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خبر كوتاه
مدیرعامل آبفای گیالن از سوی
مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت مورد تقدیر قرار گرفت

طی لوحی از سوی آرش عسکری
مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،
از تالش های خوب این شرکت بعنوان یکی
از  5دستگاه مورد تقدیر در راستای پیشبرد
و فراگیر سازی “سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت” تقدیر و تشکر شد.بنا به این گزارش،
یکی از الزامات قانونی دستگاه های اجرایی
استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت
است که باعث ایجاد شفافیت ،مبارزه با
فساد ،جلوگیری از تبانی و اجرای عدالت می
شود و دیوان محاسبات در راستای اقدامات
پیشگیرانه خود بخشنامه ای را به دستگاههای
اجرایی ابالغ کرد و مراقبت و نظارت دارد که
کار سامانه به خوبی انجام شود .گفتنی است
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ،تامین
تدارکات دولت الکترونیک است که از یک
طرف دستگاههای اجرایی به عنوان خریدار در
آن عضو هستند و نیازهای خود را در معامالت
از طریق این سامانه تامین می کنند و از سویی
تامین کنندگان شامل تمامی عرضه کنندگان
کاال و خدمت هستند .در بخشی از لوح یاد
شده آمده است :در مسیر توسعه سامانه ستاد
در شرکت آب و فاضالب استان گیالن مصدر
خدمات ارزشمندی گردیده اید که با اغتنام
فرصت  ،از تالش های خوب و ارزشمند شما
صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد.
آیت اهلل سبحانی:

حضور عوامل و کارگزاران در حج
امسال به حداقل برسد

مرجع تقلید شیعیان ،گفت :با توجه به
کاهش سهمیه ایران در حج امسال تالش شود،
حضور عوامل بعثهها و کارگزاران به حداقل
برسد.
آیتاهلل جعفر سبحانی در دیدار
حجتاالسالم سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی
فقیه در امور حج و زیارت با خاص توصیف کردن
حج امسال اظهار داشت :شرط انجام حج بر
اساس آیه قرآن استطاعت است .وی اضافه کرد:
اگرچه سهمیه کشورهای اسالمی و به دنبال آن
جمهوری اسالمی ایران در حج پیش رو کاهش
یافته است ،اما تالش کنید که حضور عوامل
بعثهها و کارگزاران به حداقل برسد.آیتاهلل
سبحانی ادامه داد :بسیاری از زائران سالهای
متمادی در انتظار سفر معنوی حج تمتع هستند،
بهجاست که تعداد بیشتری از زائران که سالها
منتظر حضور در سرزمین وحی نشستهاند به این
سفر معنوی اعزام شوند.وی همچنین بر توجه
به آموزش زائران در شرایط فعلی تاکید کرد و
افزود :به همه زائران توصیه کنید که به قوانین
مرتبط کشور عربستان احترام بگذارند.

شهرستان

شماره 3425

مدیر کل ورزش و جوانان گیالن:

اخبار

نگاه بازاری به ورزش آسیب رسانده است

مدیر کل ورزش و جوانان گیالن در نشست
مطبوعاتی با خبرنگاران گفت :اولویت ما استفاده
از باشگاه ها است ،اما متاسفانه ما در استان بیشتر
از باشگاه ،تیم داریم.جهانبخش آرمان افزود :اگر
باشگاه ها هیأت مدیرهای قوی داشته باشند تا
در تصمیم سازی به ما کمک کنند بهترین نتایج
را می گیرند.وی در ادامه عنوان کرد :متاسفانه
باشگاه های ورزشی ما مدیریت هزینه و ساختار
ندارند و با اصول اولیه باشگاه داری هم آشنا
نیستند.مدیر کل ورزش و جوانان استان افزود:
در والیبال استان تحول خوبی در بحث آموزش و
باشگاه داری ایجاد خواهد شد.وی در ادامه تصریح
کرد :ورزش قهرمانی را من از هیأت های ورزشی
می خواهم.جهانبخش آرمان افزود :باید در ورزش
قهرمانی برنامه ریزی مدون ،آموزش و لیگ منظم
در دستور کار ،برای کسب نتایج خوب،قرار گیرد.
وی هم چنین گفت :ورزش باعث نشاط اجتماعی
می شود و ما در راستای این مهم نشست های
خوبی با استاندار گیالن تاکنون داشته ایم.
مدیر کل ورزش و جوانان گیالن افزود :احیا و
گسترش والیبال ساحلی،فوتبال ساحلی و پیاده
روی خانوادگی در راستای نشاط اجتماعی مورد
توجه ما است.وی در ادامه با اشاره به پروژههای
در دست ساخت و اجرای اداره کل ورزش و

جوانان استان  ،اظهار داشت ۳۹ :پروژه با پیشرفت
فیزیکی ۱۰تا  ۹۵درصد توسط این اداره کل در
دست ساخت و اجرا است.
جهانبخش آرمان افزود۹ :استخر در
۷شهرستان استان چون؛ فلکده شهرستان
رشت،فومن،الهیجان ،سیاهکل و صومعهسرا
و ،....که به مدت دو سال رها شده بودند با صرف
هزینه ای بالغ بر  ۱میلیارد تومان راهاندازی

مجدد شده است.وی هم چنین گفت :در حوزه
ساخت پیست دوچرخهسواری به جاهای خوبی
رسیدیم و باید این پیست ها را به تراز بین
المللی برسانیم.مدیر کل ورزش و جوانان استان
افزود :در بحث ورزش بانوان ،برای تجهیز سالن
های حجاب  ،شهرستان های شفت و آستانه
اشرفیه ،برای هر کدام  ۵۰میلیون تومان پول
گذاشتیم.

وی در ادامه عنوان کرد:از جمله پروژههای در
دست اقدام ما خانه بوکس استان است.جهانبخش
آرمان افزود :باشگاه های قهرمانی حق ندارند از
ورزشکاران  ۱ریال پول بگیرند و ورزشکاران
میتوانند از این باشگاه ها به نحواحسن استفاده
کنند.وی هم چنین گفت :در استان  ۷۸۰هیأت
ورزشی داریم.مدیر کل ورزش و جوانان استان
افزود :نداشتن شناسه از جمله مشکالت هیأت های
ورزشی است ،به طوری که از ۸۶۰هیأت ورزشی
شهرستان ها فقط ۹۰هیأت شناسه دارند.وی هم
چنین گفت :در بحث سفرهای استانی به اماکن
ورزشی ،تاکنون از  ۱۷شهرستان و  ۹۶اماکن
ورزشی بازدید کرده ام.
جهانبخش آرمان افزود :جلسه با هیأت های
ورزشی را در دستور کار قرار داده ام.
وی در ادامه تصریح کرد :اولویت من در
حمایت از هیأت های ورزشی ؛سالمت،توانمندی
و تخصص هیأت های ورزشی است.مدیر کل
ورزش و جوانان استان افزود :برای بازسازی هر
سالن ورزشی باید تا ۵میلیارد تومان هزینه کنیم
بنابراین از مستأجران اماکن ورزشی می خواهم که
نهایت دقت را در نگهداری این اماکن داشته باشند.
جهانبخش آرمان در خاتمه خاطر نشان کرد :نگاه
بازاری به ورزش آسیب رسانده است.

ضرورت برنامه محوری توام با اقدام وعمل در گذر از پیك تابستان 1401
در جلسه ای به ریاست حسینی پور استاندار مازندران و با حضور
معاون سیاسی امنیتی؛ مدیران کل دستگاههای امنیتی قضایی؛
صداو سیما و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برنامه
های اجرایی گذر از پیک تابستان  ۱۴۰۱شرکت توزیع نیروی برق
مازندران مورد بررسی قرار گرفت.مهندس حسینی کارنامی مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق مازندران در این جلسه با اشاره رویکرد
برنامه محوری توام با اقدام عمل در گذر موفق از پیک تابستان در
این شرکت گفت :با توجه به افزایش گرمای هوا در ماههای آینده و
ناترازی احتمالی تولید و مصرف برق در سراسر کشور ؛ برنامه های
جامعی در جهت مدیریت پیک در سرفصل های گوناگون در این

شرکت تنظیم شده که هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای مسوول
را می طلبد.وی با اشاره به تشکیل قرارگاه گذر از پیک  ۱۴۰۱شرکت
توزیع برق مازندران گفت  :تمامی این برنامه ها در بخشهای مختلف
بصورت روزانه پیگیری و اجرایی می گردد .مهندس حسینی کارنامی
تصریح کرد  :یکی از برنامه های اجرایی اخذ همکاری صنایع در زمان
پیک با الویت حمایتی تولید بوده است که این روند در تعامل با تمامی
صنایع در حال شکل گیری می باشد.مهندس حسینی کارنامی در
بخشی دیگر از ارائه برنامه ها بر ضرورت اطالع رسانی و فرهنگسازی
به شهروندان فهیم مازندرانی تاکید کرد و خواستار مشارکت بیش از
پیش صداوسیما مرکز مازندران در این زمینه شد.

 9250كیلومتر شبکه به همراه  295هزار
و  800انشعاب در سال  1400در شرکت گاز
استان گلستان نشت یابی شد.محمد جواد کمال
غریبی  ،رئیس بازرسی فنی شرکت با بیان این
مطلب ،عنوان کرد :در راستای نگهداری و مراقبت
از تأسیسات گاز بویژه تأسیسات مدفون شده و
ایمن سازی خطوط لوله و شبکههای گازرسانی
 ،این شرکت در سال  1400توانست 9250

كیلومتر شبکه تغذیه و توزیع را نشتیابی کند.
وی افزود :در همین رابطه تعداد  295هزار و
 800انشعاب گاز را نشت یابی کرده که تعداد
 117هزار و  152مورد آن فلزی بوده و  178هزار
و  645مورد نیز پلی اتیلن می باشد.کمال غریبی
با بیان اهمیت انجام این موضوع که به منظور
جلوگیری از حوادث احتمالی و هدر رفت گاز،
صیانت از محیط زیست ،استمرار جریان گازرسانی

غالمعلی کوهساری نماینده شهرستان های
رامیان و آزادشهر درمجلس شورای اسالمی
به اتفاق فرماندار ازادشهر ،طالبی مدیرعامل
شرکت گاز استان  ،بخشدار چشمه ساران،
نظافتی رئیس اداره گازشهرستان  ،محمدیان
معاون بنیاد مسکن استان  ،رفیع نژاد نماینده راه
سازی و زیرساخت ،صابری مدیرآب و فاضالب
شهرستان  ،دهیاران روستاهای مربوطه  ،با
حضور در محل اجرای پروژه شبکه گذاری
گاز 8روستای شهرستان  ،مشکالت موجود در
زمینه انجام کار و موانع و مشکالت موجود را
مورد بررسی و بازدید قراردادند.در این بازدید
پس از برسی وضعیت اجرای کار و توضیحات
ارائه شده مدیرعامل شرکت گاز در خصوص روند
انجام کار و موانع و مشکالت موجود در زمینه
اجرای پروژه های گازرسانی گزارشی ارائه نموده
و خواستارمساعدت نماینده محترم شهرستان
وفرمانداری در راستای پیگیری و مرتفع نمودن
موانع با همکاری سایر دستگاههای مرتبط و
تسهیل و تسریع در صدور به موقع مجوزهای
مربوطه شدند.طالبی اظهارداشت:رسالت ما
وخدمات رسانی و توسعه گازرسانی در سطح
استان است و اجرای پروژه ها نیز نیازمند
همکاری سایر دستگاهها بوده تا با همراهی
آنها در زمینه صدور به موقع مجوزها تسهیل
و تسریع شود .دراین بازدیدکوهساری نماینده
شهرستانهای رامیان و آزادشهر در مجلس
شورای اسالمی با تشکر از خدمات ارائه شده
شرکت گاز ضمن بررسی و پیگیری مشکالت
موجود  ،رهنمودهای الزم را ارائه نموده و
مقرر داشت تا موانع موجود را با مساعدت سایر
دستگاهها مرتفع نمایند.گفتنی است در خاتمه
بازدید پس ازبرگزاری نمازجماعت ودر نهایت
جمع بندی موضوعات ،ضیافت افظار در روستای
نرگس چال شهرستان برگزار گردید.

حضوراداره گازشهرستان گرگان
دربرنامه میزخدمت

نشت یابی بیش از  9هزار كیلومتر شبکه در شرکت گاز استان گلستان
به مشترکین گرامی انجام می گیرد گفت :انجام
نشت یابی بسیار مهم بوده و كوتاهی و غفلت
از این موضوع صدمات و خسارت های فراوان و
جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.رئیس بازرسی
فنی شركت گاز استان گلستان درپایان با تأكید بر
جدی گرفتن نشت گاز به مشتركین عزیز توصیه
كرد :الزم است مشتركین گاز خانگی سیستم های
لوله كشی گاز داخلی منازل خود را در طول سال

بازدید نماینده شهرستان آزادشهر از روند شبکه
گذاری گاز  ۸روستای بخش چشمه ساران

چند نوبت با كف صابون نشت یابی كنند  ،ضمن
اینكه مشتركین واحدهای صنعتی و تجاری نیز
شیر ورودی و سایر شیرهای مصرف را بسته و فشار
محبوس شده شبكه داخلی را به دقت اندازه گیری
و بمدت چند ساعت مورد پایش قرار دهند تا در
صورت وجود افت فشار با هماهنگی شركت های
مجری ذی صالح جهت بررسی و رفع نشت گاز
اقدام نمایند .

گرگان-عاطفه سیاه باالیی -درحاشیه
برگزاری راهپیمایی روز قدس روز انزجار
مردم از صهیونیت غاصب وحامیانش  ،کارکنان
اداره گاز شهرستان گرگان جهت بررسی و
مرتفع نمودن مشکالت و درخواستهای مردم
در حوزه گاز دربرنامه میز خدمت شهرستان
شرکت کردند.در این برنامه که در محل مصلی
نماز جمعه گرگان برگزار شد کارکنان اداره
گاز شهرستان همراه با سایر دستگاههای
اجرایی بصورت مستقیم مشکالت و مطالبات
مردم شریف و همیشه در صحنه گرگان که در
راهپیمایی روز قدس شرکت نموده بودند پاسخ
داده و مورد رسیدگی و پیگیری قرار دادند

شهردار کرمانشاه:

کارگران نیروی محرک تولید و راه اندازی اقتصاد هستند

شــهردار کرمانشــاه در پیــام تبریــک روز
کارگــر گفــت :کارگــران نیــروی محــرک
تولیــد و راه انــدازی اقتصــاد هســتند.
بــه گــزارش مرکــز اطالعرســانی روابــط عمومــی
شــهرداری کرمانشــاه ،دکتــر نــادر نــوروزی بــه
مناســبت یــازده اردیبهشــت روز کارگــر پیامــی
صــادر کــرد کــه در متــن پیــام امــده اســت:
کارگــران در همــه ادوار تاریــخ پــر فــراز و نشــیب
ایــران اســالمی ،ویژگــی والیتمــداری و خصلــت
انقالبــی خــود را حفــظ کــرده و همــواره در مســیر
اعتــالی پرچــم زیبــای کشــورمان ســاعی و تالشــگر
ظاهــر شــدند.
ایــن قشــر زحمتکــش و خــدوم در مبــارزات علیــه
رژیــم ستمشــاهی ،دوران دفــاع مقــدس و بازســازی
آســیب هــای جنــگ تحمیلــی همــواره دوشــادوش
دیگرآحــاد امــت اســالمی حرکــت کــرده و بــا
تــالش خــود ایــران آبــاد و آزاد امــروز را بــه ارمغــان
آورده انــد.
در وصــف اهمیــت جایــگاه کارگــران همیــن بــس
کــه رهبــر فرزانــه انقــالب در بیاناتــی گوهربــار مــی
فرماینــد کــه «کارگــر ایرانــی کار را یــک عبــادت

واقعي بداند ،نه عبادت تعارفی و واقعاً برای انجام
کا ِر خود قصد قربت کند».
امــروز بــا تأمــل بــر منویــات معظــم لــه پیرامــون ارزش
و منزلــت کارگــران درمــی یابیــم کــه ایــن قشــر تــا چــه
حــد مــی تواننــد در زمینــه توســعه کشــور در جوانــب
مختلــف تاثیرگــذار باشــند.
بــی شــک در ســالی کــه از ســوی مقــام عظمــای
والیــت «ســال تولیــد ،دانشبنیــان و اشــتغال آفریــن»
نامگــذاری شــده ،بایــد بــه کارگــران بعنــوان یــک
بــازوی توانمنــد در تحقــق ایــن فرمایــش گــران ســنگ
نگریســت.
در پایــان بــر خــود وظیفــه مــی دانــم تــا از کارگــران
زحمتکــش خانــواده بــزرگ شــهرداری کرمانشــاه کــه
بــا تالشــی شــبانه روزی موجبــات رضایــت و رفــاه
شــهروندان را فراهــم مــی ســازند ،قدردانــی و تشــکر
کنــم.
رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری
شــهرداری کرمانشــاه خبــر داد؛
احــداث هشــت بــازار میــوه و ترهبــار در
مناطــق هشــتگانه شــهر کرمانشــاه

رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فــرآورده
هــای کشــاورزی شــهرداری کرمانشــاه از احــداث
هشــت بــازار میــوه و ترهبــار در مناطــق هشــتگانه
شــهر کرمانشــاه خبــرداد.
بــه گــزارش مرکز اطالع رســانی شــهرداری کرمانشــاه،
امیــر حیدریــان اظهــار داشــت :در مــاه مبــارک رمضــان
و بنابــر دســتور شــهردار کرمانشــاه بــرای ســاماندهی
میــوه فــروش هــای ســیار ســطح شــهر ١۶ ،محــل بــرای
اســتقرار آنــان برنامــه ریــزی و بــه مرحلــه اجــرا رســید.
وی بــا بیــان اینکــه نصــب بنــر بــا موضــوع مــاه رمضــان
و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از برنامــه هــای
ســازمان در ایــن مــاه مبــارک بــوده اســت افــزود :تعمیر
روشــنایی و رنــگ آمیــزی جــداول بــازار روز آزادی
دیگــر برنامــه هــای صــورت گرفتــه بــوده اســت.
رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فــرآورده
هــای کشــاورزی شــهرداری کرمانشــاه تصریــح کــرد:
نصــب تابلوهــای ترافیکــی و ورود ممنــوع بــا أخــذ
مصوبــه شــورای ترافیــک بــرای حــل معضــل ترافیکــی
بــازار روز آزادی ،یکــی دیگــر از اقدامــات ســازمان
بــوده اســت.
حیدریــان ادامــه داد :انعقــاد قــرارداد نصــب دوربیــن در
راســتای ارتقــاء بــازار روز آزادی و تنظیــم برنامــه هــای
هفتگــی بــازار روز از دیگــر برنامــه هــا بــوده اســت.
وی در ادامــه گفــت :برنامــه بازارهــای روز هفتگــی
براســاس ،شــنبه شــهرک معلــم ،یکشــنبه آریاشــهر،
دوشــنبه شــهرک جاللیــه و پــارک شــیرین و میــدان
ظفــر ،ســه شــنبه بلــوار صیــاد شــیرازی ،چهارشــنبه
دولــت آبــاد ،پنــج شــنبه مــزار شــهدا و جمعــه پــارک

شرقی برقرار است.
رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و
فــرآورده هــای کشــاورزی در پایــان خاطرنشــان
کــرد :بازارهــای روز از ســاعت  ٣٠/٧صبــح الــی ٢٢
بامــداد فعالیــت دارنــد.
شهردار کرمانشاه:
شــالوده شــورای اســامی ریشــه در قــرآن
کریــم دارد
شــهردار کرمانشــاه در پیــام روز ملــی شــوراها
گفــت :شــالوده شــورای اســالمی ریشــه در قــرآن
کریــم دارد.
بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی شــهرداری
کرمانشــاه ،دکتــر نــادر نــوروزی بــه مناســبت نهــم
اردیبهشــت روز شــوراها پیامــی صــادر کــرد ،در
متــن پیــام آمــده اســت:
"و امرهم شورا بینهم"
ســپاس و ثنــای بــی حــد بــر خالقــی کــه بــه لطــف
اســتقرار مســتحکم جمهــوری اســالمی ایــران و در
راســتای احتــرام و اکــرام بــه شــخصیت و هویــت
انســان و مــردم عزیــز ایــران نهــادی بــه نــام شــورای
اســالمی در ایــن کشــور شــکل گرفــت.
مشــورت یکــی از ارکان مهــم ســالمت تصمیــم
گیــری هاســت ،بنــا بــه فرمایــش پیامبــر اعظــم
(ص) «هیــچ قومــی مشــورت نکردنــد جــز آنکــه بــه
بهتریــن امــور هدایــت یافتنــد».
نهــاد شــورا کــه شــالوده آن ریشــه در قــرآن و
مبانــی دیــن مبیــن اســالمی دارد در واقــع بــه فراینــد
واگــذاری امــور بــه مــردم ،عینیــت بخشــید و بــه
برکــت ایــن اتفــاق ،نقــش آفرینــی مــردم در تعییــن
سرنوشــت خــود و جامعــه ای کــه در آن زندگــی
مــی کننــد ،دوچنــدان شــد.
در پایــان روز شــوراها را بــه اعضــای محتــرم
شــورای اســالمی شــهر کرمانشــاه تبریــک گفتــه
و در پیشــگاه پــروردگار توفیــق روز افــزون آن
عزیــزان را مســألت دارم.

