
با  مازندران،  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
مازندران  استان  گاز  شرکت  اولویت  اینکه  بیان 
مصرف  الگوی  رعایت  به  نسبت  فرهنگ سازی 
خط  انتهای  در  شمالی  استان های  افزود:  است 
عدم  و  دارند  قرار  کشور  گازرسانی  شبکه 
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی ممکن است 
این استان ها را با افت فشار مواجه نماید از این 
محیط  دمای  می خواهیم  خانگی  مشترکان  از   رو 

خانه را بین 18 تا 21 درجه تنظیم کنند.
به گزارش روابط عمومی امین و به نقل از  شرکت 
گاز استان مازندران، قاسم مایلی رستمی در جلسه 
شورای فرهنگی منطقه 4 صنعت نفت استان های 
گیالن، مازندران و گلستان که با حضور علی زمانی 
دبیر شورای عالی فرهنگی وزارت نفت در مجتمع 
نفت محمودآباد برگزار شد با بیان اینکه سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی در زمان حضور در جبهه های 
نبرد علیه داعشیان در سوریه به حق الناس و اهمیت 
رعایت این مهم توجه ویژه داشت، اظهار کرد: این 
تأکید سردار سلیمانی نوعی فرهنگ سازی در حوزه 

ارزش های دینی است.
 مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه 
با پیروی از منویات رهبر معظم انقالب اسالمی در 
حوزه های دینی و انقالبی باید به گونه ای عمل کنیم 
که جای خادم و خائن عوض نشود، افزود: برای 
جمهوری  مقدس  نظام  عالیه ی  اهداف  به  رسیدن 
اسالمی ایران باید در مباحث فرهنگی نظیر اصالح 

الگوی مصرف اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
گیالن  و  مازندران  استان های  اینکه  بیان  با  وی   
گفت:  دارند،  قرار  فشار  افت  خطر  معرض  در 
در  طبیعی  گاز  مصرف  دما،  کاهش  با  متاسفانه 
داشته  قابل مالحظه ای  افزایش  شمالی  استان های 
این  است  ممکن  افزایشی  مصرف  این  تداوم  و 

استان ها را با افت فشار گاز روبرو سازد.
وی با اشاره به اینکه امسال 50 هزار مشترک خانگی 

و 300 واحد صنعتی به مشترکان استان اضافه شده 
از  هوا  سرمای  و  مشترکان  افزایش  گفت:  است، 

دالیل افزایش مصرف گاز در استان بوده است.
اینکه  بابیان  مازندران  گاز  شرکت  مدیرعامل 
نیازمند  مازندران  روستای  هزار  سه  مجموعًا 
مصرف  الگوی  اصالح  حوزه  در  فرهنگ سازی 
را  اروپا  گاز  مصرف  برابر  سه  افزود:  هستند، 
نیازمند  تکان دهنده  آمار  این  اصالح  و  داریم 
فرهنگ سازی در خصوص اصالح الگوی مصرف 

بین اقشار مختلف جامعه است.
بخش  در  فرهنگ سازی  لزوم  بر  رستمی  مایلی 
اصالح الگوی مصرف تأکید کرد و افزود: به دلیل 
در  گرفتن  )قرار  استان های شمالی  ویژه ی  شرایط 
انتهای خط انتقال( و با توجه به افزایش برودت دما 
باید برای جلوگیری از افت فشار درست مصرف 

کردن را بیاموزیم و آموزش دهیم.
ما  امروز  دغدغه  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
فرهنگ سازی نسبت به رعایت الگوی مصرف است 
و ممکن است با تداوم افزایش مصرف با مشکل 
افت فشار گاز طبیعی مواجه شویم، خاطرنشان شد: 
استانی های  با همراهی و همکاری هم  امید است 
مازندران  والیتمدار  و  پرور  شهید  استان  شریف 
تبلیغات  با  گاز  الگوی مصرف  در رعایت  بتوانیم 

وسیع به توفیقات ارزشمندی دست یابیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یک میلیون و 
400 هزار نفر بازمانده از تحصیل در کشور وجود 
به  افراد  این  بازگشت  برای  شرایط  گفت:  دارد، 

تحصیل مهیا شده است.
و  سمنان  استان  به  ورود  بدو  در  نوری  یوسف 
یحیی  امامزاده  شهدای  به  احترام  ادای  جریان  در 
)ع( در سمنان در جمع خبرنگاران بیان کرد: یک 

در  تحصیل  از  بازمانده  نفر  هزار   400 و  میلیون 
کشور شناسایی شده است.وی با بیان اینکه شرایط 
برای تحصیل این افراد مهیا شده است، افزود:: در 
ویژه  برنامه ریزی  آن  برای  که  جدید  بوم  زیست 
از  بهره گیری  با  توانسته ایم  گرفته  صورت  نیز  ای 
فناوری های نوین زمینه سواد آموزی برای این افراد 

بازمانده را فراهم کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه قدم اول در 
این کار شناسایی دقیق است، تاکید کرد: شناسایی 
را در سه سطح شامل خانواده ها، مساجد و محالت 

خود  استقبال  و  همکاری  گفت:  داده ایم،  صورت 
افراد بازمانده از تحصیل نیز در این شناسایی برای 

ما بسیار اهمیت دارد.
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 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
هزار   2 از  بیش  تصرف  رفع  از  اشرفیه  آستانه 
اراضی ملی در روستای ترک محله  از  متر مربع 

بندرکیاشهر در این شهرستان خبر داد.
مصطفی اسدی نژاد گفت: در راستای اجرای حکم 
قضائی حدود 2 هزار و 400 مترمربع از اراضی ملی 

در روستای ترک محله کیاشهر رفع تصرف شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
ارزش 3۶ میلیارد ریال بود که رفع تصرف شد.شهرستان آستانه اشرفیه افزود: این اراضی ملی به 
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بارش های پاییزی در آذربایجان غربی از این لحاظ 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این فصل 
رودخانه های خشک و کم آب )فصلی و دایمی(، 
پس از بارش های پاییزی جان دوباره گرفته و در بستر 
خود و به پایین دست جاری می شوند و در نهایت به 

دامن سدها و تاالب های این منطقه می ریزند.
نوروزلوی  شامل سدهای  مهم  سد  آب 14  تامین 
بارون  بوکان،  خراسانه  و  شهیدکاظمی  میاندوآب، 
ماکو، قیقاچ پلدشت، ارس، ارس 2، شهرچای ارومیه، 
سنجاق و سد مهاباد، احمدآباد تکاب و حسنلو نقده 
و رودخانه های زاب )کلوی(، گادر، مهاباد، زرینه، 
سیمینه، نازلو، شهرچای، ارس و باراندوز و چندین 
رودخانه فصلی دیگر به بارش باران و برف بستگی 
دارد.عالوه بر دریاچه ارومیه، آب 45 تاالب فصلی 
و دایمی آذربایجان غربی از جمله تاالب های اقماری 
دریاچه ارومیه، تاالب های سولدوز و دورگه سنگی 
و حسنلو در نقده، کانی برازان و قوپی باباعلی و 
یوسفکند در مهاباد، نوروزلوی در میاندوآب، شیب 
لو در پلدشت و بوراالن در ماکو که مامن پرندگان 
و  ها  رودخانه  آب  از  نیز  هستند  مهاجر  و  بومی 
چشمه های تامین می شود که بخش زیادی از آنها 

وابسته به بارش است.
از طرفی دیگر این استان با داشتن بیش از 800 هزار 
هکتار اراضی کشاورزی که بخش عمده آن را دیمزار 
تشکیل می دهد، بیشتر از سایر مناطق نیازمند سخاوت 

آسمان و بارش های پاییزی و زمستانی است.
نگاهی به وضعیت بارش های سالیانه در آذربایجان 
غربی نشان می دهد که هر سال مقدار بارش ها در 
این استان در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا می کند 
و امیدها برای احیای دوباره دریاچه ارومیه نگین آبی 

شمالغرب کشور کم رنگ تر می شود.
رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: پاییز امسال در 

مجموع ۶0.5 میلی متر بارندگی در آذربایجان غربی 
میلی متر  این مقدار در مقایسه 80.۷  ثبت شده که 
بارندگی سال قبل 25 درصد و در مقایسه با میانگین 

بلند مدت نیز 31 درصد کاهش یافته است.
شهرستان های  بین  در  افزود:  محمدپور  اردالن 
استان سردشت با میانگین 1۶۷.2 میلی متر بارندگی 
پربارش شهر آذربایجان غربی بود که بارش ها در 
این شهرستان نیز در مقایسه با سال قبل پنج درصد 
و در مقایسه با میانگین بلند مدت 20 درصد کاهش 

یافته است.
 2۹.۶ با  نیز  ماکو  امسال  پاییز  در  کرد:  اضافه  وی 
میلی متر بارندگی کم بارش ترین شهر استان بود که 
بارش ها در ماکو نیز در مقایسه با سال قبل 23 درصد 
و در مقایسه با میانگین بلند مدت 4۶ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
محمدپور گفت: در این مدت 42 میلی متر بارندگی 
در  استان  مرکز  بارش های  که  ثبت شد  ارومیه  در 
مقایسه با 8۶.۷ میلی متر سال قبل 52 درصد و در 
مقایسه با میانگین بلند مدت 55 درصد کاهش یافته 
است.وی افزود: میزان بارندگی مهاباد نیز در سه ماه 
پاییز با کاهش 23 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ۶4 میلی متر رسید که در مقایسه با 
میانگین بلند مدت نیز 43 درصد کاهش یافته است.

محمدپور ادامه داد: همچنین بارش برای سه ماهه 
زمستان برای منطقه در حد نرمال پیش بینی شده و 
برای ماه های فروردین و اردیبهشت سال آینده نیز 
انتظار داریم بارش ها از حد میانگین تا پنج درصد 
بیشتر باشد.رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: پاییز 
 11 غربی  آذربایجان  هوای  دمای  میانگین  امسال 
درجه سانتی گراد بود که در مقایسه با میانگین سال 
قبل 1.2 درجه و در مقایسه با میانگین بلند مدت نیز 

1.۷ درجه افزایش یافته است.

های  شهرستان  بین  در  افزود:  محمدپور  اردالن 
درجه   ۶.۹ دمای  میانگین  با  چالدران  استان 
با  سردشت  و  استان  شهر  سردترین  سانتی گراد 
دمای 13.2 درجه گرم ترین شهر آذربایجان غربی 

در طول پاییز ثبت شد. 
وی اضافه کرد: در پاییز امسال میانگین دمای هوای 
مهاباد 12.5 درجه سانتی گراد بود که در مقایسه با 
سال قبل 1.1 درجه و در مقایسه با میانگین بلند مدت 

2.۹ درجه افزایش یافته است.
اما نکته مهم در زمینه آب در آذربایجان غربی مدیریت 
آب ذخیره شده در پشت سدهای استان است که آن 
هم تابعی از میزان بارش ها است و به همین دلیل 
حجم آب ذخیره شده در پشت سدها در مقایسه با 

پاییز پارسال بیشتر است.
آذربایجان غربی  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
گفت: امسال 5۹0 میلیون مترمکعب آب در سدهای 
آذربایجان غربی ذخیره شده که این مقدار در مقایسه 
درصد   ۹ گذشته  سال  مترمکعب  میلیون   541 با 
اکنون سد  افزود: هم  بیشتر است.مجید رستگاری 
شهیدکاظم بوکان با 1۹2 میلیون مترمکعب بیشترین 
سد  آب  ذخیره  و  دارد  را  استان  در  آب  ذخیره 
آغ چای ۹1 میلیون مترمکعب، شهرچای ۷3 میلیون 
مترمکعب، مهاباد ۶3 میلیون مترمکعب، سیلوه 48 
میلیون مترمکب، حسنلو 22 میلیون مترمکعب، کرم 

آباد 21 میلیون مترمکعب است.
وی تاکید کرد: کمترین میزان آب نیز در سدهای 
اردس 2 و قیقاج پنج میلیون مترمکعب، دریک ۶ 
میلیون مترمکعب، شهید قنبری 12 میلیون مترمکعب، 
میلیون   1۷ زوال  و  مترمکعب  میلیون   15 ماکو 

مترمکعب ذخیره شده است.
مردم آذربایجان غربی در حالی وارد فصل زمستان 
مناطق  در  تنها  برف  بارش  تاکنون  که  شدند 
در جاده های  برفروبی  و  افتاده  اتفاق  استان  مرتفع 
جبران  برای  و  است  نشده  انجام  آذربایجان غربی 
بارش های امسال انتظار می رود که در فصل زمستان 
و بهار پیش رو سخاوت آسمان بیشتر شود و دوباره 
استان  این  در  آب  پر  رودخانه های  شاهد خروش 
باشیم. .سال آبی گذشته )1401 - 1400( به طور 
میانگین 2۷5.2 میلی متر بارندگی در آذربایجان غربی 
ثبت شده که در مقایسه با 2۶0 میلی متر میانگین سال 
قبل از آن ۶ درصد افزایش و در مقایسه با میانگین 

بلندمدت 22 درصد کاهش یافته بود.
با  سال آبی گذشته سردشت و پلدشت به ترتیب 
بارندگی  میلی متر   132.8 و  میلی متر   ۶11.1 ثبت 
پربارش ترین و کم بارش ترین شهرهای آذربایجان 

غربی بودند. 

استانها7
فرهنگ سازی رعایت الگوی مصرف،پاییز امسال و سخاوت کم آسمان

 اولویت شرکت گاز مازندران

بیش از ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی
 در کیاشهر رفع تصرف شد

وزیر آموزش و پرورش:
1.۴ میلیون بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   1401/08/25 مورخ   1401۶0312004005148 شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   140011441200400054۹ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
و   3۶1 شناسنامه  بشماره  محمدباقر  فرزند  یغمایی  محمد  آقای  متقاضی 
شماره ملی 20314۷35۷3 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مساحت 1۶4 متر مربع جدا شده از پالک ۶204 فرعی از 1 اصلی واقع در 
گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی نرسیده به فلکه چای بوئین بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از زری چنگیزی به میزان 
12 متر مربع و تمامت سهم مالکیت مشاعی خود مالک به میزان 152 متر 
مربع، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف 10340
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1401/10/0۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/10/21
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   1401/0۷/1۹ مورخ   1401۶031200400431۷ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1400114412004000۷۷۷ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
متقاضی آقای/خانم باغچه مال دوگونچی فرزند بلد بشماره شناسنامه 324 و 
شماره ملی 2030۷08084 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مساحت 850 متر مربع جدا شده از پالک 3۹8۶ فرعی از 1 اصلی واقع در 
گنبدکاووس روستای آق قایه بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مع الواسطه از محمد بابایانی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
شد./.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

م.الف 1034۶-تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1401/10/0۷ 
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/10/21

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   1401/0۷/20 مورخ   1401۶0312004004354 شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   140111441200400038۷ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
و   514 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  زاده  امین  عبداله  آقای  متقاضی 
بنا شده  شماره ملی ۶24۹511318 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
به مساحت 120/۹4 متر مربع جدا شده از پالک شماره ۶14۷0 فرعی از 
 10 بخش  ترنج  خیابان  بهارستان  شهرک  گنبدکاووس  در  واقع  1-اصلی 
حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به 
متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف 10354- تاریخ انتشار نوبت اول: 
چهارشنبه 1401/10/0۷-  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/10/21
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   1401/10/03 مورخ   1401۶031200400۷18۶ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1401114412004000282 کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
و   13840 شناسنامه  بشماره  اناقلی  فرزند  ظفر  عبدالقادر  آقای  متقاضی 
بنا شده  شماره ملی 203013۷۹8۷ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
به مساحت ۷40/20 متر مربع جدا شده از پالک شماره 3۷0۷1 فرعی از 
1-اصلی واقع در گنبدکاووس جاده داشلی برون بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی بوده و 
تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور اطالع 
در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 
انتشار نوبت اول:  سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف 10358-تاریخ 
چهارشنبه 1401/10/0۷  - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/10/21
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

اصالح الگوي مصرف آب 
در جامعه نیازمند بازتولید 
فرهنگي در این امر است

مدیر دفتر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
را  جامعه  فرهنگي  رویکردهاي  مرکزي  استان 
مبتني بر اصل سازگاري با کم آبي توصیف کرد 
و همکاري ویژه ي آموزش و پرورش در اصالح 
رویه ي کنوني در مصرف آب را از جمله مهم 

ترین عوامل تاثیر گذار در جامعه دانست.
    به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي آزاده کرمي مدیر دفتر روابط عمومي 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي با اشاره به 
برگزاري جلسات مشترک با مدیران مدارس استان 
پرورش  و  آموزش  و  کل  اداره  همکاري  با  که 
استان و معاونت خدمات مشترکین این شرکت در 
راستاي تبیین تعرفه هاي آب ها در اماکن آموزشي 
و الگوي صحیح مصرف آب در مدارس در حال 
برگزاري است اظهار داشت: حفاظت از منابع آب 
و استفاده درست و بهینه از آن سال هاست آغاز 
شده و آنچه در اصالح الگوي مصرف و دستیابي 
دارد  اهمیت  در کشور  بهینه  فرهنگ مصرف  به 
تبیین استراتژي و تعیین خط مشي است و الزمه 
دستیابي به این مهم حرکتي حساب شده و عمیق 
از سوي دستگاه هاي متولي و نگاه فراسازماني به 

این امر مي باشد.
   

وي با اشاره به جایگاه ویژه آموزش و پرورش در 
رابطه با آموزش مدیریت صحیح مصرف آب در 
بین دانش آموزان عنوان کرد:  دانش آموزان جایگاه 
ویژه اي در امر آموزش پذیري دارند چرا که از یک 
سو دانش آموزان تاثیر پذیري باالیي دارند و از 
سوي دیگر مي توانند بر روي افراد دیگر خانواده 
و همساالن تاثیرگذار باشند. از این رو آموزش و 
متنوع و  آموزشي  از محتواي  استفاده  با  پرورش 
بکارگیري روش هاي مختلفي از جمله بازدیدهاي 
میداني، برگزاري همایش ها، مسابقات  و ... میتواند 
نقش بسزایي در ایجاد فرهنگ صحیح مصرف آب 

در بین دانش آموزان داشته باشد.
   مدیر دفتر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
فرهنگ  و  آموزش  ضرورت  بر  مرکزي  استان 
سازي مصرف بهینه آب تاکید و از امضاي تفاهم 
نامه همکاري این شرکت با اداره کل آموزش و 
هاي  برنامه  برگزاري  در  مرکزي  استان  پرورش 

آموزشي، ترویجي و فرهنگي خبر داد.
   گفتني است در جلساتي که با مدیران مدارس 
برگزار  مرکزي  استان  در  پرورش  و  آموزش 
در  آب  الگوي مصرف  و  ها  آب  تعرفه  گردیده 
اماکن آموزشي توسط معاونت خدمات مشترکین 
مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  درآمد  و 
تبیین و به سواالت مدیران مدارس در زمینه نحوه 
محاسبه قبوض آب بها و مدیریت مصرف پاسخ 

داده شد.


