند سطح کلســترول بد ( )LDLکه بدن
نیازی به آن ندارد را کاهش داده و نیز ســطح
کلســترول خوب ( )HDLرا که بدن به آن نیاز
دارد ،افزایش داده و با کاهش لختههای خونی
کمک کنــد و از بیماریهای قلبی پیشــگیری
کند.
 - 10چشم ،مو ،ناخن و غیره !
مواد مغــذی موجــود در هویــج میتوانند با
سمزدایی بدن و سلولســازی جدید ،موجب
سالمت چشم ،پوست ،مو ،ناخن و غیره شوند.
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پیشنهادهای اجرا شده

عنوان پیشنهاد :

امام کاظم (ع)  :مشــورت با خردمند خيرخواه  ،يمن و بركت و رشــد و
توفيق از جانب خداســت  ،چون خردمند خيرخواه به تو نظري داد  ،مبادا
مخالفت كني كه مخالفتش هالكت بار است .
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برگزاری جلسه آموزشی «آشنایی با روش اجرایی جدید نظام پیشنهادها»

ایجاد راه خروج اضطراری
برای تاالر آب

پیشنهاد دهنده:
محمدرضا جهاندیده
پست سازمانی:
کارشناس بودجه
محل خدمت:
دفتر بودجه و بررسی های
اقتصادی  -معاونت برنامه
ریزی و بهبود مدیریت
اقدامات انجام شده:
* ایجاد راه خروج اضطراری برای تاالر آب
در ضلع مشترک بین تاالر و سالن غذاخوری

دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی نظام پیشنهادها جهت کلیه معاونین
و مدیران حوزه های مختلــف ،در تاریخ های  30و  31مردادماه و  17و
 18مهرماه توسط دکتر ســعید فتح اللهی راد دکترای مدیریت و مشاور
شرکت در مهندسی مجدد نظام پیشنهادها در آبفا شیراز برگزار گردید.
از اهــداف مهم برگزاری این دوره ،تغییر روند بررســی و رســیدگی به

پیشنهادها بود.
در حال حاضر  7کمیته تخصصی شامل خبرگان شرکت ،ماموریت بررسی
و رســیدگی به پیشنهادات را به عهده دارند؛ اما در روش نوین ،هر حوزه
مدیریتی در شــرکت به همراه کارشناســان خود ،به صورت تخصصی تر
پیشنهادات واصله را بررسی می کنند.
از مزایای این تغییر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• افزایش سرانه ارائه پيشنهاد
• افزایش درصد مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها
• افزایش کیفیت پیشنهادها و باال رفتن درصد تصویب پیشنهادها و سرانه
پیشنهادهای مصوب
• بهبــود کارآیی فرآیند اجرای پیشــنهادهای مصــوب و افزایش درصد
اجرای پیشنهادها و سرانه پیشنهادهای اجرا شده
• کاهش زمان بررسي پيشنهاد
• کاهش زمان اجراي پيشنهادها
• تقويت فعاليت هاي ترويج و آموزش

پیشنهاد دهندگان برتر
 6ماهه اول سال 95

(بر اساس تعداد پیشنهاد ارائه شده)
* اعشار تعداد پیشنهاد مربوط به سهم
هر فرد در پیشنهاد گروهی می باشد

حسن حيدري
 13پیشنهاد

مرتضي جعفري
 21پیشنهاد

طاهره جدي
 15.5پیشنهاد

مريم بلوچي
 22.5پیشنهاد

مزایای پیشنهاد:
* کاهش احتمال بروز و شدت مخاطرات و
افزایش امنیت جانی پرسنل در هنگام بروز
زلزله و آتش سوزی در تاالر آب
عنوان پیشنهاد :

درج شعارهای صرفه جویی در مصرف آب
بر روی وسایل حمل و نقل عمومی
پیشنهاد دهنده:
یداله روستا
پست سازمانی:
خدمات عمومی
محل خدمت:
خدمــات مشــترکین و
درآمد
اقدامات انجام شده:
* بــا همکاری دفتر روابــط عمومی و آموزش
همگانی بر روی تعداد زیادی از انواع وســایل
نقلیه عمومی شعارهای صرفه جویی در مصرف
آب نصب گردید.
مزایای پیشنهاد:
* اطالع رسانی عمومی شعارهای صرفه جوئی
* پوشش گسترده تر تبلیغات با توجه به سیار
بودن و درد ســترس همگان بودن وسایل نقلیه
عمومی

غالمحسين توحيديان

علی ثابت
 9پیشنهاد

 5پیشنهاد

محمدرحيم رنجبران
 9پیشنهاد

حوزه

را ه آﺳﻤﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ
ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
1
ردیف

حوزه

2

خدمات مشترکین و درآمد

4

مدیریت عامل

5

بهره برداری و تولید

 10پیشنهاد

سرانه پیشنهاد دریافتی به تفکیک حوزه ها
در شش ماهه اول سال جاری

ﺣﺘﻲ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﻢ

برنامه ریزی و بهبود مدیریت

ماهروز پرويزي
 9پیشنهاد

سيدلطف اله مساوات

سعيده جوانمردي
 10پیشنهاد

تعداد پرسنل تعداد پیشنهاد
28

108

مالی و پشتیبانی
3
ﺑﻴﺎﻣﻮزي
ﭘﺮواز را

113

153

6

مهندسی و توسعه

134

108
44

0.39

38
36

38

سرانه
3.86

44

برنامه ریزی و بهبود
مدیریت

تعداد پرسنل تعداد پیشنهاد

28

108

سرانه

3.86

0.41

خدمات مشترکین و درآمد

0.28
0.24

6

108

44

0.41

0.16

مالی و پشتیبانی

سرانه پیشنهادهای دریافتی  6ماهه اول سال  95به تفکیک حوزه ها
3.86

113

44

0.39

4.00
3.50
3.00

مدیریت عامل

134

38

0.28

2.50
2.00
1.50

بهره برداری و تولید

153

36

0.24

1.00
0.16

0.24

0.28

0.39

مهندسی و توسعه

بهره برداری و تولید

مدیریت عامل

مالی و پشتیبانی

0.41

0.50
0.00

خدمات مشترکین و درآمد برنامه ریزی و بهبود مدیریت

مهندسی و توسعه

38

6

اگر ایده ای به نظرتان پیچیده می رسد ،احتمال دهید در مورد آن اشتباه کرده اید،
همه ایده های خوب به طور شگفت آوری ساده هستند

0.16

امام علی (ع)  :ناتوانی آفت اســت  .و شکيبائی شجاعت و زهد ثروت و
تقوی سپر و بهترين همنشين رضايت و خشنودی است.
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آمادگي جسماني برادران آبفا شیراز برای ششمین سال متوالی بر سکوی قهرمانی
در مسابقات صنعت آب
و برق اســتان فارس تيم
آمادگي جسماني برادران
شــركت آب و فاضالب
شــيراز برای ششــمين
سال متوالي در مسابقات
صنعت آب و برق استان
فارس بر سکوی قهرمانی
ایستاد.
بر اســاس تقويم ورزشي
صنعت آب و برق استان
فارس ،مسابقات آمادگي
جسماني برادران يادواره
مرحوم حاج حسين اســدالهي با حضور تيم هاي برق منطقه اي فارس،
آبفا فارس ،توزيع نيروي برق شيراز ،توليد برق فارس ،آبفا شيراز ،توزيع
نيروي برق فارس و آبفا روســتائي فارس به ميزباني شركت آبفا شيراز
برگزار شد .در نتيجه این مسابقات تيم آبفا شيراز با كسب  758امتياز
به مقام قهرماني رســيد تيم برق منطقه اي فــارس با  749امتياز نايب

قهرمان شد و تيم شركت
آبفا روســتائي فارس با
 725امتياز مقام ســوم
تيمي را به خود اختصاص
داد و تيم هاي توزيع برق
فارس ،توليد برق فارس،
آبفا فارس ،توزيع نيروي
برق شــيراز بــه ترتيب
عنوان هاي چهارم تا هفتم
تيمي را به دست آوردند.
اين مســابقات زير نظر
هيئت آمادگي جســماني
اســتان فارس و داوري
گلشني ،پارسا و زماني انجام گرفت .اسامي نفرات تيم آمادگي جسماني
شــركت آبفا شيراز در اين مســابقات عبارتند از :عباس سميعي ،مراد
مرادي ،مجتبي شــباني ،علي نوروزي ،جواد رضائي ،غالمحسين زارعي،
مهدي روســتا و پيمــان زارع .این تیم با مربيگري هومن شــهبازي به
ششمين قهرماني متوالي اين دوره از مسابقات دست یافت.

بانوی ورزشکار آبفا شیراز نايب قهرمان مسابقات پارا بدمينتون كشور شد
در مسابقات پارا بدمينتون قهرماني كشور که
به ميزباني استان تهران برگزار شد ،فاطمه
بلوركش با عضويت در تيم منتخب فارس
مقام دوم انفرادي و مقام سوم تيمي مسابقات
قهرماني كشور را از آن خود کرد .در اين
دوره از مسابقات تيم استان هاي خراسان
جنوبي و اصفهان مقام هاي اول و دوم را به
خود اختصاص دادند .شايان ذكر است فاطمه
بلوركش به تمرينات تيم ملي پارا بدمينتون
دعوت شد.

گفتگو
پس از کسب این افتخار تحسین برانگیز ،با
فاطمه بلورکش به گفتگو نشستم.
او از پرسنل زحمتکش ،پرتالش و ورزشکار
شرکت آب و فاضالب شیراز است و در طول
سال های گذشته توانسته در سطح کشور و
استان عناوین و مقام های مهم و ارزشمندی را
برای شرکت کسب نماید .خانم بلورکش در
رشته کارشناسی نرم افزار کامپیوتر تحصیل
کرده و از سال  89در واحد امور کارکنان
شرکت آبفا شیراز مشغول به کار است.
گفت و شنود خبرنگار آبنوش با وی را بخوانید:
• از چه زمانی با ورزش آشنا شدی؟
ورزش را از سال  84با رشته والیبال نشسته
شروع کردم و تا سال  93فعالیتم در این
رشته ادامه داشت .سپس رشته بدمینتون را
به عنوان رشته انفرادی انتخاب کردم و حدود
یک سال و نیم است که به طور مستمر در این
رشته فعالیت دارم و با یاری خداوند متعال
در مسابقات قهرمان کشوری بدمینتون که
در شهریور  95در تهران برگزار شد موفق
به کسب مقام دوم کشوری و مقام سوم تیمی
شدم.

• چه عاملی باعث عالقمندی شما به ورزش
شد؟
به طور کلی ورزش عالوه بر حفظ سالمتی فرد،
نقش به سزایی در افزایش روحیه اعتماد به
نفس دارد و یکی از راه هایی است که انسان
می تواند به کمک آن قابلیت های وجودی خود
را به بهترین شکل ممکن به اثبات برساند.
• چه عناوینی را در مسیر زندگی
ورزشی تان کسب کرده اید؟
در حدود 9سال فعالیت در رشته والیبال نشسته
در قالب تیم استان فارس ،مقام چهارم و پنجم
کشوری را دارم و در رشته بدمینتون که اخیرا
مسابقات قهرمان کشوری برگزار شد با توکل
به خدا توانستم در قسمت انفرادی مقام دوم و
در قسمت تیمی مقام سوم را کسب کنم.

• بهترین و بدترین خاطرات دوران
ورزشی تان چه بوده است؟
بهترین خاطره من کسب مقام کشوری در
مسابقات بدمینتون و انتخاب شدن و راهیابی
به تیم ملی است و بدترین خاطره من فوت
و از دست دادن یکی از بازیکنان ارزشمند
تیم والیبال نشسته بانوان فارس در سال 91
به علت درگیری با بیماری تومور مغزی بود.
• چه کسی را در دنیای ورزش الگوی
خودتان قرار داده اید؟
در ورزش از همان ابتدا با تمام وجود به
حضرت ابوالفضل العباس (ع) اقتدا کردم
و می کنم و امیدوارم که در تمامی مراحل
زندگی بتوانم به اصول این بزرگوار و قهرمان
تاریخ پایبند باشم .الگوی ورزش من پر
افتخارترین بانوی تیر انداز جهان سرکار خانم
ساره جوانمردی و سرکار خانم سمیرا ارم
است که از ورزشکاران موفق استان فارس و
از دوستان نزدیک اینجانب می باشند و در
کنار خانواده تاکنون مشوق اصلی من در این
مسیر بوده اند.
• و حرف آخر
از صمیم قلب خوشحالم و خدا را شاکرم که
به عنوان یکی از همکاران در شرکت آبفا
شیراز افتخار خدمت رسانی به مردم را دارم
و بدین وسیله از تمامی عزیزانی که نسبت به
من ابراز لطف داشته و اظهار محبت نموده اند
به خصوص جناب آقای مهندس نظرپور،
مهندس رنجبران ،جناب آقای خلیلی کمال
تشکر و سپاسگزاری را دارم.
امید است در پناه خداوند متعال و دعاهای
خیر همه عزیزان بتوانم در حفظ و ارتقای
این جایگاه همواره موفق عمل کنم و همچنان
باعث افتخار و خوشحالی خانواده ،شرکت و
استان و کشور عزیزم باشم.

7
صعود گروه كوهنوردي شركت آبفا شيراز
به قله  4337متري دنا

بر اساس تقويم تدوين شده كميته ورزش
شركت آب و فاضالب شيراز ،گروه كوهنوردي
این شركت به قله  4337متري دنا صعود
کردند.
در این صعود سياوش رزمجوئي ،محمد
رضا نجفي ،سيد احمد قانع ،حميد مجلسي،
عبدالحميد زارعيان ،صمد جمالي ،مراد
مرادي ،غالمرضا گياني ،علي تقي زاده ،رضا
درخشان ،احمد نامجو ،ارجمندي ،يدا ...روستا
و جوانمردي حضور داشتند.
برگزاري مسابقات تنيس روي ميز برادران
صنعت آب و برق فارس به ميزباني
آبفا شيراز

مســابقات تنيس روي ميــز صنعت آب و برق
استان فارس با حضور  5تيم به صورت دوره اي
به ميزباني شــركت آب و فاضالب شــيراز در
سالن تنيس روي ميز عفيف آباد برگزار شد.
بــه گزارش کمیتــه ورزش شــرکت ،در این
مسابقات تيم توزيع نيروي برق فارس به مقام
قهرماني رســيد ،تيم توزيع نيروي برق شيراز
نايب قهرمان شــد و تيم آب و فاضالب استان
فارس به مقام سوم رسيد.
تیــم هاي آبفا شــيراز و توليد بــرق فارس به
ترتيب مقام هاي بعدي اين دوره از رقابت ها را
از آن خود كردند.
اســامي نفــرات تيم تنیس روی میز شــركت
عبارتنــد از :مصطفي مقدم پــور ،محمد هادي
ســتوده ،سيد علي اكبر عيني ،مهرداد دهقاني و
محسن فروزند
شايان ذكر است در بخش انفرادي پيشكسوتان
مصطفي مقدم پور نايب قهرمان شــد و محسن
فروزند مقام چهارم ايــن دوره از رقابتها را از
آن خــود كرد و به تمرينات انتخابي تيم تنيس
روي ميز صنعت آب و برق فارس جهت اعزام
به مسابقات وزارت نيرو راه يافتند .
برگزاري و سرپرســتي اين مسابقات را هومن
شــهبازي و داوري ايــن دوره بر عهده محمود
تهراني انجام گرفت.

خبرهای کوتاه
با حضور بانوی ورزشکار آبفا شیراز،
تيم دارت خواهران هيئت ورزش صنعت
آب و برق فارس قهرمان مسابقات سراسري
دارت خواهران وزارت نیرو شد

نشریه داخلی

امام صادق (ع) :
خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد که به مومنان بگو که در لباس پوشیدن،
خوراک خوردن و آداب و رسوم ،دشمنان خدا را سرمشق قرار ندهید که اگر
چنین کنید شماهم مثل آنان دشمنان خدا محسوب میگردید.
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شرکت آب و فاضالب شیراز

• صاحب امتیاز :روابط عمومی
• مدیر مسئول :اکبر انتظار مهدی
• تهیه و تنظیم اخبار و مطالب :مژده کریمینـژاد
• تهيه عكس :محمد صادق تقدس
آدرس :شیراز  -خیابان ساحلی شرقی  -بین پل حر و پل
هجرت شرکت آب و فاضالب شیراز
طراحی و اجرا:غالمعلی زارع

برگزاري سومین جشنواره فرهنگي ورزشي

براساس تقويم تدوين شــده شوراي مركزي
ورزش وزارت نيرو مســابقات دارت خواهران
وزارت نيــرو کــه بــه ميزباني شــركت آب
و فاضالب اســتان كرمانشــاه بــا حضور 13
تيم برگزار شــد كه در نتيجـــــه تيم دارت
خواهــران صنعت آب و برق اســتان فارس با
تركيب ماندانا مصالئي  ،فاطمه دهقاني،پري ناز
طهماسبي و آمنه آباد به مقام قهرماني رسيد
تيم هاي صنعت آب و برق استانهاي مركزي و
مازندران به ترتيب عناوين دوم و سوم تيمي را
بدست آوردند.
در مسابقات انفرادي ماندانا مصالئي و فاطمه
دهقانــي از هيئت ورزش صنعــت آب و برق
استان فارس مقامهاي اول و سوم را از آن خود
نمودند  .مربي گري و سرپرستي تيم را طاهره
عيدي جوكاني برعهده داشتند.
تيم آمادگي جسماني خواهران شركت
آبفا شيرازدر مسابقات صنعت آب و برق
استان فارس در سکوی نخست ایستاد

هيئت ورزش صنعت آب و برق استان فارس ويژه فرزندان دختر

به گزارش کمیته ورزش آبفا شیراز ،سومين جشنواره فرهنگي ورزشي
هيئت ورزش صنعت آب و برق استان فارس با حضور پرشور فرزندان
كاركنان شركت هاي تابعه صنعت به ميزباني شركت آب و فاضالب
شيراز و با مشاركت كاركنان و فرزندان دختر همكاران صنعت آب و
برق فارس برگزار شد.
در اين جشنواره رشته هاي شطرنج به صورت سيمولتانه با استاد بزرگ
بين المللي جناب آقاي عباسي فر و مسابقات ناين دارت و پرتاب توپ
پزشكي در  2رده سني زير  10سال و زير  15سال برگزار گرديد.

نفرات برتر در رشته دارت رده سني زير  10سال

 - 1فاطمه رحيمي از برق منطقه اي فارس  94امتياز
 - 2مليسا شهبازي از آبفا شيراز  92امتياز
 - 3صبا عباس زاده از برق منطقه اي فارس  85امتياز
بر اســاس تقويم ورزشي صنعت آب و برق
اســتان فارس مســابقات آمادگي جسماني
خواهران با حضور تيم هــاي برق منطقه اي
فارس ،آبفا فارس ،توزيع نيروي برق شيراز،
آبفا شــيراز ،توزيع نيروي برق فارس و آبفا
روســتائي فارس به ميزباني شــركت آب و
فاضالب روستائي فارس برگزار شد.
در نتيجه این مسابقه تيم آبفا شيراز با كسب
 688امتياز به مقام قهرماني رســيد تيم برق
منطقــه اي فارس با  685امتياز نايب قهرمان
شد و تيم شركت آبفا روستائي فارس با 634
امتياز مقام ســوم تيمي را بــه خود اختصاص
داد و تيم هاي توزيع نيروي برق شــيراز ،آبفا
فــارس ،توزيع نيروي برق فــارس به ترتيب
عنوان هاي چهارم تا ششــم تيمي را به دست
آوردند.
اين مسابقات زير نظر هيئت آمادگي جسماني
استان فارس برگزار گرديد.
اســامي نفرات تيم آمادگي جسماني شركت
آبفا شيراز در اين مسابقات عبارتند از:
الهه بني هاشمي ،ليال كريمي ،فرزانه صداقت،
پامال محمدي ،ناهيد شرافتي ،خديجه حسيني
منــش ،پريوش كوكبي ،فريبــا تقي پور ،ليال
زارع (مربي)

نفرات برتر در رشته دارت رده سني زير  15سال

 - 1مليكا سپهري از آبفا شيراز  136امتياز
 - 2مانا مجلسي از آبفا شيراز  129امتياز
 - 3نيوشا زارع زاده از برق منطقه اي فارس  126امتياز

نفرات برتر در رشته پرتاب توپ پزشكي
رده سني زير  10سال

 - 1مليسا شهبازي از آبفا شــيراز  350امتياز  – 2صبا عباس زاده از
برق منطقه اي فارس  325امتياز
 - 3تسنيم باقري از آبفا شيراز  275امتياز

نفرات برتر در رشته پرتاب توپ پزشكي
رده سني زير  15سال

 - 1الناز جوكار از آبفا شيراز  460امتياز
 - 2نيوشا زارع زاده از برق منطقه اي فارس  425امتياز
 - 3ياسمن جعفري از آبفا فارس  415امتياز

نفرات برتر در رشته شطرنج سيمولتانه

 - 1ماهروز پرويزي از آبفا شيراز
 - 2پريناز طهماسبي از آبفا شيراز
 - 3فرزانه آفريد از آبفا شيراز

صعود گروه كوهنوردي
شركت آبفا شيراز به قله تاسك

صعود بانوان آبفا شیراز به
كوه دراك

به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس
گروه كوهنوردي شــركت آبفا شــيراز قله
تاسك دشمن زياري را فتح نمود.
در این صعود سياوش رزمجوئي ،محمدرضا
نجفي ،مجتبي جوانمردي ،رضا درخشــان،
عبدالحميد زارعيان ،آرش محمدي ،حسين
افتخار ،حسين مرادي ،علي تقي زاده ،عبدا...
رزمجوئي ،احمد نامجو ،حسين باقري ،يدا...
روستا و هومن شهبازي حضور داشتند.

به نقل از کمیتــه ورزش ،گروه كوهنوردي
خواهران شــركت آبفا شــيراز بر اســاس
تقويم تدوين شــده ورزشــي و به مناسبت
گراميداشت هفته دفاع مقدس صعودي به
كوه دراك داشتند.
در این صعود خديجه حسيني منش ،فريده
دريس ،زهــرا دهقاني ،فاطمــه بلوركش،
فرزانــه صداقت ،زرين معــارف ،راضيه ا...
ربي و زهرا ايزدي نيا حضور داشتند.

کسب رتبه ممتاز
در رشته قرائت قرآن
توسط فرزند پرسنل آبفا شیراز

حمیدرضا باقری فرزنــد یکی از همکاران
شرکت آبفا شیراز رتبه ممتاز رشته قرائت
قــرآن در ســال تحصیلــی  94-95را در
آموزشگاه خدایار کوه پیما کسب کرد.
به شــکرانه همــت واال و تــاش وافر لوح
تقدیری به وی تقدیم شد.

