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از ابتدای بهمن ماه امسال؛
ارائه خدمات جدید گاز در دفاتر پیشخوان دولت

اصفهان  -مرادیان :مدیرعامل شرکت گاز استان
اصفهان ،گفت :به منظور تسهیل در ارائه خدمات به
متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی ،بخشی از خدمات
این شرکت به دفاتر پیشخوان واگذار شده که در فاز اول
اشتراک پذیری مشترکین انجام می گرفت.
سید مصطفی علوی ،افزود :چاپ صورتحساب المثنی،
اصالح مشخصات مشترکین گاز ،تغییرنام مشترک و ارائه
قبوض تجمیعی خدمات جدیدی است که طبق برنامه ریزی
های به عمل آمده از ابتدای بهمن ماه سالجاری از دفاتر
پیشخوان ارائه خواهد شد.
وی گفت :در آغاز این طرح در ابتدای بهمن ماه ،مشترکین محترم اداره گاز منطقه دو اصفهان می توانند با مراجعه
به 60دفتر پیشخوان در سطح شهر اصفهان از خدمات مذکور بهره مند شوند.
علوی ،افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم ،تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم را از دالیل اجرای این
طرح دانست و اظهار امیدواری کرد با اجرا و توسعه خدمات ارائه شده به مردم توسط دفاتر پیشخوان بتوان کیفیت
خدمات رسانی به مشترکین گاز را در سطح قابل قبولی افزایش داد.
وی،گفت :این اقدام در راستای رعایت اصل خصوصی سازی و دولت الکترونیک ،انعطاف پذیری سازمانی ،کاهش
مراجعات حضوری مردم به ادارات گازرسانی سطح شهرستان ،صرفه جویی در هزینه ها و در نهایت رضایت مندی
مشترکین صورت گرفته است.
الزم به ذکر است ،محدوده اداره گاز منطقه دو اصفهان از میدان انقالب تا بزرگراه شهید چمران -ازبزرگراه شهید
چمران تا بزرگراه شهید آقابابایی– از بزرگراه شهید آقابابایی تا پل غدیر و از پل غدیر تا میدان انقالب می باشد.

برگزاری آیین افتتاحیه گازرسانی
به  53روستای شهرستان کرمانشاه

همزمان با دومین روز از ایام دهه فجر و در مراسمی با حضور
استاندار کرمانشاه ،نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای
اسالمی ،مدیرعامل شرکت گاز استان و جمعی دیگراز مسئولین
و مردم مشعل گازرسانی به  53روستای بخش های مرکزی و
بیلوار کرمانشاه روشن شد.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه
در تشریح مختصات این پروژه گازرسانی اظهار کرد :جهت اجرای
این پروژه گازرسانی  130کیلومتر شبکه گذاری اجرا و  2ایستگاه
تقلیل فشار  10هزار مترمکعبی نصب شده است و با صرف اعتباری
بالغ بر  168میلیارد ریال زمینه بهره مندی  2هزار و  500خانوار
ساکن در این روستاها از نعمت گاز طبیعی را فراهم کرده است.
مهندس شهبازی به اقدامات انجام گرفته در سال جاری به منظور
توسعه شبکه گاز رسانی در روستاهای استان اشاره و تصریح کرد:
از ابتدای سال جاری تاکنون با اجرای  450کیلومتر شبکه گذاری
و نصب  8هزار انشعاب گاز مجموعا  261روستای استان به شبکه
گاز سراسری متصل شده اند و  13هزار و  300خانوار روستایی استان کرمانشاه از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به شاخص های گازرسانی در این استان اشاره و اظهار
کرد :هم اکنون  99/3درصد جمعیت شهری استان در قالب  28شهر و  69درصد جمعیت روستایی استان در قالب یکهزار و
 248روستا تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار دارند و گازرسانی به  4شهر باقیمانده و بیش از  500روستای استان نیز در
دست اجراست.مهندس بازوند ،استاندار کرمانشاه نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت گازطبیعی به عنوان یکی از زیرساختهای
مهم توسعه ،از اقدامات بسیار خوب مجموعه شرکت گاز در راستای توسعه گازرسانی در اقصی نقاط استان قدردانی کرد.

پیگیری ویژه و فوری مشکالت شهروندان منطقه  13در پی دستور شهردار اصفهان

اصفهان  -مرادیان :در پی تماس یکی از شهروندان منطقه  ١٣با
برنامه رادیویی شهر پرسشگر؛ شهردار پاسخگو و طرح مشکالت این منطقه
با شهردار اصفهان در برنامه زنده رادیویی ،شهردار اصفهان دستور پیگیری
ویژه و فوری این مشکالت را در روز جمعه داد تا مدیر این منطقه ،معاون
شهرسازی و معماری شهرداری و معاونان شهرداری منطقه بازدید میدانی
داشته و مشکالت شهروندان منطقه را بررسی کنند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان؛ مدیر منطقه
 13شهرداری اصفهان در حاشیه بازديد از این منطقه اظهار کرد :از صبح
امروز جمعه بنا به دستور شهردار اصفهان از محله هاي دستگرد؛ قائميه و
باغ فردوس بازدید ویژه داشتیم و شهروندان منطقه در این بازدید به بیان
مشکالت خود پرداختند.
محمد شرفا با بیان اینکه مشکالت مردم این منطقه شامل چند بخش
بود ،تصریح کرد :يک بخش از مشکالت مردم این منطقه معضالت ترافيکي با
توجه به وجود بافت های فرسوده و گذرهای قدیمی است .شهرداری در این
خصوص اقداماتی انجام داده اما همچنان نیاز است در موضوعات آزاد سازی

کارهایی انجام شود .در بازديد از گذرها محل هایی که امکان تعریض یا مرتفع
سازي وجود دارد برای اقدامات بعدي مشخص شد.
مدیر منطقه  13شهرداری اصفهان ادامه داد :مشکل بعدی مردم این
منطقه ترافیک حاصل از ناژوان بود .شهروندان برای استفاده از مراکز تفریحی

افتتاح طرح های عمرانی بخش سلفچگان
با اعتبار بیش از  ۳۶میلیارد ریال

در سفر استاندار قم و مسئوالن استان به بخش
سلفچگان طرح های عمرانی با اعتبار بیش از  ۳۶میلیارد
ریال به بهره برداری رسیدند.دکتر بهرام سرمست استاندار
قم در سفر به بخش سلفچگان که به مناسبت دهه مبارک
فجر صورت گرفت ،ضمن افتتاح تعدادی از طرح های
عمرانی ،در جمع اهالی روستای یکه باغ ،طی سخنانی با
اشاره به ویژگی مردمی بودن انقالب اسالمی اظهار داشت:
روستاییان در برهه های مختلف خصوصا در جنگ تحمیلی
نقش ویژه ای در دفاع از مرزهای میهن اسالمی داشتند.
استاندار قم با اشاره به اهمیت رسیدگی به روستاییان و
ایجاد توازن توسعه ای در همه ی بخش های استان افزود :این مسئله همواره مورد توجه مدیران دولت تدبیر و امید
بوده است.نماینده عالی دولت در استان همچنین با اشاره به خواسته های اهالی روستای یکه باغ برای تامین برخی
زیرساخت ها ،خواستار تامین برق محله های تاریک این روستا ،تامین زمین مجتمع دامداری و کارگاهی ،تخصیص
 ۱۰۰میلیون تومان برای احیاء قنات های روستایی و آسفالت و جدول گذاری این روستا شد.در برنامه سفر مسئوالن
استان قم به بخش سلفچگان ،پروژه های دهیاری روستای چشمه علی با اعتبار  ۸۰۰میلیون ریال ،خانه بهداشت
روستای نیزار با اعتبار  ۲۸۰۰میلیون ریال ،طرح مخزن فضای سبز بخش سلفچگان با اعتبار  ۴۴۰۰میلیون ریال و طرح
آبرسانی به روستاهای یکه باغ و سنجگان با اعتبار  ۲۸۰۰۰میلیون ریال به بهره برداری رسیدند.

ناژوان از محله های قائمیه؛ دستگرد و  ...تردد می کنند که این موضوع نیز
مشکالتي را برای اهالی این محله ها به وجود آورده است .از این مناطق نیز
بازديد به عمل آمد و امیدواریم بتوانیم با ساماندهی خوبی که صورت می گیرد
این مشکالت را نیز مرتفع کنیم.
وی تاکید کرد :بخشی دیگر از مشکالت مردم این منطقه موضوع زمین
های کشاورزی ناژوان است و انتظار دارند استفاده بهتری از این زمین ها
صورت گیرد .مديريت ناژوان در پی ساماندهی این منطقه است تا مردم
بتوانند از زمین هایی که در اختیار دارند استفاده بهتري داشته باشند.
شرفا با اشاره به موضوع مرتفع سازی در منطقه نیز گفت :در محله
های دستگرد و قائمیه ارتفاع تا دو طبقه داده می شود اما مردم انتظار
دارند بیش از این باشد که قرار شد در صورت رعايت ضوابط شهرسازی و
معماری و در صورت وجود عدم مشکل مجوزهای الزم برای مرتفع سازی
بيشتر داده شود.
وی گفت :طرح جامعی در ناژوان در حال کار است که در صورت ابالغ در
یک منطقه محدود اجازه ساخت و ساز و حصار کشی اراضی نيز داده می شود.

بانک قرض الحسنه مهر ایران هرمزگان :
بانکداری قرضالحسنه نیاز مبرم جامعه است

مصطفیپور مدیرشعب استان هرمزگان  :بانک
قرضالحسنه مهرایران تاکنون  ۲هزار و  ۸۰۰میلیارد
ريال وام قرضالحسنه به مشتريان خود پرداخت کرد ه که
بيشترين مصارف آن در زمينه ازدواج ،درمان ،اشتغالهاي
خرد و  ...بودهاست.
وی اضافه کرد :بانک قرض الحسنه مهر ایران در
استان هرمزگان طی سال گذشته توانست  ۸۶درصد
پیشرفت کاري نسبت به کاركرد سالهاي قبل از آن داشته
باشد كه اين امر نشان از استقبال و مردم از سنت نيكوي
قرضالحسنه است.
مدیرشعب استان اظهارداشت :سقف تسهیالت ما تا  ۲۰۰میلیون ريال است که در برخي طرحها اين مبلغ تا ۴۰۰
ميليون ريال نيز قابل پرداخت است.
وی همچنین یادآور شد :در بانک قرضالحسنه مهرایران اگر درآمد بانک از محل کارمزدها بيشتر از هزينههاي
بانک شود ،بانك اين كارمزد را در سال بعد كاهش ميدهد و ما بر اين عقيده هستيم كه بايد ميزان درآمد بانك به
اندازه هزينههاي آن باشد و بيشتر از آن نباشد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران  ،بانکي که تنها به منظور قرضالحسنه تاسيس شدهاست بايد بيشتر ديده شود ،زيرا
اين نوع بانکداري نياز مبرم مردم و جامعه است.

مدیر کل ورزش گلستان:

بیش از  400برنامه فرهنگی ورزشی را در دهه فجر امسال خواهیم داشت

مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت :به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بیش از  400برنامه فرهنگی ورزشی را
در دهه فجر امسال خواهیم داشت.به گزارش روابط عمومی ورزش و
جوانان استان گلستان  ،بهمن طیبی ،صبح امروز یکشنبه هفتم بهمن
ماه در نشست خبری چهلمین سالگرد انقالب اسالمی اظهار کرد :اداره
کل ورزش و جوانان سال گذشته به عنوان دستگاه برتر دهه فجر با ۳۰۰
برنامه انتخاب شد.وی افزود :امسال تعداد برنامه های خود را از لحاظ
کمی به  ۴۰۰برنامه رساندیم و قول داده بویدم که در چهلمین سالگرد
انقالب اقدامات بهتری داشته باشیم.طیبی گفت :در طول سال گذشته
اتفاقات شایسته ای در جامعه ورزش اتفاق افتاد و بزرگترین مسابقات
تاریخ گلستان شاهد بودیم .در سنوات گذشته حجم بزرگی از مهمانان
خارجی و داخلی برای مسابقات مختلف به استان آمدند و سطح کیفی
مسابقات بسیار باال بود.طیبی تصریح کرد :در بزرگترین رویداد مسابقات
آسیایی گلستان با اعزام  ۳۴مربی و ورزشکار حضور داشتیم و این اتفاق
بی نظیری بود.مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان بیان کرد :سومین

المپیاد نوجوانان با چهار هزار ورزشکار و جام روستا قهرمان را هم برگزار
کردیم.وی گفت ۱۳۳ :میلیارد تومان در سفر رئیس جمهوری به گلستان
تعلق گرفت که در نوع خود بی نظیر است.طیبی با بیان این که پروژه
های اساسی استان در حوزه ورزش با این پول انجام خواهد شد ،اظهار
کرد :سالن  ۶هزار نفری گرگان با اختصاص  ۶۰میلیارد تومان ،مجتمع
ورزشی گنبدکاووس با  ۴۰میلیارد تومان ،خانه ژیمناستیک گرگان با
 ۲۰میلیارد تومان انجام خواهد شد و  ۱۳میلیارد تومان برای تکمیل
پروژه های نیمه تمام استان تعلق خواهد یافت.وی گفت :در دهه فجر
 ۱۳پروژه افتتاحی و کلنگ زنی داریم که  ۶پروژه کلنگ زنی و بقیه
افتتاح خواهد شد؛ خانه وزنه برداری ،سالن ورزشی روستاهای گرگان،
جاده سالمت بندرگز ،علی آباد و کردکوی افتتاح و مرکز سنجش
جسمانی چند شهر ،استخر گنبدکاووس و کردکوی هم کلنگ زنی
می شود.طیبی با بیان این که سعی می کنیم هتل ورزش تا دهه
فجر افتتاح شود ،تأکید کرد :مسابقات زیادی در سطوح مختلف در
سطوح شهرستانی ،استانی و کشوری ،گلباران مزار توسط ورزشکاران،

دیدار با خانواده شهدا ،مسابقات جام روستا قهرمان و غیره از برنامه
های ما در چهلمین سالگرد انقالب است.وی در خصوص برنامه های
حوزه فرهنگی گفت :همایش بررسی نقش رسانه ها در پیشبرد اهداف
انقالب ،تجلیل از ایثارگران ،نشست در خصوص حکومت های نوظهور
و برگزاری کارگاه های مختلف از جمله برنامه است.طبیبی با بیان این
که  ۱۴۰پروژه نیمه تمام در گلستان وجود دارد ،اظهار کرد :مسابقات
اسکواش غرب آسیا در  ۳۰بهمن یا اوایل سال  ۹۸در گلستان برگزار
می شود.وی با بیان این که سرانه فضای ورزشی در اوایل انقالب ۱۴
صدم متر بوده و اکنون به  ۵۷صدم متر رسیده است ،توضیح داد:
تعداد مربیان ،تعداد داوران بعد از انقالب افزایش یافته و  ۱۴سالن
تخصصی برای بانوان داریم و اتفاقات خوبی در حوزه ورزش روستاها
اتفاق افتاده است.مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان بیان کرد:
در سال گذشته  ۱۰۰خانه ورزش روستا تجهیز کردیم و قصد داریم
که آن را ادامه دهیم.وی همچنین از افزایش تعداد مدال ها فراملی و ملی
استان در مسابقات مختلف در سنوات گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه میادین میوه و ترهبار اصفهان:

توان مقابله با افزایش نرخ میوه را نداریم

رئیس اتحادیه میادین میوه و ترهبار اصفهان گفت :در حال حاضر بیشتر میوه
و سبزی موجود در بازار صادر میشود و تا زمانی که جلو صادرات از سوی دولت
گرفته نشود نمی توان با افزایش قیمتها مقابله کرد.
ناصر اطرج در خصوص افزایش هفتگی نرخ میوه و سبزیجات ،اظهار
کرد :در حال حاضر با دو مقوله گرانی و گرانفروشی در بازار مواجه هستیم
و درحالیکه بازرسان اصناف با گرانفروشی برخورد میکنند اما نمیتوانند
با گرانی مقابله کنند .باید توجه داشت که اتحادیه در افزایش قیمت میوه و
سبزیجات نقشی نداریم و تنها بر اساس عرضه و تقاضا روزانه محصوالت را
قیمتگذاری میکند.
وی در خصوص گرانی بازار میوه ،تاکید کرد :در حال حاضر بیشتر میوه و
سبزی موجود در بازار صادر میشود و تا زمانی که جلو صادرات از سوی دولت
گرفته نشود ،نمی توان با افزایش قیمتها مقابله کرد.
رئیس اتحادیه میادین میوه و ترهبار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر
صادرات گوجهفرنگی در کشور بالمانع است ،افزود :در حال حاضر نرخ گوجهفرنگی
در میدان میوه و ترهبار حدود  5500تومان است که با تداوم صادرات احتماالً
قیمت این محصول به بیش از  8000هزار تومان افزایش مییابد ،همچنین نرخ
خیار نسبت به سال گذشته حدود  300درصد گران شده است.
وی افزود :ما در افزایش قیمت میوه و سبزیجات نقشی نداریم و تنها بر اساس
عرضه و تقاضا محصوالت را روزانه قیمتگذاری میکنیم.

اطرج گفت :در حال حاضر بیشتر میوه و صیفیجات موجود در بازار
همچون هندوانه ،پرتقال ،سیب ،گریپفروت ،پیاز ،سیبزمینی و خیار صادر
میشود که تبعات آن افزایش قیمت است و میدان میوه و ترهبار مقصر این
گرانیها نیست.
وی تأکید کرد :اگر نخواهیم قیمتها را براساس عرضه و تقاضا در بازار
تطبیق دهیم شاهد بازار سیاه میوه و صیفیجات خواهیم بود و تا زمانی که دولت
با صادرات کاالهای اساسی مقابله نکند وضعیت بازار همینگونه خواهد بود و
نمیتوان با گرانی مقابله کرد.
به اعتقاد رئیس اتحادیه میادین میوه و ترهبار اصفهان 80 ،درصد دلیل گرانی
میوه و صیفیجات صادرات است و  30درصد دیگر به دلیل شرایط آبوهوا است.
وی با تاکید بر اینکه با کمبود میوه و صیفیجات در بازار مواجه هستیم،
گفت :در حال حاضر صادرات میوه به کشورهای همسایه عربی همچون عراق و
افغانستان ،ترکیه ،آسیای میانه و  ...صادر میشود.
اطرج همچنین در خصوص افزایش نرخ موز در بازار ،تاکید کرد :قیمت موز
روزانه مشخص میشود و در اصفهان بین  9000تا  10500تومان عرضه میشود
و در حال حاضر کمبودی نداریم.
وی افزود :در حال حاضر موز با نرخ دالر  4200تومان ثبت سفارش میشود،
البته یکی از دالیل گرانی آن افزایش نرخ جهانی این محصول در پی کاهش تولید
آن است.

رئیس اتحادیه میادین میوه و ترهبار اصفهان یادآور شد :به دلیل بارشهای
کشور قیمت صیفیجات در هفته جاری بین  10تا  20درصد و میوه به دلیل
صادرات حدود  20درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد :باوجود افزایش قیمت میوه و ترهبار ،نرخ این محصوالت در
اصفهان حداقل  20درصد کمتر از دیگر کالنشهرهای کشور همچون تهران ،مشهد،
شیراز و  ...است.
اطرج در ادامه در خصوص وضعیت بازار میوه و صیفیجات در آستانه نوروز
 ،98گفت :ستاد تنظیم بازار برای نوروز اقدام به خریداری و ذخیرهسازی 3000
هزار تن پرتقال و  2000تن سیبدرختی کرده است.
وی با پیشبینی بازار میوه و صیفی در آستانه نوروز  ،98اظهار کرد :اگر
صادرات همچنان ادامه یابد قادر به کنترل نرخها نیستیم ،از سوی دیگر با نرخ دالر
فعلی واردات میوه و دیگر محصوالت به صرفه نیست.
رئیس اتحادیه میادین میوه و ترهبار اصفهان در خصوص فعالیت ستاد تنظیم
بازار برای مقابله با گرانیها ،گفت :ستاد تنظیم بازار در رابطه با محصوالت مورد نیاز
نوروز اقدامات الزم انجام و میوههای موردنیاز تهیه کرده است.
وی با بیان اینکه هنوز نرخگذاری نهایی برای عرضه میوههای نوروزی انجام
نشده است ،افزود :میوههای توزیعی از سوی ستاد تنظیم بازار در مراکز خاصی
عرضه میشود و دلیل ایجاد صف در عرضه میوههای دولتی تفاوت قیمت آن با
دیگر مراکز عرضه است.
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مدیرکل جدید راه و شهرسازی
استان اصفهان منصوب شد

اصفهان  -مرادیان:
وزیر راه و شهرسازی طی
حکمی مدیر کل راه و
شهرسازی و رئیس شورای
هماهنگی راه وشهرسازی
استان اصفهان را منصوب
کرد.محمد اسالمی وزیر راه
وشهرسازی در حكمي مهندس حمیدرضا امیرخانی را به عنوان
مديركل جديد راه و شهرسازي استان اصفهان منصوب كرد .و
درآیینی ضمن قدردانی از زحمات حجت اله غالمی مدیرکل سابق
راه وشهرسازی استان تقدیر ،حمیدرضا امیرخانی به عنوان مدیر کل
راه وشهرسازی این استان معرفی شد.

شکوفایی ورزش بانوان در گلستان بعد از
پیروزی انقالب اسالمی

منیره کاویان معاونت ورزش بانوان اداره کل ورزش
و جوانان استان  ،ورزش بانوان در گلستان بعد از پیروزی
انقالب اسالمی به اوج شکوفایی خود رسید.به گزارش روابط
عمومی ورزش و جوانان استان گلستان  ،منیره کاویان در
گفتگو با روابط عمومی این اداره کل اظهار داشت :ورزش
بانوان در سالهای پیروزی بعد از انقالب تحوالت بزرگی را
به خودش دیده است و بانوان استان گلستان با حجاب اسالمی
در رشتههایی مختلف حرفهای زیادی برای گفتن داشتهاند،
آخرین آن هم مدال تاریخی طالی کبدی بود که اولین مدال
بانوان کبدی در تاریخ بازیهای آسیایی جاکارتا در سال 97
محسوب شد ،مدالی که با قرار گرفتن بانوی ایرانی با حجاب
روی سکوی آسیا ،نشاندهنده درخشش بانوان گلستان صدیقه
جعفری و زهرا عباسی در معیت تیم ملی بود که انقالب اسالمی
فرصتی را برای بروز دادن آن فراهم کرده بود .معاون ورزش
بانوان گفت  :پارمیدا محمودیان نام خود را در تاریخ  70ساله
بعنوان اولین بانوی وزنه بردار ایران در مسابقات وزنه برداری
قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به ثبت رساند .کاویان افزود
 :زهرا شوشتری و ملیحه عزتی نیا در رقابتهای قهرمانی سپک
تاکرای جهان  ۲۰۱۷که در شهر بانکوک تایلند برگزار شد برای
نخستین بار بر سکوی قهرمانی دنیا ایستادند.وی گفت :عالوه بر
این در ورزش جانبازان و معلوالن هم قهرمانان کشورمان بارها
در مسابقات جهانی و پارالمپیک افتخارات زیادی را به دست
آوردهاند که در این بین زهرا دانایی توس به عنوان شاخص این
بخش از جامعه ،توانست برای اولین بار در تاریخ ورزش گلستان،
مجوزحضور در پاراآسیایی وپارا المپیک را هم کسب کند تا
نشان دهد که معلولیت محدودیت نیست.ایشان گفت :کسب
 2مدال نقره در تاریخ پاراآسیایی و مقام پنجم در میادین پارا
المپیک از برکات انقالب اسالمی است که روح تازهای در کالبد
ورزش ایران دمید و سبب شد تا جوانان ایرانی ،تواناییهایشان
را به رخ جهانیان بکشند

برگزاری همایش نشاط اجتماعی رضوی
در گرگان

همایش نشاط اجتماعی رضوی در بزرگداشت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی درمسجد امام حسن عسگری
(ع) کوی الغدیردرگرگان برگزارگردید.به گزارش روابط
عمومی معاونت فرهنگی و امورجوانان استان  ،همایش نشاط
اجتماعی رضوی در بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی درمسجد امام حسن عسگری (ع) کوی الغدیردرگرگان
برگزارگردید.محمود متقی معاون فرهنگی و امور جوانان استان
دراین زمینه گفت  :به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران مراسم جشن و شادی با
عنوان همایش نشاط اجتماعی ازسوی موسسه جوانان فردوس
گلستان از سمن های جوانان استان با حضور جمع کثیری
از مردم این منطقه از شهرگرگان برگزار و برنامه های شاد
ازجمله :اجرای طنز،مسابقه ،سرود،خاطره گویی و ...برگزار و
مورداستقبال همشهریان عزیز قرارگرفت.وی افزود :این همایش
باهمکاری وحمایت اداره کل ورزش وجوانان استان وبرخی
ازدستگاههای فرهنگی استان برگزارگردید.

