ﮐﻮﻫﻨﻮردان وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ؛
ﮐﻮﻫﻨﻮردان وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﮐﺸﻮر
ﺻﻌﻮد ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ  3200ﻣﺘﺮی ﺑﺮف اﻧﺒﺎر روﺳﺘﺎی ﻓﺮدو ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﺻﻌﻮد ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻮﻫﻨﻮرداﻧﯽ از ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب و ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ورزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﺻﻌﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺴيﻦ زاده دﺑيﺮ ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي ورزش وزارت ﻧيﺮو ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن و ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
آب ،آﺑﻔﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و ...ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﻣﻌﻨﻮی ﻗﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
وزارت ﻧﯿﺮو در ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ورزش را ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﺟﺴﻢ و روح اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ورزش در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﺬف آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ اﻓﺮاد آن ورزش ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪارد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ورزش را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد
ﻣﺒﺎﺣﺚ ورزﺷﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و روح ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﮐﻮﻫﻨﻮردی را ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ ورزشﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ورزش ﻫﻢ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ
دوﺳﺘﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا در آن رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو وزرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دﺑيﺮ ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي ورزش وزارت ﻧيﺮو ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪا ،اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮر را اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻬﺪا و
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﭘﻼکﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺪﯾﻮن ﯾﮑﺎﯾﮏ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﻧﯿﺮو در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  55درﺻﺪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  98ﺑﯿﺶ از  26ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  9ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﺑيﺮ ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي ورزش وزارت ﻧيﺮو آﻣﺎر ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر را زﯾﺮ  15درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮک و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را دارﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮ روی دﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
وی ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﺪاﯾﯽ از اﺳﺘﺮس را ورزش داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺻﻠﯽ ورزش ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ورزش را ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ورزﺷﯽ وزارت ﻧﯿﺮو ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ وﯾﮋه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق و ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﻮاﺻﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد.

وی در ﭘﺎﯾﺎن از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از ﺻﻌﻮد ﺳﺮاﺳﺮی وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ را ﻓﺮدی ورزﺷﮑﺎر و ﻣﻨﺸﺄ ﺧﯿﺮ در ورزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺴﺖ.
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