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شهرستان

اخبار

نشت یابی بیش از  12هزار کیلومتر از
خطوط گاز در گیالن

شرکت گاز استان
گیالن در نیمه اول سال
جاری توانست بیش از 12
هزار کیلومتر شبکه و بالغ بر
 285هزار انشعاب گاز را مورد
بازرسی و نشت یابی قرار دهد.
حسین اکبر مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن از نشت یابی  12هزار و 150
کیلومتر از خطوط گاز در گیالن خبر داد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر
گفت :این میزان نشت یابی در  30شهر استان صورت
پذیرفته و معادل  47درصد کلیه خطوط گاز در گیالن می
باشد.اکبر اظهار داشت :شرکت گاز استان گیالن منطبق
با عملیات توسعه گاز در استان برنامه ریزی مدونی را در
جهت بازرسی و حفظ امنیت خطوط گاز به انجام رسانده و
در همین راستا بالغ بر  285هزار انشعاب و  165ایستگاه
تقلیل فشار گاز را مورد نشت یابی و بازرسی قرار داده
است.وی با اشاره به شروع فصل سرما و استفاده مردم از
وسایل گرمایشی گازسوز اظهار داشت :گاز مایه آرامش و
آسایش مردم است و امیدوارم مردم فهیم استان با رعایت
نکات ایمنی و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد ،پاییز و
زمستانی آرام را در کنار خانواده سپری نمایند.مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با اشاره به گسترش
شبكه گازرساني ،بر لزوم توجه بیشتر و بازرسی دقیق تر
از شبكه تغذيه و توزيع گاز به منظور انتقال مطمئن گاز
به مشتركين تاكيد كرد و گفت :استفاده از سیستم آنالین
نشت یابی می تواند مدت زمان کشف نشتی تا اطالع رسانی
و در نتیجه مدت زمان تعمیرات و رفع نشتی را به حداقل
برساند.

انتصاب و جابجایی مدیران
در شهرداری گرگان

به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری گرگان ،در جلسه شورای اداری شهرداری
گرگان حکم انتصاب و تقدیر از تالشهای مدیران
شهرداری گرگان اهدا شد.بر این اساس ،طی احکام
جداگانه صادره احمد ساالری به عنوان معاون
توسعه منابع و مدیریت شهرداری گرگان منصوب
و از تالشهای محسن کریمی در این جایگاه تقدیر
شد.همچنین محسن کریمی به عنوان مدیر شهرداری
منطقه یک شهرداری گرگان منصوب و از تالشهای
حسن افروشه در این سمت تقدیر و به عنوان سرپرست
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان
منصوب شد.الزم به ذکر است کریم علمی به عنوان مسوول
رفاه و تشریفات شهرداری گرگان منصوب شد ،مجید میرزا
حسینی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه  2منصوب
شد.مهدی کمالغریبی نیز به عنوان سرپرست سازمان حمل
و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان معرفی شد.

دیدار استاندار قم با ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر بهرام سرمست استاندار قم به همراه جمعی از
معاونان خود با حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب با ریاست
دانشگاه دیدار کرد.
دکتر بهرام سرمست استاندار قم به همراه جمعی از
معاونان و همکاران خود با حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب
با ریاست دانشگاه دیدار و گفتگو کرد و در ادامه در یکی از
کالسهای درس که با حضور دانشجویان عراقی تشکیل شده
بود ،حضور یافت.
حجتاالسالم والمسلمین سید ابوالحسن نواب در این
دیدار ضمن عرض خیرمقدم به استاندار قم در سخنانی به
تشریح رویکردها و ویژگیهای منحصر به فرد دانشگاه ادیان و
مذاهب پرداخت و گفت :استادان دانشگاه همه جوان هستند،
چراکه ما معتقد به اندیشههای ناب و جدید هستیم.
وی افزود :همچنین کتابخانه ما بزرگترین کتابخانه
تخصصی ادیان و مذاهب در منطقه به شمار میرود و میتوان
گفت کتب انگلیسی و عربی آن بیشتر از فارسی است و از
کشورهای مختلف با زحمات فراوان گردآوری شده است.
میهمانان و استادان خارجی که با دانشگاه ادیان و مذاهب
آشنا میشوند ،از وجود چنین دانشگاهی در ایران و قم ابراز
خوشحالی و خرسندی میکنند .هماکنون دانشگاه ادیان و
مذاهب وجههای بینالمللی یافته و در حال حاضر دانشجویانی

از  25کشور جهان در دانشگاه ادیان و مذاهب مشغول به
تحصیل هستند .در ادامه این دیدار ،رؤسای دانشکدهها و
مدیران دانشگاه به ارائه نقطهنظرات خود در خصوص همکاری
با استانداری پرداختند.
دکتر بهرام سرمست استاندار قم نیز در سخنانی از وجود
چنین دانشگاهی در استان قم ابراز خرسندی کرد و گفت:
دفتر ارتباط استانداری با دانشگاهها که بهتازگی راهاندازی
شده است ،ضرورتی بود که بر اساس چندین سال تجربه
اجرایی و دانشگاهی بنده و احساس وجود شکاف و فاصله
بین این دو نهاد شکل گرفت و احساس کردیم که این ارتباط

باید برقرار شود.
وی گفت :نفس راهاندازی این دفتر یک قدم است ولی
اجرایی ،عملیاتی و تأثیرگذاریاش فرآیندی را میطلبد که
زمانبر است و نیازمند همکاری خود دانشگاهها نیز هست.
از طرف دیگر اعتقادی که باید دستگاههای اجرایی به این
موضوع داشته باشند ،بهشدت از طرف مدیریت استان پیگیری
و متقاعدسازی انجام میشود.
وی ضمن تقدیر از عملکرد ریاست دانشگاه گفت :فلسفی
وجودی این دانشگاه برای ما بسیار مهم است .اهمیت این
دانشگاه را به خوبی درک میکنم و وجود آن در این استان
یک نعمت است و بنا داریم از این نگاه حمایت کنیم .انتظار
داریم باب ارتباطی که باز شده است ،همچنان گشوده بماند
و محل مراوده باشد .درخواست میکنیم در کارگروه ها و
کمیسیونها حضور فعال داشته باشید تا به شبهات ،جواب
علمی و منطقی داده شود .این کاری شدنی است و این
پتانسیل در این دانشگاه هست و باید از آن استفاده کنیم.
همکارانی برای آن انتخاب کردهام که همه دانشگاهی و آشنا
با این ادبیات هستند و میتوانند با اساتید شما همکالم شوند.
این گفتوگو باید در وهله اول بین آنان شکل بگیرد .این
آمادگی در استان در نهایت درجه است و می تواند در کشور
الگو باشد و ما چنین انتظاری از شما داریم.

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد :

افتتاح نمایشگاه یاد یاران در شرکت برق منطقهای غرب
به گزارش روابط عمومی شرکت
برق منطقهای غرب ،با هدف آشنایی هر
چه بیشتر با رشادتها و جانفشانیهای
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس،
نمایشگاه عکس ،پوستر و تجهیزات در محل
این شرکت دایر شده است.
گفتنی است در این نمایشگاه،
تصاویری از دالور مردیهای ایثارگران

در جبهههای نبرد حق علیه باطل در
طول جنگ تحمیلی ،فضاسازی و تبلیغات
محرم و دفاع مقدس،
محیطی متناسب با
ّ
در معرض دید مراجعین و عالقمندان قرار
گرفته است.
شایان ذکر است این نمایشگاه
به همت پایگاه مقاومت بسیج شهدای
برق منطقهای غرب برگزار و با حضور

مدیرعامل ،معاونین ،مدیران و جمعی از
همکاران این شرکت ،فرمانده راهبردی،
فرمانده کل بسیج ادارات ،فرمانده حوزه
 ۷کارمندی بسیج ادارات ،فرمانده بسیج
اصناف سپاه حضرت نبیاکرم(ص)،
نماینده ولیفقیه در سپاه کرمانشاه و
فرمانده حوزه  ۲کارمندی امام هادی(ع)
افتتاح گردید.

به مناسبت هفته کودک؛

یکیازفرزندانشهدایمدافعحرمبعنوانمشاورافتخاریمدیرکلکتابخانههایعمومیمازندرانمنصوبشد
ساری – قاسمیان :مدیرکل
کتابخانه های عمومی مازندران در حکمی،
فرزند یکی از شهدای مدافع حرم استان
را بعنوان مشاور افتخاری مدیرکل در امور
کودک و نوجوان منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از
روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی
مازندران ،آرزو ولیپور ،مدیرکل کتابخانه های
عمومی استان به مناسبت هفته کودک ،با
همراهی برخی از همکاران ستادی در منزل
شهید مدافع حرم سید جواد اسدی در
ساری ،حاضر شد و با تقدیم حکمی ،سید
احمد اسدی ،فرزند شهید را به عنوان مشاور
مدیرکل در امور کودک و نوجوان منصوب

کرد.
ولیپور ،در این دیدار که همسر شهید
هم حضور داشت ،با بیان اینکه شهید اسدی
به حسن خلق و استواری عقیده مشهور
بودند ،اظهار داشت :شهادت ،لیاقت می
خواهد و هیچ کس بهتر از خانواده های
شهدا از کیفیت این لیاقت و شایستگی خبر
ندارند ،لذا با توجه به ویژگی هایی که در
فرزند شهید سراغ داشتیم ،اطمینان یافتیم
که می تواند بعنوان مشاور در راستای ترویج
ارزش ها در بین کودکان و نوجوانان به کمک
اداره کل کتابخانه های عمومی بیاید.
متن حکم مدیرکل کتابخانه های
عمومی استان برای سید احمد اسدی ،بدین

شرح است:
با عنایت به درک عمیق شما از فرهنگ
عاشورایی و حضور سبزتان در خط مقدم
جبهه فرهنگی کودکان و نوجوانان انقالبی
استان مازندران و ضرورت ترویج فرهنگ
کتابخوانی و مطالعه مفید در قشر آینده
ساز نظام جمهوری اسالمی ایران ،به موجب
این ابالغ به عنوان مشاور افتخاری مدیرکل
کتابخانه های عمومی استان مازندران در امور
کودک و نوجوان منصوب می شوید.
امیدوارم مانند پدر شهیدتان که مظهر
شجاعت ،شهامت و ایستادگی بوده اند ،در
جبهه فرهنگی با سالح علم و ایمان به فتح
خاکریزهای فرهنگی پرداخته و به مدد غیبی

پدر آسمانیتان ،دریچه های جدیدی را به
سمت دانش و پژوهش و توسعه فرهنگ
کتابخوانی و مطالعه مفید بگشایید و بتوانید
با روح بزرگتان و برنامه محوری ،گام های
استواری برای ترویج کتابخوانی بین کودکان
و نوجوانان برداشته و جانی دوباره به بخش
کودک کتابخانه های عمومی استان ببخشید.
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خبر کوتاه
در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی؛

شرکت آب و فاضالب استان قم بر
سکوی نخست صنعت آبفای کشور ایستاد

شرکت آب و فاضالب
استان قم در ارزیابی عملکرد
جشنواره شهید رجایی که
توسط سازمان اداری و
استخدامی کشور انجام گرفت
موفق به کسب رتبه نخست
صنعت آب و فاضالب کشور
شد.
به گزارش روابط عمومی
شرکت آب و فاضالب استان
قم ،مدیر دفتر توسعه مدیریت و بهبود بهرهوری شرکت
آب و فاضالب استان قم گفت :این شرکت توانست با کسب
باالترین امتیاز در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی
که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شد رتبه
نخست را در صنعت آب و فاضالب کشور کسب کند.
وی با بیان اینکه ارزیابیها در دو بخش شاخصهای
عمومی و اختصاصی صورت گرفت ،اظهار داشت :اصالح
ساختار سازمانی ،توسعه دولت الكترونيك ،مديريت سرمايه
انساني ،شفافیت و مدیریت مالی ،بهبود فضای کسب
وکار ،ارتقاء سالمت اداري ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی
و استقرار نظام مديريت عملكرد ،شاخصهای عمومی
ارزیابیها به شمار میرود.
مهندس رضا غفاری ،جمعیت تحت پوشش شبکه
آب شهری ،جمعيت تحت پوشش شبكه جمعآوري
فاضالب شهري ،ارتقاي كيفيت آب شرب از طريق نصب
سامانههاي تصفيه پيشرفته و ايجاد سامانه دوم در شهر،
آب بدون درآمد شهري ،مطلوبيت ميكروبي شبکه توزیع
آب شهری و مطلوبیت آزمونهای کلرسنجی شبکه
توزیع آب در شهر را نیز جزو شاخصهای اختصاصی
ذکر کرد و گفت :شرکت آب و فاضالب در مجموع
شاخصهای عمومی و اختصاصی توانست باالترین امتیاز
را در کشور کسب کند.
وی خاطرنشان کرد :در همین راستا وزیر نیرو با اهدا
لوح و تندیس از اقدامات و تالشهای مدیران و کارکنان
شرکت آب و فاضالب استان قم در کسب رتبه نخست
جشنواره شهید رجایی قدردانی کرد.
وزیر نیرو در لوح تقدیر خود آورده است :تأمین
آب یکی از زیرساختهای اساسی توسعه کشور است و
کارگزاران صنعت آب از این افتخار و توفیق برخوردارند که
در ارائه این خدمت بزرگ سهیم باشند.
دکتر ارکانیان در ادامه این لوح تقدیر با اشاره به
تالشهای همه جانبه شرکت آب و فاضالب استان قم در
تحقق برنامهها و اهداف سالیانه و کسب عنوان «دستگاه
استانی برتر» در سطح دستگاهی جشنواره شهید رجایی،
از اهتمام مدیران و کارکنان این شرکت قدردانی کرده
و توفیق روز افزون آنان در ارتقای کمی و کیفی خدمت
رسانی به مردم شریف کشور را از خداوند متعال مسئلت
کرده است.

آغاز مطالعات اجرای
بوستان عبادت در گرگان

شهردار گرگان از آغاز مطالعات اجرای بوستان عبادت در شهر گرگان خبر
داد.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری گرگان ،عبدالرضا دادبود
عصر امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر
گرگان که با حضور ذاکران اهل بیت(ع) برگزار شد ،اظهار کرد :یکی از مهمترین
محافلی که در شهرها برگزار میشود محافل ذاکران اهل بیت(ع) است که برکات
زیادی را برای شرکت کنندگان به ویژه جوانان به همراه دارد.وی ادامه داد :سعی
ما در شهرداری گرگان در ایام و مناسبتهای مختلف به ویژه ایام محرم بر این
بوده فضاسازی بسیار خوبی را داشته باشیم و بتوانیم با تعامل دو طرفه شرایط
فعالیتهای هیاتهای عزاداری را بهبد ببخشیم.شهردار گرگان تصریح کرد :نگاه ما
در شهرداری گرگان توجه به مباحث ارزشی و دینی در برنامههای فرهنگی است
و حتی در پیوستهای فرهنگی پروژههای عمرانی این موضوع مورد تاکید بوده و
خواهد بود.دادبود گفت :برای اولین بار در شهرداری گرگان طراحی بوستان عبادت
در دستور کار قرار گرفته است که میتواند در موضوعات گردشگری مورد توجه
قرار گیرد.وی اضافه کرد :این پارک به صورت پایلوت در گرگان ساخته خواهد شد و
امیدواریم تا دهه فجر امسال بتوانیم مطالعات آن را به پایان برسانیم و در سال آینده
آن را اجرایی کنیم.شهردار گرگان تصریح کرد :ما در سطح شهر  53پارک داریم
که بنا داریم در مطالعات اولیه کلبههایی با عنوان کبلههای فرهنگی با هدف ترویج
مباحث دینی و فرهنگی بسازیم.دادبود گفت :این کلبهها عالوه بر تقویت اقدامات
فرهنگی میتواند سطح امنیت را در پارکها افزایش خواهد یافت.

اجرای بیش از  30برنامه مختلف به مناسبت
روز جهانی کودک توسط شهرداری گرگان

به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری گرگان ،دکتر
عبدالرضا دادبود با اشاره به فرارسیدن  16آبان ماه روز جهانی کودک اظهار
کرد :یکی از برنامههای مهم شهرداری گرگان تبدیل گرگان به شهر دوستدار
کودک است.وی ادامه داد :به همین مناسبت بیش از  30برنامه مختلف
پیشبینی شده که توسط شهرداری گرگان اجرا خواهد شد.شهردار گرگان
گفت :مهمترین برنامههایی که در تاریخ  16مهرماه در پارک شهر گرگان و
برخی دیگر از نقاط شهر اجرا خواهد شد ارایه نقاشی دیواری کودکان به طول
 150متر با مشارکت  200کودک و موضوع از مدرسه تا خانه خواهد بود.
دادبود بیان کرد :همچنین در این روز مراسم رژه کودکان از میدان شهرداری،
خیابان پاسداران و پارک شهر گرگان با حضور کودکان معلول ،کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست ،کودکان بازمانده از تحصیل ،کودکان کار و کودکان
مهدهای کودک شهر گرگان برگزار خواهد شد.وی با اشاره به اجرای برنامه
گذر کودکانه با بخشهای گریم کودکان ،بازیهای محلی و ورزش و نمایش
در پارک شهر گرگان ،اضافه کرد :یکی دیگر از برنامههای پیشبینی شده
در این روز برگزاری نمایشگاه ویژه روز دوستدار کودک است که با همراهی
مرکز بهداشت ،بهزیستی ،اداره استاندارد ،نظام مهندسی ،انجمنهای خیریه
کودکان و خانههای فرهنگ برگزار خواهد سد.شهردار گرگان با اشاره به اینکه
در این غرفهها آموزشهای الزم در هر حوزه به کودکان انجام خواهد شد،
بیان کرد :یکی از نکات بسیار مهم در فرهنگسازی ،آموزش از سنین پایین و
کودکی است و با این نیت سعی خواهیم کرد اقدامات موثری را اجرایی کنیم.
دادبود همچنین به برگزاری اردوی آموزشی در تاریخ  20مهر با محوریت
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان و مشارکت و همراهی
اداره پسماند و واحد ترافیک شهرداری گرگان اشاره کرد و گفت :در این
دوره آموزشی نیز دانشآموزان با فرهنگ رعایت مسائل ایمنی و پیشگیری از
حوادث ،اصل تفکیک زباله از مبدا و پاکیزه نگهداشتن محله و رعایت فرهنگ
ترافیک و عالئم راهنمایی و رانندگی آشنا خواهند شد.وی تاکید کرد :در ایام
مصادف با روز جهانی کودک تمامی اتوبوسهای سازمان حمل و نقل بار و
مسافر شهرداری گرگان با بنر روز جهانی کودک در سطح شهر تردد خواهند
کرد و  12اتوبوس به صورت ویژه آذینبندی خواهد شد.دادبود در پایان گفت:
همچنین در  16مهرماه در محل پارک شهر گرگان مراسم پخش قصه کودکان
از رادیو نمایشگاه در کنار المانهای کودکانه اجرا خواهد شد تا انگیزه و
جذابیت بیشتری برای آشتی کودکان با کتاب و توسعه فرهنگ کتابخوانی
را شاهد باشیم.

