وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبرداد؛

حمایت ویژه از سرمایه گذاران
خارجی حوزههای صنعت و معدن
4
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جهش بزرگ برای حذف هپاتیت
شروع شده است

سرپرست وزارت آموزشو پرورش :

المپیادهای دانشآموزی از
انحصار طبقاتی بودن خارج شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور عنوان کرد :

رشد  ۵۲درصدی ورود گردشگر خارجی به ایران
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جهاد دانشگاهی منشاء خیر و
برکات زیادی برای کشور بوده است
2

رئیس ایمیدرو اعالم کرد:

موافقت وزیر صنعت با آغاز اکتشاف
در  ۳۰۰هزار کیلومتر مربع

3

رئیــس اداره هپاتیــت مرکــز مدیریــت
بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت :وزارت
بهداشــت مصمــم بــه حــذف هپاتیــت
اســت و جهــش بــزرگ بــرای حــذف ایــن
بیمــاری از کشــور شــروع شــده اســت.
رشــید رمضانــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا
افــزود :انصافــا ،جهــش بزرگــی بــرای
حــذف هپاتیــت در وزارت بهداشــت
شــروع شــده اســت و مرکــز مدیریــت
بیماریهــای واگیرعزمــش را جــزم
کــرده و منابــع را بــه ایــن ســمت ســوق
مــی دهــد تــا ایــن بیمــاری هرچــه
زودتــر حــذف شــود .وی افــزود :هــم
معاونــت بهداشــت و هــم شــخص وزیــر
پیگیــر موضــوع حــذف هپاتیــت از کشــور
هســتند.
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رئیس کمیسیون آموزش مجلس :

2

مدیرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد:

وزیر بهداشت عمومی لبنان:

پرداخت تسهیالت به تعاونیهای مسکن

از دانش و توان داروسازی ایران
3

رئیس سازمان جنگلها :

چوبهای افتاده و شکسته جنگل

در قالب مزایده واگذار می شوند
4

مدیر داخلی شرکت جهاد زمزم ایرانشهر :

تولید روزانه  ۲۰تن لوله پلی اتیلن
در ایرانشهر

4

همشهری گرامی ،مشترک محترم کشاورزی
آیــا مــی دانیــد اســتفاده از الکتروپمــپ هــای شــناور بــه جــای الکتروپمــپ هــای شــافت و

غالفــی حــدود  30درصــد مصــرف آب و بــرق را کاهــش مــی دهــد.

با نصب دستگاه اینورتر به جای تابلوی ستاره مثلث حدود 20درصد هزینه برق کاهش

می یابد .تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به سیستم قطره ای حدود  90درصد راندمان را
افزایش می دهد و از مصرف برق می کاهد.

تبدیــل سیســتم هــای آبیــاری ســنتی بــه سیســتم هــای تحــت فشــار حــدود  60درصــد راندمــان

را افزایــش مــی دهــد و از مصــرف بــرق کاســته مــی شــود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

شگفتزده شدم
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اطالعيه شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
بــه اطــاع كليــه صاحبــان مولدهــاي صنعتــي ،تجــاري ،كشــاورزي
مــي رســاند در صورتيكــه تمــام يــا بخشــي از نيــاز مصــرف خــود را از
طريــق راه انــدازي مولــد مقيــاس كوچــك تاميــن نماينــد نــرخ خريــد
انــرژي توليــدي مولدهــاي بــرق ،گازســوز و گازوئيــل ســوز در بــازه
زمانــي اول تيرمــاه لغايــت پانــزده شــهريور مــاه ســال  1398از ســاعت
 11الــي 15و  19الــي  23بــه ازاي هــر كيلــو وات ســاعت انــرژي توليــدي
مبلــغ 3000ريــال بــراي گازســوز و  4500ريــال بــراي گازوئيــل ســوز
اعــام مــي گــردد.
بــراي كســب اطالعــات بيشــتر بــا دفتــر مديريــت مصــرف شــركت
توزيــع نيــروي بــرق جنــوب اســتان كرمــان بــا شــماره تمــاس
 03432115622تمــاس حاصــل نمائيــد.
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