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خبر كوتاه
 172نشان استاندارد در استان مرکزی
باطل شد

مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت172 :
نشان استاندارد پارسال در راستای نظارت بر کیفیت
تولید و صیانت از حقوق تولید کنندگان و مصرف
کنندگان تعلیق و باطل شد.ساحل سها افزود85 :
فقره از این پروانه هامشمول مقررات ابطال و 87
پروانه استاندارد تعلیق شده است.وی ادامه داد77 :
مورد از مجموع نشان های استاندارد ابطال شده
پروانه استاندارد اجباری و هشت مورد تشویقی
بوده است.مدیرکل استاندارد استان مرکزی
خاطرنشان کرد :حفظ و استمرار نظام کیفیت در
واحدهای تولیدی یکی از شرط های مهم تمدید
پروانه نشان استاندارد فرآوردههای تولیدی است.
سها اظهار کرد :رعایت نکردن الزامات استاندارد
ملی تولیدات و خدمات ارائه شده از جمله عوامل
تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد نشان استاندارد
است.وی ادامه داد :چنانچه فرآورده نمونهبرداری
شده در نتایج آزمون با استانداردهای ملی مرتبط
مغایرت داشته باشد ،بسته به میزان امتیازات منفی
اخذ شده نسبت به تعلیق یا ابطال پروانه کاربرد
نشان استاندارد اقدام می شود.مدیرکل استاندارد
استان مرکزی گفت :این اداره کل در راستای
وظایف سازمانی و دستگاه نظارتی ،بر اساس برنامه
ریزی های انجام شده و به صورت تصادفی در قالب
سه نوع بازرسی اولیه ،ادواری و موردی بر رعایت
الزامات استاندارد توسط واحد های تولیدی استان
نظارت می کند 664.واحد تولیدی مشمول مقررات
استاندارد اجباری در استان مرکزی فعالیت دارند.

ساماندهی ایستگاههای تاکسی سطح
شهررباط کریم

ازاول خردادماه سالجاری 12ایستگاه
تاکسی سطح شهر به پایانه آزادگان انتقال
خواهد یافت .دکتر سید محمد میرزمانی شهردار
رباط کریم در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی
شهرداری گفت :بمنظوررفاه حال شهروندان و
درپاسخ به مطالبات چند ساله مردم عزیز رباط
کریم،شهرداری نسبت به ساماندهی و جابجائی
ایستگاههای تاکسی که سالیان منجر به نارضایتی
شهروندان شده بود،اقدام نمود و در همین راستا
از اول خردادماه سالجاری 12ایستگاه تاکسی
به پایانه آزادگان که در باالی پل محمد رسول
اهلل(زیرگذر داودیه) قرار دارد،انتقال خواهد یافت.
شهرداررباط کریم در ادامه افزود:آماده سازی
ن پایان پذیرفته و نمازخانه،
پایانه تاکسی آزادگا 
سرویس های بهداشتی ،بحث روشنایی و
جانمایی ایستگاههای آن انجام شده و طی چند
روز آینده دوازده ایستگاه تاکسی سطح شهر به
این پایانه منتقل خواهد شد .شهردار رباط کریم
در خصوص دوازده ایستگاه تاکسی که به پایانه
آزادگان منتقل خواهد شد ،گفت:ایستگاههای
،آالرد،کیکاور،پرندک،انجم
شهریار،کرج
آباد،منجیل آباد ،فرهنگیان،رجائی ،پادگان -23
،33شهرک خانه و پرند ایستگاهی هستند که
ازاول خردادماه به پایانه ایستگاه آزادگان منتقل
خواهد شد.دکترمیرزمانی در خاتمه تاکید
کرد:با ساماندهی  12ایستگاه تاکسی ،بخش
قابل توجهی از وضعیت کیفی تردد در محدوده
ایستگاه های تاکسی مرتفع خواهد شد

برگزاری دوره آموزشی قانون ارتقای
سالمت اداری

دوره آموزشی قانون ارتقای سالمت
اداری در سطح مدیران شرکت برق منطقه ای
خوزستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان ،با
توجه به تصویب قانون ارتقای سالمت اداری و
مبارزه با فساد در سال  ۹۳و لزوم تبعیت سازمان
ها از این قانون و آشنایی با وظایف قانونی
سازمان ها این دوره برگزار شد.هدف از برگزاری
این دوره آموزشی ،آشنایی با مفاهیم فساد ،انواع
فساد ،مصادیق فساد ،نوع و دسته بندی فساد،
شاخص های فساد ،فساد از نظر ابعاد سازمانی،
فساد از نظر سطوح سازمانی و  ..بوده تا حاضرین
در دوره عالوه بر شناخت فساد با چگونگی
مبارزه با فساد در درون سازمان نیز آشنا شوند.
مدرس این دوره ،اکبر صفدری مدرس دوره های
مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد ،دارای مدرک
دکترای بانکداری و دارای  ۱۴کتاب تالیفی در
زمینه مبارزه با فساد ،پولشویی و امور مالی بوده
است.عالوه بر دوره آموزشی قانون سالمت اداری
ویژه مدیران ،دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
ویژه روسای اداره ،گروه و قسمت در شرکت برق
منطقه ای خوزستان برگزار شد.
از بین شرکت های بخش آب کشور؛

بخش خبر سازمان آب و برق خوزستان
در کشور اول شد

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
رتبه نخست شرکت های آب منطقه ای را در
بخش خبر کسب کرد.به گزارش شبکه خبری
سازمان آب و برق خوزستان ،در همایش
سراسری مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق
کشور که  22اردیبهشت در تبریز برگزار شد،
مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
لوح تقدیر “رتبه نخست خبر” را از مدیرکل روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو دریافت کرد.
در این مراسم از “حمید ثریانی” سردبیر شبکه
خبری سازمان آب و برق خوزستان به عنوان
“خبرنگار برتر” در بخش آب کشور تقدیر و لوح
تقدیر مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو به وی
اعطا شد”.رضا علیجانی” مدیر روابط عمومی
سازمان آب و برق خوزستان در ادامه با تقدیر از
زحمات همکاران این بخش“ ،حمیدرضا علیپور”،
“محمدرضا نجیب” و “غالمرضا فرتاشی” افزود:
در سال  1396تعداد  838خبر در سازمان آب و
برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد تولید
شده که نسبت به سال قبل از آن از  106درصد
رشد برخوردار بوده است.بخش خبر سازمان آب
و برق خوزستان در ارزیابی سال گذشته روابط
عمومی وزارت نیرو نیز ،از بین شرکت های
صنعت آب و برق کشور موفق به کسب رتبه
برتر شده بود.

شهرستان

شماره 2476

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تاکید کرد:

مازندران متعلق به سراسر کشور است و اعتبارات این استان باید ملی و کشوری باشد
آقاجانی شیروانی

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت:
مازندران بیش از  1میلیون و  ۳5۰هزار مشترک
برق در حوزه توزیع برق دارد که شهریور ماه سال
گذشته ،مصرف برق مازندران برای اولین بار در
تاریخ ،به هزار و  ۹۰۰مگاوات رسید .مهندس
شهابی در نشست خبری اهالی رسانه مازندران
با اشاره به رشد  ۱۰درصدی مصرف برق در
استان ،افزود :مصرف برق مازندران به دلیل حضور
مسافران و اقامت شهروندان سایر استان ها ،دائما
در حال صعود است و نسبت به سایر مناطق کشور
رشد  ۲.۵برابری دارد و مصرف برق در تابستان به
دو هزار مگاوات میرسد این در حالی است که پایه
مصرف در دیگر ماهها  ۸۰۰مگاوات می باشد.وی
خاطرنشان کرد :حدود  ۲۸هزار کیلومتر خط برق،
 ۳۳هزار دستگاه ترانس برق ،بیش از  ۹۵۵هزار پایه
برق و  ۲۷۶هزار فقره چراغ روشنایی معابر درحوزه
توزیع برق مازندران وجود دارد.مدیرعامل شرکت
توزیع برق مازندران میزان تلفات برق در سال ۹۰
را حدود  ۱۹.۵درصد اعالم کرد و گفت :بخشی از
این تلفات ناشی از مسائل فنی و بخشی ناشی از

برقهای غیرمجاز بود که این میزان در سال ۹۶
حدود  ۱۳.۵درصد رسید که حدود  7الی  8درصد
ناشی از مشکالت فنی و بقیه نیز به سبب برقهای
غیرمجاز است که باید کنترل گردد.مهندس
شهابی با بیان اینکه بازسازی شبکههای فرسوده

استان به بیش از  250میلیارد تومان اعتبار نیاز
دارد ،یادآور شد :کمبود اعتبارات سبب تاخیر در
بازسازی شبکههای فرسوده برق استان شده است
در حالی که مازندران متعلق به سراسر کشور است
و اعتبارات این استان باید ملی و کشوری باشد.

این مسئول در خصوص نیروگاه های خورشیدی
هم عنوان داشت :در سال گذشته  3نیروگاه در
مازندران وارد مدار شد و امسال هم پیش بینی
می شود  4نیروگاه دیگر نیز وارد مدارشود.وی
اعالم داشت :برای  55نقطه استان ،نیروگاه های
خورشیدی در نظر گرفته شده است.مدیرعامل
شرکت توزیع برق مازندران در ادامه خاطرنشان
کرد :در سال  ۹۶برای نخستین بار در مازندران،
نرخ خاموشی را به زیر  1درصد رساندیم .مهندس
شهابی مجهز شدن شهرهای مازندران به فیبر نوری
را از اقدامات مطلوب این شرکت برشمرد و گفت:
تا سال  94تنها شهرساری به فیبر نوری مجهز بود.
وی از خرید  6دستگاه ماشین کمک دار توسط این
شرکت خبر داد و گفت :با خرید این  6دستگاه،
تعداد دستگاه کمک دار ناوگان شرکت توزیع برق
مازندران به  12دستگاه رسید.مدیرعامل شرکت
توزیع برق مازندران در پایان از مردم مازندران
خواست تا بحث مدیریت مصرف را جدی بگیرند
و با سرویس و یا تمیز کردن فیلتر کولرهای گازی
که بیشترین مصرف برق را دارند ،میزان مصرف را
کاهش دهند.

باحضور رئیس کل دادگستری مازندران:

کلنگ ساختمان دادگستری جویبار به زمین زده شد

باحضور رئیس کل دادگستری مازندران ،کلنگ ساختمان
دادگستری جویبار با زیربنای  ۸۰۰مترمربع به زمین زده
شد.درحاشیه این مراسم ،رئیس کل دادگستری مازندران درگفتگو
با خبرنگار ما در جویبار اظهارداشت :باعنایت ویژه رئیس قوه قضاییه
و به خاطراضطراری بودن ،ساختمان دادگستری با جین مساحت
درشهرستان جویبار در سال جاری اجرایی می شود که مقرر گردید
چند سالن نیز به این ساختمان اضافه شود.تقوی فرد سپس با اشاره به

نقش شوراهای حل اختالف ،در کاهش پرونده های دادگستری خاطر
نشان کرد :شورای حل اختالف مازندران  ۳۰درصد از حجم پرونده
های دادگستری را سبک تر کرده است.وی افزود :اعضای شورای
حل اختالف از ریش سفیدان و معتمدان و افراد کارآمد تشکیل شده
اند که به صورت افتخاری خدمات رسانی می کنند لذا جذب و به
کارگیری این افراد و دریافت حقوق اعضای آن به صورت سراسری
است و درحد قانونگذاری باید تصمیم گیری گردد.

اجراي طرح ضیافت الهی در  90بقعه متبرکه خراسان رضوی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
از اجراي طرح ضیافت الهی در  90بقعه متبرکه
خراسان رضوی خبر داد.
حجت االسالم محمد احمدزاده در نشستي
مطبوعاتي به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان
اظهار کرد :طرح ضیافت الهی در  90بقعه متبرکه
استان از  27اردیبهشت همزمان با آغاز ماه مبارک
رمضان شروع و تا پایان این ماه ادامه دارد..
وی تصريح کرد :در اين طرح حدود  70محفل

های قدر و شهادت حضرت علی(ع) را در 73
بقعه ،ترتیل خوانی قرآن کریم را در  63بقعه
متبرکه ،جلسات تفسیر قرآن را در  44بقعه و
اقامه نماز عید سعید فطر را هم در  44بقعه
متبرکه استان برگزار خواهد شد.
وي با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه
محصوالت فرهنگی در  9بقعه متبرکه استان
افزود :در سال گذشته  1200بسته افطاری
خشک را از محل موقوفات تهیه و در اختیار

نیازمندان قرار دادیم و امسال هم این روند را
ادامه خواهیم داد ضمن اینکه هر بسته 110
هزار تومان هزينه داشته است.وی ادامه داد:
برگزاری مراسم سخنرانی روزانه  ،برپایی
ایستگاه پاسخگویی به مسائل شرعی  ،دیدار
با خانواده شهدا  ،مسابقه قرآنی پیامکی را با
همکاری شبکه استانی و جلسه توجیهی برای
مبلغان را برگزار خواهیم کرد و همچنین در
راهپیمایی روز قدس هم حضور خواهیم داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بيان کرد:

اجراي طرح ضیافت الهی در  90بقعه متبرکه خراسان رضوی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از اجراي طرح
ضیافت الهی در  90بقعه متبرکه خراسان رضوی خبر داد.حجت
االسالم محمد احمدزاده در نشستي مطبوعاتي به مناسبت حلول
ماه مبارک رمضان اظهار کرد :طرح ضیافت الهی در  90بقعه متبرکه
استان از  27اردیبهشت همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان شروع و
تا پایان این ماه ادامه دارد..وی تصريح کرد :در اين طرح حدود 70
محفل انس با قرآن با حضور قاریان ملی ،استانی و شهری اجرا می
شود و  66سخنرانی معرفتی،اجرای مراسم سالروز رحلت حضرت

خدیجه(س) در  41بقعه برگزار مي شود و همچنين مراسمات افطاری
ساده با کمک خیرین در  58بقعه از دیگر برنامه های طرح ضیافت
الهی خواهد بود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي اضافه
داشت :مراسم میالد امام حسن مجتبی(ع) را در  62بقعه ،مراسم
احیای شب های قدر و شهادت حضرت علی(ع) را در  73بقعه ،ترتیل
خوانی قرآن کریم را در  63بقعه متبرکه ،جلسات تفسیر قرآن را در
 44بقعه و اقامه نماز عید سعید فطر را هم در  44بقعه متبرکه استان
برگزار خواهد شد.وي با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه محصوالت

فرهنگی در  9بقعه متبرکه استان افزود :در سال گذشته  1200بسته
افطاری خشک را از محل موقوفات تهیه و در اختیار نیازمندان قرار
دادیم و امسال هم این روند را ادامه خواهیم داد ضمن اینکه هر بسته
 110هزار تومان هزينه داشته است.وی ادامه داد :برگزاری مراسم
سخنرانی روزانه  ،برپایی ایستگاه پاسخگویی به مسائل شرعی  ،دیدار
با خانواده شهدا  ،مسابقه قرآنی پیامکی را با همکاری شبکه استانی
و جلسه توجیهی برای مبلغان را برگزار خواهیم کرد و همچنین در
راهپیمایی روز قدس هم حضور خواهیم داشت.

مدیر کل استاندارد گلستان خبر داد:

طرح طاها اقدامی سازنده برای ترویج استاندارد

مدیر کل استاندارد گلستان گفت :اجرای “طرح
اجرای هماهنگ استاندارد” طرح “طاها” اقدامی
مهم و سازنده در راستای صیانت از حقوق مصرف
کنندگان و ترویج استاندارد می باشد.به گزارش
روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان ،محمود
فرمانی با اشاره به تاریخچه طرح طاها گفت :با توجه
به وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد مبنی بر
تدوین استاندارد و نظارت بر اجرای آن در خصوص
فرآورده های مشمول اجرای اجباری طرحی از سال
 84با عنوان طرح جامع اجرای هماهنگ استاندارد
(طاها) در کشور به اجرا در آمد.وی گفت:در این
طرح عالوه بر کنترل کاالها در محل تولید ،کاالها
و فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را در محل
عرضه ،توزیع وتمرکز مورد بازرسی قرار داده و عالوه

بر نظارت بر دارا بودن نشان ملی استاندارد به منظور
حصول اطمینان از دارا بودن حداقل های کیفیت،
ایمنی وسالمتی ،از کاالهای مشمول این طرح نمونه
برداری نموده و در آزمایشگاههای مربوطه مورد آزمون
قرار می گیرد.مدیر کل استاندارد گلستان افزود :طرح
اجرای هماهنگ استاندارد (طرح طاها) از سه شاخه
آموزش و ترویج ،بررسی کیفیت محصوالتی که در
بازار عرضه شده و دارای پروانه استاندارد هستند و
همچنین بررسی وجود عالمت استاندارد بر روی
کاالهای مشمول استاندارد اجباری تشکیل شده
است.محمود فرمانی در ادامه گفت :بر مبنای نتایج
آزمون حاصله از طرح اجرای هماهنگ استاندارد در
سطح کشور ،ادارات کل استاندارد سوابق را در پرونده
شرکت ثبت نموده و اقدام قانونی متناسب اعم از

تذکر ،اخطار ،تعلیق پروانه کاربرد ،ابطال پروانه کاربرد
عالمت استاندارد و یا جمع آوری و معدوم سازی
محصول انجام می گیرد.مدیر کل استاندارد گلستان
به نتایج اجرای این طرح در سال  96پرداخت و عنوان
کرد :با توجه به اعتبارات طرح در سال گذشته 171
نمونه ،صنایع مختلف نظیر صنایع غذایی ،شیمیایی
وپلیمر ،بسته بندی و سلولزی ،برق و الکترونیک،
ساختماني ومعدنی،مهندسی پزشکی و ..از سطح بازار
نمونه برداری و جهت آزمون به آزمایشگاههای همکار
تایید صالحیت شده ارسال شد.وی گفت :از مجموع
 171نمونه آزمون شده ،تعداد  138مورد نتیجه
آزمون معادل %81با استانداردهای ملی مربوطه
مطابق و تعداد  33مورد نتیجه آزمون معادل %19
مغایر با استاندارد بوده اند که برای جمع آوری،اصالح

یا معدومسازی آنها اقدام شد.فرمانی خاطرنشان کرد:
به شهروندان اطمینان میدهیم که بازرسان استاندارد
و شرکتهای بازرسی نمونهبرداری تایید صالحیت
شده ،در جهت احقاق حقوق شهروندان همواره
کاالهای مشمول استاندارد اجباری را در سطح بازار
رصد میکنند و در صورت ضرورت نمونهبرداری و
آزمونهای تشخیص تطابق با استانداردهای مربوطه
را روی آنها انجام میدهند.مدیر کل استاندارد
گلستان گفت:شهروندان نیز میتوانند شکایات
احتمالی خود را از محصوالت غیراستاندارد مشاهده
شده در سطح بازار با تلفن گویای  1517مطرح یا
در سامانه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردمی
سازمان ملی استاندارد ایران ثبت کنند ،در اسرع وقت
از سوی مسئو لین مربوطه به آنها رسیدگی شود.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور:

دشمن به دنبال تضعیف نیروهای انقالبی است

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای کشور گفت«:برنامهی دشمن این است که نیروهای
انقالبی را تضعیف کند».حجتاالسالم و المسلمین علی تقوی در آیین
معارفه سرپرست جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
لرستان که صبح روز دوشنبه  24اردیبهشتماه در سالن آمفی تئاتر
دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان برگزار شد ،اظهار کرد«:هدف دشمن
این است که در جامعه یأس و ناامیدی ایجاد کند؛ اما به فضل الهی،
نظام جمهوری اسالمی ایران روز به روز در حال رشد و بالندگی بیشتر
است».وی اظهار داشت«:دانشگاههای کشور نقش مهمی در رشد و
بالندگی کشور دارند و باید تالش کنیم روز به روز بر توان علمی کشور
افزودهتر شود».حجتاالسالم و المسلمین تقوی تشریح کرد«:همه باید
به دنبال تقویت و کمک به همدیگر باشیم نه به دنبال مچگیری و
تخریب و تضعیف همدیگر».وی تصریح کرد«:رسالت نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری این است که دانشگاههای کشور اسالمیتر شوند».

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای
کشور بیان داشت«:پشتوانهی نظام اسالمی پشتوانهی الهی است و به
حول الهی ،قدرت نظام روز به روز بیشتر میشود».وی از تالشهای
مسئول پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان،
حجتاالسالم و المسلمین سیداسماعیل حسینی قدردانی کرد و
گفت«:آقای حسینی فردی فعال ،پر کار ،خوش اخالق و موفق در
عملکرد بودهاند».حجتاالسالم و المسلمین تقوی اظهار داشت«:آقای
قدرتی هم کارنامهی کاری موفقی داشتهاند و انشاءاهلل در دانشگاه
لرستان هم موفق خواهند بود».وی توضیح داد«:دشمن انرژی هستهای
را بهانه کرده است؛ آنها دنبال این هستند که جمهوری اسالمی نباشد
و مسائل دیگری هم مثل حضور ایران در منطقه ،یک بهانه است».
معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای
کشور تأکید کرد«:هیچگاه نباید در برابر دشمن کوتاه آمد و همیشه باید
در مقابل دشمن ایستاد و ایستادگی کرد».حجتاالسالم و المسلمین

تقوی افزود«:همیشه باید به نیروهای داخل کشور تکیه کنیم و هیچگاه
نباید به دشمنان اعتماد کرد».وی بیان داشت«:ایران یک قدرت مهم
منطقهای است و همگان دیدند که توانستیم عراق و سوریه از چنگال
داعش رها کنیم و این نشاندهندهی قدرت جمهوری اسالمی است که
یک نظام الهی است».گفتنی است حجتاالسالم و المسلمین مهدی
قدرتی بهعنوان سرپرست جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه لرستان معارفه شد.از مسئول پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه لرستان ،حجتاالسالم و المسلمین سیداسماعیل
حسینی نیز که به مدت هفت سال این مسئولیت را عهدهدار بود
قدردانی شد.رئیس دانشگاه لرستان ،دکتر خسرو عزیزی نیز در سخنان
کوتاهی گفت«:عملکرد حاج آقا حسینی مصداق وحدت بین دانشگاه
و حوزه بوده است».دکتر عزیزی تشریح کرد«:حاج آقا حسینی دارای
روحیه تعاملی و برادری است و نوع مدیریت ایشان مبتنی بر همکاری و
برادری بود که نتیجهاش آرامش در فضای دانشگاه است».

افتخاری دیگر برای شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان غربی در سومین
جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری صنعت آب
و فاضالب کشور موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس این جشنواره
شد و افتخاری دیگر را در دفتر این شرکت به ثبت رساند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  ،در سومین
جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری در صنعت

آب و فاضالب کشور آقای شاهین پاکروح دبیر جشنواره و معاون
راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
با اعطای لوح تقدیر و تندیس ویژه این جشنواره از شرکت آبفای
شهری استان در زمینه مرکز تست الکتروپمپ و نیروگاه برق آبی شهر
ارومیه به عنوان طرح برگزیده سال  97تقدیرکرد .
در متن این لوح چنین آمده است :

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به
گلستان سفر می کند

محمود فرمانی مدیر کل استاندارد
گلستان گفت :به منظور شرکت در نشست
آموزشی  -مشورتی مدیران ستادی و استانی
سازمان ملی استاندارد ایران در تاریخ  17الی
 20اردیبهشت ماه سال جاری رئیس سازمان
ملی استاندارد ایران به گلستان سفر می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد
گلستان ،محمود فرمانی اعالم کرد :طبق برنامه
ریزی انجام شده این نشست با حضور مهندس
نیره پیروز بخت معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان ملی استاندارد ایران ،معاونین سازمان
،مدیران کل ستادی و مدیران کل و معاونین
ارزیابی انطباق استاندارد استان ها و جمعی از
مسئوالن ارشد استانی با هدف تشریح نظام های
استاندارد سازی بویژه رویکرد نوین استاندارد
سازی در ایران و تبیین سیاست های سازمان
در سال حمایت از کاالی ایرانی و ..به میزبانی
اداره کل استاندارد گلستان برگزار می شود.وی
بررسی عملکرد یک ساله سازمان و ادارات تابعه،
ایجاد وحدت رویه و انسجام بیشتر،هدف گذاری
در برنامه های آتی سازمان در سالی که بنام
حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده است،از
دیگر اهداف این نشست آموزشی  -مشورتی
خواند.دبیرشورای استاندارد گلستان در پایان
از جمله برنامه های سفر ریئس سازمان ملی
استاندارد ایران را دیدار با نماینده ولی فقیه
در گلستان و امام جمعه گرگان ،ایراد سخنرانی
در نشست آموزشی  -مشورتی مدیران ستادی
و استانی سازمان ملی استاندارد ایران ،دیدار با
استاندار گلستان ،حضور در برنامه گفتگوی ویژه
خبری مرکز سیمای گلستان ،ارتباط زنده تلفنی
با برنامه رادیویی روزنه و  ...اعالم کرد.

اجرای 2طرح پژوهشی توسط اداره
استاندارد گلستان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بيان کرد:

انس با قرآن با حضور قاریان ملی ،استانی و شهری
اجرا می شود و  66سخنرانی معرفتی،اجرای مراسم
سالروز رحلت حضرت خدیجه(س) در  41بقعه
برگزار مي شود و همچنين مراسمات افطاری ساده
با کمک خیرین در  58بقعه از دیگر برنامه های
طرح ضیافت الهی خواهد بود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان
رضوي اضافه داشت :مراسم میالد امام حسن
مجتبی(ع) را در  62بقعه ،مراسم احیای شب

اخبار

خانواده عظیم صنعت آب و فاضالب کشور برخود می بالدکه
با همت متخصصان خود توانسته است ظرفیت های گران سنگی
را ایجاد و موجبات شکوفایی و بالندگی این حوزه را فراهم نماید.
بدین وسیله لوح تقدیر و تندیس جشنواره به آن شرکت اعطا میگردد
.امیداست در سایه ایزدمنان در خدمت رسانی به مردم شریف ایران
اسالمی کوشا باشیم .

مدیر کل استاندارد گلستان گفت :با توجه
به اهمیت و ضرورت پژوهش در راستای توسعه
و ارتقا دانش ،افزایش بهره وری و به منظور
توسعه پژوهشهای کاربردی وپاسخگویی به
مهمترین ضرورت ها در حوزه استاندارد 2،طرح
پژوهشی در سال گذشته توسط این اداره کل
اجرایی شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل
استاندارد گلستان ،محمود فرمانی عنوان کرد:
در راستای بند  25ماده  7قانون تقویت و توسعه
نظام استاندارد،موضوع هماهنگی و بهره مندی
از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه ها
جهت استاندارد سازی،دو عنوان طرح پژوهشی
مرتبط با نیاز استان به سازمان ملی استاندارد
ایران ارائه شد.وی ادامه داد :این اداره کل پس
از اخذ موافقت سازمان ملی استاندارد ایران
در خصوص دو طرح پژوهشی مذکور،شورای
پژوهشی استان نیز با دو طرح پیشنهادی
موافقت و درسامانه سمات ثبت (سامانه مدیریت
اطالعات تحقیقاتی و پژوهشی)گردید و بعد از
تصویب و دریافت کد رهگیری ،به عقد قرارداد
جهت اجرا با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
پرداخت.مدیر کل استاندارد گلستان با اشاره به
عنوان این دوطرح گفت :این دو طرح پژوهشی
با عناوین بررسي ميزان فلزات سنگين سرب و
كادميوم در بافت عضله ماهيان پرورشي استان
گلستان (سردآبي) و طرح شناسايي و رتبه بندي
مولفه هاي موثر جهت تعيين مكان مناسب براي
انباشت باطله هاي معدني معادن ذغال سنگ
استان گلستان با همکاری اعضای هئیت علمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و پژوهشگاه استاندارد اجرایی شد و خاتمه
یافت.گفتنی است اداره کل استاندارد گلستان
به منظور بهرهگیری از توان و پتانسیل علمی
محققان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها ،تفاهم
نامه هایی را با دانشگاه های سطح استان در
زمینه برگزاری نشستهای علمی مشترک،
برگزاری سمینارها ،کارگاه ها ،اجرای برنامه
های آموزشی مشترک ،تبادل اطالعات ،اسناد
و مدارک علمی و پیشنهاد و اجرای طرحهای
مشترک تحقیقاتی مبادله کرده است

دیدارمدیرعامل شرکت گازاستان
گلستان با مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد
رحیم رحیمی مدیرعامل شرکت گازاستان
گلستان با حضوردر ادارهکل امور اقتصادی و
دارایی با داود طبرسا دیدار و گفتگو کرد.در این
دیدار مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با تقدیر
از همکاری و مساعدت مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی استان ،درخصوص افزایش سطح تعامالت
و استفاده از ظرفیتهای موجود ،رویکرد اقتصادی
شرکت در حوزه فروش گاز  ،توجه به ساختارهای
نوین سازمانی و گازرسانی به واحدهای صنعتی در
غالب بند ((ق)) مطالبی را ارائه کرد .دراین نشست
همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز
ضمن خوشامدگویی  ،اشاره به مقوله مشارکت در
حوزه سرمایه گذاری و نگاه توسعه ای در استان
نموده و آمادگی خود را برای باالبردن همکاری و
افزایش سطح تعامالت با شرکت گاز اعالن نمود.
ساختمان جدید شورای شهر رباط کریم و
فرهنگسرای معلم با حضور استاندار تهران افتتاح شد

ابراز رضایتمندی استاندار تهران از
عملکرد شهرداری رباط کریم

ساختمان جدید شورای شهر رباط کریم
و فرهنگسرای معلم با حضور استاندار تهران
،نماینده مردم در مجلس،فرماندار،شهردار
و اعضای شورای شهر رباط کریم و جمعی از
مسئولین محلی شهرستان افتتاح شد .در این
مراسم مهندس مقیمی استاندار تهران ضمن
ابراز رضایت از عملکرد شهرداری رباط کریم
اذعان داشت:توجه شهرداری رباط کریم در بهره
برداری مناسب از این ساختمان بسیار پسندیده
و بجا بود و این اقدام شهرداری رباط کریم باید
الگو شود تا در خصوص استفاده از سرمایه های
رها شده موفق عمل کنیم

