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اخبار
مهرآبادي قائم مقام وزير راه وشهرسازي در طرح مسكن مهر كشور؛

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان اعالم کرد:

معاون طرح و توسعه برق غرب :

استان اصفهان پيشتاز در تحويل آماده سازي
مسكن مهر به شهرداري ها است

اصفهان  -مرادیان :در سفر يك روزه احمد اصغري
مهرآبادي قائم مقام وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن
مهر به شهرهاي شهرضا و دهاقان و تشكيل جلسه در اين
شهرها مشكالت مسكن مهر اين دو شهر مطرح و مورد
بررسي قرار گرفت .مهرآبادي قائم مقام وزير پس از بازديد
از مسكن مهر شهرضا در جلسه اي كه براي رفع مشكالت
مسكن مهر اين شهر در محل اداره راه و شهرسازي اين
شهرستان برگزار گرديد گفت  :مسكن مهر شهرضا به
مساحت تقريبي  50هكتار براي تعداد  1749واحد تعاوني
و  1624واحد سه جانبه پيش بيني و اجرا گرديده است.وي
ادامه داد  :تمامي 1749واحد تعاوني تكميل و تحويل متقاضيان گرديده و از تعداد واحدهاي سه جانبه  120واحد باقي
مانده كه تا پايان مهرماه سال جاري تحويل متقاضيان مي گردد.
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن مهر افزود  :در سطح كشور سياست كلي اين است كه مسكن مهر
به شهرداري ها تحويل داده شود و در اغلب شهرهاي كشور نيز اين اتفاق افتاده است .
اصغري مهرآبادي اظهار داشت  :در استان اصفهان آماده سازي بيش از  60سايت مسكن مهر ،به شهرداري ها
تحويل داده شده كه استان اصفهان در كل كشور در اين زمينه پيشتاز است .
وي افزود  :پس از تشكيل كارگروه و بررسي هزينه هاي الزم جهت آماده سازي  ،سايت مسكن مهر شهرضا نيز
تحويل شهرداري خواهد شد  .در ادامه اين سفر از مسكن مهر دهاقان نيز بازديد و مسائل و مشكالت اين سايت ها كه
شامل كمبود فضاي آموزشي در اين منطقه  ،عدم وجود سيستم فاضالب ،تقويت سيل بندضلع جنوبي مسكن مهر ،
دور كردن دامداري ها از سايت مسكن مهر دهاقان و دفع آبهاي سطحي بود مورد بررسي قرار گرفت.

پروژه پست  ۲۳۰کیلوولت شاهد در استان کرمانشاه
 ۷۶درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای غرب از
پیشرفت  ۷۶درصدی پروژه پست  230 / 63کیلوولت
شاهد در استان کرمانشاه خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای غرب،
مهندس علیرضا ناصری در این خصوص گفت :این پروژه از
پروژههای تعریف شده در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
میباشد که با پیشرفت فیزیکی  ۷۶درصدی و با رویکرد
استفاده حداکثری از تجهیزات ساخت داخل کشور توسط
شرکت برق منطقهای غرب با جدیت در حال پیگیری و
انجام میباشد .
وی افزود :افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،کاهش تلفات و تقویت شبکه فوقتوزیع شهرستان کرمانشاه از اهداف
این پروژه میباشد که بهرهبرداری از آن ،نقش بسزایی در توسعه زیرساختها و اشتغالزایی کرمانشاه ایفا میکند .
مهندس ناصری گفت :تأمین سیستم اتوماسیون و رلههای حفاظتی از جمله مهمترین گلوگاههای این پروژه بود
که با توجه به شرایط کنونی کشور و اعمال تحریمهای ظالمانه ،این مهم با پیگیریهای مستمر و مطلوب عوامل پروژه
مرتفع گردیده و پیشبینی میشود با تأمین بهموقع منابع مالی ،پست  230 / 63کیلوولت شاهد تا پایان سال جاری
به بهرهبرداری برسد.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای غرب در پایان گفت :این پروژه دارای دو فیدر خط  ۲۳۰کیلوولت،
چهار فیدر خط  ۶۳کیلوولت ،دو فیدر ترانس  ۲۳۰کیلوولت ،دو فیدر ترانس  ۶۳کیلوولت ،دو ترانس قدرت با ظرفیت
هر کدام  ۱۶۰مگاولتآمپر و جمعاً  ۳۲۰مگاولتآمپر میباشد .
گفتنی است این پروژه با اعتباری بالغ بر  ۱۰۳میلیارد تومان در حال اجراست.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر :

صرفه جویی در مصرف آب ،ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از بحران

بوشهر :مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت:
مدیریت مصرف آب ،انرژی و خانواده با راهبرد فراهم کردن زمینه مشارکت
خانوادهها در مدیریت مصرف و افزایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف آب
عنوان هفته صرفه جویی آب تعیین شده است.
سهراب بیانی با عنوان «مدیریت مصرف آب و انرژی ،افکار عمومی و
رسانه» دانست و تصریح کرد :این نامگذاری با راهبرد استفاده گستردهتر از
ظرفیت وسایل ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی بهمنظور افزایش آگاهی
عمومی و باالبردن سطح دانش مصرفکنندگان آب نسبت به وضعیت منابع
اعالم شده است.
وی،ضرورت بسیج همگانی برای بهرهگیری از فنآوری و تجهیزات کاهنده
و بهینهساز مصرف آب را از دیگر اهداف هفته صرفهجویی آب دانست و با اشاره
به نام گذاری»مدیریت مصرف آب و انرژی ،صنعت ،معدن ،سازمانهای عمومی
و موسسات خصوصی» درسومین روز از هفته صرفهجویی آب افزود :روز سهشنبه
چهارم تیرماه نیز با عنوان «مدیریت مصرف آب و انرژی ،غذا ،منابع طبیعی و حفظ
محیط زیست» با راهبرد تشریح نقش آب و انرژی در امنیت غذایی و تشریح نقش
منابع طبیعی در توسعه اقتصادی جوامع و ضرورت حفظ محیط زیست برای بقا و
تداوم تمدن بشری نامگذاری شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر  ،پنجم تیرماه
را با عنوان «مدیریت مصرف آب و انرژی ،خدمات شهری و روستایی و جلب

مشارکتهای مردمی و خیران» دانست و گفت :در این روز تشویق و ترغیب
دستگاههای خدماترسانی به کاهش مصارف آب و انرژی ،تشویق و ترغیب
مردم و خیران برای سرمایهگذاری به منظور توسعه و بهبود زیرساختهای
تولید صورت میگیرد.
بیاتی ،با عنوان «مدیریت مصرف آب و انرژی ،اقتصاد و حقوق شهروندی
دانست و خاطر نشان کرد :صرفهجویی در مصرف آب و برق ،روز «مدیریت
مصرف آب و انرژی و آموزههای دینی» نامگذاری شده است که اهمیت
صحیح مصرف کردن و پرهیز از اسراف از منظر تعالیم دینی و معرفی

با حضور مسئوالن صورت گرفت؛

برگزاری نمایشگاه ترکیبی فرصت پرواز در بهبهان

بهبهان-داییزاده :به مناسبت هفته حجاب و عفاف
نمایشگاه ترکیبی فرصت پرواز باحضور امام جمعه،معاون
فرماندار،ریاست دادگستری،دادستان ،فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج وسپاه ،فرمانده انتظامی ،فرمانده حوزه
بسیج خواهران کوثر ودیگر مسئوالن شهرستان وبا استقبال
پرشور مردم در نمایشگاه میرزا شوقی شهرستان بهبهان
برگزار گردید.
دراین مراسم حجت السالم والمسلمین حاج آقا ناصری
امام جمعه شهرستان بهبهان به اهمیت وضرورت حجاب و
عفاف اشاره نمود وافزود:حجاب و پوشش در دین مبین
اسالم از جایگاه خاصی برخوردار است وبه همین منظور می بایست به درستی اهداف وارزش های اسالمی به نسل
جوان شناخته شود.
درادامه نیز فرمانده حوزه بسیج خواهران کوثر به جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسالمی اشاره واظهار کرد:
عفاف و حجاب ترقی وکمال را به همراه دارد وبه همین دلیل جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسالمی امری الزم
وضروری است.
ایشان هدف از برگزاری این نمایشگاه کرسی آزاد اندیشی و ایجاد فضای آزاد جهت شنیدن نظرات مخالف و موافق
وارزش زن و دختر در اسالم وجامعه را عنوان کرد.
شایان ذکر است این نمایشگاه با موضوعات همچون تایید بر ارزش معنوی و اجتماعی زن به عنوان مادر،معرفی
پوشش مناسب برای زنان در جامعه فعلی و حمایت از تولیدات خانگی توسط زنان برگزار گردید است.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاهاجتماعی
استان زنجان:

آمار بیکاران
استان بیش از
 31هزار نفر
است

مدیرکل تعاون ،کار و رفاهاجتماعی استان زنجان گفت:
در حال حاضر آمار بیکاران استان زنجان در حدود  31هزار و
 600نفر است .محمدرضا یوسفی در نشست خبری اظهار کرد:
کمیته اشتغال استان فعال شده است و در حال تدوین الگوی
مدلی هستیم که همه عملکردها از جمله شبکه بانکی و دریافت
تسهیالت را احصا کند.
این مسئول با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته
از  10.3درصد به به  ۸.۵درصد ،ادامه داد :امروز سهم اشتغال
استان در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها باالتر است.
همچنین تاکنون  ۱۸۴میلیارد و  400میلیون تومان تسهیالت
اشتغال روستایی برای اجرای  ۱۴۵طرح و ایجاد  4102شغل
پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد افراد به کارگمارده شده
از طریق مراکز کاریابی ،نشانه بهبود وضعیت کسب و کار و
موثر واقع شدن کاریابیها است ،افزود :سهم اشتغال در بخش

شیوههای صحیح مصرف با اتکا به تعالیم دینی تبیین میشود.
وی با تاکید بر مصزرف بهینه آب تصریح کرد:برای عبور از بحران کمآبی
نقش مردم تاثیرگذار است چراکه با رعایت الگوی صحیح مصرف آب و پرهیز
از از اسراف در مصرف این ماده حیات بخش ،میتوان از بحران گذر کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر توسعه تاسیسات
نمکزدایی را از دیگر برنامهها در راستای تامین آب آشامیدنی دانست و گفت:
در این زمینه به ظرفیت  ۱۰۰هزار متر مکعب آب شیرینکن در استان بوشهر
طراحی شده است.
بیاتی ،احیاء چاههای محلی ،حفر ،تجهیز و کفشکنی چاهها را از دیگر
برنامهها دانست و افزود :در راستای احیای منابع محلی شش حلقه چاه وارد
مدار شده که آب آن به مخزن ذخیره برازجان منتقل میشود.
وی ،اجاره  ۵حلقه چاه کشاورزی در برازجان ،وحدتیه ،تنگ ارم و
شبانکاره را از دیگر برنامهها دانست و خاطر نشان کرد :این  ۵حلقه چاه
روزانه  ۱۸۰۰متر مکعب آب وارد شبکه دشتستان میکند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به
اجرای طرح آب شیرین کن گفت ۸۵۰۰ :متر مکعبی آب پخش و سعدآباد،
 ۶۵۰۰متر مکعبی دالکی و وحدتیه ۳۵ ،هزار متر مکعبی بوشهر ۱۷ ،هزار
مترمکعبی برازجان ۵ ،هزار متر مکعبی عسلویه و تنگستان از جمله طرحهای
آب شیرینکن در شهرهای استان در دست اجراء است

در صورت افزایش حجم آب از سوی سازمان آب و برق:

حل مشکل تنش آبی در روستاهای بخش خنافره شادگان

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان
حل مشکل تنش آبی در روستاهای بخش خنافره شادگان
را منوط به افزایش حجم آب تحویلی از سوی سازمان
آب و برق خوزستان اعالم کرد.عادل حرباوی گفت :طی
هفته گذشته بازدیدهای مکرر با حضور استاندار خوزستان،
نماینده مردم شادگان در مجلس ،بخشداران ،دهیاران و
مدیران مجموعه آبفا روستایی خوزستان از روستاهای دارای
تنش آبی بعمل آمد.وی افزود :پس از بررسی های بعمل
آمده و برای رفع موقت مشکل پیش آمده  3دستگاه تانکر
سیار به امور آبفا روستایی شادگان اضافه شد .همچنین در
آن بازدید مصوب شد تا  2کیلومتر خط انتقال آب شرب از تاسیسات ابرسانی روستایی خنافره تا ایستگاه تقویت فشار
عبودی کارگزاری شود.حرباوی ادامه داد :رایزنی های الزم با سازمان آب و برق خوزستان بصورت مستمر ادامه دارد تا
میزان حجم آب ارسالی از سربندر به شادگان افزایش یابد ،دلیل افت فشار و تنش آبی بوجود آمده در انتهای خط است
و با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش سرانه مصرف آب ،روستاهای انتهای خط دچار کمبود آب می شوند.
سرپرست آبفا روستایی خوزستان یادآور شد :تنش آبی در تعدادی از روستاهای شادگان با افزایش حجم آب
ارسالی از سوی سازمان آب و برق خوزستان قابل حل است که استاندار خوزستان و نماینده مردم شادگان در مجلس
نیز همکاری و پیگیری های الزم را داشته و دارند.حرباوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود تنش آبی
در  4روستای بخش مرکزی شادگان گفت :رفع مشکل روستاهای نهر دلی ،نهر سلطان ،بیت عزیز و نهر مظیف از توابع
بخش مرکزی شادگان هستند که دچار تنش آبی شده اند.

کشاورزی از  ۳۳.۸درصد به  ۳۰.۳درصد رسیده و این به خاطر
تالش برای سوق سرانه اشتغال از بخش کشاورزی به بخش
خدمات است .سهم اشتغال در بخش صنعت و خدمات نیز به
ترتیب از  ۳۱.۹درصد به  ۳۳.۱درصد و از  ۳۴.۳درصد به ۳۶.۶
درصد رسیده است.
یوسفی با اشاره به افزایش مشارکت اقتصادی از ۴۱.۴
درصد به  ۴۲.۶درصد ،تصریح کرد :در حال راهاندازی سامانه
شاغلین هستیم و از طریق کد ملی افراد نسبت به گردآوری
اطالعات اقدام خواهیم کرد؛ در واقع با گردآوری اطالعات
میتوان نسبت به برنامهریزی برای افراد بیکار اقدام کرد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاهاجتماعی استان زنجان در ادامه با
بیان اینکه از سال  85تاکنون 3000 ،نفر در سطح استان و 140
کار آفرین ملی در زمینههای اقتصادی ،صنعت ،معدن ،کشاورزی
و خدمات انتخاب و معرفی شدهاند ،اظهار کرد :امسال نیز مانند
سنوات گذشته ،جشنواره کارآفرینی با هدف شناسایی و انتخاب

کارآفرینان برتر در سطح کشور و معرفی آنها به عنوان الگوهای
جامعه به آحاد مردم بهویژه جوانان برگزار میشود تا زمینه برای
ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی فراهم شود.
این مسئول با بیان اینکه جشنواره کارآفرینان برتر میتواند
زمینه حضور کارآفرینان در جامعه را افزایش داده و به سرعت
توسعه فرهنگ کارآفرینی منتج شود ،ادامه داد :خالقیت و
نوآوری ،همچنین ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعاالن
در عرصههای مختلف ،از دیگر اهداف مهم جشنواره کارآفرینان
برتر است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه کارآفرینی ماهیتی
فرادستگاهی و فرابخشی دارد و الزم است همه دستگاههای
ذیربط در این زمینه همکاری کنند ،خاطرنشان کرد:
کارآفرینان برتر استان تا  31تیرماه امسال فرصت دارند که برای
تکمیل فرمها و بارگذاری مستندات خود به سامانه www.
 karafarinanebartar.irمراجعه کنند.

آیین اختتامیه مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات قران کریم مشهد برگزار شد

آیین اختتامیه مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات قران
کریم مشهد مقدس با حضور حجت االسالم و المسلمین ماندگاری برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی؛
آیین اختتامیه مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات قران کریم
با حضور حجت االسالم والمسلمین محمد احمدزاده مدیر کل اوقاف و امور
خیریه خراسان رضوی ،سید خلیل منبتی ،معاون اماکن متبرکه و امور زائران
آستان قدس رضوی ،حجت االسالم محمد صفرپور رییس اوقاف و امور خیریه
ناحیه یک مشهد و جمعی از قرآنیان و قرآن دوستان در محل جامعه الحسین
مشهد برگزار شد.با انس با قران به معارف عالی قران می رسیم حجت االسالم
محمد صفرپور رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه مشهد مقدس دراین محفل
قرانی ضمن تبریک ایام دهه کرامت از حضور پررنگ قرانیان در این مسابقات
قدردانی کرد و افزود :مسابقات قران کریم از  ۲۹الی  ۳۱خرداد در دو بخش
خواهران و برادران برگزار شده است.

مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایغرببهمنظور
پاسخگوییبهدرخواستهایمردمی،درمیزخدمت
اولیننمایشگاهرونقتولیداستانکرمانشاهحضوریافت

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد مقدس در ادامه با بیان
اینکه مسابقات قران کریم در بخش خواهران در  ۷رشته و در بخش برادران در
 ۸رشته برگزار شده است؛ گفت :قرائت ترتیل ،قرائت تحقیق ،حفظ کل قران
کریم ،حفظ  ۲۰جزء ،حفظ  ۱۰جزء ،حفظ  ۵چزء قران کریم ،دعا خوانی و
رشته اذان که مختص برادران است رشته های چهل و دومین دوره مسابقات
قران کریم در مرحله شهرستانی بوده است.
حجت االسالم صفرپور داوران این دوره از مسابقات را بیش از ۱۵
داور و پیشکسوت مشهدی عنوان کرد و در ادامه اظهار داشت :در عصری
که دشمنان قران با هر وسیله ای در تالش هستند که مردم را به ویژه
نسل جوان را از قران دور کنند این حضور در قالب مسابقات قرانی،
موجب ایجاد رنگ و بوی قرانی در جامعه می شود .وی با بیان اینکه یکی
از مباحث اساسی در سبک زندگی اسالمی که مورد تاکید مقام معظم
رهبری است ،ایجاد و انس گرفتن با قران کریم بوده است؛ گفت :با انس
با قران به معارف عالی قران می رسیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای غرب ،مهندس علی
اسدی مدیرعامل این شرکت به همراه تنی چند از معاونین و مدیران برق
غرب به منظور پاسخگویی به درخواستهای مردمی ،در میز خدمت اولین
نمایشگاه رونق تولید استان کرمانشاه حضور یافت .
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رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه یک خراسان مشهد در ادامه بیان کرد:
فعالیت های قرانی مجموعه اوقاف منحصر به مسابقات قران کریم نیست و
فعالیت های قرانی دیگری از جمله طرح عظیم حفظ قران در قالب حفظ
ترتیلی و حفظ موضوعی دارد که در حال اجرا است.قرآن و عترت به عنوان
پناهگاه ،درمانگاه و دانشگاه برای ما انسان ها هستند
در ادامه حجت االسالم و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با بیان اینکه
ما دو نوع قران صامت و قران ناطق داریم؛ افزود :قران صامت همان کتاب قران
و قران ناطق ،اهل بیت علیم السالم هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شش وظیفه ما نسبت به قران کریم؛
اظهار داشت :اگر ما به این شش وظیفه عمل نکنیم ،مشمول آیه  ۳۰سوره
فرقان یعنی مهجور ماندن قران خواهیم شد.
وی ایمان و باور به قران کریم ،تالوت قران کریم ،تدبر در قران کریم،
عمل به قران کریم ،تبلیغ قران کریم و دفاع از قران کریم شش وظیفه قران
دوستان و قرانیان عنوان کرد.

گفتنی است این نمایشگاه در راستای توجه بیشتر به تولید و صنعت
استان کرمانشاه و حمایت از این حوزه ،را هاندازی سرمایهگذار یهای
جدید ،حفظ صنایع و تولیدات موجود با همکاری بخش خصوصی و
دولتی برگزار شد.

آمادگی برای برگزاری اولین دوره مسابقات
مهارت فنی در سطح مناطق

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان از
مجموعه اقدامات الزم برای برگزاری اولین دوره مسابقات فنی
در حوزه بهره برداری مناطق تابعه شرکت خبر داد .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان  ،مهندس»
مهیار خسروی» اظهار داشت  :جلسات اولیه برای تشکیل تیم
های مختلف در رشته های تعمیرات شبکه های توزیع آب ،
نصب انشعابات آب  ،نصب انشعابات فاضالب  ،عیب یابی مدار
فرمان تابلوهای راه انداز و آزمونهای اندازه گیری پارامترهای
فیزیکوشیمیایی آب ،در سطح ستاد شرکت و همچنین با مناطق
مختلف برگزار گردید که در نهایت تعداد تیم های شرکت کننده در
هر رشته و اعضای آنها مشخص و مشخصات آنان در حال بارگزاری
در سایت شرکت مهندسی آبفای کشور می باشد .مهندس خسروی
افزود  :پس از برگزاری مسابقات بین تیم های منتخب از بلوکهای
 13گانه شرکت یک تیم برتر در هر رشته انتخاب و به مسابقات
مهارت فنی منطقه ای اعزام خواهند گردید که بلوک مرتبط با
شرکت آبفای گلستان شامل شرکتهای آبفای استانهای مازندران
 ،گیالن  ،خراسان شمالی و سمنان است که به میزبانی استان
مازندران برگزار خواهد شد و در نهایت تیم های منتخب در هر
رشته از هر بلوک به مسابقات مرحله کشوری صعود خواهند نمود
.معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان در خاتمه
ضمن استقبال از برگزاری چنین مسابقاتی ،این رویداد را سبب
تحقق اهداف شایانی از قبیل شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت
تیم های اجرایی در حوزه نگهداری و تعمیرات ،تبادل تجربیات و
عملیاتی همکاران  ،شناسایی استعداد ها  ،تشویق کار تیمی در
سازمان وآگاهی از وضعیت تراز مهارت شرکت در سطح منطقه ای و
کشوری دانسته و برای تیم های شرکت کننده آرزوی توفیق نمود .
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان خبرداد:

اردوی فرهنگی ،تفریحی دختران همکاران

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
گلستان از اردوی فرهنگی تفریحی دختران همکاران به
مناسبت والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری شرکت آب و فاضالب استان گلستان
 »،رقیه ایوبی» اظهار داشت  :در آستانه والدت حضرت
معصومه (س) و روز دختر و جهت باال بردن سطح معرفتی
 ،بصیرتی و تربیتی فرزندان  ،ایجاد شور و نشاط در محیطی
سالم ،شناسایی روحیات و استعداد های افراد و انعکاس آن
رشد همه جانبه و ایجاد و تقویت حس مسئولیت پذیری در
بین فرزندان و همچنین آموزش الگوههای صحیح مصرف آب
عنوان نمود .ایوبی با اشاره به حضور  40نفر از فرزندان دختر
همکار در اردو افزود  :برنامه های متنوع فرهنگی شامل قصه
خوانی با موضوع آب  ،اهمیت صرفه جویی در دین اسالم توسط
کارشناس جامعه القرآن  ،نقاشی گروهی با شعار»حفظ آب ،حفظ
سرمایه» ارائه روشهای صحیح مصرف آب توسط گروه نمایش شاد
و موزیکال شادمانه  ،کارگاه آموزشی کاردستی و انجام بازیهای
کودکان و مسابقات ورزشی را از جمله اقدامات صورت گرفته در این
برنامه یک روزه برشمرد .در پایان گفت  :با حمایت های بی دریغ
سرپرست شرکت و استقبال خوب همکاران سعی نمودیم ضمن
پرکردن اوقات فراغت فرزندان همکار مفاهیم آموزشی،فرهنگی را
به آنها آموزش دهیم و امیدواریم با اجرای موفق این طرح در سالیان
آتی ،فرزندانی آگاه به صنعت و توانمند را شاهد باشیم.

مصرف بیش از  1.5میلیارد مترمکعب گاز در
گیالن در فصل بهار

رشت -زینب قلیپور :شركت گاز استان گيالن در سه ماه
اول سال جاري بالغ بر يك ميليارد و  580ميليون مترمكعب
گاز به حوزه هاي مختلف مصرف تحويل داده است .حسين اكبر
مديرعامل شركت گاز استان گيالن با اعالم خبر مصرف يك ميليارد
و  580ميليون مترمكعب گاز در بهار امسال در استان گيالن گفت:
اين ميزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1.6درصد
کاهش داشته است .وي درخصوص مصرف گاز در بخش خانگي
اظهار داشت :شركت گاز استان گيالن در يك سال گذشته بيش از
 40هزار مشترك خانگي جذب نموده است كه اين موضوع سبب
افزايش  10درصدي مصرف گاز در بخش خانگي و موجب رسيدن
مصرف به  480ميليون مترمكعب در این حوزه شده است.اكبر
همچنين از مصرف  800ميليون مترمكعب گاز در بخش نيروگاهي
استان خبر داد و گفت :خوشبختانه با رعايت مصرف بهينه و ايمن
گاز طبيعي از سوي مشتركين خانگي زمينه افزايش مصرف گاز در
بخش های دیگر مصرف بویژه بخش نيروگاهي فراهم شده است.
مديرعامل شركت گاز استان گيالن در ادامه گفت :پس از بخش
نيروگاهي و خانگي ،بخش صنعتي با  133میلیون مترمکعب گاز،
رتبه سوم بیشترین میزان مصرف گاز را در استان در اختیار دارد
و پس از آن بخش های حمل و نقل با  72میلیون مترمکعب،
تجاری با  53میلیون مترمکعب و کشاورزی با  42میلیون مترمکعب
قرار دارند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان گفت :بر
اساس پیش بینی های بعمل آمده تا هفته دولت  ،98شش بخش
مشترکین گاز در استان در حدود یک میلیارد و  500میلیون
مترمکعب گاز مصرف خواهند نمود.

