برخی معلمان قراردادی کاشان بالتکلیف هستند

نماینده ولی فقیه در کاشان با بیان اینکه برخی معلمان قراردادی کاشان بالتکلیف هستند ،گفت :زیرساختهای منطقه مرهون مردم است.
آیـتاهلل عباســعلی ســلیمانی شــامگاه چهارشــنبه در ویــژه برنامــه هفتــه خیریــن مدرسهســاز کاشــان ضمــن تاکیــد بــر توســعه نیــروی انســانی اظهــار داشــت:
زمانــی کــه جامعــه اســامی بــرای ضدیــت فرهنــگ علــوی ســرمایهگذاری میکــرد و هــر چــه تــاش میکردنــد نتیجــه نم ـیداد بــا مشــاوران بــه مشــورت
نشســتند و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســرمایهگذاری را بــه درســتی جهــت دهیــم.
وی ضمــن اشــاره بــه رخــدادی در زمــان امــام علــی(ع) افــزود :اگــر بخواهیــم ســاختار فکــری جامعــه درســت کنیــم بایــد از دوران دبســتان و دبیرســتان شــروع
کنیــم؛ کاشــان مفتخــر اســت کــه در انجــام رســالت فرهنگــی در طــول انقــاب اســامی بــه درســتی ســرمایهگذاری کــرد.

انجام بیش از یک میلیون و پانصد هزار ساعت کار بدون حادثه در گاز گلستان
مهــدی ضمیــری رئیــس امــور  HSEشــرکت
گاز اســتان گلســتان بابیــان خبــر فــوق از ثبــت
یکمیلیــون و  543هــزار و  862ســاعت کار بــدون
حادثــه در شــرکت گاز اســتان خبــرداد .ایــن موضــوع
ماحصــل رعایــت مقــررات و دســتورالعملهای
ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســتی در شــرکت
بــوده کــه توانســته ایــن حجــم از ســاعت کار بــدون
حادثــه بــه همــراه صــدور  83هــزار و  817پروانــه
کار اجــرای ایمــن فعالیــت را در ســطح شــرکت گاز
اســتان گلســتان را داشــته باشــد.
ضمیــری اظهــار داشــت :بــر اســاس اطالعــات
اخذشــده از ســامانه صــدور پرمیــت  /پروانــه کار
در  9ماهــه اول ســال  ،1400بــا حمایــت مجموعــه
مدیریــت شــرکت و تدابیــر اتخاذشــده بــرای انجــام
ایمــن فعالیتهــا ،بیــش از یکمیلیــون و  543هــزار
و  862نفــر ســاعت کار بــدون حادثــه در این شــرکت
انجــام شــد.
رئیــس امــور  HSEشــرکت گاز اســتان گلســتان
ادامــه داد :ایــن شــرکت در راســتای حفــظ
ســامت کارکنــان شــرکت و پیمانــکاران بهعنــوان
اصلیتریــن ســرمایههای شــرکت و نیــز حفــظ
ســرمایههای فیزیکــی تــا پایــان آذر  9ســال جــاری
بــا اجــرای الزامــات  ،HSEبرگــزاری مســتمر
دورههــای آموزشــی ،انجــام بازرســیها ،مانورهــا
و  ...توانســته اســت بــر اســاس اطالعــات اخذشــده
از ســامانه مذکــور تعــداد  12هــزار و  316پروانــه
کار شــامل  5هــزار و  504پرمیــد گــرم و  6هــزار
و  812پرمیــت ســرد مختلــف بــه همــراه  83هــزار
و  817ســاعت کار و  335هــزار و  270نفــر ســاعت
در بخــش پیمانــکاران اجرایــی ،یکمیلیــون و 208
هــزار و  592نفــر -ســاعت کار بــدون حادثــه در
بخــش کارکنــان رســمی ،قــراردادی و پیمانــکاری را
در شــرکت بــه ثبــت برســاند.
ضمیــری بابیــان اینکــه ایــن شــرکت همــواره تــاش
کــرده تــا بــا برگــزاری دورههــای آموزشــی مختلــف

ســطح دانــش و آگاهــی کارکنــان را در حــوزه HSE
ارتقــا داده تــا امــورات بهصــورت کامـ ً
ا ایمــن انجــام
پذیرفتــه و از وقــوع حــوادث حیــن کار جلوگیــری
بــه عمــل آیــد.
اظهــار داشــت :در ایــن رابطــه از ابتــدای ســال جاری
بهصــورت مســتمر دوره آموزشــی متناســب بــرای
کارکنــان شــرکت بــه میــزان  4032نفــر ســاعت
شــامل ایمنــی و آتشنشــانی ،درس گروهیهــای
عبرتآمــوزی از حــوادث ،بازآمــوزی پروانههــای
انجــام کار و مــوارد مشــابه دیگــر برگــزار کنــد.
رئیــس امــور بهداشــت ایمنــی ،محیطزیســت و
پدافنــد و مدیریــت بحــران شــرکت گاز اســتان
گلســتان گفــت :در راســتای دســتیابی بــه ارائــه
خدمــات مســتمر حداکثــری بــه مشــترکین گاز
طبیعــی اســتان و ادامــه اجــرای طرحهای توســعهای
در شــرایط ویــژه شــیوع ویــروس کــروال ،این شــرکت
بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب و رعایــت دســتورالعملها
و پروتکلهــای ابالغــی و بــا مشــارکت و همــکاری
کارکنــان ،توانســت خدماترســانی بــه مشــترکین را
اســتمرار داده و طرحهــای توســعهای را هــم درد
قابــل قبولــی بهپیــش ببــرد.

گلستان/آذری

بنادر کشور از لحاظ تجهیزات ایمنی شرایط مناسبی دارند

مدیــر ایمنــی ،بهداشــت ،محیــط زیســت و
پدافندغیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی
گفــت :تجهیــزات بنــادر کشــور از لحــاظ ایمنــی
وضعیــت مناســبی دارنــد چراکــه هــم در بحــث
ایمنــی حریــق در خشــکی و هــم دریــا تجهیــزات
مناســبی وجــود دارد.
چنگیــز جوادپــور در حاشــیه برگــزاری مانــور
ترکیبــی ایــن اداره کل کــه بــا مشــارکت هــال
احمــر ،آتــش نشــانی و اورژانــس بنــدر بوشــهر
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
یکــی از رســالت هــای ســازمان بنــادر حفاظــت
از کاالهــای موجــود در بنــادر اســت ایــن مهــم
بــا بهــره گیــری از تجهیــزات مناســب در
اولویتهــای ســازمان بنــادر قــرار دارد.
وی بیــان کــرد :بــرای ســنجش میــزان آمادگــی
و مشــخص بــودن وظیفههــا نیــاز بــه تمریــن
وجــود دارد کــه برگــزاری مانورهــا در همیــن
ارتبــاط صــورت میگیــرد.
جوادپــور ادامــه داد :بنــادر بــه عنــوان اصلــی
تریــن دروازه ورود کاال بــه کشــورها ارتقــاء ســطح
ایمنــی و امنیــت آنهــا همــواره یــک اولویــت
اســت از اینــرو برگــزاری مانورهــا بــه تحقــق ایــن
مهــم کمــک میکنــد و ســعی شــده ایــن مانــور
براســاس اســتانداردهای جدیــد بیــن المللــی کــه
وجــود دارد در بنــادر اســتقرار پیــدا کنــد.

جوادپــور در ارتبــاط بــا برگــزاری مانــور ترکیبــی
و مشــترک بنــدر بوشــهر نیــز اظهــار کــرد:
مشــارکت بنــادر در ارزیابــی مانــور ســایر بنــادر
منجــر بــه افزایــش تجربــه کارکنــان شــده اســت.
وی یــادآور شــد :در مانورهــا مرحلــه بــه مرحلــه
هــم ترکیــب آن بیشــتر و شــرایط ســخت تــری
اعمــال مــی شــود تــا نیروهــا تجربــه هــای
بیشــتری کســب کننــد و در مانــور امــروز بنــدر
بوشــهر نیــز برقــراری ارتبــاط ،وظایــف ،تســریع
در انجــام وظایــف نســبت بــه مانورهــای قبلــی
ارتقــاء پیــدا کــرده بــود.

بوشهر/سیدحسینجعفری

استفاده از تمامی ظرفیتها برای اجرای مطلوب طرح ملی ساماندهی
و صیانت از معتادان متجاهر

جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر
گیــان روز دوشــنبه  ۲۷دی مــاه  ۱۴۰۰بــه ریاســت
اســداهلل عباســی اســتاندار گیــان و بــا حضــور ســید
امیــر حســین علــوی شــهردار رشــت ،فرمانــده نیــروی
انتظامــی اســتان ،مدیــرکل بهزیســتی گیــان ،دبیــر
شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر گیــان و
ســایر دســتگاههای ذیربــط برگــزار شــد.
بــه گــزارش واحــد خبــر مدیریــت ارتباطــات و امــور
بیــن الملــل شــهرداری رشــت – در جلســه شــورای
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر گیــان کــه بــه
ریاســت اســتاندار گیــان برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه
اجــرای دســتورالعمل وزارت کشــور در خصــوص طــرح
ســاماندهی و صیانــت از معتــادان متجاهــر ،بر اســتفاده

از تمامــی ظرفیتهــا و امکانات دســتگاهها جهــت اجرای
مطلــوب ایــن طــرح ملــی و ناامن نمــودن شــرایط برای
توزیــع مــواد مخــدر در گیــان تاکیــد گردیــد.
شــایان ذکــر اســت ،در ایــن جلســه شــهردار رشــت بــه
ت انجــام شــده در راســتای تعمیــر
ارائــه گــزارش اقدامــا 
و تجهیــز مرکز مــاده  ۱۶نگهــداری از معتــادان متجاهر
پرداخــت و ســایر ســازمانها و نهادهــای متولــی اقدامات
خــود در حیطــه وظایــف عملکــردی در راســتای اجرای
طــرح ســاماندهی و صیانــت از معتــادان متجاهــر و
میــزان کشــفیات مــواد مخــدر و دســتگیری افــراد
مرتبــط را ارائــه نمودنــد.

بارش برف هیچ راه گیالن را مسدود نکرد
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای گیــان
اعــام کــرد :بــه رغــم بــارش بــرف همــه راههــای
اصلــی و فرعــی گیــان بــاز اســت.
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای
گیــان اعــام کــرد:
در محــور رشــت – لوشــان (ارتفــاع بــرف ۵ :تــا
 ۱۵ســانتیمتر)
محــور ســیاهکل-دیلمان (ارتفــاع بــرف ۵۵ :تــا ۶۰
ســانتیمتر)
محــور اســالم – خلخــال (در محــدوده اســتان
گیــان ،ارتفــاع بــرف ۷۵ :تــا  ۸۰ســانتیمتر)
محــور زیــاز – شــوک ( ۵۰تــا  ۵۵ســانتیمتر)
محور رودسر – الت محله ( ۶۰تا  ۶۵سانتیمتر)
محــور بلوردکان-خصیــب دشــت (ارتفــاع بــرف۷۰ :
تــا  ۸۰ســانتیمتر)
محــور شــوک-ملکوت (ارتفــاع بــرف ۶۵ :تــا ۷۰
ســانتیمتر)
محــور ماســال – گیلــوان (ارتفــاع بــرف ۴۵ :تــا ۵۰
سا نتیمتر )
محــور فومــن – ماســوله (ارتفــاع بــرف ۳۰ :تــا ۳۵
ســانتیمتر)
محــور حشــمت آبــاد – قوشــه النــه (ارتفــاع بــرف:
 ۴۵تــا  ۵۰ســانتیمتر)
محــور رشــت – الهیجــان (ارتفــاع بــرف۵ :
ســا نتیمتر )

محــور پونــل – خلخــال (در محــدوده اســتان
گیــان ،ارتفــاع بــرف ۵۰ :تــا  ۵۵ســانتیمتر)
محــور شــفت – امامــزاده ابراهیــم – امامــزاده
اســحاق (ارتفــاع بــرف ۳۵ :تــا  ۴۰ســانتیمتر)
گردنــه المــاس در محــور اســالم-خلخال (بــارش
شــدید بــرف +ارتفــاع بــرف  ۸۰ســانتیمتر)
گردنــه حیــران در محــور آســتارا-اردبیل (توقــف
بــارش بــرف +ارتفــاع بــرف  ۲۰تــا  ۳۰ســانتیمتر)
گردنــه کوهیــن در محــور رشــت -قزویــن (توقــف
بــارش بــرف +ارتفــاع بــرف  ۱۰ســانتیمتر) بــرف
باریــده اســت.
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای گیــان
اعــام کــرد :تــردد در محورهــای اســتان بــه غیــر
از محــور پونــل بــه خلخــال در جریــان اســت و
راننــدگان بــرای تــردد در جادههــای کوهســتانی
و برفگیــر حتمــا زنجیــر چــرخ و تجهیــزات
زمســتانی به همــراه داشــته باشــید.
شــماره تلفــن  ۱۴۱مرکــز مدیریــت راههــای اســتان
گیــان بــه صــورت  ۲۴ســاعته آمــاده پاســخگویی
بــه ســواالت شــهروندان در خصــوص وضعیــت
جــوی و ترافیکــی محورهــای مواصالتی اســتان
گیــان و محورهــای ارتباطــی اســتانهای
همجــوار میباشــد.

گیالن/نصیری

 ۴۴واحد صنعتی کرمانشاه اخطار آالیندگی دریافت کردند

سرپرســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
کرمانشــاه از فعالیــت  ۴۴واحــد صنعتــی آالینــده در
ســطح اســتان خبــرداد.
احــد جلیلیــان در نشســت خبــری بــه مناســبت
هفتــه هــوای پــاک ،تعــداد ایســتگاه هــای ســنجش
هــوا در ســطح اســتان را  ۹ایســتگاه عنــوان کــرد و
گفــت :از ابتــدای ســال ســاکنان شــهر کرمانشــاه ۱۹
روز هــوای ناســالم را تجربــه کــرده انــد.
جلیلیــان بــا بیــان اینکــه ایــن صنایــع اخطــار
آالیندگــی دریافــت کــرده انــد تصریــح کــرد :پیگیــر
برطــرف کــردن آالیندگــی از ســوی ایــن واحدهــا
هســتیم و در صــورت تبدیــل شــدن آنهــا بــه صنایــع
پــاک آنهــا را از لیســت ســیاه محیــط زیســت خــارج
مــی کنیــم.
وی افــزود :ایــن صنایــع پــس از شناســایی بــه
دســتگاه قضایــی معرفــی شــده و اکنــون یــک درصد
از فــروش ســاالنه خــود را بعنــوان غرامــت پرداخــت
مــی کننــد.
سرپرســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
تصریــح کــرد :عمــده صنایــع بــزرگ ماننــد ســیمان،
نیروگاههــا و صنایــع پتروشــیمی سیســتمهای
پایــش آنالیــن یعنــی چیــزی مشــابه ایســتگاههای
ســنجش آلودگــی دارنــد کــه مــدام میــزان خروجــی
آنهــا را کنتــرل میکنــد و اگــر از وضعیــت اســتاندارد
خــارج شــوند ،مــا در جریــان قــرار میگیریــم.
جلیلیــان بــا اشــاره بــه وضعیــت محیــط زیســت
کرمانشــاه افــزود :بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی
بایــد  ۱۰درصــد وســعت اســتان تحــت حفاظــت
محیــط زیســت باشــد کــه خوشــبختانه اکنــون ایــن
اســتاندارد را داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون  ۲۴۵هــزار هکتــار از
وســعت اســتان در قالــب مناطــق چهارگانــه تحــت
مدیریــت محیــط زیســت اســت گفــت :تاســال
گذشــته وســعت مناطــق تحــت مدیریــت محیــط
زیســت اســتان  ۱۶۳هــزار هکتــار برابــر بــا ۶.۷
درصــد مســاخت اســتان بــود کــه از ابتــدای امســال
ارتقــای مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت
اســتان را شــاهد بودیــم.
سرپرســت محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه بــا
اشــاره بــه تنــوع غنــی گونههــای جانــوری ســاکن
در محیــط زیســت اســتان گفــت :هــم اکنــون در
اســتان کرمانشــاه  ۴۸گونــه پســتاندار ۱۸۵ ،گونــه
پرنــده ۳۴ ،گونــه دوزیســت و  ۳۴گونــه خزنــده
شناســایی شــده اســت.
جلیلیــان بــا بیــان اینکــه کمتــر از  ۶۰نیــرو حفاظت
از ایــن تنــوع زیســتی را بــر عهــده دارنــد تصریــح

کــرد :متاســفانه اکنــون بــا کمبــود نیــرو مواجهیــم
کــه امیــد اســت بــا جــذب  ۶۷نیــروی محیطبــان
جدیــد در اســتان ایــن کمبــود را جبــران کنیــم.
جلیلیــان در ادامــه از کشــف و شناســایی ۲۳۰
مــورد شــکار و صیــد غیرمجــاز در ســطح اســتان
خبــرداد و گفــت :در ایــن رابطــه  ۲۹مــورد
شــکارچی غیرمجــاز نیــز دســتگیر شــده انــد.
وی رونــد کشــفیات صیــد و شــکار غیرمجــاز
در کرمانشــاه را مطلــوب ارزیابــی کــرد و گفــت:
محیــط زیســت کرمانشــاه بــا توجــه بــه کمبــود
نیــروی انســانی جــزو  ۱۰اســتان اول کشــور بــه
لحــاظ کشــفیات تخلفــات زیســت محیطــی اســت.
سرپرســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
بــه آمــار آتــش ســوزی هــا در تابســتان امســال
نیــز اشــاره کــرد و گفــت :امســال  ۱۰مــورد آتــش
ســوزی در مناطــق حفاظــت شــده داشــتیم کــه
نســبت بــه ســال قبــل  ۳۰درصــد کاهــش داشــت.
جلیلیــان در ادامــه آلودگــی آبها را که عمدتا ناشــی
از فاضــاب اســت را یکــی از مهمتریــن معضــات
زیســت محیطــی اســتان عنــوان کــرد و افــزود :در
ســطح اســتان تقریبــا هیــچ رودخانـهای نداریــم کــه
آلــوده بــه فاضــاب شــهری ،انســانی و ...نباشــد.
وی بــا بیــان اینکــه اکثــر رودخانههــا بــه لحــاظ
ســاختاری امــکان خودپاالیــی و کاهــش میــزان
آلودگــی کــه وارد آنهــا میشــود را دارنــد گفــت:
متاســفانه بدلیــل شــرایط خشکســالی دبــی اکثــر
رودخانههــا افــت چشــمگیری داشــته و همیــن امــر
باعــث شــده آلودگیهــا خــود را بیشــتر نشــان دهــد.
جلیلیــان در پایان اظهارداشــت :در اســتان کرمانشــاه
 ۱۴رودخانــه دائمــی در جریــان اســت کــه احتمــال
ورود فاضــاب بــه همــه آنهــا وجــود دارد ،امــا ایــن
میــزان بــر اســاس اســتانداردها و پایشهایــی کــه
انجــام میدهیــم بــه انــدازهای اســت کــه امــکان
اســتفاده از آنهــا بــرای آبیــاری بخــش کشــاورزی
وجود دارد.

کرمانشاه/الههفرهادی

 ۳۴هزار نیروی جدید جذب آموزش و پرورش میشوند

گیالن/نصیری

کاشانیها به کمک مردم سیلزده استان کرمان شتافتند

مدیرعامــل جمعیــت جهــادی و خدمــات اجتماعــی
شهرســتان کاشــان بــا بیــان اینکــه کاشــانیها بــه
کمــک مــردم ســیلزده اســتان کرمــان شــتافتند
گفــت ۲۰ :قــرارگاه جهــادی آمــاده دریافــت
کمکهــای غیرنقــدی اســت.
حســین آرامــش در گفتوگــو بــا خبرنــگار تســنیم
در کاشــان ،ضمــن اشــاره بــه ســیل اســتان کرمــان
اظهــار داشــت :قرارگاههــای جهــادی و خدمــات
اجتماعــی شهرســتان کاشــان بــا توجــه بــه ســیل
اســتان کرمــان قصــد امدادرســانی بــه مردم ســیلزده
کرمــان بــه ویــژه منطقــه جازموریــان اســتان کرمــان
منطقــه دفــن شــهید بدیعــی را دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در نظــر داریــم یــک هــزار و
 800تختــه پتــو تامیــن و بــه کرمــان بــه ویــژه
منطقــه جازموریــان اســتان کرمــان ارســال کنیــم
افــزود :هــر یــک از پتوهــا بــه ارزش  200هــزار
تومــان اســت و ایــن تعــداد پتــو بــه نیــت تعــداد
شــهدای شهرســتان کاشــان در نظــر گرفتــه شــده
اســت.
مدیرعامــل جمعیــت جهــادی و خدمــات اجتماعــی
شهرســتان کاشــان قرارگاههــای جهــادی،

موسســات خیریــه و هیئــات مذهبــی ایــن
شهرســتان در ایــن امــر مشــارکت دارنــد ابــراز
داشــت :شــهروندان میتواننــد در ایــن زمینــه
بــه صــورت نقــدی و غیرنقــدی مشــارکت داشــته
باشــند.
وی ضمــن اشــاره بــه جزئیــات ایــن اقــدام گفــت:
اگــر شــهروندان قصــد کمــک نقــدی دارنــد
میتواننــد هزینــه هــر تعــداد پتــوی مــد نظــر
خــود را بــه شــماره کارت 6273811165905688
بــه نــام جمعیــت جهــادی کاشــان واریــز کننــد
و در صــورت کمــک غیرنقــدی پتوهــای قابــل
بهرهبــرداری را بــه مســاجد ،قرارگاههــای جهــادی
و پایگاههــای مقاومــت بســیج تحویــل دهنــد.
آرامــش بــا بیــان اینکــه  20قــرارگاه جهــادی
کاشــان آمــاده دریافــت کمکهــای نقــدی
شــهروندان کاشــانی نیــز اســت تصریــح کــرد :دفتــر
مرکــزی نیــز واقــع در خیابــان بهشــتی جنــب
ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان کاشــان مســتقر
اســت و میتواننــد هدایــای غیرنقــدی خــود را نیــز
بــه ایــن مرکــز تحویــل داده و پــس از جم ـعآوری
هفتــه آینــده ارســال میشــود.
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استانها

جمع آوری عرضه قلیان در پارک ها

رییــس کمیســیون بهداشــت و ســامت شــورا از
جمــع آوری عرضــه قلیــان در پــارک هــای شــهر
بــه ویــژه در نــوار ســاحلی خبــر داد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورا حمیــده
خاتــون هــال بحــر بــا بیــان اینکــه یکــی از
مســائلی کــه امــروزه ســامت افــراد را بــه خطــر
میانــدازد افزایــش مصــرف قلیــان در جامعــه
اســت کــه ســبب ابتــای بــه بیماریهــای
گوناگــون و آســیب بــه فضــای ســبز شــهری
وآلودگــی محیــط زیســت مــی شــود .
وی افــزود در همیــن خصــوص نشســتی بــا
حضــور نماینــدگان نیــروی انتظامــی  ،شــهرداری
و بهداشــت شهرســتان پیرامــون ایــن موضــوع
در کمیســیون بهداشــت و ســامت شــورا برگــزار
شــد.
رییــس کمیســیون بهداشــت و ســامت شــورا
خاطــر نشــان کــرد در همیــن راســتا مقــرر شــد
بــا توجــه بــه قانــون ممنوعیــت دخانیــات در
فضاهــای عمومــی و بــه منظــور حفــظ محیــط
زیســت و هــوای پــاک بــرای شــهروندان،
شــهرداری بــا همــکاری نیــروی انتظامــی و مرکــز
بهداشــت نســبت بــه جمــع آوری عرضــه قلیــان

در پــارک هــای ســطح شــهر بــه ویــژه در نــوار
ســاحلی اقــدام کننــد .
هــال بحــر در پایــان گفــت انتظــار داریــم در
راســتای حفــظ ســامت محیــط زیســت شــهری
و شــهروندان دســتگاههای فرهنگــی مثــل صــدا
و ســیما و رســانه هــا نیــز در زمینــه فرهنــگ
ســازی مضــرات دخانیــات اقدامــات موثــری
انجــام دهنــد .

بوشهر/سیدحسینجعفری

نخستین جلسه استقبال از بهار  ۱۴۰۱در شهرداری گرگان برگزار شد

نخســتین جلســه هــم اندیشــی و برنامــه ریــزی
اســتقبال از بهــار  ۱۴۰۱بــا حضــور معاونیــن،
مدیــران و نماینــدگان ســازمان هــا ،مناطــق و
واحدهــای شــهرداری گــرگان در دفتــر حــوزه
معاونــت خدمــات شــهری برگــزار شــد.
احمــد ســاالری معــاون خدمــات شــهری
شــهرداری گــرگان بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار
داشــت :ایــن نشســت در روزهــای پایانــی دی
مــاه بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه فصــل بهــار
و ایــام نــوروز در راســتای ارائــه خدمــات رســانی
مطلــوب و متفــاوت نســبت بــه ســا لهای
قبــل برگــزار شــده است.ســاالری افــزود :طــرح
اســتقبال از بهــار از یکــم اســفند  1400در ســطح
شــهر شــروع خواهــد شــد و تــا  14فروردیــن
 1401ادامــه خواهــد داشــت.وی تصریــح کــرد:
بــا توجــه بــه مطالبــه شــهروندان و ادامــه شــیوع
ویــروس کرونــا تــاش خواهــد شــد در ســال
جدیــد در اقدامــات اجرایــی ،گل کاری و المــان
هــای نــوروزی از لحــاظ کمــی و کیفــی ســالی
متفــاوت تــر از گذشــته را شــاهد باشــیم.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری گــرگان
ادامــه داد :اجــرای طــرح اســتقبال از بهــار
نقــش مهمــی در ایجــاد نشــاط و شــادابی
فضــای عمومــی شــهر و شــهروندان ایجــاد

مــی نماید.بــه گفتــه ســاالری ،آمــاده ســازی
المــان هــای جدیــد ،گل کاری ،حــذف
زوائــد بصــری ،شســت و شــو و رنــگ آمیــزی
جــداول ،بازســازی و رنــگ آمیــزی مخــازن
زبالــه ،نظافــت و پاکســازی ویــژه ورودی هــا
و خروجــی هــا و مراکــز گردشــگری و اماکــن
عمومــی و همچنیــن لکــه گیــری آســفالت و
توجــه ویــژه بــه محــات کــم برخــوردار از
جملــه مــواردی هســتند کــه در قالــب طــرح
اســتقبال از بهــار اجــرا میشــود

گلستان/آذری

بهره مندی بهینه از منابع ،راه برون رفت از چالش هاست

معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات آبفــای اســتان
اصفهــان بــر بهــره منــدی بهینــه از منابــع بــه
منظــور بــرون رفــت از چالــش هــا و دسترســی
پایــدار مــردم بــه خدمــات تاکیــد کــرد.
مجتبــی قبادیــان در نشســت اعضــای کمیتــه بهــره
وری آبفــای اســتان اصفهــان گفــت :بــا نــوآوری،
خالقیــت و ارائــه ایــده هــای جدیــد مــی تــوان
بهــره وری از منابــع را افزایــش داد و بــر کاســتی
هــای موجــود غلبــه کــرد.
وی بــا بیــان ایــن کــه آبفــای اســتان در ســال هــای
اخیــر اســتفاده حداکثــری از منابــع را ســرلوحه کار
خــود قــرار داده و بــه رغــم محدودیــت منابــع آبــی
و مالــی ،همچنــان خدمــات خــود را بــه صــورت
مســتمر ربــه مــردم عرضــه مــی کنــد افــزود :بــه
همیــن دلیــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
اصفهــان ،ســال گذشــته در ارزیابــی مســتندات
بهــره وری کــه توســط ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی اســتان انجــام شــد ،در میــان  64دســتگاه
اجرایــی موفــق بــه کســب ســطح عالــی شــد.
معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات آبفــای اســتان
اصفهــان بــا بیــان ایــن کــه بــا بهــره منــدی از
نیــروی کار متخصــص ،متعهــد و فعــال مــی تــوان
بــر محدودیــت هــا غلبــه نمــود تصریــح کــرد:
تامیــن و توســعه مســتمر خدمــات آب و فاضــاب
کــه جــزو نیازهــای ضــروری همــه قشــرهای جامعــه
اســت تنهــا بــا تکیــه بــر تــوان و دانــش نیــروی
انســانی متبحــر و کارآمــد میســر مــی شــود.
قبادیــان بــر اهمیــت بهــروه وری و اثــر بخشــی
فعالیــت هــای نیــروی کار تاکیــد کــرد و اظهــار
داشــت :آمــوزش شــغلی مســتمر ،ایجــاد زمینــه
هــای مناســب بــرای بــروز خالقیــت هــای مدیــران
وکارکنــان ،وجــدان کاری و انضبــاط اجتماعــی در
انجــام وظایــف محولــه و فراهــم کــردن شــرایط
پیشــرفت شــغلی ،موجــب بهــره وری نیــروی کار

مــی شــود.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ابــاغ شــرکت مهندســی
آب و فاضــاب کشــور ،اســتانداری و ســازمان برنامــه
و بودجــه جهــت تشــکیل کمیتــه بهــره وری در
شــرکت هــای خدمــات رســان ،ایــن کمیتــه از
ســال  1394بــا مشــارکت  15نفــر از معاونــت هــا
و مدیریــت هــای مختلــف شــرکت تشــکیل شــد و
تاکنــون ســعی کــرده بــا بهــره گیــری از روش هــای
نویــن ،ســطح بهــره وری در شــرکت و ارائــه خدمــات
مطلــوب بــه مــردم را افزایــش دهــد.
قبادیــان فعالیــت ایــن کمیتــه را مطابــق بــا مــاده
پنجــم قانــون برنامــه چهــارم توســعه و بــا توجــه بــه
الزامــات ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان
در زمینــه لــزوم پــی گیــری فعالیــت هــای ارتقــای
بهــره وری دانســت :در چنــد ســال اخیــر کمیتــه
بهــره وری آبفــای اســتان اصفهــان بــا تجزیــه و
تحلیــل رونــد فعالیــت بخــش هــای مختلــف و
ارزیابــی شــاخص هــای بهــره وری در خصــوص
پیشــبرد اهــداف شــرکت ،راهکارهــای خوبــی را
پیشــنهاد کــرده اســت.

اصفهان/مریمرحیمی

افزایش تعرفه های برق مشترکین پر مصرف

وزیــر آمــوزش و پــرورش ضمــن اشــاره
بــه برگــزاری آزمــون اســتخدامی گفــت:
۳۴هــزار نیــروی جدیــد جــذب آمــوزش
و پــرورش میشــوند.
 ،یوســف نــوری شــامگاه چهارشــنبه
در آییــن گشــایش هفتــه خیریــن
مدرسهســاز کاشــان بــا بیــان اینکــه
کاشــان مفتخــر بســیار زیــادی دارد،
اظهــار داشــت :امــروز خیــران زمینــه
را فراهــم میکنیــد کــه بــزرگان و
مفاخــری از ایــن شــهر و اســتان ظهــور
کردنــد و آمــوزش و پــرورش بایــد بــرای
آن برنامــه داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه در گام اول 34
هــزار نیــروی تــازه نفــس اســتخدام
میشــوند ،افــزود :اطالعیــه ایــن
آزمــون اســتخدامی منتشــر میشــود
تــا افســران میــدان تعلیــم و تربیــت
باشــند و انشــااهلل در مراحــل بعــدی
ایــن نیــروی انســانی پــای کار را تامیــن
کنیــم .
وزیــر آمــوزش و پــرورش ضمــن اشــاره
بــه گســترش هنرســتا نها ابــراز داشــت:

بایــد زمینههــای آن دیــده شــود بــه
نحــوی کــه متناســب بــا نیــاز جامعــه
ایــن توســعه انجــام شــود و ایــن نیــاز بــا
تعطیلــی مدرســه صــورت نمی.پذیــرد و
از ایــن رو در اولیــن گام امتحانــات بــه
صــورت حضــوری برگــزار شــد.
وی بــا بیــان اینکــه فرزنــدان مــا
بایــد ســامت ســواد را یــاد بگیرنــد،
گفــت :بایــد دانشآمــوزان بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی در مدرســه
حضــور پیــدا کننــد؛ خوشــبختانه
شــنیدم مــدارس ایــن منطقــه بــاز
اســت و از ایــن بــاب خوشــحال شــدم
در حالــی کــه معلمــان در اوج شــیوع
کرونــا فرزنــدان خــود را کنــار گذاشــتند
تــا بــه فرزنــدان در مــدارس خــود
آمــوزش دهنــد.
نــوری ضمــن اشــاره بــه راه انــدازی
کارگروهــی ویــژه فضــای مجــازی در
وزارت آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد:
مــا خادمــان معلمــان و دانــش آمــوزان
هســتیم دســت خیــران را میبوســیم
و آنچــه برکــت داریــم از خیــران اســت.

اتــو ،یخچــال و غیــره کــه بــه طــور معمــول بــرای
رفــاه مــورد نیــاز بــوده ،درنظــر گرفتــه شــده
اســت .ایــن الگــو بــرای مشــترکان  ۲۰۰کیلــووات
ســاعت در ماههــای غیرگــرم ســال و ۳۰۰
کیلــووات ســاعت بــرای ماههــای گــرم اســت و
مناطــق گرمســیر کشــور هــم متناســب بــا شــرایط
آب و هوایــی الگــوی خــاص خــود را دارنــد.
بــر ایــن مبنــا اگــر مشــترکان بــرق بتواننــد در
ماههــای گــرم ســال مصــرف خــود را نســبت
بــه دوره مشــابه ســال قبــل کاهــش داده و بــه
زیــر الگــوی مصــرف برســانند ،بــه ازای هــر
کیلــووات ســاعت کاهــش مصــرف معــادل قیمــت
مصــوب پــاداش گرفتــه و از دولــت بســتانکار
میشــوند؛ البتــه ایــن در حالــی اســت کــه
دولــت در چارچــوب الگــوی مصــرف ،بــرق را
بــه نــرخ یارانــهای و کمتــر از یــک ســوم ایــن

قیمــت در اختیــار مشــترکان قــرار میدهــد
و پــاداش کاهــش مصــرف در زمــان پیــک و
اوج بــار شــبکه ،میتوانــد تــا دو برابــر قیمــت
تامیــن بــرق هــم افزایــش یابد.عــاوه بــر ایــن،
آئیننامــه هیئــت دولــت پیشبینــی کــرده کــه
تعرفــه بــرق مشــترکان تحــت پوشــش نهادهــای
حمایتــی ماننــد کمیتــه امــداد و بهزیســتی در
صــورت کاهــش بــه میــزان  ۵۰درصــد الگــوی
مصــرف ،رایــگان در نظــر گرفتــه شــود.
یقینــا بــا رعایــت راهکارهــای مدیریــت مصرفــی
عــاوه بــر تاثیرگــذاری در مصــرف خانوارهــا،
میتوانیــم بــه تامیــن بــرق پایــدار کشــور کمــک
شــایانی کــرده و در راســتای کمــک بــه اقتصــاد
خانــواده گام برداریــم.
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