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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
آب منطقه ای گیالن

رشت– علی حیدری: به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای گیالن؛ جلسه مجمع عمومی عادی سال 
معاون  ریاست  به  گیالن  ای  منطقه  آب  شرکت   1398
مجامع ، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت 
منابع آب ایران و حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  
و اعضای هیأت مدیره  و معاونین و مدیران شرکت آب 

منطقه ای گیالن بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
سازمان  نماینده  توسط  حسابرسی  گزارش  جلسه  این  در 
حسابرسی  قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر در نهایت 
اقدامات  عملکرد سال 1398 شرکت آب منطقه ای گیالن و 
تمامی واحدهای شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مهندس وحید 
خّرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن در این جلسه اظهار 
داشت: خرسند هستیم که شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 
توانسته است برای چهاردهمین سال پیاپی گزارش بدون بند 
حسابرسی دریافت نماید که در نوع خود کم نظیر است. وی افزود: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایام پایانی سال گذشته و کاهش 
درآمدهای شرکت ، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر 
هزینه ها ی  مرتبط بدون تأخیر انجام شد. مهندس خّرمی در 
ادامه گفت : شیوه های سنتی تولیدات کشاورزی، کم توجهی به 
مسأله آبخیزداری، فرسودگی شبکه های آبیاری، مشخص نبودن 
جایگاه و ارزش واقعی آب بهاء، محدودیت اعتبارات عمرانی، و نبود 
اهرم مناسب حقوقی جهت وصول به موقع آب بهاء از مهمترین 
مشکالت و چالش هایی است که این شرکت با آن مواجهه است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبرداد:

 افزایش ۳۰ مگاولت آمپری 
پست برق شیبان

اهواز- رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان گفت: 30 مگاولت آمپر به ظرفیت پست 

132 کیلو ولت شیبان اضافه شده است.
گذاری  سرمایه  ارزش  کرد:  اظهار  بزرگ  دشت  محمود 
تجهیز، نصب و راه اندازی این پروژه 1۶8 میلیارد ریال بوده 
و ظرفیت پست شیبان در مجموع به ۶۰ مگاولت آمپر افزایش 

پیدا کرده است.
از  را  باوی  در شهرستان  بار مشترکین جدید  تامین  وی 
اهداف بهره برداری این پروژه توصیف و افزود: تعدیل بار پست 
های شیبان و زرگان و افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت 
مانور در شبکه فوق توزیع در کنار افزایش پایداری شبکه برق، 
از دیگر اهداف بهره برداری افزایش ظرفیت پست شیبان بوده 

است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: از 
مهرماه سال گذشته تاکنون 9.۶ مگاوار بانک خازنی و یکهزار و 
۵۴۲ مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه 
تحت نظارت این شرکت )استان های خوزستان و کهگیلویه و 

بویراحمد( اضافه شده است.

اخبار ایراناخبار ایران  اجرای آزمایشی طرح QR CODE  )کیو آر کد( 
در آبفای استان اصفهان

اصفهان – یحیی مرادیان: طرح QR CODE  )کیو آر 
کد( یا رمزینه پاسخ سریع به صورت آزمایشی در آبفای 

استان اصفهان اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: به منظور دسترسی سریع مشترکین این شرکت به 
صفحه مجازی ارائه خدمات، طرح QR CODE  )کیو آر کد( 
مناطق  پوشش  تحت  شهرهای  در  امسال  شهریورماه  ابتدای  از 
خودگردان شهرضا و برخوار و همچنین منطقه خانه اصفهان در 

آبفای منطقه ۵ شهر اصفهان به اجرا در می آید.
مهندس هاشم امینی افزود: در اجرای این طرح یک پالک 
یا برچسب که نقش رمزینه )کد( بر روی آن حک شده است در 
اختیار مشترک قرار می گیرد تا در محلی مناسب که به راحتی 
قابل رویت باشد، داخل منزل نصب کند. وی گفت: مشترکین دارای 
گوشی تلفن همراه هوشمند می توانند پس از اتصال به اینترنت و 
اسکن این برچسب، بدون نیاز به وارد کردن نشانی اینترنتی، وارد 

صفحه مجازی ارائه خدمات پرتال شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان شده و هرکدام از خدمات ۲3 گانه مورد نیاز خود را ثبت 

و دریافت کنند.
 QR از  استفاده  افزود:  اصفهان  استان  آبفای  مدیرعامل 
CODE  )کیو آر کد( یکی از روش های نوین و کاربردی ارائه 
خدمات در دنیا به شمار می رود که در عین حال می تواند در 
خدمت آموزش و اطالع رسانی به شهروندان نیز قرار گیرد. وی 
از استخراج و جمع بندی اجرای طرح  ابراز امیدواری کرد پس 
QR CODE  )کیو آر کد( در شهرهای تحت پوشش مناطق 
خودگردان شهرضا و برخوار و همچنین منطقه خانه اصفهان در 
آبفای منطقه ۵ شهر اصفهان، بتوان این طرح را در تمام شهرها و 
روستاهای تحت پوشش این شرکت اجرا کرد. اضافه می شود در 
حال حاضر یک میلیون و 1۶۰ هزار مشترک در 93 شهر و ۲3۴ 
هزار مشترک در 9۵1 روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان هستند.

شهر قدس _ فریبا میرزایی پندار: شهردار قدس از تعویض 
رفاه حال  منظور  به  کاووسیه  فوتبال  زمین  چمن مصنوعی 
ورزشکاران و افزایش سطح کیفی این مکان ورزشی خبر داد. 

شهرمهندس مسعود مختاری در تشریح جزئیات پروژه بازسازي 
و تعویض چمن مصنوعی زمین فوتبال کاووسیه، گفت: پس از 
و  پاکسازی  قبیل  از  اقداماتی  انجام  و  فرسوده  جمع آوری چمن 
جمع آوری نخاله در این زمین، عملیات تعویض و اجرای چمن 
مصنوعی زمین فوتبال کاووسیه با رعایت کامل استانداردها اجرا 
شده و از مواد سیلیس و گرانول برای افزایش استحکام و ارتقای 
سطح کیفی چمن مصنوعی استفاده شده است. وی با بیان اینکه 

تعویض چمن مصنوعی زمین فوتبال کاووسیه به منظور جلب 
رضایت و رفاه حال ورزشکاران و افزایش سطح کیفی این زمین 
فوتبال افزود: مدیریت  شهری قدس از ابتدای دوره پنجم شورای 
اسالمی همواره در صدد احداث مجموعه های فرهنگی، ورزشی و 
تفریحی مختلف بوده که بحمداهلل پیشرفت قابل قبولی در این 
زمینه داشته است و مساله افزایش سرانه ورزشی شهرقدس را با 
جدیت و نگاه ویژه ای پیگیری می کند. شهردار قدس خاطرنشان 

کرد: بحث ورزش و جوانان همواره برای شهرداری از اهمیت ویژه ای 
راستای  در  شهری  مدیریت  مجموعه  اقدامات  و  بوده  برخوردار 
افزایش سرانه های ورزشی و پیشرفت و تکامل این اماکن آثار و 
نتایج مثبتی داشته داشته است که می توان به کسب عناوین متعدد 
کشوری و بین المللی در رشته های مختلف ورزشی توسط فرزندان 
برومند شهرقدس و برگزاری رویدادهای مهم ورزشی در شهرمان 

اشاره نمود.

مهندس مختاری شهردار قدس خبر داد : 

تعویض چمن مصنوعی زمین فوتبال كاووسیه
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