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نشستى با حضور
مشاور وزير
امورخارجه در
شهرداری گرگان

نشستى با حضور حسن قشقاوی مشاور وزير امورخارجه ،دادبودشهردار ،يوسفى رئيس شوراى اسالمى شهر
و به دعوت شهرداری گرگان در راستای چگونگی توسعه گردشگری بینالمللی برگزار شد.به گزارش خبرگزاری
فارس ،حسن قشقاوی در دیدار با شهردار گرگان که به دعوت شهرداری گرگان و با تالش دفتر نمایندگی وزارت
امور خارجه در راستای چگونگی تعامل در راستای توسعه گردشگری بینالمللی برگزار شد ،با تقدیر از اقدامات
شهردار گرگان در توسعه گردش��گری در گرگان به ویژه اجرای پیادهراه در پارک جنگلی النگدره ،تصریح کرد:
اقدامات در شهر برای جذب گردشگری نیاز نیست بزرگ و با هزینه باال باشد و میتوان با هزینههای کم اتفاقات
خوبی را رقم زد.قشقاوی وجود پارک ،کوه ،جنگل ،دریا و رودخانه در گرگان و در اطراف گرگان را بهترین ظرفیت
برای ایجاد شوق حضور گردشگران بین المللی دانس��ت و بیان کرد :این ظرفیتها برای بسیاری از کشورها یک
آرزو است اما گرگان این ظرفیتها را به لطف پروردگار بزرگ دارد.

رتبه دوم برق
منطقهایخوزستان
در بررسی
فرایندهایآموزشی

»

دوشنبه  23مهر  / 1397شماره 3940
 15اکتبر  5 / 2018صفر 1440
در بررس��ی فرایندهای آموزش��ی و ارتقای سطح آموزشی دس��تگاهها در سال  ،۹۶ش��رکت برق منطقهای
خوزستان در بین  ۶۷دستگاه اجرایی اس��تان در بخش ش��رکتهای دولتی ،رتبه دوم را کسب کرد .به گزارش
روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقهای خوزستان ،بر طبق گزارش ارائه ش��ده از سوی سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان خوزستان ،موثرترین و مهمترین منابع در اختیار سازمان ،نیروی انسانی توانا است و توانمند
نمودن سرمایه سازمانی از طریق آموزش و بهسازی صورت میپذیرد .به همین دلیل مرکز آموزش و پژوهشهای
توسعه و آینده نگری این سازمان به منظور ارتقای سطح آموزشی دستگاههای اجرایی اقدام به بررسی فرایندهای
آموزشی دستگاههای اجرایی در سال  ۹۶کرد .با توجه به ارزیابی به عمل آمده در بین ۶۷دستگاه اجرایی استان
در بخش شرکتهای دولتی ،شرکت برق منطقهای خوزستان با کسب  ۹۶امتیاز از مجموع  ۱۰۰امتیاز موفق به
احراز رتبه دوم گردیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:

یادداشت
آموزش کارکنان سازمان
وشرایط موثر درآن
حافظعلی فرد

دکترای مدیریت دولتی

مقدمه  :مدیران واحدهای س��ازمانی ،ناگزیرند به موفقیت و
موقعیت سازمان خود بیندیشند و یکی از گزینهها برای باال بردن
رشد علمی س��ازمان حضور کارکنان در دورههای آموزش ضمن
خدمت است  .دورههای آموزش ضمن خدمت میتواند قابلیتهای
دانشی ومهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهد
شرایطموردنیاز آموزش کارکنان :
الف ) کارکنان خود را ناگزیر از تغییر بدانند :
به دیگر س��خن ،کارکنان انگیزه تغییر در خود و رفتارشان را
داشته باشند  .با توجه به سرعت رش��د علم در جهان همه انسانها
باید خود را با شرایط جدید و امروزی وفق دهند .در جهان کنونی
هرچیزی تاریخ مصرفی دارد حتی مدرک تحصیلی ،که اگر آن نیز
به روز نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد  .پس الزم است کارکنان
برای هر وظیفهای که برعهده میگیرند تخصص به روز آن وظیفه را
نیز باید داشته باشند .
ب ) کارکنان از وظایف محوله و کاری که انجام میدهند آگاه
باشند:
فقدان یا کمبود آگاهی نسبت به وظیفه و شیوه و روش انجام
دادن آن مانعی برای گرایش به تغییر در رفتارهای موجود است .در
واقع کلیه کارکنان باید دارای شرح وظایف مکتوب و شفاف باشند
و این وظیفه مدیریت منابع انسانی هر سازمانی است که بهعنوان
کارفرما برای هر شغل و پست ش��رح وظیفه شفاف و مکتوب ارائه
نماید.
ج) کارکنان باید در جایگاه ش��غلی متناس��ب با قابلیتهای
شخصیوتوانمندیهایعملیاتیقرارگرفتهباشند:
کارکنانی که ارتباط بین عالیق و تحصیالت و نیز آینده شغلی
خود با دوره آموزش��ی طراحی ش��ده نمییابند غالباً در دورههای
آموزشی شرکت نکرده یا در صورت شرکت انگیزهای برای یادگیری
نشاننمیدهند.شایدمهمترین دلیلآنبرمیگرددبهنحوهانتخاب
و جذب مستخدم ،متاسفانه در اغلب سیستمهای اداری کشوراین
مشکل بهصورت حاد وجود دارد که افراد در جایگاه تخصصی خود
نیس��تند پس بنابراین خالء آموزش��ی احساس میش��ود لیکن با
آموزشهای کوتاه مدت که به منظور به روز کردن آموختههای قبلی
استنیزنمیتوانبهآنچهخواستهکارفرماسترسید.
خ ) تغییر در رفتار نیازمند پاداش است :
تغییر نتیجه فرآیند است اگر کارکنان از نتیجه تغییر متنفع
نگردند و آثار آن را در رشد شخصی و پیشرفت شغلی خود احساس
نکنند برای تغییر رفتار برانگیخته نمیشوند .دورههای آموزشی
باید قدرت آنرا داشته باشند که ضرورت تغییر را به کارکنان نشان
دهند و نیاز به تغییر را ناگزیر نش��ان دهند همچنین در چارچوب
دورههای آموزش��ی اس��ت که کارکنان باید از وظایفی که دارند و
شیوههایی که برای برآورد انتظارات شغلی وجود دارد آگاه گردند.
-)2فضاهایسازمانیموثردرآموزشوتغییررفتارکارکنان:
محققان ،پنج فضای سازمانی یا جو روانی در محیط کار را برای
ترغیب یا ممانع��ت از پیدایش تغییر رفتار کارکنان در س��ازمانها
شناس��ایی کردهاند که عبارت اس��ت از  )1 :فضای مانع تراش��ی
)2فضای رغب��ت زدا  )3فضای خنثی  ) 4فض��ای ترغیب کننده
 )5فضای درخواست کننده.
فضای مانع ت�راش :در این فضاها ،مدیر یا سرپرس��ت از به
کارگیری آنچه کارکنان در دورههای آموزشی آموختهاند هراس
دارد این نوع هراس به احتمال زیاد ،هراس مدیر یا سرپرست از مدیر
یا سرپرست فرادست اوست  .همچنین هراس مدیر یا سرپرست از
بهکارگیری و کاربس��ت آموختههای کارکنان امکان دارد ناشی از
احتمال تغییر در روش رهبری او باشد که چنین محیطهای کاری
باعث سرشکستگی کارکنان میش��ود چون اص ً
ال نمیتوانند ابراز
وجود نمایند زیرا مدیریتی نادان در فرادست وی رهبری سازمان
را برعهده گرفته است.
فضای رغبتزدا  :در چنین فضاهای سازمانی ،مدیریت یا
سرپرست هرگز نمیگوید :ش��ما قادر به کاربرد آموختههایتان
نیس��تید بلکه او به روش��نی در عملکردش نش��ان میدهد که
اگر تغییر در رفتار کارکنان رخ دهد ناخرس��ند خواهد ش��د و او
عالقهای به تغییر رفتار کارکنان ندارد .افزون بر این در فضاهای
رغبتزدا ،مدی��ر آموختههای کارکنان را از دورههای آموزش��ی
الگوی رفتار قرار نمیده��د  .همین امر محیط منجمد کنندهای
را پدید میآورد که بس��یاری از کارکنان ترجیح میدهند از این
محیط به محیط دیگر بروند زیرا دانستههایی دارندکه مدیر مانع
بهکارگیری آنها میشود .
فضاهایخنثیکننده:
در چنین فضایی مدیر سازمان ،شرکت کارکنان در دورههای
آموزشی را مورد مس��امحه قرار میدهند  .مدیرانی این چنینی به
کارهای معمول سازمان میپردازند آنچه این مدیران میخواهند
عبارتست از انجام وظایف محوطه .اگر نتیجه تغییر رفتار ناشی از
آموزش مانعی برای انجام امور محوطه ایجاد نکند مدیر واکنشی
نشان نمیدهد در غیراینصورت مدیر نقش مانع تراش و رغبتزدا
ایفامیکند.
فضای درخواست کننده :
درچنین فضایی مدیر از فرا گرفتهه��ای کارکنان آگاهی دارد
و اطمینان میدهد که زمینه کاربست و بهکارگیری آموختههای
آنان را در انجام وظایف ش��غلی فراهم کند از ای��ن رو مدیر اعالم
آمادگی میکند که برای اطمینان خاط��ر کارکنان ،از این نظر که
آموختههای آنان به کاربس��ته خواهد ش��د با آنان قرارداد تنظیم
میکند .قرارداد کاربس��ت آموختههای کارکنان معموالً در پایان
دورههای آموزشی بسته میشود  .این فضا ش��اید ایدهآل و حتی
غیرواقعی به نظر برسد ولی اطمینان داشته باشید هستند مدیرانی
که چنین رفتار میکنند .

ضروری است آموزش پزشكی با واقعیتها آمیخته شود

اهواز -دکترایرج نظری در جمع دانشجویان
پزشکی جدیدالورود در تش��ریح برخی مشکالت
موجود در سیستم آموزشی ،گفت :متاسفانه فارغ
التحصیالن پزشکی آشنایی با محیط کار در آینده
ندارن��د.از ای��ن رو انتظار م��یرود زمینههای الزم
فراهم شود تادانشجویان آشنایی کامل با وضعیت
بهداش��ت و درمان در دوره تحصیل خود داش��ته
باشند. .
به گ��زارش وبدا خوزس��تان -دكت��ر نظری
با اشاره به س��فر اخیر وزیر بهداشت به خوزستان
اذعان داشت :آموزش پزش��کی باید آمیخته شود
ب��ا واقعیت هایی ک��ه باید ب��ا آنها کار ش��ود .وزیر
بهداش��ت ،درمان و آم��وزش پزش��کی علیرغم
حوادث تروریس��تی اخیر در اه��واز بهصورت ویژه
از تمام مراکز بهداش��تی خوزستان بازدید کرد و از
نزدیک مسائل و مشکالت حوزه بهداشت و درمان
استان خوزس��تان را مش��اهده کرد.دکتر هاشمی
طی س��فر 5روزه خود ،در ش��رایطی که این سفر
نباید رخ میداد بهدلیل شرایط امنیتی ،تا پاسی از

ش��ب در جمع مردم حضور یافتند و حتی بیماران
و س��المندانی را که ب��ه وی مراجع��ه میکردند با
حوصله و مهربانی میدیدند و ب��ه حرفهای آنها
گوش میکرد .از ای��ن رو افتادگی و روحیه مردمی
با حضور در بین م��ردم مناطق محروم ،نش��ان از
اهتمام ویژه وزیر بهداش��ت به خوزستان است.آیا

این نشانهای از اشرافگری است یا فروتنی؟! وی در
ادامه اظهار داشت :باید بدانیم ،چه میگوییم .رفتار
انسان بر اس��اس اعتقاد قلبی اوست.ولی متاسفانه
گاهی نمیدانیم به چه نحو از فرصتهای بهوجود
آمده اس��تفاده کنیم .آنگاه دش��من از این مسائل
سوءاس��تفاده میکنند .اگر قرار است مسئله بیان

ش��ود باید بهدرستی مطرح ش��ود .نظری در ادامه
حضور وزیر بهداش��ت در بین دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی را فرصتی خوب برای بیان مشکالت
و خواس��تههای دانشجویان برش��مرد و گفت :اگر
بخواهیم شاهد پیش��رفت کشور باش��یم ،تمامی
خواستهها باید بهصورت منطقی بیان شود.خوب
مطالبات به شکل سنجیدهتری صورت میگرفت.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی جندی شاپور
اهواز در بخش دیگری با بیان اینکه باید از فرصتها
اس��تفاده بهینه کرد ،گفت :امیدواریم دانشجویان
بتوانند با استفاده بهینه از فرصتها ،بهعنوان یک
بازوی توانمند در آینده ش��اهد موفقیتهای روز
افزون شما باشیم.
وی در پایان ،به کانونهای فرهنگی ،ش��وراها
اش��اره کرد و ضمن بیان این مطلب که میتوان با
اسفاده از این فرصتها در جهت ارتقای علمی و رفع
مشکالت صنفی دانش��جویان گام برداشت ،بیان
نمود :امید است در این دوره بتوانیم میزبان خوبی
برای شما دانشجویان باشیم.

مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه:

هم ه برنامههای فوالد مبارکه با قوت بیشتر اجرا خواهد شد
اصفهان – پوستین دوز -مراس��م تودیع و معارفه مدیر عامل
فوالد مبارکه با حضور معاون وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت و رئیس
هیات عامل سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو)؛ نماین��ده مردم محترم شهرس��تان مبارک��ه در مجلس
شورای اس�لامی ،رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران و رئیس
اتاق بازرگانی اصفهان ،نمایندگان اس��تاندار و جمعی از مس��ئولین
استان اصفهان؛ امام جمعه ،فرماندار و جمعی از اعضای شورای تامین
شهرستان مبارکه ،فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان لنجان،
رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه ،مدیر عامل جدید
و س��ابق فوالد مبارکه و جمع کثیری از معاونین ،مدیران و کارکنان
در محل سالن برگزاری همایشهای فوالد مبارکه برگزار شد.
در این مراسم مهندس عظیمیان مدیر عامل جدید فوالد مبارکه
طی سخنانی ضمن ابراز خرس��ندی از حضور در فوالد مبارکه گفت:
از اینکه در این موقعیت فرصت خدمت دس��ت داده است ،خداوند را

ش��اکر و امیدوارم که بتوانم با قدردانی از این فرصت به نحو شایسته
پاسخگوی این اعتماد باشم.
مهندس عظیمیان رش��د و بالندگ��ی فوالد مبارک��ه را حاصل

امحایمخاطراتزيستمحيطي
در منطقه  8عمليات انتقال گاز ایران

در راس��تاي صيانت از حفظ محيط زيس��ت و
جلوگيري از پيامدهاي حاص��ل از مخاطرات مواد
ش��يميايي ،منطقه  8عمليات انتقال گاز با امحای
اصولي پس��ماندهاي ويژه حاوي گاز جيوه ،از نشر
آاليندههاي زيست محيطي ممانعت نمودند.
به گ��زارش روابط عمومي منطق��ه  8عمليات
انتق��ال گاز اي��ران ،فره��اد قديمي ،رئي��س امور
بهداشت ،ايمني ،محيط زيست و پدافندغيرعامل
اين منطقه با اع�لام مطلب فوق گف��ت :در جهت
بهب��ود وضعي��ت محيط زيس��ت و دس��تيابي به
ش��اخص پس��ماند صفر ،منطق��ه  8عملي��ات با
اس��تراتژي ارتقاي وضعي��ت ،HSEبالغ بر5000
تيوب مهتابي(المپهاي فلورس��نت) را با رعايت
شرايط اس��تاندارد و الزامات زيس��ت محيطي و با

بهرهگيري از فناوري نوين امحاء نمود.
قديمي با بيان اينكه المپهاي فلورسنت داراي
عنصر سرطانزاي جيوه هستند افزود :اين المپها
پس از س��وختن ب��ه زبالهه��اي خطرناكي تبديل
ميش��وند و جيوه موجود در اي��ن المپها پس از
شكستن در هوا منتشر ميشوند كه به دليل سمي
بودن عوارض و اختالالتي را در س�لامت انس��ان و
محيط زيست ايجادمي كند.
وی اظهار داشت :حفظ محيط زيست و تالش
در جهت رفع آاليندهها جزء خطمشي مديريتي،
تعه��دات كاري و اخالق��ي س��ازمانها ب��وده و در
منطقه  8عمليات نيز از اولويتها و مسئوليتهاي
اجتماعي بهشمار مي رود.
وي تاكيد نمود :تمامي پس��ماندهاي موجود
در اين منطقه شناسايي شده و طبق دستورالعمل
اجراي��ي با روش��هاي؛ فروش و ارس��ال ب��ه مراكز
بازيافت (جهت پسماندهايي مانند روغن سوخته،
كاغذ ،ضايعات فلزي و ،)...نگه��داري موقت (انواع
پسماندهاي ويژه مانند باطريهاي فرسوده ،المپ
فلورس��نت ،گس��كت ه��اي آزبس��تي و )...و دفع
(پسماندهايي مانند مواد مايع حاصل از پيگراني)
انج��ام و كليه پس��ماندهاي عادي ني��ز بهصورت
مس��تقيم يا از طري��ق پيمان��كار به مراك��ز مجاز
شهرداري تحويل داده مي شود.

رئیس تعمیرات پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

كارگاهمجهز،بامتخصصانبومیدرغربكشور
رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ايالم گفت :پاالیشگاه گاز ایالم دارای مجهزترین کارگاه صنعتی در
سطح استان و در استانهای همجوار کم نظیر است  .به گزارش روابطعمومی ،مهندس «مسعود مرشدی»
افزود :بهدلیل دارا بودن تجهیزات مدرن داخلی و استفاده از متخصصان بومی کارگاه پاالیشگاه گاز ایالم قادر
است در موارد خاص به شرکتهای داخل استان همچون پتروش��یمی ایالم و شرکت بهره برداری نفت و گاز
غرب خدمات ارائه کند .رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ايالم خاطرنشان کرد :این کارگاه در سال حمایت
از تولید و کاالی داخلی برنامههای در دس��ت اقدام دارد که در صورت اجرا هیچ نگرانی در تولید و بازس��ازی
قطعات نخواهد داشت و حتی به شرکتهای مرتبط نیز خدماترس��انی خواهد کرد .مهندس مرشدی از
ساخت دستگاه تس��ت لولهها جهت مبدلهای پوسته-لوله تا فش��ار  60بار خبر داد و گفت :ساختکلگی
روتوفرم مربوط به واحد دانهبندی گوگرد ،ساخت رینگهای سایشی برای پمپهای سانتریفیوژ و ساخت
دستگاه حکزن مکانیکی از دیگر کارهای انجام شده در این واحد است .رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز
ايالم با اشاره به اینکه ساخت دیفیوزر کوره واکنش ،سیتهای غیرمتقارن جهت شیرهای آتشنشانی و پکیج
تصفیهآمینازدیگرتولیداتاینواحدکارگاهیاست،افزود:ساختکابینمخصوصحملنفرجهتبازرسی
دودکش زباله سوزهای گوگرد و دهها مورد دیگر که کار طراحی و ساخت و راهاندازی آن به وسیله متخصصان
اینواحدانجامشدهاستکههماکنونبرایکمکبهچرخهتولیدپایدارگازمورداستفادهقرارگرفتهاند.

حمایت و همکاری تمامی مسئولین کش��ور از بدو احداث تا کنون و
تالش تمامی مدیران عامل و کارکنان در تمامی ادوار شرکت دانست
و گفت :در ادامه راه مدیران قبلی این ش��رکت ب��زرگ امیدوارم در
سایه تالش مضاعف و همکاری بیشتر همه همکاران خود در شرکت
بتوانیم فوالد مبارکه را در مس��یر دس��تیابی به جای��گاه باالتری در
سطوح بین المللی قرار دهیم.
وی در ادام��ه ب��ا تاکید بر نق��ش و اهمی��ت نیروی انس��انی در
س��ازمانها تصریح کرد :رش��د نیروی انس��انی و ایمنی و س�لامت
هم��کاران و توج��ه به مباح��ث کاری و معیش��تی این عزی��زان در
اولویتهای کاری سازمان اس��ت که امیدوارم با همکاری و همدلی
بتوانیم طرحهای در دست اجرا و آتی شرکت را یکی پس از دیگر به
سرانجام برسانیم .به خاطر داشته باشیم هیچ کاری متوقف نخواهد
شد و همه برنامههای ش��رکت در تولید و توسعه باید با قدرت بیشتر
اجرایی گردد.

آغاز به کار رسمی
سازمانآرامستانهایشهرداریسمنان

س�منان– زی�اری -سرپرس��ت س��ازمان
آرامستانهای شهرداری سمنان گفت :آرامستانها
یکی از نیازهای ضروری و اساس��ی ب��رای جوامع
محسوب میشود و امروزه با توسعه فضاهای شهری
و افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مرگ و میر،
تقاضا ب��رای ایجاد کاربریهای مرتب��ط با این فضا
افزایش یافته اس��ت .علیرضا جندقی افزود :هدف
از تش��کیل س��ازمان و آغاز فعالیت آن را مدیریت
عملکرد آرامس��تانها ،ارتقاء سیستمی،نظارت بر
حسن انجام همه اس��تانداردهای موجود مرتبط با
امور آرامستان از قبیل متمرکزسازی و ایجاد ساختار
اداری مناس��ب در ام��ور پذی��رش متوفیان،حمل
اجساد،تغس��یل،تکفین،تدفین در آرامس��تانهای
تحت مدیریت،ایجاد مراکز خدمات رفاهی،مذهبی
آرامس��تان توس��ط بخ��ش خصوصی،برنام��ه
ریزی،بودجهریزی و اجرای طرحهای توسعه محور
در راستای به روزرسانی خدمات و وظایف سازمانی
است .جندقی گفت :تعامل با س��ازمانهای درون و
برون سازمانی که وظایف مشترکی با سازمان دارند و
همچنین تعامل با آرامستانهای سایر شهرها و تبادل
تجربیات و دانش در حیطه وظایف سازمانی،تعامل
با اتحادیه آرامس��تانهای کشور در راس��تای ارتقاء
روزافزون کیفی��ت خدمات از جمل��ه فعالیتهای
سازمان آرامستانهاست که بر اساس اساسنامه

اخبار »

وام قرض الحسنه  100میلیارد ریالی
بانک مهر اقتصاد به زلزله زدگان

بانک مهر اقتصاد در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود و
به منظور کمک به هموطنان زلزله زده غرب کشور  100میلیارد
ریال وام قرض الحسنه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مه��ر اقتصاد ،طی تفاهم نامه
س��ه جانبه میان این بانک ،بنیاد تعاون بس��یج و موسسه تامین
مس��کن بس��یجیان به افراد معرفی شده از س��وی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی تا س��قف  200میلیون ریال وام قرض الحسنه با
نرخ کارمزد  4درصد پرداخت شد.
بر اساس این گزارش کل اعتبار تخصیص یافته در این رابطه
 100میلیارد ریال و حداقل و حداکثر وام قرض الحسنه اعطایی
به هر یک از معرفی ش��دگان مع��ادل  50میلیون ری��ال تا 200
میلیون ریال با اقساط 60ماهه پرداخت شده است.
گفتنی اس��ت تا کنون تعداد  752فقره وام قرض الحسنه در
ش��هرها و روس��تاهای ثالث باباجانی ،گیالنغرب ،ازگله ،داری
زنگنه ،کورزان ،سرمست و سرپل ذهاب به هم میهنان زلزله زده
غرب کشور اعطاء شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
کرمانشاه خبر داد :

پروژههای ایمنسازی آموزشی مدارس
حاشیه راهها

به گ��زارش رواب��ط عمومی
اداره کل راه��داری و حم��ل
و نق��ل ج��ادهای کرمانش��اه
مهندس فریبرز کرمی با اش��اره
به بازگش��ایی مدارس و شروع
سال تحصیلی گفت :پروژههای
ایمنس��ازی مدارس حاش��یه
راهه��ای اس��تان در دو ح��وزه
آموزشی و فیزیکی توسط این اداره کل در سال جاری اجرا شد.
وی در راستای ایمنسازی آموزشی مدارس در استان اهدافی
همچون :ارتق��ای فرهنگ و دان��ش ترافیکی دان��ش آموزان،
آموزش نکات ایمنی جهت تردد دان��ش آموزان ،کاهش حوادث
در جادههای برونش��هری و روس��تایی و کاهش تلفات ناشی از
تصادفات کودکان دانست .
به گفت��ه وی ،تبیین ط��رح ایمنی ترافیک دان��ش آموزان و
شناسایی و تحلیل مسائل و مشکالت آنان هدف دیگر این پروژه
اس��ت که طرحهای مذکور تعداد  950نفر از دانش آموزان را در
سطح استان تحت پوشش قرار داده است .
کرمی همچنین اجرای پروژه ایمن س��ازی فیزیکی مدارس
در راستای کاهش حوادث رانندگی و تصادفات جادهای در مورد
مدارس حاش��یه راهها ،افزایش ایمنی مکانی مدارس با استفاده
از نصب عالئم نظیر  :تابلو ،خط نوش��ته و چشم گربهای دانست .
گفتنی است که طرح مذکور در  16محور مواصالتی استان اجرا
گردید.

سخنگوی آبفای اصفهان:

حداقل شدن آسیبهای کمبود آب
در گرو مدیریت مصرف است

ابالغی ش��ماره  ۷۲۳۹مورخ  ۱/۳/۱۳۹۶مشتمل
بر  ۸فصل و  ۲۸ماده و  ۱۰تبصره از س��وی سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کش��ور خدمات مربوط به
این حوزه معرفی شد .وی همچنین افزود :سازمان
مدیریت آرامس��تانهای ش��هرداری س��منان در
راس��تای انجام رسالت خود همواره س��عی در ارائه
به موقع خدمات مطلوب به مراجعان خانوادههای
متوفی داش��ته و اقدامات��ی نیز تاکن��ون در جهت
توسعه و بهسازی آرامستانها و ارتقای سطح کیفی
خدمات به ش��هروندان به انجام رسانده است که با
آغاز به کار رسمی سازمان مدیریت آرامستانها ،این
سازمان نیز به منظور گسترش و توسعه خدمات و
تس��کین خاطر مراجعین تمام توان خود را به کار
گرفته است.

به ميزباني اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي زرند انجام شد:

برگزارينخستيننشستهمانديشيراهدارانمنطقهشمالكرمان
اولين نشست همانديشي روساي ادارات ستادي وشهرستانهاي شمالي مركز استان كرمان با حضور
مدير كل ،معاونت راهداري ،كارشناسان ستادي ،مدير جامعه ايمن زرند ،پليس راه زرند وبه ميزباني اداره
راهداري وحمل ونقل جادهاي شهرستان زرند برگزار شد .مديركل راهداري و حمل و نقل جادهاي كرمان
هدف از برگزاري اين جلس��ه را آشنايي نزديكتر مسئولين و كارشناسان س��تادي اداره كل با مشكالت و
ظرفيتهاي ادارات شهرستانها و برنامهريزي بهتر جهت نيل به اهداف س��ازماني عنوان كرد و افزود :اين
نشس��تها جهت برنامه ريزي كلي در خصوص راهداري زمس��تاني با توجه به نزديك شدن فصل پایيز و
زمستان تدارك ديده شده است .مهندس سيد عليخاني افزود :با توجه به محدوديت اعتبارات ،بايد با استفاده
ازهنر مديريت ،امكانات موجود و توان فني راهداري ،بتوانيم بر مشكالت فائق آمده و حداكثر نيروي خود را
در پاييز و زمستان پيش رو بهكارگرفته تا مردم در س��فرهاي جادهاي با آسايش خاطر بيشتري در جادهها
تردد نمايند .دكتر احسان عراقي زاده معاون راهداري ادارهكل راهداري و حمل ونقل جادهاي استان گفت:
با توجه به پهناوري استان كرمان كه بيش از  12هزار كيلومتر راه آسفالت را در خود جاي داده است ،شاخص
تلفات استان نس��بت به كشور باال اس��ت .مهندس پورحبيبي تصريح كرد :عدم ش��روع به كار پيمانكاران
آسفالت ،س��رقت عالئم و چراغ ها،عدم وجود تخصيص اعتبار بهموقع و عدم وجود مجتمع هاي خدمات
رفاهي مناسب در حوزه زرند را از عمده مشكالت بخش راهداري شهرستان اعالم كرد.

اصفهان – پوستیندوز-
سخنگوی شرکت آب و فاضالب
اس��تان اصفهان گفت :مدیریت
مناب��ع آب یک��ی از موضوعات
مهم در مصرف بهینه آب است،
در واقع اگر بخواهیم آسیبهای
ناشی از کمبود آب را به حداقل
ممک��ن کاه��ش دهی��م بای��د
مدیریت مصرف را اعمال کنیم.
س��ید اکبر بنیطباء اظهار کرد :مدیریت اس��تان بخش��ی از
فعالیتها را برای دستگاههای اجرایی الزامآور کرد ،بهعنوان مثال
صنایع بزرگ را مکلف کرد از همین امس��ال اس��تفاده از آب تازه
برای سیس��تمهای فرایندی خود را کاه��ش داده و در یک دوره
زمانی دو تا سه س��اله پس��اب فاضالب را جایگزین آب تازه برای
این سیستمها کنند ،این اقدام و ابالغ خوب تا کنون نتایج خوبی
داشته است .وی با بیان اینکه در سالجاری دستگاههای اجرایی
باید تا  ۳۰درصد مص��رف آب را کاهش میدادند ،گفت :این مهم
توسط استاندار ابالغ شد و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نیز آموزشه��ای الزم را ارائه و راهکاره��ای کاهش مصرف آب
در ادارات را اع�لام کرد .بنیطباء خاطرنش��ان کرد :با همت یک
سازمان مردمنهاد ،جمعی متش��کل از متخصصان علوم رفتاری
در قالب جمع  ۳۵نفره آموزشه��ای الزم در حوزه آب را در تمام
دستگاههای اجرایی و آموزشی ،با ارائه راهکارهای اصالح سبک
زندگی ،چگونگی رفت��ار مصرف را بیان کردند که خوش��بختانه
تالش آنها مؤثر بوده است .وی برگزاری گردهمایی با هنرمندان،
روحانیون ،اصحاب رس��انه ،مدی��ران و کارشناس��ان واحدهای
آموزشی و درمانی برای ارائه راهکارهای کاهش مصرف را از دیگر
فعالیتهای انجام شده این ش��رکت عنوان کرد و گفت :شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان از هر ظرفیتی که احتمال میرفت
کالم آنها در جامعه نافذ باشد ،استفاده کرد و بهعنوان مثال ویژه
برنامه «جاری حی��ات» را برای پنجمین س��ال متوالی از طریق
رادیو اصفهان پخش میکند.
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