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فرماندار ویژه الرستان تأکید کرد؛
لزوم تشکیل شورای هماهنگی 

دانشگاه ها در الرستان

فرماندار ویژه الرستان تأکید کرد که شورای هماهنگی 
دانشگاه ها در این شهرستان تشکیل و از ظرفیت آنان در 

موضوعات مختلف استفاده شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شورای  جلسه  در  حسنی  جلیل  الرستان  ویژه  فرمانداری 
و  امام جمعه الر  با حضور  فرهنگ عمومی شهرستان که 
اعضای این شورا با موضوع تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
الرستان  امام جمعه  دفتر  در  رهبری  معظم  مقام  توسط 
تالش  همه  باید  داشت:  اظهار  سخنانی  در  شد،  برگزار 
کنیم در راستای تقویت ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی 
و  اسالمی  انسانی،  هنجارهای  و  کنیم  حرکت  شهرستان 

ارزشی را در جامعه نهادینه نماییم.
دوم  گام  بیانیه  در  اینکه  بابیان  الرستان  ویژه  فرماندار 
انقالب توجه زیادی به مسائل فرهنگی شده است، عنوان 
درگرو  جامعه ای  هر  پیشرفت  و  توسعه  زیربنای  کرد: 

توجه به مسائل فرهنگی است.
انقالب در آغاز دهه پنجم  بیانیه گام دوم  ادامه داد:  وی 
انقالب، چراغ راه و مسیر خوبی برای توسعه پایدار کشور 

محسوب می شود.
حسنی، بابیان اینکه مشکالت کنونی جامعه با فرهنگ سازی 
حل می شود، ابراز کرد: بی توجهی جامعه نسبت به مقوله 
تحول و توسعه امور فرهنگی موجب بروز گرفتاری ها و 

مشکالت جدی در جامعه می شود.
مصوبات  اگر  کرد:  خاطرنشان  فارس  استاندار  معاون 
جلسات عملی گردد، بسیاری از مسائل و مشکالت مرتفع 

می شود.
حضور  و  نوروز  ایام  به  توجه  با  کرد:  تصریح  حسنی 
همه  می بایست  شهرستان  در  نوروزی  زیاد  مسافران 
برنامه های  ارائه  در  مناسب  و  برخورد خوب  با  مسئولین 
سطح  در  هنری  و  فرهنگی  برنامه های  به خصوص  خود 
ایجاد  روان سازی  اقداماتشان  در  و  نمایند  اقدام  شهرستان 
مسائل  حوزه  در  و  حمل ونقل  حوزه  در  بخصوص  کنند 
معیشتی که این خود یک کار بسیار فرهنگی و باارزش 

است.
نماینده عالی دولت در شهرستان الرستان در بخش دیگری 
از سخنانش اظهار کرد: توجه به بازار و قیمت کاالها نیز 
یکی از وظایفی است که دستگاه های ذی ربط بایستی به 
آن توجه ویژه داشته باشند تا مردم و مسافران نوروزی در 

ایام عید دچار مشکالت نشوند.
در  مهمی  نقش  دانشگاه ها  اینکه  بابیان  ادامه  در  وی 
در  فرهنگ  تا  کرد  تالش  باید  و  دارند  فرهنگ  ترویج 
تمام چارچوب زندگی انسان نفوذ کند، خاطرنشان کرد: 
دانشگاه ها نیز بایستی شورای هماهنگی دانشگاه ها تشکیل 
دهند و هرماه درخصوص مسائل فرهنگی شهرستان بحث 
و تبادل نظر نمایند و از خود خالقیت و نوآوری نشان دهند 
و در راستای اشاعه فرهنگ در جامعه تالش نمایند چراکه 
دانشگاه ها به عنوان منشأ اثر و تحوالت یک جامعه و یکی 
مختلف  عرصه های  در  کشور  فضاهای  حساس ترین  از 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محسوب می شوند.

کرد:  تأکید  سخنانش  پایان  در  الرستان  ویژه  فرماندار 
 ۹۸ سال  در  می بایست  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسات 

به طور مستمر برگزار گردد.
پیش ازاین نیز حجت االسالم سید مختار موسوی امام جمعه 
الرستان و اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیز 
پیشنهادها و نقطه نظرات خود را درخصوص تحقق بیانیه 
گام دوم انقالب و دیگر برنامه های فرهنگی مطرح نمودند.

برپایی نخستین جشنواره حلوای 
مسقطی الری در نوروز 98

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 

از  یکی  سفر،  از  سوغات  آوردن  الرستان،  شهرداری 
آداب ورسومی است که از گذشته در جامعه مرسوم بوده و 
مردم در سفرهایشان، بسته به نوع سفر، اعم از تفریحی و 
مذهبی سعی بر آن داشته اند که محصول خاص آن شهر را 

انتخاب، تهیه و به دیار خود به عنوان هدیه بیاورند.
از  حدیثی  به  توجه  با  نیز  دین  در  که  پسندیده  امر  این 
وجود مبارک امام صادق )ع( مبنی بر »اذا سافر أحدکم 
فلیأت أهله بما تیسر و لو بحجر« بر آن تأکید شده تمام 
آثار و صنایع دستی و همچنین خوراکی ها و شیرینی های 

هر شهر را نیز شامل شده است.
الرستان با قدمتی طوالنی که به قبل از اسالم برمی گردد، 
امروزه  که  می شود  شامل  را  زیادی  سوغاتی های 
امروز  شاید  است.  الری  مسقطی  حلوا  آن  پرآوازه ترین 
کمتر کسی باشد که به الر سفر کند و سراغی از مسقطی 

فروشی ها نگیرد.
قریب به ۱۵۰ سال است که این شیرینی محلی خوش طعم 
استان  از خوشمزه ترین سوغاتی های  بوی الری  و خوش 

فارس محسوب می شود.
راستای  در  می گوید،  الر  شهردار  قنبرنژاد  محمدرضا 
دلربا،  و  شیرین  سوغات  این  بهتر  معرفی  و  شناساندن 
غنیمت  را  فرصت  الر  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
شمرده و با همکاری صنف قنادان و نهادها و ارگان های 
مرتبط نخستین جشنواره حلوا مسقطی الری را در روزهای 
صنایع دستی،  نمایشگاه  با  همراه   98 فروردین ماه   9 و   8
بزرگ  جشن  همراه  به  الرستان  شیرینی های  و  اغذیه 
 عیدانه در بوستان ملت الر )پارک شهر( برگزار خواهد 

کرد.
تسهیالت  ستاد  امسال  برنامه های  درخصوص  قنبرنژاد 
متنوع  برنامه های  نوروز 98 شهرداری هم می گوید:  سفر 
نوروزی  تعطیالت  و  نو  سال  از  استقبال  برای  متعددی  و 

پیش بینی شده است.
مبادی ورودی شهر الر،  اطالع رسانی در  ایستگاه  برپایی 
نصب بنرهای راهنما و معرفی اماکن گردشگری و مذهبی، 
معرفی  و  توریستی  نقشه  شامل  فرهنگی  بسته های  توزیع 
مراکز دیدنی و تاریخی و اقامتی و تفریحی، بروشورهای 
هشدارهای ترافیکی و استقبال از مهمانان نوروزی در روز 
با  همراه  شهرستان  مسئولین  حضور  با  فروردین ماه  سوم 
اهدای بسته های فرهنگی به مسافران و در کنار آن نواختن 
سفر  تسهیالت  ستاد  برنامه های  ازجمله  الری  محلی  ساز 

نوروز 98 شهرداری الر است.
سفر  برای  هم وطنان  از  دعوت  ضمن  الر  شهردار 
و  برنامه ریزی  طبق  می گوید:  بزرگ  الرستان  به 
هماهنگی های به عمل آمده، تالش شده تا در کنار ایستگاه 
از  اقشار،  همه  حال  رفاه  جهت  شهرداری،  اطالع رسانی 
نیروی  نظیر  ایام  این  در  مؤثر  سایر دستگاه های  خدمات 
پلیس  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  هالل احمر،  انتظامی، 
خدمات  ارائه  با  و...  آتش نشانی  رانندگی،  و  راهنمایی 
نوروزی  گردشگران  و  مسافران  پذیرای  شده،   پیش بینی 

باشیم.

استان خوزستان

بهبهان
تأکید فرماندار بهبهان:

شاخص محوری و برنامه مداری، 
ضامن موفقیت مدیران است

شورای  جلسه  خلیجی:  محمد  خبری/  سرویس 
حضور  با  و  فرماندار  مدیریت  با  توسعه  و  برنامه ریزی 

معاونین، مشاورین و روسای ادارات برگزار شد. 
امور  در  فرماندار  مشاور  ویسی  صالحی  جلسه  این  در 
از  هرکدام  جایگاه  آمار،  ارائه  با  توسعه،  و  برنامه ریزی 
ادارات بهبهان را در رتبه بندی استانی و کشوری تشریح 
و خواهان تالش مسئولین ادارات برای ارتقا رتبه آنها در 

سطح استان و کشور شد.
در  دستگاه ها  تعامل  و  آموزش  در  نیازسنجی  وی 
را  مشترک  اهداف  با  فعالیت ها  در  اقدام  و  برنامه ریزی 
انسانی  و  مالی  منابع  رفتن  هدر  به  مانع  و  توسعه  عامل 

کشور قلمداد کرد.
فرمانداری  برنامه ریزی  کمیته  دبیر  کریمیان  امیرسعید 
به   97 سال  در  تخصیص یافته  بودجه  اعالم  با  نیز  بهبهان 
هرکدام از ادارات و نهادها میزان جذب و نحوه جذب آنها 

را به پرسش گذاشت.
کریمیان همچنین توریست سالمت و گردشگری مذهبی 
مالی خوبی  می توانند سرانه  برشمرد که  زمینه هایی  از  را 

برای شهرستان به ارمغان آوردند.
دستگاه های  عملکرد  بررسی  به  عماًل  که  جلسه  این  در 
اجرایی تبدیل شده بود، مدیران راهداری، میراث فرهنگی، 
آبفای روستایی، شهرداری، علوم پزشکی، اوقاف، شیالت 
و مرکز فنی و حرفه ای و... به بیان تالش ها، عملکردها و 

نیازهای دستگاه های مربوطه پرداختند.
لزوم  بر  تأکید  با  نیز  بهبهان  فرماندار  حری  محمد 
تالش  به  را  مسئولین  شاخص محوری،  و  برنامه ریزی 

فزون تر و دوری از روزمرگی فراخواند.
سه  تعیین  و   97 سال  عملکرد  افزود: گزارش کتبی  وی 
و  دستگاه  هر  برای  جدید  سال  در  کاری  مهم  اولویت 
است  مواردی  از  آینده  سال  یک  برنامه  کردن  مشخص 
که مدیران پیش از پایان سال باید نسبت به ارائه آن به 

دبیرخانه اقدام نمایند.
فرماندار بهبهان همچنین از رونمایی تقویم جلسات کاری 
و  جلسات  کلیه  افزود:  و  داد  خبر  جدید  سال  ابتدای  از 
برنامه های کاری شهرستان در سال جدید کاماًل مشخص 

و تدوین شده است.

استان بوشهر
با حضور رئیس جمهور و به صورت 

ویدئوکنفرانس؛
 33 پروژه زیربنایی و اقتصادی

در استان بوشهر افتتاح یا عملیات 
اجرایی آن آغاز شد

استان  سطح  در  اقتصادی  و  زیربنایی  پروژه  و  طرح   33
بوشهر با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدئوکنفرانس، 

افتتاح و یا عملیات اجرایی آن ها آغاز شد.
اداری  شورای  جلسه  در  روحانی  حسن  ایرنا  گزارش  به 
عملیات  آغاز  و  پروژه   22 افتتاح  دستور  بوشهر،  استان 
حوزه های  در  زیربنایی  و  اقتصادی  پروژه   11 اجرایی 
نیرو،  و  انرژی  شهرسازی،  و  راه  درمان،  و  بهداشت 
را  ورزشی  و  معدن  و  صنعت  کشاورزی،  گردشگری، 

صادر کرد. 
شهرهای  با  ویدئوکنفرانسی  ارتباط  در  رئیس جمهوری 
بهداشتی  پروژه   26 افتتاح  دستور  بوشهر،  استان  مختلف 
پروژه  و  طرح   450 گردشگری،  طرح   6 درمانی، 
کشاورزی، 5 پروژه در حوزه راه و شهرسازی، یک طرح 
در حوزه صنعت و معدن، سه طرح در حوزه وزارت نفت 

و 2 طرح ورزشی را صادر کرد. 
با دستور رئیس جمهوری عملیات  این جلسه  در  همچنین 
اجرایی 21 پروژه بهداشتی و درمانی، 3 پروژه در بخش 
کشاورزی، 2 پروژه راه و شهرسازی، 3 طرح در بخش 

صنعت و معدن و یک طرح در حوزه نیرو آغاز شد. 
مجموع این طرح ها در سطح استان برای 5109 نفر اشتغال 

ایجاد کرده است. 
در جلسه شورای اداری استان بوشهر با حضور رئیس جمهور 
همچنین 14 تفاهم نامه در حوزه های کشاورزی و شیالت، 
اقتصادی و تولیدی و همچنین خدمات تخصصی فناورانه 
و پژوهش های کاربردی و مطالعاتی بین استانداری بوشهر 
ملی  مرکز  امید،  عامل، صندوق کارآفرینی  بانک های  و 

فرش ایران، ایدرو و جهاد دانشگاهی امضا شد.

استان هرمزگان
وزیر راه و شهرسازی:

توسعه گردشگری دریایی موجب 
ایجاد اشتغال پایدار می شود

مسئوالن  همه  تالش  بر  تأکید  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
برای حل مشکالت مردم و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه، 
اشتغال  ایجاد  موجب  دریایی  گردشگری  توسعه  گفت: 

پایدار می شود.
روستای  مردم  جمع  در  اسالمی  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
گردشگری  توسعه  داشت:  اظهار  قشم  جزیره  سهیلی 

دریایی از اولویت های مهم در برنامه های سازمان بنادر و 
دریانوردی است و در این راستا اقدام های ارزنده ساخت 

اسکله های گردشگری صورت گرفته است.
وی بیان داشت: این منطقه با ایجاد اسکله های گردشگری 
برای پذیرش گسترده گردشگران از سراسر کشور در ایام 

تعطیالت نوروز آماده است.
اقتصاد  به  همه جانبه  توجه  ضرورت  بر  تأکید  با  اسالمی 
دریامحور، بیان داشت: اقتصاد دریامحور سهم بزرگی در 
شکوفایی استان هرمزگان داشته و استاندار این استان نگاه 

ویژه ای نسبت به این موضوع دارد.
و  دریا  حوزه  در  کشور  زیرساخت های  داد:  ادامه  وی 
دریانوردی در سال های گذشته رشد قابل مالحظه ای داشته 
و ظرفیت های الزم برای رونق اقتصادی دریامحور فراهم 

است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمادگی همه بخش های 
در  نوروزی 98، گفت:  برای سفرهای  حمل ونقل کشور 
 22 ریلی  صندلی،  هزار   22 حدود  کشور  هوایی  ناوگان 
هزار صندلی با 235 رام قطار، اتوبوس رانی بین شهری 14 
هزار و 500 دستگاه اتوبوس و دریایی نیز 5 هزار و 900 

صندلی آماده عملیات هستند.
فریدون  همراه  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد 
روستای  گردشگری  اسکله  از  هرمزگان  استاندار  همتی 
بازدید  قشم  جزیره  در  حرا  جنگل های  کنار  در  سهیلی 

کرد.
سازمان بنادر و دریانوردی در هفت نقطه از جزیره قشم 
گردشگری  توسعه  راستای  در  گردشگری  اسکله های 
کرده  ایجاد  حرا  جنگل های  کنار  در  به ویژه   دریایی 

است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

گچساران
540 میلیارد ریال به 

 شهرداری های کهگیلویه 
و بویراحمد کمک شد

این  گفت:  گچساران  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
ریال  میلیارد   540 تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  شرکت 
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرداری های  به  برای کمک 

امور مالیاتی پرداخت کرده است.
به گزارش ایرنا، هوشنگ صیدالی در نشست با اصحاب 
دوگنبدان  شهرداری  داشت:  اظهار  گچساران  رسانه 
دریافت  را  گچساران  نفت  شرکت  کمک های  بیشترین 

کرده است.
وی بیان کرد: تالش برای افزایش خدمات عام المنفعه در 

اولویت شرکت نفت گچساران است.
از  نفت و گاز گچساران  بهره برداری  مدیرعامل شرکت 
میدان های  توسعه  برای  طرحی  اجرای  برای  برنامه ریزی 

نفتی گچساران در سال 1398 خبر داد.
گچساران  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
این  اجرای  مزایای  از حداقل  اشتغال  ایجاد  تصریح کرد: 

طرح است.
توسعه  طرح  شدن  اجرایی  صورت  در  کرد:  بیان  وی 
میدان های نفتی که تفاهم نامه آن منعقد شده امکان جذب 

بیش از یک هزار نفر نیروهای انسانی فراهم خواهد شد.
صیدالی با اشاره به فرسوده بودن خطوط نفتی اضافه کرد: 
فرسوده  نفت گچساران  لوله های  از خطوط  زیادی  بخش 

است.
وی تصریح کرد: هر 2 هفته یک بار در مناطق نفت خیز 
برای حل این مشکالت نشست برگزار و بر اساس اولویت 
اقدام  و  تصمیم گیری  فرسوده ترمیم  خطوط  ترمیم  برای 

می شود.
 100 با  امسال  طرح ها  این  از  یکی  داد:  توضیح  صیدالی 

میلیارد ریال در تلمبه خانه گوره انجام شده است.
وی اظهار داشت: طرح توپکرانی فنی خطوط صادراتی در 

برخی نقاط تأسیسات نیز امسال انجام شد.
هزار  سه  هم اکنون  که  نکته  این  یادآوری  با  صیدالی 
نفت و گاز  بهره برداری  عملیاتی در شرکت  نیروی  نفر 
نیروهای  به  توجه  افزود:  می کنند،  خدمت  گچساران 
عملیاتی برجسته ترین خدمت انجام شده در سال های اخیر 
به دنبال داشته  نیروها را  این  بوده است که رضایتمندی 

است.
از کاهش 40 درصدی بودجه ورزش نفت  وی همچنین 

خبر داد.
صیدالی با اشاره به حضور تیم های قهرمانی گچساران در 
به  توجه  راهبرد  چرخش  کرد:  بیان  کشوری  لیگ های 
ورزش همگانی باعث شده کمتر بتوان به ورزش قهرمانی 

توجه کرد.
صیدالی گفت: در چندساله اخیر مجوز جذب برای 317 

نیروی انسانی در شرکت نفت گچساران اخذ شد.
شرکت  در  حجمی  نیروی   341 هم اکنون  گفت:  وی 
که  می کنند  خدمت  گچساران  گاز  و  نفت  بهره برداری 
تالش برای جذب این نیروها در دستور کار مدیران این 

شرکت است.
صیدالی ایجاد موزه نفت را از اولویت های شرکت نفت 

برای توسعه فرهنگی در سال 1398 ذکر کرد.
گچساران  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
تولیدی  چاه  اولین  به عنوان  سه  شماره  چاه  داشت:  اظهار 

نفت این شهرستان فرصتی برای جذب گردشگر است.
درباره  خبرنگاران  از  یکی  سؤال  به  واکنش  در  وی 
ارتباطش با نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت 
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: برای وکیل مردم در 
قائل  احترام  عمل گرا  شخصیت  یک  به عنوان  ملت  خانه 

هستم.
وی افزود: امسال 55 میلیارد ریال کاال از بازار گچساران 
خرید شد که نسبت به سال گذشته 18 درصد افزایش یافته 

است.
درباره  رسانه  اهالی  از  یکی  سؤالی  به  پاسخ  در  صیدالی 
خانه های سازمانی خالی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
دلیل  به  مسکونی  واحدهای  آن  داد:  توضیح  گچساران 
ناایمن بودن قابل سکونت نیست و اعتبار موردنیاز برای 

نوسازی این خانه ها وجود ندارد.
مورداستفاده  استیجاری  خودروهای  مورد  در  وی 
شرکت نفت گفت: هم اکنون مجوزی برای به کارگیری 

خودروهای جدید نداریم.
صیدالی توجه به خوداتکایی در تولید ملی را از اولویت های 

شرکت نفت دانست.
از  یکی  گچساران  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت 
شرکت های مهم زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب ایران است.
واحد   10 از  توانمندی  و  بهره گیری  با  شرکت  این 
بهره برداری، پنج کارخانه نمک زدایی در مدار، 2 کارخانه 
تزریق  و  فشار  ایستگاه   11 اقدام،  دست  در  نمک زدایی 
مایع،  گاز  و  گاز  پاالیشگاهی  بزرگ  مجتمع  سه  گاز، 
سیستم گاز آغاز و داالن مشتمل بر ۱۲ دستگاه شیرگاه و 
لخته گیر مایع و چندین واحد آزمایشگاه شیمیایی، 6 واحد 
آبرسان، حدود 110 تفکیک گر سرچاهی و بوستری، 3 
از ۶۷۰۰ کیلومتر خطوط  بیش  فشارقوی و  برق  ایستگاه 

لوله از قطر ۴ تا ۵۲ اینچ دارد.

یاسوج
مجتمع عالی آموزشی وزارت نیرو 

در یاسوج راه اندازی می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: برای اولین بار و باهدف سرعت بخشی در 
برگزاری دوره های مختلف و ایجاد اشتغال در استان دفتر 
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو در یاسوج 

راه اندازی می شود.
داود راهزادی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
با شروع به کار این نمایندگی بیشتر دوره های آموزشی 
خواهد  رشد  غیراداری  و  اداری  مختلف  حوزه های   در 

کرد.
خطرات  از  پیشگیری  وقت،  در  صرفه جویی  افزود:  وی 
دوره های  برگزاری  به  سرعت بخشی  جاده ای،  احتمالی 
فواید  مهم ترین  از  اشتغال  ایجاد  و  آموزشی  مختلف 

راه اندازی این دفتر در یاسوج است.
راهزادی با اشاره به اینکه شرکت های تابعه وزارت نیرو 
دفتر  این  کار  به  برای شروع  بویراحمد  و  در کهگیلویه 
در یاسوج آمادگی دارند، بیان کرد: راه اندازی نمایندگی 
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی می تواند گام بلندی برای 

توسعه استان در آینده ایجاد کند.
کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برای  تاکنون  قبل  از سال های  بویراحمد تصریح کرد:  و 
وزارت  تابعه  شرکت های  آموزشی،  دوره های  برگزاری 
استان های همجوار  یا  به حضور در شیراز و  نیرو مجبور 

دیگر بودند.
شغل  یک  اصلی  رکن  آموزش  کرد:  عنوان  راهزادی 
محسوب می شود و کار اصلی این مجتمع، ارائه آموزش های 

نوین و منظم به فراگیران است.
وی با اشاره به استفاده از جوانان برای برگزاری دوره های 
توان  پژوهشی  آموزشی  دفتر  شد:  یادآور  آموزشی، 
برگزاری دوره های مختلف برای سایر دستگاه های اجرایی 
را  خصوصی  بخش  نیز  و  خدمات رسان  شرکت های   و 

دارد.
شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو در کهگیلویه و 
بویراحمد آب منطقه ای، توزیع نیروی برق استان، آب و 
است  استان  فاضالب روستایی  فاضالب شهری و آب و 
که در حیطه وظایف محوله از سوی وزارت نیرو در امر 

خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند.

نوجوان آباده ای افتخار آفرید
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس هادی فرخی، سرپرست 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آباده از افتخارآفرینی نوجوان انجمن داستان نویسان نون و القلم آباده خبر داد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آباده فعالیت انجمن داستان نویسان نون و القلم آباده را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: انجمن 
داستان نویسان نون و القلم ازجمله انجمن های فعال آباده بوده که سال هاست در برنامه ها و جشنواره های مختلف شاهد افتخارآفرینی اعضای 
این انجمن هستیم و این بار نیز آرین اقتداری، نوجوان عزیز شهرمان داستان چهلمین سال انقالب اسالمی ایران در جشنواره نهال کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان چنان زیبا روایت کرد که مقام اول این جشنواره را از آن خود کرد و ما این افتخار را به این نوجوان 
عزیز تبریک می گوییم و امید که در تمام مراحل موفق و پیروز باشند. شایان ذکر است جشنواره داستان نویسی نهال به همت کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آباده و به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران برگزار شد که آرین اقتداری نوجوان ۱۳ ساله 

انجمن داستان نویسان نون و القلم آباده موفق به کسب مقام اول این جشنواره شد.


