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اخبار
امنيت پايدار در گرو افزايش
قدرت بازدارندگي است

رئيسستادکلنيروهايمسلحگفت:امنيت
پايدار ما در گرو افزايش قدرت بازدارندگي
اس��ت و همواره بايد مبتني بر تهديدات و
نيازهاي دفاعي کش��ورمان به روز شده و
تأمين قدرت کنيم .سرلشکر محمدحسين
باقري اظهار کرد :محققان عرصه دفاعي
بايد بتوانند نقاط قوت جديدي خلق کنند
تا به همين نسبت بتوانند توليد قدرت کرده
و اقتدار نظام مقدس جمهوري اسالميرا
ارتقاء دهند .پايداري امنيت کشور و منطقه،
تنها با حرکتهاي جديد ،خالقانه و نو در
عرصههاي دفاعي دوام پيدا ميکند؛ چراکه
دشمنانبابودجههايهنگفتنظاميصدها
برابري دشمني خود را تداوم ميدهند.
ماشين پولشويي قائم مقام وقت
«بانک سرمايه» چه کسي بود؟

در ادامه دومين جلس��ه محاکمه حس��ين
هدايتي ،يکي از متهمان پرونده حس��ين
هدايتي که نماينده دادس��تان تهران از او
به عنوان «ماش��ين پولشويي» قائم مقام
وقت بانک س��رمايه ياد ميکن��د از نحوه
ارتباط هدايتي و مديران بانک سرمايه پرده
برداشت .نماينده دادستان در باره نحوه اخذ
 130ميليارد تومان وام توسط متهم پرونده
اظهار کرد :اين مبلغ توسط شرکت جاويد
گشت هيرمند و طي  7مرحله اخذ شده که
مهمترين نقش را هدايتي به همراه ياس��ر
ضيايي ،قائم مقام بانک س��رمايه داش��ته
اس��ت .جاويد گشت هيرمند براي دريافت
اين وامها ،اص ً
ال وثيقه نگذاشته و جالب اين
اس��ت که ياسر ضيايي مصوبه اعطاي وام
را امضا ميکند و مينويسد به اين شرکت
تسهيالت را بدهيد و ظرف يک هفته بعد
ملکي را بهعنوان وثيقه تقديم ميکند .وي
ادامه داد :ت��ا به امروز هدايتي هيچ ملکي
را به ترحين بانک س��رمايه بابت دريافت
اين وام درنياورده اس��ت و فقط ملک جاده
مخصوص کرج مطرح است که مالک آن
هدايتي اس��ت ضمن اينکه به ترحين هم
درنيامده و وکالت بالعزل داده آن هم براي
ملکي است که مالکش نيست.

گروه سیاس�ی :حضرت آي��تا ...خامنهاي فرمودند:
ما مش��کل اقتصادي کش��ور را به برج��ام موکول
کرديم و برجام نتوانس��ت کمک قابل توجهي کند.
نتيجه اين ش��د که مردم نس��بت به برجام شرطي
ش��دند .به گزارش «عصر ايرانيان» به نقل از پايگاه
اطالعرس��اني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتا...
خامنهاي ،رهب��ر ّ
معظم انقالب در تير ماه  ۱۳۹۷در
دي��دار هيئت دولت ،با انتقاد از گرهزدن مش��کالت
اقتصادي کش��ور به اموري که خارج از اختيار کشور
خودمان است -مانند برجام و بسته اروپايي -چنين
کاري را خالف منافع کشور دانستند .متن اين بخش
از بيانات رهبر ّ
معظم انقالب به اين ش��رح اس��ت:
کار را در محدود ه مقدورات کش��ور با جديت دنبال
بکنيد؛ منتظر اين و آن نباش��يد .ما يک روز مشکل
اقتصادي کش��ور را موکول کرديم ب��ه برجام[ ،ا ّما]
برجام نتوانست مشکل اقتصادي کشور ما را برطرف
توجهي بکند؛ و نتيجه اين
کن��د و به ما کمک قابل ّ
شد که مردم نسبت به برجام شرطي شدند ،که وقتي
آن بابا ميخواهد از برجام خارج بشود ،تا م ّدتي که او
ميگويد خارج ميشوم ،ما همينطور دچار تالطم در
بازار خواهيم بود؛ ما ش��رطي شدهايم ديگر ،مردم را
ما شرطي کردهايم .حاال هم «بست ه اروپايي»؛ مردم
را دربار ه بست ه اروپايي شرطي نکنيد .الب ّته اروپاييها
مجبورند ،ناچارند ،چشمشان چهارتا! بايستي بگويند
چگونه خواهند توانس��ت از منافع ما دفاع کنند -که
اسمش همان بسته است -ا ّما اين را جزو موضوعات

اصلي کشور قرار ندهيد؛ بست ه اروپايي بيايد ،نيايد .ما
کارهايي در کشور داريم ،مقدوراتي در کشور داريم،
اين مقدورات بايس��تي تحقّق پي��دا کند؛ دنبال اين
مقدورات برويد؛ گره نزنيد بهبود اقتصاد کشور را به
چيزي که از اختيار ما خارج است.
نخس�ت وزي�ر انگليس دربار ه س�ختگيري به

ايران به ترامپ سفارش ميکند

آنها هم الب ّته در همين زمينه دارند بدجنسي ميکنند
-الب ّته من نميخواهم درباره اين بست ه اروپايي و اروپا

نقويحسيني:

دولت کشور را معطل اروپا کرده است

عضو کميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي
مجلس گفت :مقام معظم رهبري در قضيه برجام
بارها به دولت هش��دار دادند اما کوتاهي دولتيها
باعث شد تا خسارتهاي مختلفي بابت اين توافق
به کش��ور وارد شود ،دولت حاال هم به جاي اينکه
چش��م به توان داخل داش��ته باش��د دوباره چشم
به اروپا دارد و کش��ور را معطل آنها کرده اس��ت.
سيد حسين نقويحس��يني در گفتوگو با «عصر
ايرانيان» با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري
در ديدار هيئت دولت اظهار کرد :دولت در شرايطي
که دشمنان تمام تالش خود را براي ضربه زدن به
جمهوري اسالميبه کار گرفتهاند هنوز دلبستگي
به غ��رب به وي��ژه اروپاييه��ا دارد ،آنها به جاي
اينکه به فکر حل معيشت مردم باشند ،مشکالت
اقتص��ادي را موکول به مذاکره با اروپا کردهاند که
برخالف منافع ملي ملت و کش��ور اس��ت .وي با
اش��اره به لزوم عبرت از سرنوشت برجام بيان کرد:
اينکه بخواهيم مشکالت کشور و معيشت مردم را
به مذاکره با غرب گره بزنيم خيانت به کشور است،
اروپا و آمريکا هميش��ه عهدشکن بوده و هيچگاه

ش�انزدهمین همای�ش ایمنی در ش�بكه های توزیع ب�رق ویژه

س�یمبانان و پیمانكاران ش�ركت توزیع نیروی برق اس�تان گیالن
برگزار شد
طی هماهنگی بعمل آمده از س��وی دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و دفتر آموزش
وبرنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  ،شانزدهمین
همایش ایمنی در شبکه های توزیع برق ویژه سیمبانان و پیمانکاران شرکت توزیع
نیروی برق استان گیالن  9 ،اسفند  1397در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت با حضور دکتر گل زاده معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای استان
هرمزگان  ،مهندس طالبی مدیرعامل  ،اعضای هیئت مدیره  ،معاونین  ،مدیران ارشد
و جمعی از مدیران و سیمبانان امور های اجرایی و برقکاران شرکت های پیمانکاری
طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن برگزار شد  .در ابتدای همایش
مهندس طالبی ضمن خیرمقدم به حضار اظهار داشت  :از سال  1383تا کنون شاهد
تغییر اقلیم آب و هوایی در اس��تان گیالن بوده ایم بگونه ای که بارش برف های
سنگین در زمستان  ،سیالبها  ،رانش زمین و گرمای شدید تابستان را طی این سال
ها تجربه نموده و توانس��تیم با همت و تالش همگی شما عزیزان این بحرانها را
پش��ت سر بگذاریم و با س��ربلندی و موفقیت به مردم شریف استان خدمت رسانی
نماییم که این امر جای تقدیر و تشکر دارد  .رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان گیالن با اشاره به اینکه منابع انسانی جزء باارزشترین داشته
های هر س��ازمان اس��ت گفت  :با وجود همه سختی ها و مشقت هایی که کار در
شرکت های توزیع برق خصوصا در زمان بروز بحران ها دارد  ،الزم است که همه
همکاران خدوم و پرتالش شرکت برنامه ها و قوانین مربوط به ایمنی را تحت هر
شرایطی رعایت نمایید زیرا هم از نظر اخالقی و انسانی و هم از منظر منافع سازمانی ،
سالمتی شما عزیزان بسیار مهم می باشد و اینجانب به نوبه خود امیدوارم که همگی
ما سالهای خدمت خود را در کنار هم با سالمتی و موفقیت سپری نماییم و از خداوند
متعال خواستارم که سالهای بدون حادثه و بحران را پیش رو داشته باشیم  .سپس
دکتر گل زاده با اشاره به اهمیت ایمنی در شرکت های خدمت رسان بیان داشت  :با
توجه به پویا بودن سازمان ها و نهاد های خدمت رسان  ،بروز حادثه در آنها محتمل
می باشد و ما در هر بخشی که فعالیت می کنیم باید به ایمن بودن محیط کار خود
اهمیت دهیم و به این فرهنگ و باور « اولویت اول کار با سعی بر رعایت ایمنی»
توجه کافی داشته باشیم  .معاون طرح و توسعه برق منطقه ای استان هرمزگان گفت
 :هدف از ایمنی جلوگیری از انجام کارها نیست بلکه می بایست انجام کار با ایمنی
پیشرفت بهتر و موثرتری داشته باشد و با توجه به اینکه مباحث ایمنی هنوز هم در
دنیا جزء مباحث مهم و جدید است  ،در همین راستا نیز باید آموزش های الزم برای
مدیران و کارکنان س��ازمان ها جدی گرفته ش��ود  .وی عامل اصلی بروز حوادث را
خطا های انسانی دانست و اظهار داشت  :اکثر حوادث در انجام کارهای کوچک رخ
می دهد و این امر بعلت س��هل انگاری توسط کارگر می باشد که گاهی جبران آن
غیرممکن می شود  .دکتر گل زاده در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت ایمنی
فردی و گروهی به تعریف اصطالحات کلیدی ایمنی  ،دالیل بروز حوادث در شبکه
های توزیع برق  ،ارائه آمار از حوادث ناش��ی از برقگرفتگی در ایران  ،نتایج بررسی
دالیل رفتار ناایمن  ،ایمنی و بهداشت شغلی ( ) HSEبرای حضار پرداخت  .سپس
در ادامه همایش مقاالتی توس��ط تعدادی از همکاران برقکار و س��یمبان شرکت با
عناوین ذیل برای حضار ارائه شد  - :علل وقوع حوادث در شرکت های توزیع برق
توسط آیت فالح از امور توزیع برق شهرستان آستارا  -ایمنی در شرایط اضطراری
و بحران توسط مصطفی نوری امام از امور توزیع برق شهرستان املش  -ایمنی در
عملیات تعویض شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار توسط محمد پور محمدی
از امور توزیع برق شهرستان بندر انزلی  -نقش و اهمیت تجهیزات ایمنی فردی و
گروهی در پیشگیری از حوادث توسط منوچهر آرمون از امور توزیع برق شهرستان
رودبار سپس مهندس عادلی از انجمن صنفی و کارفرمایی شرکت های پیمانکاری
درخصوص قوانین و مقررات بیمه ای در شرکت های توزیع برق نکات ارزنده ای را
برای حضار بیان نمود  .در پایان همایش نیز با اهداء لوح تقدیر و هدایا از مدیران امور
های برتر توزیع برق در زمینه ارزیابی طرح تکریم (بجهت برخورد مناسب و ایجاد
محیط مناس��ب برای ارباب رجوع )  ،س��یمبانان و داوران برگزیده شرکت کننده در
مسابقات مهارت سیمبانی  ،سیمبانان برگزیده در حوزه ایمنی تقدیر و تشکر بعمل آمد
 .شانزدهمین همایش ایمنی در شبکه های توزیع برق ویژه سیمبانان و پیمانکاران
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن برگزار شد طی هماهنگی بعمل آمده از سوی
دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و دفتر آموزش وبرنامه ریزی نیروی انس��انی شرکت
توزیع نیروی برق استان گیالن  ،شانزدهمین همایش ایمنی در شبکه های توزیع
برق ویژه سیمبانان و پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  9 ،اسفند
 1397در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با حضور دکتر گل زاده
معاون طرح و توس��عه شرکت برق منطقه ای اس��تان هرمزگان  ،مهندس طالبی
مدیرعام��ل  ،اعضای هیئت مدیره  ،معاونین  ،مدیران ارش��د و جمعی از مدیران و
سیمبانان امور های اجرایی و برقکاران شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شرکت
توزیع نیروی برق استان گیالن برگزار شد  .در ابتدای همایش مهندس طالبی ضمن
خیرمقدم به حضار اظهار داشت  :از سال  1383تا کنون شاهد تغییر اقلیم آب و هوایی
در استان گیالن بوده ایم بگونه ای که بارش برف های سنگین در زمستان  ،سیالبها
 ،رانش زمین و گرمای شدید تابستان را طی این سال ها تجربه نموده و توانستیم با
همت و تالش همگی شما عزیزان این بحرانها را پشت سر بگذاریم و با سربلندی و

اخبار

کاري در راس��تاي منفعت اي��ران انجام نميدهند.
نقويحس��يني ادامه داد :بايد ب��ا مديرت جهادي
مشکالت کشور از جمله بيکاري ،رکود ،تورم و ...
را حل کنيم و براي اين کار بايد تمام توانمنديها
به کار گرفته ش��ود ،البته دولت هنوز از اين مرحله
فاصله بسيار زيادي دارد .وي تصريح کرد :اروپاييها
تفاوت چنداني با آمريکا ندارند و مشکل اصلي آنها
اصل نظام و ايراني مقتدر و مس��تقل اس��ت ،البته
ش��يوه آنها متفاوت بوده و اروپا س��عي دارد تا خود
را مخالف آمريکا نشان دهد تا معطل کردن بيشتر
ايران در برجام بيش��تر به کشور ضربه بزنند .عضو
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با
اش��اره به شروط اروپا در راه اينستکس خاطرنشان
ک��رد :اروپاييها هن��وز براي س��از و کار مالي که
کارکردش مش��خص نيس��ت و به گفته خودشان
تأثير آنچناني نيز نخواهد داش��ت شرط و شروط
مختلفي گذاشتهاند ،البته اين باجخواهي هيچوقت
پايان نخواهد يافت .وي متذکر شد :دولت با معطل
کردن کشور براي مذاکره با آمريکا و اروپا مرتکب
اشتباه راهبردي شد.

قيمت ديه سال  ۹۸ابالغ شد

و مانن��د اينها وارد بش��ومَ ،والاّ آنجا هم حرف زياد
اس��ت -و من به آق��اي رئيسجمهور هم گفتم که
اينه��ا همان نوامبري را ک��ه از ا ّول گفتند ،همان را
دارند دنبال ميکنند -که تا نوامبر ادامه بدهند -بعد
که همه چيز تثبيت شد و تحريمها جا افتاد ،بعد يک
چيزکي مث ً
ال بدهند يا ندهند .دنبال اين هس��تند و
اين ،خباثت اينها است .در روزنامه خواندم که ترامپ
گفته که من ميخواس��تم به ترزا ميس��فارش کنم
راجع به سختگيري نسبت به ايران[ ،ا ّما] او به من
سفارش کرد درباره سختگيري راجع به ايران! اينها

اين [جور] هس��تند ديگ��ر .آن وقت تلفن ميزند به
آقاي دکتر روحاني و اظهار ارادت و اخالص هم به
ايش��ان ميکند .اينها را بايستي اين جوري و با اين
چشم نگاه کرد؛ اينها بدند ،اينها خيلي بدند .بنده يک
س��ينه حرف دارم در زمين ه اروپاييها ــ نه به خاطر
ن ــ به خاطر ذات خبيثي
سياس��تهاي امروزش��ا 
که حکومته��اي اروپايي در طول اين چند قرن از
خودشان نشان دادهاند؛ خيلي حرف گفتني اينجا زياد
اس��ت ،نميخواهيم حاال وارد آن مسائل بشويم .به
هر حال ،اقتصاد کش��ور را به بست ه اروپايي موکول
نکنيد .بياييم کارهايي ما داريم در داخل کشور ،اينها
را بايد انجام بدهيم .آنها هم الب ّته بايس��تي حتم ًا آن
کار [خودشان] را بکنند منتها ما مشکالتمان را به آن
[بس��ته] موکول نکنيم .من الب ّته ميگويم ارتباطات
بايد حفظ بش��ود؛ دوستاني که با من مرتبط بودهاند
در اين س��الهاي متمادي ،ميدانند که عقيد ه من
در زمين ه ارتباطات ديپلماسي اين است که ارتباطات
بايد روزبهروز تقويت بشود و توسعه پيدا کند و فعليت
پيدا کند و گس��ترش پيدا کند؛ عقيد ه من اين است.
عقيد ه م��ن کنار رفتن و قطع ک��ردن و مانند اينها
نيس��ت؛ جز در يک موارد معدودي مثل آمريکا ،در
غير اين موارد عقيدهام اين نيس��ت؛ رابطه با ش��رق
تقويت بشود ،با غرب تقويت بشود؛ هر چه ميتوانيم
تحرک عملياتي و هدفمند ديپلماسي بايستي افزايش
ّ
تحرک ديپلماسي کشور بايد افزايش
پيدا کند ،يعني ّ
تحرک هدفمند.
پيدا کند؛ ّ

آصفري :مذاکره با اروپا منفعتي براي ايران ندارد

دولت در بازي اروپاييها معطل شده است

دبير کميسيون امنيت ملي مجلس نهم گفت:
قطع ًا مذاکره با اروپا منفعتي براي ايران نخواهد
داش��ت و دولت به جاي معطل شدن در بازي
اروپاييها به فکر حل مش��کالت کشور باشد.
محمدحس��ن آصفري در گفتوگو با «عصر
ايرانيان» با اش��اره به فرمايش��ات مقام معظم
رهب��ري در ديدار هي��أت دولت اظه��ار کرد:
دولت طي اين چند س��ال تمام ظرفيت کشور
را معطوف به مذاکره با غربيها کرده اس��ت،
در حالي که اگر طي اين چند س��ال با استفاده
از ظرفيته��ا و توانمنديه��ا داخل��ي به حل
مش��کالت کش��ور پرداخته بودند حاال با اين
معضالت روبهرو نميش��ديم ،البته اميدواريم
دولت از رويه اشتباه خود دست برداشته و بدون
چشمداش��ت به بيگانگان به مديريت داخلي
مش��کالت بپردازد .وي بيان ک��رد :در برجام
خس��ارت زيادي به توانمندي هستهاي کشور
وارد ش��د و با وجود اينک��ه دولت ادعا دارد که
ميتوانيم به سطح قبلي برگرديم اما بازگشت
به تواني که طي  10س��ال به دست آورديم به

سادگي ممکن نيس��ت .اين خسارت به خاطر
ديدگاه دولت مبني بر لزوم مذاکره با غربيها
ص��ورت گرفت .دبير کميس��يون امنيت ملي
مجلس نهم ادامه داد :دولت حاال با ناکام ماندن
در برجام به جاي اينکه به فکر حل مشکالت
باش��د دوباره قصد مذاکره دارد و دوباره معطل
بيگانگان ش��دهايم ،اروپا قطع ًا ب��ه فکر ايران
نيس��ت و با س��از و کار مالي خود قصد ندارد
مشکالت ايران را حل کند .وي بيان کرد :اروپا
در قبال اينستکس خواهان تصويب FATF
شده اس��ت که در اصل برجام بعدي است ،با
تصويب لوايح مربوط به اين کارگروه خسارت
دوبارهاي به کشور تحميل خواهد شد .آصفري
تصريح کرد :دولت بدون در نظر گرفتن شرايط
کش��ور تنها به خاطر راضي کردن اروپاييها
فشار زيادي به مجمع تشخيص مصلحت آورده
است تا اين لوايح تصويب شود ،در حال که اين
امر در نهايت به تضعيف کش��ور در همه ابعاد
ميانجام��د و راههاي دور زدن تحريمها براي
دشمنان روشن خواهد شد.

گزارش عملکرد ادارات استان گیالن

موفقیت به مردم شریف استان خدمت رسانی نماییم که این امر جای تقدیر و تشکر
دارد  .رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن با اشاره
به اینکه منابع انسانی جزء باارزشترین داشته های هر سازمان است گفت  :با وجود
همه سختی ها و مشقت هایی که کار در شرکت های توزیع برق خصوصا در زمان
بروز بحران ها دارد  ،الزم است که همه همکاران خدوم و پرتالش شرکت برنامه ها
و قوانین مربوط به ایمنی را تحت هر شرایطی رعایت نمایید زیرا هم از نظر اخالقی
و انسانی و هم از منظر منافع سازمانی  ،سالمتی شما عزیزان بسیار مهم می باشد
و اینجانب به نوبه خود امیدوارم که همگی ما سالهای خدمت خود را در کنار هم با
سالمتی و موفقیت سپری نماییم و از خداوند متعال خواستارم که سالهای بدون حادثه
و بحران را پیش رو داشته باشیم  .سپس دکتر گل زاده با اشاره به اهمیت ایمنی در
شرکت های خدمت رسان بیان داشت  :با توجه به پویا بودن سازمان ها و نهاد های
خدمت رس��ان  ،بروز حادثه در آنها محتمل می باشد و ما در هر بخشی که فعالیت
می کنیم باید به ایمن بودن محیط کار خود اهمیت دهیم و به این فرهنگ و باور
« اولویت اول کار با سعی بر رعایت ایمنی» توجه کافی داشته باشیم  .معاون طرح
و توسعه برق منطقه ای استان هرمزگان گفت  :هدف از ایمنی جلوگیری از انجام
کارها نیست بلکه می بایست انجام کار با ایمنی پیشرفت بهتر و موثرتری داشته
باش��د و با توجه به اینکه مباحث ایمنی هنوز هم در دنیا جزء مباحث مهم و جدید
اس��ت  ،در همین راستا نیز باید آموزش های الزم برای مدیران و کارکنان سازمان
ها جدی گرفته ش��ود  .وی عامل اصلی بروز حوادث را خطا های انسانی دانست و
اظهار داش��ت  :اکثر حوادث در انجام کارهای کوچک رخ می دهد و این امر بعلت
سهل انگاری توسط کارگر می باشد که گاهی جبران آن غیرممکن می شود  .دکتر
گل زاده در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت ایمنی فردی و گروهی به تعریف
اصطالحات کلیدی ایمنی  ،دالیل بروز حوادث در شبکه های توزیع برق  ،ارائه آمار
از حوادث ناشی از برقگرفتگی در ایران  ،نتایج بررسی دالیل رفتار ناایمن  ،ایمنی
و بهداشت شغلی ( ) HSEبرای حضار پرداخت  .سپس در ادامه همایش مقاالتی
توسط تعدادی از همکاران برقکار و سیمبان شرکت با عناوین ذیل برای حضار ارائه
شد  - :علل وقوع حوادث در شرکت های توزیع برق توسط آیت فالح از امور توزیع
برق شهرستان آستارا  -ایمنی در شرایط اضطراری و بحران توسط مصطفی نوری
امام از امور توزیع برق شهرس��تان املش  -ایمنی در عملیات تعویض ش��بکه های
سیمی با کابل خودنگهدار توسط محمد پور محمدی از امور توزیع برق شهرستان
بندر انزلی  -نقش و اهمیت تجهیزات ایمنی فردی و گروهی در پیشگیری از حوادث
توسط منوچهر آرمون از امور توزیع برق شهرستان رودبار سپس مهندس عادلی از
انجمن صنفی و کارفرمایی شرکت های پیمانکاری درخصوص قوانین و مقررات بیمه
ای در ش��رکت های توزیع برق نکات ارزنده ای را برای حضار بیان نمود  .در پایان
همایش نیز با اهداء لوح تقدیر و هدایا از مدیران امور های برتر توزیع برق در زمینه
ارزیابی طرح تکریم (بجهت برخورد مناسب و ایجاد محیط مناسب برای ارباب رجوع
)  ،سیمبانان و داوران برگزیده شرکت کننده در مسابقات مهارت سیمبانی  ،سیمبانان
برگزیده در حوزه ایمنی تقدیر و تشکر بعمل آمد .

تجلیل از ساز مانهای برتردر عملكرد برنامه های اقامه نماز سال

 96در س�الن اجتماعات س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس�تان
گیالن
طی نامه شماره  2/25/79938مورخ  5/12/97ستاد اقامه نماز استان گیالن  ،مراسم
تجلیل از س��ازمان های برتر برنامه های اقامه نماز عملکرد س��ال  ، 96در س��الن
اجتماعات س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان گیالن با حضور دکتر محمدی
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن  ،حجت االسالم والمسلمین
حجازی مش��اور استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز استان  ،جمعی از ائمه جماعات ،
مسئولین و دبیران شورای اقامه نماز ادارات و سازمان های استان گیالن در مورخ
 8اسفند  1397برگزار شد  .در این مراسم حجت االسالم والمسلمین حجازی مشاور
استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز استان به بیان چگونگی ارزیابی سازمان ها و ادارات
اس��تان در زمینه اقامه نماز و برنامه های اجرایی آن توس��ط دستگاههای مربوطه
پرداخت و سپس شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بعنوان «دستگاه اجرایی
شایسته تقدیر ویژه «مورد تجلیل قرار گرفت و مهندس جمشید طالبی مدیر عامل
ش��رکت توزیع نیروی برق استان گیالن و احمد پور محمد دبیر شورای اقامه نماز
شرکت لوح تقدیر خود را از حجت االسالم والمسلمین حجازی دریافت نمودند .
مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیالن :دریافت 70

مگاوات توان از شبکه برق کشور آذربایجان
«حمزه عیسی زاده» مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیالن در خصوص
اتصال شبکه برق گیالن به کشور آذربایجان گفت :دریافت حدود  70مگاوات توان
از شبکه برق کشور آذربایجان در ساعات پیک بار جهت تغذیه منطقه آستارا( پست
های آستارا ،حویق و سیار تالش) امکان پذیر است .مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق
منطقه ای گیالن در توضیح این مطلب گفت :اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق
کش��ور آذربایجان به دلیل مشکالت بهره برداری از شبکه و حفظ پایداری باید به
صورت شعاعی انجام گیرد .وی افزود:در هر دو حالت پیک بار همزمان و غیرهمزمان
سال  ،98خرید برق از کشور آذربایجان در صورت عدم وجود محدودیت های انتقال
توان و انرژی می تواند به کمبود تولید ش��بکه سراس��ری کمک کند .عیسی زاده با

اشاره به مشکل محدودیت انتقال توان تولیدی نیروگاههای ناحیه گیالن گفت :در
صورت حل مش��کل انتقال توان تولیدی نیروگاههای ناحیه گیالن ،واردات برق از
کش��ور آذربایجان می تواند در زمان های پرباری ش��بکه (پیک بار) به کمبود تولید
شبکه سراسری کمک کند و بهره مندی بهینه از ظرفیت شبکه برق آذربایجان را به
منظور تامین توان شبکه برق کشور ایجاد کند.

برگزاری مراس�م گرامیداش�ت مقام واالی زن س�ازمان بسیج

جامعه ی زنان سپاه قدس گیالن با مشارکت شهرداری رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رس��انه های ش��هرداری رش��ت ،به
مناسبت والدت باسعادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام واالی زن سازمان
بسیج جامعه ی زنان سپاه قدس گیالن جشنواره بزرگ اسوه های صبر را با مشارکت
شهرداری رشت در سالن اجتماعات نیروی انتظامی برگزار نمود .در پایان همایش نیز
از ۴۰نفراز بانوان فرهیخته و همسران ،مادران و خواهران شهداءتجلیل گردید .دراین
همایش فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسالمی شهررشت ،کبری مرادی مشاور
امور بانوان شهرداری وجمعی از بانوان شاغل شهرداری رشت حضور داشتند.
مدیرعامل آبفای گیالن در نشست با مدیرکل صدا و سیمای مرکز

استان :تولیدسالیانه آب استان گیالن قریب  120میلیون مترمکعب
است
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن،
مدیرعامل این شرکت در نشست با مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن با تشریح روند
خدمات این ش��رکت بر تأثیر مشارکت و همکاری رسانه در فرهنگ سازی مدیریت
مصرف آب تأکید نمود .سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای
گیالن با اش��اره به میزان تولید آب سالیانه اس��تان اظهار داشت :حدود  120میلیون
مترمکعب س��الیانه در استان تولید آب داریم که علیرغم پرباران بودن استان گیالن،
شرایط آبی استان برای تأمین منابع آب شرب مناسب متناسب با میزان بارش استان
نیس��ت .وی با تش��ریح برنامه های وزارت نیرو در تامین آب اشامیدنی سالم افزود :با
توجه به منابع آبی موجود کش��ور رویکرد وزارت نیرو به سمت مدیریت تقاضاست و
براین اساس باید مصرف مدیریت نمود و با تدبیر جمعی و مشارکت همگانی از منابع
آبی حفاظت نمود تا با محدودیت تأمین آب مواجه نشویم .مدیرعامل آبفای گیالن در
ادامه گفت :با توجه به نیازهای مردم نحوه ارائه خدمات تغییر می یابد و هیچ گاه متوقف
نمی شود و تمامی تالش مجموعه آبفای گیالن بر این است که خدمات مطلوبی ارائه
نمائیم و یکی از دس��تگاههای اثرگذار در نهادینه نمودن فرهنگ مدیریت مصرف و
انعکاس خدمات این شرکت  ،صدا و سیما می باشد .مهندس حسینی همچنین یادآور
شد :با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال و فرهنگ شستشو و خانه تکانی  ،با
مصارف بسیار باالی اب مواجه خواهیم شد و میانگین مصرف به سه برابر می رسد و
چون میزان تولید آب ثابت است باید شرایط را مدیریت نمود و با آگاه سازی و اطالع
رسانی مناسب ،شهروندان تمامی کارهای خانه تکانی را به روزهای پایانی سال موکول
نکنند .وی با بیان اینکه سال گذشته در روز پایان سال بیش از  5000تماس مردمی
از طریق سامانه  122مرکز ارتباطات مردمی آبفای گیالن پاسخ داده شد افزود :برای
رفع مشکالت در فرهنگ سازی باید تداوم داشت و امیدواریم با اطالع رسانی مناسب
و همکاری صدا و سیما بتوانیم در نهادینه نمودن فرهنگ مدیریت مصرف موفق عمل
نمائیم .مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به برنامه های فرهنگی اجرا شده این شرکت
در سالجاری خاطرنشان کرد :جشنواره من مراقب آبم ،جشنواره فراگیری نخستین واژه
آب ،مسابقه نقاش��ی ،همایش ردپای آب با محوریت بانوان و حضور اقشار تأثیرگذار
همچون معلمان و گروههای  ngoکه آموزش ها بازنشر داشته باشد ،همایش مدیریت
مصرف و تجلیل از دستگاههای برتر در حوزه مدیریت مصرف آب و همچنین توزیع
و نصب پرالتور و لوازم کاهنده مصرف در بین مدارس و مساجد و انعقاد تفاهم نامه
با آموزش و پرورش از اهم برنامه های این ش��رکت بوده اس��ت .سپس دکتر باقرزاده
مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن با اشاره به اینکه مقوله آب از مهمترین مواردی
است که استناد قرآنی نیز دارد گفت :در اهمیت آن همین بس که خدا فرموده هرچیز
زنده ای را از آب قرار دادیم .وی با بیان مش��کالت و س��ختی های این حوزه اظهار
داشت :کمبودها و کاستی ها نباید به مردم منتقل شود و عدم ملزومات و ابزار و لوازم
مورد نیاز در تأمین این مایه حیاتی ،نباید در ارائه خدمات آبرسانی وقفه ای ایجاد کند.
جلس�ه مجمع عمومی صاحبان س�هام ش�رکت آب و فاضالب

استان گیالن برای تصویب بودجه سال 98تشکیل شد
ب��ه گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
گیالن ،جلس��ه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان گیالن
به ریاس��ت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب
کش��ور برای تصویب بودجه پیشنهادی س��ال  ۱۳۹۸شرکت و همچنین صورتهای
مالی طرحهای تملک دارایی های س��رمایه ای س��ال  1396تشکیل و به تصویب
مجمع عمومی رسید.در جلسه بررسی تصویب بودجه پیشنهادی سال  1398که به
صورت «ویدیو کنفرانس» برگزار ش��د ،دکتر گیاهی بعنوان نماینده ریاست مجمع
و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور و
همچنینمهندس حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
استان گیالن ،اعضای هیأت مدیره و معاونین شرکت آب و فاضالب استان گیالن

حضور داشتند .در ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت
آبفای گیالن ضمن قدردانی از حضور دکتر گیاهی به عنوان ریاست مجمع عمومی و
سایر اعضاء مجمع و صاحبان سهام ،گزارشی از عملکرد و فعالیت های هیأت مدیره
شرکت آب و فاضالب استان گیالن در خصوص تحقق اهداف بودجه سال  1397و
برنامه های سال  13۹۸را قرائت نمود .همچنین حسابرس مستقل و بازرس سازمان
حسابرس��ی گزارش صورتهای مالی طرحهای تملک دارایی سال  ۱۳۹۶را ارائه و در
نهایت بودجه پیشنهادی سال  13۹۸و صورتهای مالی طرحهای تملک دارایی سال
 13۹۶به تصویب اعضاء مجمع عمومی رسید.در پایان جلسه مجمع عمومی ،دکتر
گیاهی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور که ریاست مجمع عمومی را بر عهده داشت از مدیریت و اعضای
ستاد تدوین بودجه و همچنین صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان گیالن
به دلیل تالشهای صورت گرفته در خصوص تدوین جامع بودجه سال  1398که با
توجه به سیاست گذاری اصولی صورت گرفته تشکر و قدردانی نمود.همچنین در این
جلسه توسعه دولت الکترونیک با هدف ارائه صد در صد خدمات غیرحضوری تا سال
 ،1400توسعه و اشراف مدیریتی بر تاسیسات و شبکه های آبرسانی ،شناسایی و تحقق
درآمد پایدار با استفاده از ظرفیت بستر اطالعات مکان محور ،آسیب شناسی و استقرار
استاندارد  34000با هدف اصالح ساختار نیروی انسانی برای توانمندسازی و جانشین
پروری  ،هوش��مند سازی سامانه های آبرسانی شهری در راستای کاهش آب بدون
درآمد  ،استفاده بیشتر از توانمندی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه
های آب و فاضالب و پیگیری اجرایی ش��دن برنامه  5ساله عملیاتی شرکت (پروژه
های عمرانی) با برش یکساله از برنامه های آتی هیأت مدیره بود که به تصویب رسید.
گفتنی اس��ت  :تعیین رابطین و تشکیل ستاد بودجه و هماهنگی های الزم با کلیه
معاونتها و مدیران مناطق ،تشکیل  16جلسه با مدیران مناطق جهت تعیین رشد بازار،
برگزاری  5جلسه با حضور معاونین و کارشناسان معاونتهای بهره برداری و مشترکین
جهت تعیین حجم تولید و فروش ،برگزاری  8جلسه با اعضای ستاد بودجه و برگزاری
جلسه کارشناسی با کارشناس شرکت مهندسی از مهمترین فعالیتهای دفتر بودجه و
بررسیهای اقتصادی شرکت جهت تهیه و تدوین بودجه سال  98بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیالن  :بیش از  ١٢٣٠٠٠مستمری بگیر

تحت پوشش تامین اجتماعی گیالن میباشند .
مدیرکل تامین اجتماعی گیالن با اعالم این خبر افزود  :تا پایان آذرماه س��الجاری
تعداد  ١٢٢٨٥٥مستمری بگیر در سطح استان تحت پوشش بوده اند که این میزان
در حال حاضر به حدود  ١٢٤٠٠٠نفر رس��یده اس��ت  .جمیل حق پرس��ت مدیرکل
تامین اجتماعی گیالن با اشاره به اینکه تعداد  ٨٣٣٥٩بازنشسته  ٦٧٥٢ ،ازکارافتاده
و  ٣٢٧٤٤بازمانده جامعه مس��تمری بگیران گیالن را تا پایان آذرماه تش��کیل می
داده اظهار داش��ت  :در ماه گذش��ته بس��ته های حمایتی به این قشر تعلق گرفته و
مش��مولین واجد شرایط آنرا دریافت داشته اند و از امروز اول اسفند ماه نیز پرداخت
عیدی مستمری بگیران در دستور کار قرار گرفته است  .مدیرکل تامین اجتماعی ،
پرداخت ماهانه رقمی در حدود  ١٨٥میلیارد تومان مستمری در استان را بزرگترین
گروه تعهداتی تامین اجتماعی گیالن برشمرده و افزود  :حسب برنامه ریزی صورت
گرفته بر اساس اعالم سازمان مرکزی  ،تمامی مستمری بگیران تا روز  ٧اسفندماه
عیدی خود را دریافت مینمایند .
ش�عب شهرصنعتی رشت  ،اس�الم  ،سه رش�ت و املش دارای

باالترین نسبت پشتیبانی بیمه ای در تامین اجتماعی گیالن میباشند
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل تامین اجتماعی گی�لان  ،یکی ازمهمترین
شاخصهای بیمه ای نسبت پشتیبانی ( تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران ) یا
به تعبیری پرداخت کنندگان حق بیمه به نسبت دریافت کنندگان تعهدات میباشد .
براین اساس استان گیالن با کمترین میزان پشتیانی کشوردراین مولفه با افزون بر
 ١٢٢هزار مستمری بگیر و بیش از  ٤١٢هزار بیمه شده اصلی  ،در حال حاضرازنسبت
 ٤/٣برخوردار است  .این نسبت که دردهه  ٨٠دراستان باالتر از چهار بوده با گسترش
روزافزون تعداد مستمری بگیران رو به کاهش شدید میباشد  .درحال حاضر ازبین ٢٨
واحد اجرایی استان گیالن  ،شعبه شهرصنعتی رشت با نسبت پشتیبانی  ، ٦/٥اسالم با
 ٥و سه رشت و املش با  ٥/٤باالترین میزان وشعب رستم آباد با  ، ٩/١لوشان با ٢/٢
و سنگر با  ٥/٢دارای کمترین نسبت پشتیبانی میباشند  .ازآنجا که این شاخص به
عوامل متعدد بیرونی از قبیل مهاجرت پذیری استان بدلیل خوش آب و هوایی پس
از بازنشستگی  ،انتقال پرونده های مستمری گیالنیانی که دوران اشتغال خود را در
سایراستانها سپری نموده اند در کنار حجم باالی تقاضاهای بازنشستگی های پیش
ازموعد و ...بستگی پیدا میکند تالشهای صورت گرفته علیرغم جذب بیمه پردازان
درگروههای جدید نیز نتوانسته جبران کننده کاهش چشمگیر درسالهای اخیر باشد
 .خاطرنشان میسازد درحال حاضر متوسط کشوری این شاخص باالتر از  ٥بوده که
خود از متوسط جهانی برای صندوقهای بیمه ای کمتر است .
در نشست مشترک معاونین بهزیستی و تامین اجتماعی گیالن

صورت گرفت  :بررس�ی امور بیمه ای پرسنل مهد کودکهای استان
گیالن
با هدف رسیدگی به وضعیت بیمه ای شاغلین مهدکودکها نشست مشترکی با حضور

مع��اون اول قوه قضاييه گفت :مقرر ش��د
ديه يک مرد مسلمان در سال جديد ۲۷۰
ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام باشد،
البته به طور طبيعي يک سوم براي ماههاي
حرام به اين مبلغ اضافه ميشود ،يعني در
ماههاي ح��رام  ۹۰ميليون توم��ان بر آن
افزوده ميگردد .حجتاالسالموالمسلمين
محسني اژهاي در حاشيه جلسه مسئوالن
عالي دس��تگاه قضايي اظهار کرد :امسال
خيلي از مسئوالن ذيربط و نيز رئيس کل
بيمه مرکزي تقاضا داشتند که اين تعيين
ميزان ديه در جهت تس��هيل امور مردم و
قراردادهايي که ميخواهند منعقد کنند هر
چه زودتر اعالم ش��ود ،بنابراين در جلسه
امروز بحث ديه مورد رسيدگي قرار گرفت.
رئيس جديد قوه قضائيه در چند
روز آينده معرفي ميشود

رئيس قوه قضائيه با اشاره به نگاشتن نامه
خدمت مقام معظم رهبري و درخواست از
ايشان گفت :با موافقت رهبر معظم انقالب
و لطف ايشان ،رئيس جديد قوه قضائيه در
چند روز آينده معرفي خواهد ش��د .آيتا...
آملي الريجاني اظهار کرد :چندي قبل در
نامهاي ب��ه محضر رهبر معظم انقالب به
ايشان عرض کردم که با توجه به نزديکي
پاي��ان مأموريت بن��ده در ق��وه قضاييه و
باقي مان��دن مدت قليل از آن و همچنين
بار مس��ئوليت حضور در مجمع تشخيص
مصلحت و ش��وراي نگهبان از شما تقاضا
دارم در صورت صالحديد قبل از پايان دوره
اينجانب رياست جديد را معرفي بفرمايند.
کشورهاي اروپايي ميدانند ايران
شرطپذير نيست

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه گفت:
کش��ورهاي اروپايي ميدانند که ما کشور
ش��رط پذيري نيس��تيم و درباره مسائل
سياست خارجي از کسي اجازه نميگيريم.
به��رام قاس��مياظهار ک��رد در خصوص
اس��تعفاي محمدجواد ظريف وزير خارجه
گفت :در اين م��ورد توضيحات الزم داده
شده .بحث استعفاي آقاي ظريف نه يک
بحث شخصي بود و نه موضوعي نشأت
گرفته از اختالف و شخص رئيس جمهور
بود .ايش��ان تالش ب��راي ارتقاي جايگاه
وزارت خارجه داشتند .وي افزود :بحث نفوذ
منطقهاي ايران که توسط آمريکا و اسرائيل
درباره آن تحريکاتي انجام ميشود ،يک
نفوذ ذاتي است .اين به گذشته و پيوستي
جغرافياييبرميگردد.

معاونین تامین اجتماعی و بهزیس��تی برگزار شد  .به گزارش روابط عمومی و امور
فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی  ،در این نشست که با حضور ایرج کوچکی نژاد
معاون بیمه ای تامین اجتماعی گیالن  ،خانم اکبری معاون اجتماعی بهزیستی استان
و جمعی از کارشناسان دو حوزه برگزار شد راهکارهای مختلف بمنظور تحت پوشش
قرارگرفتن پرسنل شاغل در مهدکودکها مورد بررسی قرار گرفت  .خانم اکبری معاون
اجتماعی بهزیستی گیالن در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ٥٠٠
مهدکودک دارای مجوز از بهریستی در سطح استان فعالیت دارند اظهار داشت  :بیش
از  ٢٠٠٠نفر نیروی انسانی دراین مهدها فعال میباشند که بمنظور صیانت و ضرورت
برخورداری از خدمات و پوششهای بیمه ای نیازمند مساعدتهای ویژه میباشند  .ایرج
کوچکی نژاد نیز دراین دیدار با تبیین و تشریح قوانین کار و تامین اجتماعی و الزامات
انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان  ،لحاظ بار حقوقی اقدامات بمنظور حفظ
و رعایت قوانین جاری و اتخاذ مکانیزمهای متداول از قبیل سیستم حضور و غیاب
و ثبت پرداختهای حقوقی پرسنل را از ابزارهای شناسایی در بازرسی های کارگاهی
از مهدکودکها برش��مرده و اظهار داش��ت  :کارکردهای موقت  ،نیم��ه وقت و ...در
مهدکودکها مانع انجام بیمه نبوده و براس��اس قانون  ،ب��رای هر فرد به ازای تعداد
روزهای فعالیت خود در مجموعه های کارفرمایی باید کارکرد و لیست بیمه ارسال
شود  .در این نشست عالوه بر اعالم آمادگی برای انجام امور مشاوره ای در زمینه
های بیمه ای بر تقویت تعامالت دوسویه تاکید شد .
رئیس سازمان آرامستان های شهرداری رشت خبر داد :ساخت

قبور در فاز جدید وادی باغ رضوان
سهراب راستگو رئیس سازمان آرامستان های شهرداری رشت در هفتاد و هشتمین
جلس��ه کمیسیون بهداشت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی رشت
گزارش��ی از عملکرد این س��ازمان ارائه کرد .به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی
ارتباط با رسانه های شهرداری رشت ،سهراب راستگو رئیس سازمان آرامستان های
ش��هرداری رشت در هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت ،محیط زیست و
خدمات ش��هری شورای اسالمی رشت گزارش��ی از عملکرد این سازمان ارائه کرد.
سهراب راستگو اظهار کرد :سازمان آرامستان ها مانند سال های گذشته بر حسب
وظیفه ذاتی خود نس��بت به توس��عه و ارتقای فضای سبز اقدام کرده و در فاز جدید
آرامستان اقدام به درختکاری کردیم تا هم زمان با احداث قبور جدید فضای سبز محیا
باشد .وی با اشاره به افزودن سه ناوگان خودرویی جدید به سازمان آرامستان های
شهرداری رشت بیان داشت :سعی کردیم نسبت به تعمیر و بازسازی ناوگان فرسوده
س��ازمان آرامستان ها اقدام کنیم .رئیس سازمان آرامستان های شهرداری رشت از
س��اخت قبور جدید در وادی جدید باغ رضوان خبر داد و گفت :تمام تالش ما این
بود تمامی مصالح را از درون س��ازمان تهیه کنیم و در مواقع ضروری مصالح مورد
نیاز ما از سازمان عمران شهرداری خریداری می شود .راستگو با اشاره به سختی کار
کارکنان واحد عروجیان س��ازمان آرامستان ها بیان داشت :برای قدردانی از زحمات
فراوان آنان همکاران این واحد به مشهد مقدس اعزام شدند .وی سم پاشی محوطه
و ضد عفونی کردن قبور ،نصب برج نور در پارکینگ وادی تازه آباد ،تعمیر و بازسازی
سرویس بهداشتی وادی تازه آباد ،کاشت گل و گیاه و  ...را از دیگر اقدامات سازمان
مدیریت آرامستان های شهرداری رشت عنوان کرد .راستگو سازمان آرامستان ها را
یک سازمان معنوی دانست و یاد آور شد :نگاه ما در سازمان نگاه درآمد زایی نیست و
به دنبال خدمت رسانی به شهروندان هستیم .رئیس سازمان آرامستان های شهرداری
رشت همچنین با اشاره به برنامه های این سازمان در ایام نوروز اظهار کرد :کفن و
دفن اموات در ایام نوروز مانند روزهای عادی سال صورت می گیرد .راستگو به ایجاد
خزانه گل در سازمان آرامستان شهرداری رشت اشاره کرد و گفت  :برای کاشت گل
و گیاه در وادی تازه آباد و غیره از ظرفیت این خزانه استفاده می کنیم.

دیدار اعضای شورای اسالمی رشت و مدیر پروژه قطار شهری با
اعضای شرکت واگن سازی Norinco
جمعی از اعضای شورای اسالمی رشت ،مدیر پروژه تراموا و مدیران شهرداری رشت با
شرکت واگن سازی  Norincoاز کشور چین دیدار و گفت و گو کردند .به گزارش
واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت ،ظهر امروز یکشنبه
 ۱۲اس��فند ،جمعی از اعضای ش��ورای اسالمی رش��ت ،مدیر پروژه تراموا و مدیران
شهرداری رشت با شرکت واگن سازی  Norincoاز کشور چین دیدار و گفت و گو
کردند .محمد محبتی مدیر پروژه قطار شهری در این دیدار با اشاره به اینکه جلسات
مشترکی با شرکت  Norincoبرگزار کردیم گفت :این شرکت قابلیت های بسیار
خوبی دارد و می تواند در اجرای پروژه تراموا به ما کمک کند .مدیر پروژه قطار شهری
شهرداری رشت افزود :اکنون به مرحله ای رسیدیم که می توانیم جزییات ناوگان مورد
نیاز را در قالب پکیج آماده کنیم .احمد رمضانپور نرگسی عضو شورای اسالمی رشت
برگزاری این دیدار را امیدوار کننده دانست و افزود :استان گیالن همواره استان اولین
ها بوده و امیدواریم با اجرای تراموا اولین های دیگری به گیالن و رشت افزوده شود.
در این دیدار رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی
رش��ت ،فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداش��ت و محیط زیست شورای اسالمی
رشت ،احمد رمضانپور نرگسی عضو شورای اسالمی رشت ،محمد حسن عاقل منش
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی رشت ،بهراد ذاکری عضو شورای اسالمی
رشت و محمد محبتی مدیر پروژه قطار شهری شهرداری رشت حضور داشتند.

