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مهندس افضلی در نشست روز روابط عمومی و ارتباطات مطرح کرد: 

 ۱۲ پروژه احداث و توسعه برای سالجاری در دستور قرار دارد

 مدیرعامل بــرق منطقه ای مازندران و گلســتان 
گفت: شرکت های چینی و فرانسوی در مازندران برای ایجاد 
نیروگاه مقیاس کوچک در مازندران سرمایه گذاری کرده و 
برنامه ریزی برای ورود شرکت های کانادایی در استان فراهم 

شده است.
مهندس حســین افضلی  به مناســب روز روابط عمومی 
و ارتباطــات در جمع کارکنان روابط عمومی این ســازمان 
و تعدادی از فعاالن رســانه ای اســتان مازندران، با اشاره به 
وظایف خطیر روابط عمومی در سازمان ها اظهار کرد: پویایی 

فعاالن رســانه ای و مســؤوالن روابط عمومی الزم و ملزوم 
یکدیگر هستند.

 وی خاطر نشــان کرد: روابــط عمومی بــازوی توانمند 
ســازمان ها بوده و ارتباط آنها با فعاالن رسانه ای و انعکاس 
دغدغه های مردمی به ارتقاء فعالیت سازمان نزد افکار عمومی 

کمک می کند.
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلســتان با اشــاره 
حساسیت فعالیت در تامین و تولید برق توسط این سازمان، 
بیان کرد: خدمات این مجموعــه اگرچه تا زمانی که چالش 

در حوزه تولید ایجاد نشود شاید به چشم نیاید ولی مدیران 
و فعاالن این مجموعه تالش دارند که برق پایدار در اختیار 

مردم قرار گیرد.
وی با اعالم اینکه میزان تقاضا برای مصرف برق در مازندران 
بســیار زیاد اســت، تصریح کرد: مجموعه ما ضمن توجه به 
پایداری تولید در ســال جاری باید از هم اکنون به فکر ارتقا 
زیرساخت های تولید برای ســال آینده باشد و مدیریت ایام 

پیک برق بسیار حائز اهمیت است .
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلســتان با اشاره به 

برنامه ریزی انجام شــده برای اجرای پــروژه نیروگاه های با 
مقیاس کوچک در استان مازندران، خاطر نشان کرد: از این 
ظرفیت برای تامین نیازمندی های برق اســتان مازندران و 

گلستان استفاده می کنیم.
مهندس افضلی با اعالم اینکه در سال ۹۸ بیش از 3۱ پروژه 
اجرایی که ۶ پروژه مربوط بــه تولید و ۲5 پروژه هم مربوط 
به فوق انتقال در اســتان مازندران و گلستان عملیاتی شده 
است، افزود: در این سال ۸۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون اعتبار 
جذب شده است که از این مبلغ 453 میلیارد و 4۰۰ میلیون 
برای توسعه بخش تولید نیروگاه مقایس کوچک در اختیار 

استان قرار گرفته است.
وی با اعالم اینکه شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
رتبه برتر جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۹7 و ۹۸ در 
استان های کشور را جذب کرده است، افزود: در سال جاری 
هم بنا داریم از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 

این بخش استفاده کنیم.
 افضلی در ارتباط با پروژه های هفته دولت، افزود: تعدادی 
از پروژه ها برای تامین نیازمندی های برق مازندران و گلستان 

در سال جاری به بهره برداری می رسد.
 مدیرعامل برق منطقه مازندران و گلســتان در ارتباط با 
مدیریت مصرف در استان، افزود: استفاده از ظرفیت مردمی 
برای مدیریت مصرف برق را در دستور کار داریم، بر اساس 
بررسی انجام شــده میزان پیک بار ما در تابستان نسبت به 
پائیز به ۲.5 برابر می رسد که بیشتر برق مصرفی در مازندران 
برای وسائل سرمایشی است که اگر در این بخش حساسیت ها 
و دغدغه ها به صورت جدی رعایت شود، می توانیم نسبت به 

پس انداز اعتبار حدود ۶ هزار میلیارد تومان اقدام کنیم.
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان با اعالم اینکه 
نزدیک به 3 هــزار مگاوات برق در مازندران و گلســتان در 
ایام تابستان در بخش سرمایشی مصرف می شود، گفت:  با 
مدیریت مصرف مناسب می شود صرفه جویی هزار مگاواتی 
برق داشته باشیم. گفتنی است در این جلسه از کارکنان دفتر 
روابط عمومی و ارتباطات شرکت برق منطقه ای مازندران و 

گلستان به مناسبت روز روابط عمومی تجلیل شد .

  منازل مددجویان کمیته امداد استان قم با همکاری سپاه علی بن ابیطالب )ع( و قرارگاه مردمی کریمه اهل بیت )ع( بازسازی و تعمیر می شوند. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، عباس جوشقانیان، قائم مقام کمیته امداد استان قم پویش ایران همدل را که انعکاس رهنمودهای رهبر معظم انقالب در کمک 
مؤمنانه به نیازمندان است خاطر نشان کرد و گفت: گوشه ای از این مواسات و همدلی را می توان در خدمت رسانی به روستائیان مشاهده کرد. وی با بیان اینکه بخش قمرود از محروم ترین بخش های روستایی استان است گفت: کمیته امداد استان قم با همکاری سپاه علی بن ابیطالب )ع( و قرارگاه مردمی کریمه اهل 
 بیت )ع(، بازسازی منازل مددجویان این نهاد را از این بخش و روستاهای َملِک آباد و میرآباد شروع کرده است. جوشقانیان با اشاره به اینکه این اقدام مشترک برای بازسازی منازل 5۰۰ خانوار تا پایان امسال طراحی و برنامه ریزی شده است افزود: خانواده های عائله  مند تحت حمایت این نهاد در اولویت این طرح قرار دارند.

طی اقدام مشترک کمیته امداد و سپاه قم؛ منازل مددجویان روستایی بخش قمرود تعمیر و بازسازی می شوند

 کشف ۱۲۷ کیلو مواد مخدر در یک 
عملیات مشترک

 فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۱۲7 کیلوگرم مواد مخدر در عملیات 
مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان های قم و فارس خبر داد. 

 سردار »سید محمود میرفیضی« اظهارداشــت: در پیگیری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان قم مشخص شد یک قاچاقچی مواد افیونی قصد دارد محموله ای از مواد 
مخدر را به وسیله یک دســتگاه کامیون از یک استان جنوبی به استان فارس حمل 
کند، بنابراین موضوع طی تعامل با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس، در دستور 
کار پلیس استان های قم و کرمان قرار گرفت. وی گفت: سپس طی هماهنگی با مقام 
قضائی، ماموران به محور مواصالتی مورد نظر اعزام و با اقدامات پلیسی و کنترل تردد 
خودروهای عبوری ســرانجام خودرو را شناسایی و متوقف کردند. فرمانده انتظامی 
استان قم اضافه کرد: در ادامه طی بازرســی از کامیون77  کیلوگرم حشیش و 5۰ 
کیلوگرم تریاک کشف و متهم دستگیر شد. سردار میرفیضی گفت: در نهایت متهم به 
همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

مصرف بالغ بر 8۳۰ میلیون مترمکعب گاز در گیالن 
 رشــت – زینب قلیپور- حسین اکبر مدیرعامل شــرکت گاز استان 
گیالن از مصرف بالغ بر ۸3۰ میلیون مترمکعب گاز در 45 روز ابتدایی ســال۹۹ در 
استان خبر داد و اظهار داشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲5 
میلیون مترمکعب کاهش داشته است.مهندس اکبر با اعالم این خبر اظهار داشت: تا 
نیمه اردیبهشت امسال 35۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف شده که 
تفاوت چندانی با مصرف مدت مشابه سال گذشته نداشته است.وی در همین رابطه 
اظهار داشت: شرکت گاز با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و درجهت کمک به 
اقتصاد خانوارها، زمان شروع فصل گرم سال را یک ماه به تاخیر انداخت و بدین سبب 
گازبهای فصل گرم از ۱۶ اردیبهشت محاسبه خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن افزود: با این اقدام شرکت گاز مردم عزیز توانستند یک ماه بیشتر از تخفیفات 
گاز که مختص فصل سرما می باشد استفاده نموده و هزینه کمتری را پرداخت نمایند.

مهندس اکبر همچنین از تحویل 33۰ میلیون مترمکعب گاز به بخش نیروگاهی استان 
خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲۰ میلیون مترمکعب کاهش 
داشته است.وی اظهار داشت: پس از بخش های خانگی و نیروگاهی، بخش صنعتی با 
۸5 میلیون مترمکعب، بخش تجاری با 34 ملیون مترمکعب و بخش حمل و نقل با3۰ 
میلیون مترمکعب در رده های بعدی مصرف قرار دارند.مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن در پایان با اشاره به شروع فصل گرم سال از همه مشترکین درخواست نمود تا 

با صرفه جویی و مدیریت مصرف هزینه کمتری را پرداخت نمایند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان:
افزایش ۷ درصدی تعرفه آب شرب در سال ۹۹

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان گلستان 
گفت ؛با توجه به مصوبه هیئت وزیران 7 درصد بهای آب شرب در سالجاری افزایش 
می یابد .به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان 
گلستان،مهندس« بهزاد هرمزی« با اعالم این خبر افزود: همچنین با هدف مدیریت 
مصرف و بازدارندگی مصارف غیر ضرور ۱۶ در صد به خالص صورتحساب آب شرب 
مشترکین باالی الگوی مصرف نیز افزوده خواهد شــد.وی اظهار داشت : بر اساس 
مصوبه فوق بهای آب شرب برای کم مصرف ها )۱5 متر مکعب در ماه(7درصد و برای 
پرمصرف ها )باالی الگوی مصرف (۱۶ در صد افزایش قیمت خواهیم داشت .هرمزی 
در پایان تصریح کرد : از ابتدای خرداد ماه تا پایان شهریور سال ۱3۹۹در صورت کاهش 
مصارف آب مشترکین که الگوی مصرف را رعایت می نمایند به ازای هر متر مکعب آب 
کاهش یافته مبلغ ۱73۸ریال برای مشترکین شهری و مبلغ ۸۶۹ریال برای مشترکین 

روستایی از صورتحساب کسر و به صورت یکجا در صورتحساب اعمال می گردد.

دیدار مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گلستان با 
کارکنان دفتر روابط عمومی به مناسبت روز ارتباطات

 مهنــدس بهزاد هرمزی رییــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان به مناسبت 
روز ارتباطات و روابط عمومی با مدیر و کارکنان دفتر روابط 
عمومی شــرکت دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش روابط 
عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان 
گلســتان ، مهندس » بهزاد هرمــزی »ضمن تبریک این 
مناسبت، تصریح کرد: ارتباط موثر و تعامالت سازنده درون 

سازمانی و برون سازمانی شرکت از اصلی ترین ویژگی های کارکنان این حوزه است 
.وی نقش کارکنان روابط عمومی را در پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت، کلیدی 
توصیف کرد و افزود: روابط عمومی به عنوان رکن اساسی نظام ارتباطی و اطالع رسانی، 
نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی  های مردم جامعه، فرهنگ ســازی و تنویر 
افکار عمومی برعهده دارد .هرمزی بیان داشت : اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر 
ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده به 
گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های 
تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.الزم به ذکر است در پایان 
این دیدار مهندس هرمزی مدیر عامل شرکت با اهداء لوح تقدیری از مدیر و کارکنان 

دفتر روابط عمومی تقدیر نمودند.

خبرنامه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

مشارکت عمومی مشترکین از عوامل اصلی موفقیت در مدیریت مصرف آب است
  تبریز - لیال پاشایی: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در برنامه زنده رادیویی این اســتان به منظور تبیین اهمیت جایگاه آب 
در زندگی روزمره شهروندان و نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب و صرفه 
جویی در مصرف آب حضور یافت و ضمن پاســخگوئی به سواالت مجری برنامه 
نسبت به تشریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه و مدیریت مصرف آب پرداخت. 
علیرضا ایمانلو در این برنامه رادیویی اظهــار کرد: در این برهه از زمان، با توجه 
به شیوع ویروس کرونا در کشــور و استان ما که رعایت نکات بهداشتی از طرف 
شهروندان عزیز الزم بوده و از طرفی با توجه به ماموریت شرکت آب و فاضالب 
اســتان مبنی بر تامین آب شرب بهداشتی برای شــهروندان عزیز و همچنین 
مســئولیت اجتماعی شــرکت آب و فاضالب جهت مقابله با ویروس کرونا، این 
شرکت تمام خدمات خود در خصوص آب و فاضالب را به صورت شبانه روزی و 

غیرحضوری به مشترکان ارائه می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اضافه کرد: با توجه به برداشت آب از 
تمامی ظرفیت های موجود، از حلقه چاهها، قنوات، ســد نهند و طرح آبرسانی 
زرینه رود که بصورت فرا استانی و از ۲۰۰ کیلومتری تبریز تامین می شود، الزم 
است شهروندان محترم در مصرف بهینه آب دقت بیشتری را بعمل آورند تا دچار 

قطعی آب نشویم.
75 درصد آب شرب شهروندان از منابع سطحی تامین می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان افزود: با توجه به اینکه منابع آب در 
کشور ما محدود می باشد و حدود 75 درصد آب شرب شهروندان از منابع سطحی 
تامین می شود، لذا ضروری اســت از این نعمت الهی به درستی استفاده نماییم. 
مهندس ایمانلو در ادامه به صرفه جویی ۱۰ الی ۱5 درصدی در مصرف آب توسط 

مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره کرد و از شهروندان در خواست کرد توصیه 
های شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار 
مشکل نشــویم. این مقام مسوول سپس با مقایســه مصرف آب نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته گفت: امســال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 
۲7 درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود ۲4/5 % افزایش مصرف در استان را 
نشان می دهد و کارکنان زحمتکش شرکت آب و فاضالب استان بصورت شبانه 
روز و با تمام ظرفیت نسبت به تامین و توزیع آب شرب شهروندان عزیز اقدام می 
کنند. وی اضافه کرد: الزم است مشترکین و همشهریان عزیز نهایت دقت و صرفه 
جویی را در استفاده صحیح آب مدنظر داشته باشند تا با مصرف بهینه آب بتوانیم 

از این بحران گذر کنیم.
استفاده های ناصحیح از آب شرب بهداشتی

وی با اشــاره به برخی اســتفاده های ناصحیح از آب شرب بهداشتی همچون 
شستشوی خودرو، آبیاری فضای سبز منزل و غیره گفت: فرهنگ سازی در نحوه 
مصرف درســت آب، باید مورد توجه قرار گیرد تا در کارهــای روزمره که از آب 
استفاده می شود اسراف و هدرروی آن کاهش یابد از این رو الزم است مشترکین 

گرامی اولویت مصرف را در نظر داشته و از مصارف غیرضروری پرهیز کنند.
اولویت آبفا حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شــرقی همچنین ضمن 
درخواست مجدد از مشترکان عزیز در خصوص عدم اسراف آب شرب بهداشتی و 
صرفه جویی در خصوص این مایه حیات گفت: الگوهای توصیه شده برای مصارف 
سرانه خانگی برای هر نفر ۱5۰ لیتر در شــبانه روز است که متاسفانه در استان 
ما ۲۰۰ لیتر می باشد که در این راستا اولویت مهم شرکت حفاظت از منابع آب 

و ترویــج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب بوده و ایــن نیازمند تغییر در نگرش 
مدیریت مصرف آب می باشد که امیدواریم شــهروندان محترم با رعایت آنها و 
دقت در نحوه مصرف آب  و اســتفاده از لوازم کاهنده مصرف آب از اتالف بیشتر 
مایه حیات جلوگیری نمایند. ایمانلو در پایان افزود: امیدواریم در تابستان امسال 
با مشــارکت و همکاری و همیاری مردم عزیز و با مدیریت مصرف آب با مشکل 
کمبود آب مواجه نشویم و همکاران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
بطور شبانه روزی در تالش هستند تا آب مورد نیاز شهروندان و مشترکین عزیز 

را تامین کنند.

خبر

 در سیزدهمین جلسه کمیته کرونا در فوالد هرمزگان بررسی شد: 
با کرونا زندگي کنیم

  علی اکبر محمود صالحي مدیر ایمني ،بهداشــت و 
محیط زیست فوالد هرمزگان  در سیزدهمین جلسه پیشگیري 
از کرونا با اشاره به اقدامات انجام شده در شرکت فوالد هرمزگان 
گفت: بدون شک کارکنان در آغوش گرم خانواده خود حضور 
پیدا مي کنند و ما وقتي اقداماتي را براي پیشگیري کارکنان از 
بیماری کرونا انجام مي دهیــم ، در واقع یک جمعیت ۱۲هزار 
نفري را در بر مي گیرد . وی افزود : ما خانواده فوالد هرمزگان را 

باید در نظر داشته باشیم 
و تمهیدات الزم براي جلوگیري از مبتال شــدن همکاران و 

خانواده هاي انها را در نظر بگیریم.  صالحی تاکید کرد: کانونهاي شیوع بیماري در شهر با هماهنگي دستگاههاي مربوطه شناسایي 
و به اطالع کارکنان و خانواده هاي آنها خواهد رسید .

مدیر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست فوالد هرمزگان تصریح کرد : همکاران محترم از تردد در مکان هاي شلوغ پرهیز کنند و به 
اطالعیه هاي بهداشتي که صادر مي شود توجه نمایند.

خبرنامه

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد ؛
اهدای بسته های غذایی و بهداشتی به خانواده زیر پوشش بهزیستی

 شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی اش تعداد 55 بســته مواد غذایی 
و بهداشــتی را تهیــه و برای توزیع میــان خانواده های زیرپوشــش 
بهزیستی و خانواده های دارای فرزند اوتیسم در اختیار اداره بهزیستی 

مسجدسلیمان قرار داد .
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی اش تعداد 55 بسته مواد غذایی و بهداشتی 
را تهیه و برای توزیع میان خانواده های زیرپوشش بهزیستی و خانواده 
های دارای فرزند اوتیسم در اختیار اداره بهزیستی مسجدسلیمان قرار 

داد . فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با بیان این خبر اظهار داشت : این اقدام بمنظور مشارکت در  طرح و 
رزمایش مومنانه و توسط پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت صورت گرفته 
اســت . غالمرضا امینی افزود : بسته های تهیه شده مشتمل بر برنج – مرغ – ماکارونی – روغن مایع – رب گوجه – عدس و لوبیا و همچنین مایع 

دستشویی و ظرفشویی می باشد که بمنظور توزیع میان خانواده های نیازمندان صبح امروز تحویل اداره بهزیستی شد .

خبرنامه

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر:

آموزش و مهارت باید جز سبد خانواده های بوشهري قرار گیرد

  بوشهر- رضاحیدری- مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر، 
گفت: با توجه به اجرای ابر پروژه ها و قطب صنعت بودن استان بوشهر ، برای ایجاد 

اشتغال آموزش و مهارت باید جز سبد خانواده های بوشهري قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي اســتان بوشــهر، 
عبدالمجیــد دراهکي در بازدید از مرکز آموزش فنــي و حرفه اي کنگان با بیان 
اینکه  ایجاد اشــتغال همواره یکی از دغده های اصلی دولت بوده اما طی سالیان 
گذشته با گســترش مراکز مختلف دانشگاهی شاهد تعداد زیادی دانش آموخته 
بدون مهارت هستیم لذا باید گفت، امروز بحران اشتغال به اوج خود رسیده و این 
در حالی است که بســیاری از فرصت های شغلی به دلیل نبود نیروی کار ماهر و 

آموزش دیده با کمبود متقاضی روبرو شده است.
وی افزود: یکــی از عوامل و پارامترهای عمده رشــد اقتصادی و اجتماعی هر 
جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد است و آموزش های فنی و حرفه ای نیز یکی 

از راهکارهای تربیت کننده نیروی انسانی متخصص  در این حوزه است.
وي با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز منطقه و بازار کار 

استان ارائه مي شود، اضافه کرد: 
آموزش های مهارتی می تواند زمینه ورود فارغ التحصیالن دانشگاهی را به بازار 
کار فراهم کند که این اداره کل با استفاده از مربیان مجرب و استفاده از تجهیزات 

آموزشی مناســب، آموزش های مهارتی و تخصصی در رشــته های کشاورزی، 
صنعت، خدمات و صنایع دستی را مطابق با استانداردهای بین المللی و همچنین 

نیاز بازار به متقاضیان ارائه می دهد. 
دراهکي ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای را برای اعتالی استان بوشهر، بسیار 
ارزشمند دانست و افزود: ترویج فرهنگ مهارت آموزی جهت برون رفت از معضل 
بیکاری امری ضروری اســت و برای رسیدن به اهداف توسعه و اشتغال پایدار در 
استان در این زمینه سند مهارت آموزي اســتان با رویکرد مهارت و اشتغال در 

صنایع  تدوین شده است.
مدیر کل آموزش فني و حرفه اي بوشهر با اشاره به نقش آموزش های مهارتی 
فنی و حرفه ای در ایجاد زمینه های اشتغال و رونق تولیدات داخلی تصریح کرد: 
ارائه آموزش های مهارتی به افراد جامعــه نتایج مثبت اقتصادی به همراه دارد و 
چنانچه آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس تقاضای بازار کار باشد و کارفرمایان، 
کشــاورزان و بخش های صنعتی نیازهای خود را اعالم کنند، می توان مؤثرترین 

نوع آموزش فنی و حرفه ای را ارائه داد.

خبر

شهرستان

پاالیشگاه گاز ایالم به پویش همدلی و کمک های مومنانه استان  پیوست
 رئیس روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز ایالم از پیوستن  این شرکت 
به پویش همدلی و کمک های مومنانه اســتان خبر داد و گفت:به منظور ترویج 
فرهنگ احسان و نیکوکاری و همبستگی اجتماعی، پاالیشگاه  گاز ایالم  به منظور 
بستر سازی فرهنگی و همدلی بیش از پیش جامعه و در راستای مسئولیت های 

اجتماعی ، به این پویش فرهنگی پیوسته است .
به گزارش روابط عمومی ، » منوچهر کرمیان »افزود: کارکنان پاالیشــگاه گاز 
ایالم در قالب پویش نماینده ولی فقیه، امام جمعه شــهر چــوار، کمیته امداد ، 

بهزیستی و سپاه پاسداران اســتان ۱5۰ بسته کمک غیر نقدی اهدا نموده اند  تا 
ضمن تحقق مسئولیت های اجتماعی، بتوانند  در مسیر فرهنگ کمک و احسان 
و نیکوکاری قدمهای مثبتی بردارند. وی اظهار داشــت: به پیشنهاد نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه ایالم و تأکید استاندار، پویش امید و همدلی با هدف 
دریافت و توزیع هدفمند کمک و مساعدت های مردمی کارکنان ادارات دولتی و 
مردم بین اقشار ضعیف و اصناف آسیب دیده از بیماری کرونا راه اندازی شد که در 
همین راستا،کارکنان این مجموعه نیز با اهدای مبلغ 4۰۰ میلیون ریال از حقوق 

خود،در این امر خداپسندانه شرکت کردند.
وی با اشاره به اینکه کارکنان این پاالیشگاه به صورت خود جوش به منظور کمک 
به بیماران کرونایی و همچنین کمک های مومنانه مبلغ قابل توجهی کمک کرده 
اند،تصریح کرد: در راستای گســترش فرهنگ همدلی و ایثار اجتماعی، کارکنان 
پاالیش گاز ایالم با اهدای مبلغی از 5۰۰  هزار تا ۱۰ میلیون ریال به پویش همدلی 
و امید پیوستند و در مجموع  مبلغ قابل توجهی را به پویش امید و همدلی، برای 

کمک به نیازمندان و اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا اهداء کردند.


