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خبر كوتاه
حضور فرمانده پایگاه بسیج امام حسن مجتبی
(ع)اداره گاز گرگان در نشست مشترک
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و
فرمانده سپاه نینوا ی استان گلستان

مهندس حسن شعبانی فرمانده پایگاه بسیج
امام حسن مجتبی (ع)اداره گاز گرگان و مدیر
کانون بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه
ناحیه گرگان بهمراه مهندس حسینی رئیس
سازمان نظام مهندسی وساختمان استان با
حضور درسپاه نینوا با سردار ملک دیدار و
گفتگو کردند.
در این نشست که در راستای افزایش
سطح تعامالت انجام شد طرفین در خصوص
همکاریهای مشترک و استفاده از تخصص
مهندسین حوزه صنعت گاز شرکت گاز در
خصوص عارضه یابی صنایع غیر فعال بحث و
تبادل نظر کردند.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه با
اشاره به حجم باالی تردد کارکنان عنوان کرد:

پنج سال بدون حادثه؛ دستاورد ناوگان
حملونقل عمومی فوالد مبارکه

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی
فــــوالد مبــــارکه گفـــت :با تمهیــــــدات
اندیشیدهشده در مجموعۀ ترابری شرکت
فــــــوالد مبــــارکه و اجـرای دقیـــق و
مؤثر دستورالعملهای مرتبط ،تصادف منجر به
جرح در پنج سال گذشته گزارش نشده است.
صادق فرخی با تأکید بر اینکه با آموزش
مستمر رانندگان و همکاری فرماندهی
پلیسراه استان  ،شاهد افزایش ضریب ایمنی
سرویسدهی ایاب و ذهاب کارکنان در این
مجموعۀ معظم بودهایم افزود :در مقایسه با حجم
قابلتوجه سرویسدهی ،نتایج بسیار مطلوبی در
زمینۀ ایاب و ذهاب کارکنان پرشمار شرکت
فوالد مبارکه و افزایش ضریب ایمنی حاصل
شده و خوشبختانه ترابری این شرکت از سال
 ۹۴تاکنون هیچ تصادف جرحی نداشته و با
بهرهمندی از سیستم ایمنی فنی و بازرسی فنی
قوی و سختگیرانه ،میزان حوادث و اتفاقات به
حداقل ممکن رسیده است.
وی به فعالیت  ۶۰۰دستگاه خودروی
سنگین و  ۴۰۰خودروی سبک برای انجام امور
حملونقل در فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت:
نظام ایمنی و بازرسی فنی شرکت متشکل از
رانندگان قدیمی و افسران بازنشستۀ نیروی
انتظامی ،بهصورت روتین به ارزیابی مسائل فنی
مرتبط به امور حملونقل میپردازند.
فرخی افزود :در کنار مسائل ایمنی،
مباحث آموزشی نیز بهصورت جدی پیگیری
میشود ،بهطوریکه از اساتید دانشگاهی و
مسئولین راهداری برای آموزش رانندگان و افراد
مرتبط استفاده میکنیم و به تحلیل حوادث
برونسازمانی نیز میپردازیم.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد
مبارکه عدم رعایت مقررات ایمنی را خط قرمز
این مدیریت دانست و گفت :ایمنی و سالمت
کارکنان و تردد باکیفیت ،ایمن و بهموقع به خط
تولید و برگشت به آغوش خانواده برای ما بسیار
مهم است.
وی افزود :در سرویسدهی توجه به شرایط
کمی برای ما اهمیت داشته و بیش از
کیفی و ّ
استانداردهای موجود به همکاران سرویس ارائه
میکنیم .برای نمونه برای ایجاد شرایط بهینۀ
خدمترسانی به همکاران ،در هفتههای اخیر،
یک دستگاه اتوبوس مدل سال  ۹۸متعلق به
یکی از برندهای معروف کشور بهدلیل عدم
رعایت مقررات ایمنی توسط راننده و مالک از
سیستم ناوگان فوالد مبارکه حذف شد.
فرخی در پایان افزایش کنترلها،بازرسی
درون و برونسازمانی ،کنترل رفتار رانندگان
در جادهها ،افزایش کادر اداری و ارتباط خوب
و سازنده با پلیس راهور را از دیگر اقدامات
این مدیریت در دستیابی به سیستم بهینۀ
حملونقل عمومی کارکنان عنوان کرد.

اجرای طرح توسعه و بهسازی 325
ایستگاه توزیع برق در استان سمنان

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت
توزیع برق سمنان از اجرای عملیات احداث و
بهسازی  325ایستگاه هوائی و زمینی توزیع برق
در استان خبر داد.
رضا علی اصغری با بیان این که برای تغذیه
برق مشترکان جدید ،از ابتدای سال جاری
تاکنون 134 ،ایستگاه هوائی و سه دستگاه
پست زمینی توزیع برق و نصب بهره برداری
شده گفت :به منظور استمرار خدمات دهی به
متقاضیان و مشترکان برق ،طرح بهینه سازی
 188دستگاه پست هوایی و زمینی توزیع برق
به اجرا در آمده است.
وی با بیان این که در راستای توسعه
زیرساخت های برق رسانی 38،هزار متر شبکه
فشار متوسط هوائی و زمینی توسط واحدهای
اجرائی این شرکت احداث گردیده افزود :برای
پایداری خطوط برق رسانی ،عملیـات اصالح 17
هزار متـر شبکه  20کیلوولت هوائی و زمینـی،
در قالب طرح های بهینه سازی شبکه های
توزیع برق ،با مشارکت مدیریـت های تـوزیع
بـرق در شهـرستان های استان عملیاتی شده
است.
وی با ابراز این که طرح احداث  35هزار
متر شبکه فشار ضعیـف هوائی و زمینـی ،به
منظـور تـامین بـرق متقاضیان و مشترکان
جدید به اجرا در آمده تصریح کرد :با هدف
خدمات دهی مستمر و ارتقای ضریب پایداری
و اطمینان شبکه ،بهسازی  44هزار متر شبکه
فشار ضعیف هوائی و زمینی نیز اجرائی شده
است.
علی اصغری با عنوان این که  788دستگاه
سرچراغ جدید در سامانه روشنائی معابر
استان نصب و  362دستگاه نیز بهسازی شده
خاطرنشان کرد :برای اجرای طرح های توسعه
ای مورد اشاره ،مبلغ  334میلیارد و 824
میلیون ریال اعتبار صرف شده است
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مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

هر جا تفكر بسیجی غالب باشد ،پیروز بوده ایم

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در
مراسمی و با اهداء لوح سپاس ،از بسیجیان نخبه
شرکت تجلیل کرد.در مراسم اهداء لوح سپاس به
بسیجیان نخبه ،بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت
برق منطقه ای گیالن گفت :مشاهدات و تجربه ها
بیانگر این است که موفقیت های به دست آمده در
عرصه های علمی ،باعث عصبانیت دشمن می شود
و دشمنان سعی می کنند تا تمام تالششان را انجام
دهند تا از هر راهی که شده  ،با تحریم ،تهمت و
حتی با حذف فیزیکی دانشمندان ،بتوانند جلوی
پیشرفت ما را بگیرند.وی افزود :ترور دانشمندان ما
توسط مدعیان دروغین حقوق بشر انجام می گیرد.
کسانی که نه تنها  ،طرفدار حقوق بشر نبوده بلکه
ضد بشر و انسانیت هستند و از هیچ توطئه ای برای
رسیدن به منافع شان دست بر نمی دارند.داراب
زاده با اشاره به پیچیدگی اوضاع منطقه ،گفت :در
این شرایط ما باید هوشیارتر باشیم و توطئه های
دشمنان را خنثی ،و تمامی برنامه هایشان را بی
اثر کنیم .راه شهیدان و دانشمندانی که به ناحق و
توسط دشمنان از بین رفتند ادامه دارد و خللی در
آن راه پیدا نمی کند  ،اگر چه فقدان این عزیزان
برای کشورمان بسیار سخت و دردناک است.مدیر
عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با اشاره به
عصبانیت دشمن از موفقیت های ایران اسالمی در
منطقه ،گفت :از ابتدای انقالب اسالمی ،دشمنان
تئوریسین ها و مغز های متفکر انقالب ترور کردند و
هم اکنون نیز سعی در ترور دانشمندان و فرماندهان
عالی رتبه و بلند پایه کشور دارند و غافل از این
هستند که درخت تنومند انقالب ،هر روز قوی تر
و تواناتر از قبل می شود و این تالش های دشمن
همیشه ،نه تنها بی اثر بوده و خواهد بود بلکه شاهد
ایرانی مقتدر و بانفوذ در منطقه خواهیم بود.داراب

زاده با اشاره به پیدایش و خلق عنصر فاسد داعش
توسط دشمنان قسم خورده اسالم ،گفت :دشمنان
با خلق داعش به دنبال این بودند تا حکومتی را
راه اندازی کنند که ظاهری اسالمی داشته باشد
اما خلق و خوی حیوانی داشته باشد تا بتوانند با
این کار ضربه بزرگی به اسالم بزنند و آمریکایی ها
و صهیونیست ها در پشت چهره شیطانی داعش
بتوانند برنامه های خود را در منطقه به پیش ببرند
و به منافع شان دست پیدا کنند.وی افزود :آنچه
که در برهه فعلی بیش از هر زمان دیگری مورد
نیاز است تفکر و روحیه بسیجی است و تجربه
نشان داده هر جا تفکر بسیجی غالب باشد ما
پیروز بوده ایم و به راحتی توانسته ایم بر مشکالت
غلبه پیدا کنیم.ایشان با اشاره به ترور ناجوانمردانه
سردار سلیمانی فرمانده عالیرتبه و شهید فخری
زاده دانشمند برجسته ایرانی گفتند :این شهیدان،

بسیجیان پر افتخاری بودند که بدون هرگونه ادعا
و با کار جهادی در سنگر علم و تالش توانستند
عزت و آبرو را برای ما به ارمغان بیاورند و سازمان
های جاسوسی با نقشه های شوم خود  ،باعث
حذف فیزیکی این عزیزان شدند .غافل از اینکه هر
ایرانی یک بسیجی از جان گذشته است که راه این
شهیدان پرافتخار را ادامه خواهد داد.داراب زاده با
اشاره به فرمایش گهربار حضرت امام که «راه سرخ
شهادت ،راه انبیا است» ،گفت :شهادت پاداش عظیم
الهی است که قسمت تمامی رزمندگان عرصه حق و
عدالت می شود و این پاداش معنوی الهی به شهید
سلیمانی و شهید فخری زاده هم تعلق گرفت.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با اشاره
به کینه توزی دشمنان نسبت به انقالب  ،اسالم
و ایران گفت :دشمنان همیشه با حق و حقانیت
مشکل داشتند و این مختص جناح خاصی نبوده

و ما باید همیشه بیدار باشیم و با تکیه بر توان و
دانش داخلی و کار جهادی بتوانیم تحریم های
ظالمانه دشمنان را خنثی کنیم و اهداف کشور و
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به پیش
ببریم.داراب زاده با اشاره به شرایط دشوار و سخت
صنعت برق کشور در شرایط فعلی گفت :صنعت
برق کشور با تکیه بر متخصصین و مهندسین جوان
توانست بر مشکالت غلبه کند و به شکر خدا در
این حوزه تا حد زیادی به خودکفایی رسیده ایم .ما
باید سخت تالش کنیم تا در این عرصه بتوانیم به
مردم شریف کشورمان که به حق از نجیب ترین و
بهترین انسان ها هستند بهترین خدمت رسانی را
داشته باشیم .و این امر جزء با همدلی ،همفکری و
همراهی محقق نخواهد شد.مدیر عامل شرکت برق
منطقه ای گیالن با اشاره به انتخاب دکتر نویدی و
شریفیان به عنوان بسیجیان نخبه و تبریک به آن
ها و تشکر از زحمات عبدا ...زاده در حوزه بسیج
شرکت ،گفت:زحمات ،موفقیت ها و تالش های این
عزیزان در حوزه علم و دانش منجر شد تا به عنوان
بسیجی نخبه انتخاب شوند .انتظار می رود که این
موفقیت ها با جذب حداکثری در بسیج شرکت
ادامه پیدا بکند.داراب زاده در خاتمه گفت :بسیج
ظرفیتی است برای شناسایی و انعکاس فعالیت های
افراد نخبه در سطح کشور ،تا با ارایه دستاوردهای
علمی و تجربی خود ،راهگشای اهداف متعالی نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران باشند تا بتوانند در
راه اعتالی انقالب اسالمی گام بردارند .انتظار می
رود بانک اطالعاتی همکاران بسیجی ،در عرصه های
مختلف ،موفقیت ها و دستاوردهایشان تکمیل تر
شود تا با مدیریت و برنامه ریزی بتوانیم افتخاری
دیگر برای شرکت برق منطقه ای و پایگاه مقاومت
کسب نماییم.

ایران به جمع چهار تولید کننده ریل زبانه سوزن در جهان پیوست

تولید ریل زبانه سوزن در ذوب آهن اصفهان در جهت خودکفایی صنعت ریلی کشور

ذوب آهن اصفهان در راستای خودکفایی و بومی سازی و به
دنبال تولید ریل های مورد نیاز راه آهن و مترو  10آذرماه  ،موفق به
تولید انبوه ریل زبانه سوزن گردید و با این موفقیت چشمگیر  ،ایران
به جمع چهار تولید کننده ریل زبانه سوز در جهان پیوست .منصور
یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت :تولید
ریل زبانه سوزن که مصارف گسترده ای در صنعت ریلی کشور دارد،
پس از تولید ریل های درون و برون شهری در دستور کار شرکت
قرار گرفت و طراحی و ساخت غلتک های آن سه ماه طول کشید
که توسط کارشناسان این شرکت باکار شبانه روزی با توجه به نیاز
کشور انجام شد.وی با اشاره به این که هیچ محدودیتی در تولید ریل
نداریم و برای صادرات آن هم برنامه ریزی کرده ایم ،افزود :تولید این
محصول سخت تر از تولید ریل های دیگر است و چون هیچ محور
تقارنی ندارد ،تولید آن پیچیدگی ها و حساسیت های خاصی دارد .
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به اهمیت این ریل در صنعت
حمل و نقل ریلی کشور اشاره کرد و گفت :کارهای تکمیلی بر روی
ریل زبانه سوزن در شرکت دیگری انجام می شود و در نهایت سوزن
ریل ملی در خطوط کشور مورد استفاده قرار می گیرد.وی با اشاره
به این که این ریل در طول  13متر تولید می شود  ،اظهار داشت:
ریل سوزن به صورت عمده جهت تغییر مسیر قطار استفاده می شود
و تا کنون تامین آن متکی کامل به واردات بود و لذا تولید آن یک
موفقیت بزرگ برای کشور است و توسعه حمل و نقل ریلی کشور
را تسهیل می کند.مهرداد توالییان معاون بهره برداری ذوب آهن
اصفهان در این خصوص گفت :طراحی این محصول توسط کارشناسان

ذوب آهن انجام شده و با توجه به تجربیاتی که در این زمینه داریم،
در طراحی و تولید این محصوالت جدید هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود  :دستگاه سوزن به مجموعه ای از ریل های خاص زبانه
های سوزن ،صفحات اتصال ،قطعات ریخته گری یا فورج شده ،انواع
تراورس ها و  ...اطالق می شود که در خطوط و ایستگاه های راه آهن
به منظور تعویض مسیر قطار مورد استفاده قرار می گیرد و امکان
تغییر از یک مسیر به مسیر دیگر را در تقاطع ها فراهم می سازد.
معاون بهره برداری ذوب آهن با اشاره به اینکه سوزن یک وسیله
مهم و حیاتی در صنعت ریل است افزود :ریل سوزن در بین اجزای
مختلف سوزن ،از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر قسمت ها برخوردار
است ،به نحوی که استفاده از ریل سوزن استاندارد در عملکرد صحیح
سوزن و جلوگیری از بروز حوادث ریلی بسیار موثر می باشد.وی
با اشاره به این که تولید سوزن ریل  60E1A1دارای پیچیدگی
های خاص در طراحی و تولید است گفت :این محصول برای سال
های طوالنی از خارج کشور تامین می گردید که عالوه بر ارزبری
زیاد ،موجب وابستگی به کشورهای دیگر نیز شده بود و تولید این
محصول نه تنها مانع خروج ارز از کشور می گردد ،بلکه در صورت
صادرات ،ارز آوری نیز خواهد داشت.معاون بهره برداری ذوب آهن
ریخته گری فوالد این محصول را نیز مهم دانست و گفت :پس از
طراحی محصول ،تامین قطعات مورد نیاز و آماده سازی خطوط تولید،
فوالد ریل سوزن ریخته گری شده و تولید آزمایشی این پروفیل انجام
و پس از حصول موفقیت آمیز کلیه پارامترهای مورد نظر ،تولید ریل
سوزن  60E1A1به طور انبوه نیز انجام گردید.وی تولید ریل ملی

و قطعات سوزن ریل را افتخار بزرگی برای کشور دانست که چشم
انداز جدیدی در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی به وجود می آورد
و اظهار داشت  :تولید این محصول استراتژیک با توجه به دانش فنی
و تجربه پرسنل بخش های فوالدسازی و نورد شرکت ذوب آهن و
در انطباق با الزامات استانداردهای ذیربط صورت گرفت.محمد امین
یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان نیز در این خصوص
گفت :صفر تا صد این ریل در داخل طراحی شد و تولید آن نسبت
به ریل ،چند برابر سخت تر بود .بعد از طراحی  ،رفع اشکاالت انجام
شد و سپس به پروفیل رسیدیم و بعد از آن پروفیل نرمال شد و تولید
انبوه حاصل گردید.وی مصرف ریل زبانه سوزن در کشور را حدود 2
هزار تن دانست که البته همین مقدار هم جهت تعویض سوزن های
قدیمی مورد نیاز است .

شهردار رشت در جلسه شورای اداری مطرح کرد؛

مبارزه همهجانبه با مفاسد اداری و حمایت از مدیران پاکدست

سید محمد احمدی شهردار رشت در
نشست شورای اداری که با حضور دو نفر از
نمایندگان مردم رشت در مجلس برگزار شد با
تاکید بر اینکه حفظ نیروها و تثبیت مدیریت
رویکرد اصلی شهرداری رشت است ،اظهار
داشت :انگیزه باال و پاکدستی از جمله مهمترین
مؤلفههایی است که در انتصابات شهرداری به آن
توجه دارم .
شهردار رشت شفافسازی فرآیندها ،نظارت
بیشتر و انتخاب مدیران پاکدست ،دلسوز،
کاری و با انگیزه باالی خدمت را رویکرد اصلی
مجموعه مدیریت شهری خواند و تصریح کرد:
فساد اداری از جمله خطوط قرمز ما در مجموعه
شهرداری است و بدون شک در برخورد با آن
و ریشهکنی مصادیقش درنگ نمیکنیم.شهردار
رشت استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی
و استانی نمایندگان برای پیشبرد برنامهها را
مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد :در طول مدت
حضور درشهرداری ،جلسات و مالقاتهایی را
در وزارتخانههای مختلف داشتیم تا با رایزنی
و طرح موضوعات و برنامه ها بتوانیم اعتبارات
ملی را با واسطه نمایندگان رشت جذب کنیم
.احمدی هدف از برگزاری جلسات شورای
اداری را مرور مهمترین موضوعات شهرداری
از جمله برنامههایی که بر روی آن تمرکز شده
است خواند و تصریح کرد :نگاه افکار عمومی و
شهروندان در مورد مطالبه خدمات با بهترین
کیفیت از شهرداری ،به حق و موجه است و ما
مکلف به انجام آن هستیم.شهردار رشت مدیریت
یکپارچه و ارتباط زنجیروار تمام دستگاهها
و ادارات در راستای حل و فصل مشکالت
شهری را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت:
حدود دو یا سه هفته است که برای عملیات
شنریزی سراوان درگیر یک مجوز هستیم .به
بیان دیگر این دست بوروکراسیهای اداری
روند انجام بسیاری از کارها را مختل میکند.
احمدی حل مشکل دفنگاه سراوان را از جمله
مهمترین موضوعات شهرداری رشت دانست
و یادآور شد :برای اینکه مردم سراوان بیش
از این دچار مشکل نشوند باید ضمن پیگیری
پروژههای مرتبط با ساماندهی سراوان عملیات
روزمره از قبیل شنریزی روی زبالهها انجام
شود و وقفه در روند اجرای آن منطقی نیست.
وی نگاه دستگاههای دیگر به شهرداری را هم

مورد اشاره قرار داد و با انتقاد از برخی مسائلی
که در حق شهرداری رشت اتفاق افتاده است
افزود :چند روز پیش و بدون هیچ منطقی توسط
اداره امور مالیاتی معادل یک میلیارد تومان از
حساب شهرداری کسر شده است و این اتفاق
در شرایطی افتاده است که حتی کوچکترین
اطالعی هم به ما داده نشد.شهردار رشت ضمن
انتقاد از چنین رویکردهایی با تاکید بر اینکه در
هیچ سازمان و ادارهای چنین چیزی دیده نشده
است عنوان کرد :اداره امورمالیاتی امانتدار ما
محسوب میشود که برخالف توافق قبلی اقدام
نمودند.احمدی با بیان اینکه شهرداری رشت
روی اصل بدهی ایراد قانونی دارد ،هماهنگی
با شهرداری قبل از برداشت مبلغ یک میلیارد
تومان توسط اداره امور مالیاتی را در چنین
شرایطی ضروری خواند و گفت :همین وجهی
که از حساب شهرداری برداشت شده را قصد
داشتیم برای حقوق کارگران زحمتکشی کنار
بگذاریم که همواره در مورد معوقات خود
گلهمند هستند.وی ایجاد جو آرام در فضای شهر
با وجود مشکالت و موانعی که شهرداری رشت
با آن مواجه است را هنر مدیریتی که هماینک
با مشقت تمام در حال اجرا است ذکر کرد و
گفت :تمام مدیران ما با جان و دل و با کمترین
حقوق و مزایا مشغول تالش و کار هستند و
انتظار داریم این موضوعات هم در سطح ملی
و هم در سطح استانی به ویژه توسط نمایندگان
منعکس شود.شهردار رشت با اشاره به اینکه در
برخی از جلسات ،بسیاری از تکالیف را برای
شهرداری قائل میشوند هماهنگی با شهردار را
قبل از قبول هر تعهدی الزم و ضروری دانست و
اظهار داشت :اینکه شهرداری به محلی برای رفع
تکلیف سایر دستگاهها تبدیل شود را به هیچ
عنوان قبول نداریم و گاها دیده میشود که در
جلسات و بدون دعوت از ما تکالیفی را برای
شهرداری تعیین می کنند.احمدی با اشاره به
اینکه شهرداری رشت برای اداره خود و پرداخت
هزینهها و فعالیتهای عمران تا پایان سال به
 ۵۰۰میلیارد تومان بودجه نیاز دارد عنوان کرد:
همه ما با تمام توان در خدمت مردم و شهروندان
هستیم و باید نگاهها نسبت به شهرداری کمی
تلطیف شود.وی با بیان این مطلب که زمان
برای جبران عقبماندگیها در شهر رشت
بسیار کم است ،انسجام بیشتر در انجام کارها

را در مدیریت شهری امری مهم ارزیابی کرد
و گفت :وقتی شخصی مسئولیتی را قبول
میکند و به وی اعتماد میشود دیگر ایستایی
و سکون معنا ندارد و باید تمام اقدامات برای
توسعه ،عمران و رفع مشکالت رو به جلو باشد.
شهردار رشت شرایط فعلی را بهترین زمان برای
تعمیق تعامالت بین شهرداری و سایر دستگاهها
خواند و با بیان اینکه ارتباط خوبی بین مجمع
نمایندگان گیالن و شهرداری رشت ایجاد شده
است افزود :نهادهای نظارتی ضمن انجام وظایف
خود ،با شهرداری رشت تعامالت خوبی داشته و
به عقیده بنده حاال که شرایط فراهم است باید
بیشترین خدمت را به مردم انجام دهیم.
احمدی سرعت انجام کارها و برنامهریزیها
در مجموعه شهرداری رشت را کند ارزیابی
کرد و با تاکید بر اینکه باید به هر شکل ممکن
موانع برداشته شوند ،تصریح کرد :قانونمند
بودن ،تسریع در انجام کارها و متعهد بودن به
وعدههایی که حتی توسط شهردار قبل داده
شده از جمله اموری است که به آن تاکید ویژه
دارم.وی هوشمندسازی ،ایجاد سیستم یکپارچه
امالک ،نظاممند کردن انجام کارها و حضور فعال
در محل خدمت را از جمله اموری که باید در
شهرداری رشت مورد توجه بیشتری قرار گیرد
اعالم کرد و گفت :استفاده از فضای نرمافزاری و
سیستم کنترل پروژه از دیگر الزاماتی است که
برای انجام بهتر و سریعتر اقداماتمان در شهر
رشت به آن نیاز داریم.شهردار رشت تجهیز و
تقویت امکانات و آمادگی قبل از بروز هر بحرانی
را امری ضروری دانست که باید معاونتهای
مربوطه نظیر خدمات شهری نسبت به آن اهتمام
داشته باشند و افزود :حوزه معاونت خدمات
شهری باید ضمن برگزاری جلسات مدیریت
بحران نسبت به ارتقاء آمادگی شهرداری اهتمام
بورزد.احمدی جابهجایی برخی نیروها که بعضا
از واحدهای خدماتی به اداری انجام میشود را
مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه بروز یکسری
از مسائل در گذشته موجب کاهش اعتماد به
شهرداری شده است اذعان کرد :برجستهتر شدن
نقش حراست و بازرسی و وسعت حوزه فعالیت
این نهادها امری است که به آن معتقد هستم.
وی بازدید مستمر از پروژههای سطح شهر رشت
را الزم و ضروری خواند و با اشاره به اینکه تمام
سازمانهای تحت مدیریت باید روی درآمدزایی

خود تمرکز بیشتری داشته باشند ،تصریح کرد:
وظیفه شهرداران مناطق در مورد برخورد قاطع
بانسقسازان کامال روشن و معلوم است .از
طرفی مدیران مناطق ،بازرسی و حراست باید
برای جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز هوشیار
باشند.شهردار رشت با بیان اینکه به سیستم
شفافیت مالی معتقد است ایجاد شفافیت،
عدالت در پرداختها و نظام پرداخت عادالنه
بر اساس اولویتها را از جمله مزیتهای آن
خواند و گفت :بودجه امسال باید بر اساس نگاه
واقع بینانه و عملیاتی تنظیم شود .البته همه
میدانیم که تحقق بودجه در سطح ملی هم با
موانع بسیار سختی مواجه است.احمدی با تاکید
بر اینکه با اجرای پروژه هوشمندسازی ،عدالت
و اولویت بندی در پرداختها هیچ شائبهای در
مورد عملکرد شهرداری رشت باقی نمیماند،
تصریح کرد :تعیین تکلیف پروژه جمعآوری
آبهای سطحی و تالش برای وصول هر چه
بیشتر مطالبات موضوعی است که تحقق آن را از
مدیران و دستاندرکاران شهرداری انتظار دارم.
وی ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد شرکتهای
خدماتی که با شهرداری رشت کار میکنند و با
اشاره به اینکه شرکتهای بسیاری تمایل دارند
با شهرداری همکاری کنند ،افزود :به اعتقاد
بنده جابهجایی نیروها باید بر اساس دلیل
و منطق و خارج از احساسات باشد زیرا برای
عزل و نصبها باید منطقی بسیار قوی وجود
داشته باشد.شهردار رشت استفاده از نیروهای
توانمند و خوشفکر در مدیریتهای شهرداری
و سازمانهای تابعه را مورد توجه قرار داد و
گفت :تثبیت مدیریت و رفع دغدغه از یک مدیر
عقیده من است و بدون شک اگر عملکرد مدیران
جدیدی که منصوب شدهاند در طول یک یا دو
ماه آینده مطلوب باشد ادامه همکاری با آنان
هم فراهم میشود.احمدی تعامل باال ،قدرت و
سرعت در عملکرد ،پاک دستی ،انگیزه باال ،لزوم
احترام و تکریم مراجعین و مواردی از این دست
را از جمله مؤلفههایی که در انتصابات مجموعه
مدیریت شهری مدنظر قرار میگیرد خواند و
عنوان کرد :باور ما این است که حذف کردن
نیروها هنر نیست اما اگر جایی به این نتیجه
رسیدیم که با روی کار آوردن نیرویی جدید
کارها سرعت میگیرد نسبت به انجام آن اقدام
میکنیم.

اخبار
کشف انبار سیم های مسروقه خطوط
انتقال برق فشار قوی

واحد حراست شرکت برق منطقه ای
خوزستان انبار مربوط به سیم های آلومینیومی
مسروقه خطوط انتقال برق فشار قوی را کشف
کرد.در ادامه پیگیری ها و تالش های واحد
حراست شرکت ،مقادیر زیادی سیم آلومینیوم
مسروقه خطوط فشار قوی برق در یک انبار
کشف شد .همچمنین در این انبار مقادیر زیادی
از لوله های نفتی سرقتی متعلق به شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز کشف و ضبط
گردیده است.در انبار کشف شده ده ها تن سیم
آلومینیوم و لوله های مسروقه نفتی وجود داشت.
در این رابطه دو نفر مالخر دستگیر و تحویل
مراجع قانونی شد.

بازنگری وظایف تیمهای عملیاتی و
پشتیبانی در شرایط مواجهه با بحران
احتمالی استان گلستان

با هدف بررسی و بازنگری در وظایف و
مسئولیتهای هر یک از تیمهای عملیاتی و
پشتیبانی نشستی با حضور سرپرست گاز
گلستان،اعضای کمیته مدیریت بحران شرکت
و روسای ادارات گاز شهرستان ها تحت عنوان
مانور حضور لحظه صفردر محل سالن اجتماعات
شرکت گاز استان گلستان برگزار شد.
در این مانور که به صورت غیرمنتظره ،
اضطراری و بدون اطالع قبلی اعضای کمیته
بحران انجام شد .پس از اطالع رسانی سریع ،
اعضاء سریعاً در قالب نشست اضطراری درمحل
سالن اجتماعات شرکت و رؤسای ادارات
گازرسانی نیز بصورت ویدئو کنفرانس در این
مانور شرکت کردند.
سرپرست شرکت گاز استان گلستان ضمن
تشکر از اهتمام و حضور به موقع بیشتر اعضاء
دراین مانور ،به تشریح اهداف و اهمیت تشکیل
مانور پرداختند و بر آمادگی کلیه پرسنل در
بخشهای مختلف شرکت تاکید کردند.
وی با اشاره به سرد شدن تدریجی هوا
و اهمیت تامین جریان گاز پایدار بویژه برای
مشترکین بخش خانگی ،انجام این نوع مانورها
را جهت ارزیابی میزان آمادگی نیروها و سرعت
انجام هماهنگی های الزم به منظور آمادگی
برای مواجهه با شرایط اضطراری و بحرانهای
احتمالی بسیار موثر خواندند.مهندس طالبی
درادامه با بیان برخی از مشکالت موجود دراین
خصوص ،خواستار بررسی و پیگیری موارد
مورد نظر ،تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز و
مدیریت و مرتفع شدن آنها شدند تا همه شرایط
با حداکثر ظرفیت جهت ارائه خدمات مناسب در
موارد ضروری و بحرانی مهیا باشد.
سرپرست شرکت گاز استان گلستان با
تشکراز همکاری و تعامل بسیارخوب پیمانکاران
مجری شرکت افزود:خوشبختانه در بحرانهای
گذشته پیمانکاران اجرایی دوشادوش کارکنان
این شرکت نشان دادند که در مواقع بحرانی
و خاص بصورت خود جوش این شرکت را
در زمینه مدیریت بحران و ارائه خدمات به
مشترکین همراهی و یاری رساندند و خواهند
رساند.

بررسی موانع گازرسانی به دو روستای
گنبد درنشست مدیر کل راهداری
وحمل و نقل جاده ای و سرپرست
شرکت گاز استان گلستان

علی طالبی سرپرست شرکت گاز استان
گلستان بهمراه مهندس قنبریان رئیس امور
مهندسی و اجرای طرحها با حضور دراداره
کل راهداری و حملو نقل جادهای استان با
مهدی میقانی دیدار وگفتگو کردند .دراین
دیدار ،سرپرست شرکت گاز استان گلستان
ضمن تشکر از همکاری های بسیارخوب اداره
کل راهداری و حملو نقل جادهای استان در
راستای توسعه گازرسانی  ،پیگیر مجوز اجرای
شبکه گاز در مسیر جاده منتهی به دو روستای
کرند و هوتن شهرستان گنبد شدند .مهندس
طالبی درادامه گفت:خوشبختانه با نظر مساعد
مدیرکل راهداری و حملو نقل جادهای استان
ضمن تاکید بر صیانت از جاده و عدم خسارت
به آنها  ،مجوز مربوطه با اصالحاتی صادر شد تا
ادامه روند گازرسانی به دو روستای گنبد به
تاخیر نیفتد.در این نشست همچنین مدیرکل
راهداری و حملو نقل جادهای استان نیز ضمن
خوشآمدگویی  ،با اشاره به اهمیت نقش راهها
و حفظ و نگهداری از این شریانهای حیاتی ،
آمادگی خود را در زمینه همکاری در روند
توسعه گازرسانی استان بویژه دو روستای اشاره
شده فوق اعالم نمود.

دیدارصمیمی نماینده مردم رشت
با مدیر پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن

نماینده مردم شریف رشت در مجلس
شورای اسالمی  ،سردار آقازاده  ،برای دیدار و
گفتگو با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه گیالن  ،کورش باالدست  ،در ستاد
این شرکت حضور داشت .سردار آقازاده با تبریک
انتصاب جدید کورش باالدست از مدیر منطقه
و مجموعه کارکنان منطقه گیالن درخصوص
سوخترسانی مطلوب در استان تقدیر کرد .در
این نشست مدیر منطقه با اشاره به سوخترسانی
بی دغدغه در استان و همچنین آمادگی کامل
این شرکت برای سوخت رسانی در فصل سرما
و ذخیره سازی مطلوب فرآورده ها در تاسیسات
انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت گزارشی
را ارائه داد .وی همچنین درخصوص تامین
گاز مایع خانوارهای نفت سوز به ویژه درمناطق
سخت گذر  ،تامین سوخت کسبه فاقد گاز و
دوگانه سوز کردن رایگان خودروها ی عمومی
مواردی را عنوان کرد .نماینده مردم رشت در
مجلس شورای اسالمی خواستار همکاری و
ارتباط دو سویه در راستای خدمت رسانی هر
بیشتر به مردم شریف استان شد .

