جمع آوری زباله در
ساری مکانیزه می
شود

ساری  -عضو شورای شهر ساری گفت :طرح مکانیزه کردن جمع آوری زباله ساری تا هفته آینده تکمیل میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،قاسم قاسم عصر شنبه در جلسه شورای شهر ساری با اشاره به اجرای طرح جمع آوری
مکانیزه زباله ساری اظهار داشت :طرح مکانیزه شدن جمع آوری زباله ساری تا هفته آینده به اتمام خواهد رسد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح مدیریت را بهتر و برای شــهرداری سودآور خواهد کرد ،از توجه شهردار ساری
برای تعیین وضعیت نیروهای شهرداری تقدیر کرد.علی اکبر زلیکانی نایب رئیس شورای شهر ساری نیز با بیان
اینکه طرح دو فوریتی سیســتم یکپارچه سازی شهرسازی و مالی برای شفافیت عملکرد شهرداری و دسترسی
آنالین اعضای شورای به اسناد ملی تصویب شد ،افزود :اجرای این طرح از سالها قبل مورد انتظار شورا بوده است.

کوتاه از اردبیل

لزوم خالقیت روابط عمومی در ایجاد
تعامل با مخاطبین در شرایط کنونی

عمومــی و طــی آیینی بــا حضور مدیــرکل بنــادر و دریانوردی اســتان
بوشــهر ،از مدیــر و کارکنــان روابــط عمومی بندربوشــهر،تجلیل شــد.
به گزارش روابط عمومی  ،در این نشســت صمیمی ســیاوش ارجمند زاده
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر ضمن تقدیــر از زحمات روابط
عمومی اداره کل ،گفت :با توجه به رســالت ســنگین و جایگاه حساســی که
نقــش روابط عمومی در هر دســتگاه اجرایی ایفا میکند لزوم بروز رســانی و
همگام شــدن با شــیوه های نوین ارتباطات باید بصورت جدی دنبال شود.
وی افــزود :شــعار تعیین شــده امســال تحت عنــوان «روابــط عمومی
هوشــمند ،انســان ســالم ،جامعه ســالم» خــود بیانگر نقش مهــم روابط
عمومــی هــا در فراینــد درون و بــرون ســازمانی هــر دســتگاه اجرایی
دارد ،از اینــرو اقدامــات مناســب و بــه وقــت در روابط عمومــی میتواند
موجــب پویایــی و عملکرد هرچه بهتر و بیشــتر دســتگاه مربوطه باشــد.
مدیــرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر عنوان کرد :در نحوه انتشــار
اخبــار و اطالع رســانی نیز به گونه ای عمل شــود که جدای از مشــتریان
و ذینفعــان  ،ســایر مردم جامعــه نیز درک مناســبی از اقدامــات صورت
گرفته در اداره کل داشــته باشــند و در انتشــار مطالب نیــز از ظرفیتهای
مجاز موجود در فضای رســانه ای کشــور به نحو احســن اســتفاده شود.
گفتنی اســت ،در ابتدای این نشســت ،مهندس راســتاد معــاون وزیر راه
و شــهر ســازی و مدیر عامل ســازمان بنــادر و دریانوردی نیــز به صورت
ویدیــو کنفرانــس بــا روابط عمومی هــای بنادر کشــور دیــدار و این روز
را به آنها تبریک گفتند

پژوهشکده پسته در سروستان فارس
ایجاد شود

شیراز -ایجاد پژوهشکده پسته در شهرستان سروستان راهکاری برای سمت
و سو دادن به این محصول کشاورزی با ارزآوری باالست.
خبرگزاری مهر  -سال گذشته کشاورزی در سروستان فارس بیش از  ۱۴هزار
تن پسته تر از باغات ثمری پسته برداشت شد که رکوردی برای این محصول
در فارس به شمار میرفت.
امســال نیز با توجه به اینکه پسته نیاز چندانی به آبیاری ندارد و محصولی کم
مصرف در آب به شــمار میرود انتظار میرود این رکورد برای اســتان فارس
افزایش یابد.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی سروســتان  ۳۵۰۰هکتار از باغات پسته استان
فارس در این شهرســتان قرار دارد و سال گذشته باغداران توانستند  ۱۴هزار
تن پسته خام تولید کنند.
شــاهرخ سامانی با بیان اینکه دریافت کد تولید پسته سالم از بازار بین المللی
این محصول ارزآور توسط تولید کننده پسته در سروستان انجام گرفت ،ادامه
داد :باغداران سروســتانی طی چند سال اخیر عالوه بر افزایش کمی و کیفی
تولید پسته توانستهاند کد  ICMپسته که به معنای محصول تولید شده سالم
است را از بازارهای بین المللی دریافت کنند.
مدیر جهاد کشــاورزی سروســتان با اعالم اینکه میانگین تولید پسته خشک
از هر هکتار در کشــور حدود  ۶۰۰تا  ۸۰۰کیلوگرم است ،متوسط تولید پسته
خشــک در هر هکتار از باغات سروستان  ۱۳۰۰کیلوگرم اعالم کرد که معادل
دو برابر متوسط تولید این محصول در سطح کشور است که این مورد یکی از
شاخصههای تولید پسته سروستان در سطح کشور به شمار میرود.
این در حالیســت که ســامانی اعالم کرد :رکورد تولید پسته در برخی باغات
خاص به  ۱۵هزار کیلوگرم در سال گذشته رسید.
با این حال افزایش  ۳برابری محصول پسته سروستان نتیجه آموزش ،حضور
متخصصین مطرح کشور در مزارع سروستان و رعایت اصول فنی و در نهایت
تالش همه جانبه باغداران سروستانی دانست.
این در حالیست که راه اندازی  ۱۱واحد فرآوری پسته در شهرستان سروستان
توانسته امکانات ضبط و فرآوری این محصول را فراهم کند.
از ســویی  ۱۱ترمینال فعال و مجهز در حال ارائه خدمات فرآوری است که از
ظرفیت حدود  ۴۰درصد آنها استفاده میشود و این مراکز توان ضبط و فرآوری
پسته شهرستانهای اطراف را نیز دارند.کاهش چشمگیر کاشت صیفی جات و
تبدیل مزارع کشاورزی به باغات پسته ،گل محمدی و کاشت گیاهان کم آب
بر و پربازده نظیر کینوا و زعفران با سودآوری بسیار خوب و کاهش هزینههای
تولید در امر کشاورزی ،سروستان را به یکی از شهرستانهای موفق در مساله
تغییر الگوی کشت تبدیل کرده و این مهم منجر به بهره وری و در عین حال
حفظ منابع آب و خاک این شهرستان کرده است.
با این حال ایجاد پژوهشــکده پسته در شهرســتان سروستان راهکاری برای
سمت و سو دادن به این کاالی کشاورزی با ارزش است.
یک باغدار نمونه که توانسته از برداشت پسته در سروستان رکوردی در کشور
به ثبت برساند گفت :برای کاهش مصرف آب ،استفاده از اتوماسیون و آبیاری
هوشــمند ،الگوی کشت در مناطق مستعد ،از زراعتهای پر آب بر به تولیدات
باغی کم آب بر با ارزش اقتصادی باال تغییر و از ظرفیت تولید غالت در کشت
دیم با آبیاری تکمیلی استفاده میشود.
محمدباقر شــیخ االســامی که ســال گذشــته با تولید  ۱۳تن پســته در
هکتار رکورددار تولید این محصول در کشــور شــد ،افزود :اســتفاده از ارقام
مناســب و رعایت تناســب کشــت ارقام گرده زا ،تغذیه باغ بر اســاس نیاز
کــودی گیاه با توجه بــه نتایج آزمون خــاک ،عملکرد باال و کاشــت ارقام
مناســب با توجه به زمان برداشــت از شــاخصهای انتخاب به عنوان پسته
کار نمونه ملی است.
وی با این حال توســعه روزافزون پســته در اســتان فارس را نیازمند ایجاد
پژوهشــکده پسته در شهرســتان سروستان دانســت و گفت :در حال حاضر
پژوهشــکده پسته کشور در شهر رفســنجان قرار دارد که به دلیل مسافت و
تفاوتهای اقلیمی توانایی پشــتیبانی علمی و فنی باغهای اســتان فارس را
ندارد.
این باغدار سروستانی ،ادامه داد :ایجاد مرکز راهبردی پسته در سروستان قطع ًا
ارتقای راندمان تولید را فراهم کرده و در نتیجه حفاظت از منابع آب و افزایش
درآمد بهره برداران این حوزه را به دنبال خواهد داشت.

تهیه  ۲۳۰۰تبلت
برای دانشآموزان
نیازمند

ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان گفت :قول داده بودیم که تعدادی تبلت برای دانش آموزانی که به دلیل نداشتن
امکانات الزم امکان ارتباط با شــبکه شــاد را ندارند ،تهیه کنیم؛ تقریبا  ۲هزار و  ۳۰۰تبلت را در حال آماده کردن
هســتیم تا میان این دانش آمــوزان توزیع کنیم و  ۷۰۰تبلت مابقی را نیز فراهم خواهیم کرد.غالمرضا شــریعتی
امروز ( ۲۷اردیبهشت) در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد :کرونا بخشهای مختلف را
تحت تاثیر خود قرار داده و چالش جهانی برای آموزش ایجاد کرده اســت .اگرچه قبال آموزش از طریق اینترنت و
روشهای نوین یک آپشن و اختیاری بود اما اکنون مجبور به انجام آن هستیم.وی ادامه داد :اگرچه آموزش از راه
دور جای حضوری را نمیگیرد اما می تواند مســائل اصلی را تحت پوشش خود قرار دهد و فعال راهی جز آموزش
مجازی نداریم که خوشبختانه در استان ما به خوبی پیش رفته است.

کولیوند شهردار مالرد:

گره ترافیکی شهر مالرد مرتفع خواهد شد

شــهردار مالرد گفت:با کلنگ
زنی دو پــروژه مهــم تقاطع
غیر هم ســطح ،گره ترافیکی
شــهر مالرد مرتفع خواهد شد.
کولیونــد ادامــه داد :دو پروژه
ارزنده تقاطع غیر هم سطح سه
راهی مارلیک و چهار راه مالرد
که در دســتور کار شهرداری
قرار دارد که انشــاهلل با کلنگ
زنی و بهره برداری ازاین طرح
ها یکــی از معضالت چندین
ســاله شــهر مالرد در حوزه
ترافیک شهری مرتفع می شود.
وی توجه به موضوع ترافیک و
تسهیل در تردد عبور و مرور در
شهر مالرد را از جمله اولویتهای
برنامه های مدیریت شــهری
برشــمرد و دراین بــاره اظهار
داشــت:همانطور که می دانید
محدوده ســه راهی مارلیک و
چهــار راه مالرد طی ســنوات
گذشــته یکــی از گــره های
ترافیکی شــهر مالرد شناخته
شــده اند و شــهرداری مالرد

در حــال حاضر بــا تخصیص
اعتبارمناســب در حال طراحی
تقاطع غیر هم ســطح در سه
راهی مارلیک می باشــد که
انشــاهلل پس از تایید طرح در
مراجع بــاال دســتی عملیات
اجرایــی احــداث تقاطع غیر
همسطح اجرایی خواهد شد و

با توجه به اهمیت و حساسیت
پروژه تــاش خواهیــم کرد
که بــا اســتفاده از تکنولوژی
هــای نوین احــداث تقاطع را
در ســریع ترین زمان ممکن
به بهــر بــرداری برســایم.
شهردار مالرد به پروژه تقاطع
غیر هم ســطح چهار راه مالرد

اشــاره کــرد و ادامــه داد :در
خصوص تقاطع غیر هم سطح
چهار راه مالرد نیز مطالعات آن
همزمان بــا احداث تقاطع غیر
هم سطح ســه راهی مارلیک
انجام خواهد شد .
بــا توجــه بــه اینکــه محور
چیتگریک محــور مواصالتی
بیــن چنــد شهرســتان و راه
ارتباطی به چند اســتان کشور
می باشــد از ویژگــی خاصی
برخوردار اســت و در صورت
تخصیص و جــذب اعتبارات
ملــی می تواند گــره ترافیکی
آن محــدوده را مرتفــع نماید.
کولیوند تصریح کرد :شهرداری
در نظــر دارد در برنامــه کوتاه
مدت خود نسبت به ساماندهی
ترافیکی و دید و منظر محدوده
چهار راه مــارد طرح هایی را
اجرا نماید کــه میتواند در حل
مشکل پارک سوار و همچنین
آراستگی ورودی شهر کارگشا
باشــد .از دیگــر برنامه های

ترافیکی شــهرداری میتوان به
شــروع مطالعات طــرح جامع
ترافیکی شهر و ایجاد لوپ های
ترافیکــی و احداث معابر جدید
ماننــد ،اتصال بلــوار مطهری
شــرقی به میدان نیایش ،ادامه
بلــوار جمور به ســمت محور
چیتگر ،ســاماندهی بلوار آیت
اهلل رفسنجانی با ایجادروشنایی،
نصب عالئم و تابلوهای مسیر
و چند مورد اصالح هندسی در
برنامه های آتی این شهرداری
در ســال  ۹۹اشــاره کــرد.
وی یــاد آور شــد :برنامــه
امکانسنجی و طراحی پیاده راه
مشتمل بر مســیر تندرستی و
مسیر دوچرخه سواری در بلوار
های رسول اکرم(ص) به طول
 ۱۰کیلومتر و بلوار حاج قاســم
سلیمانی و بلوار ارغوان از دیگر
برنامه های این شهرداری می
باشد که در حال حاضر توسط
معاونت امور زیر بنایی و ترافیک
در دست اقدام می باشد.

لکه گیری و روکش آسفالت معابر فرعی یکی از اولویت های شهرداری مالرد است

شــهردار مــارد از روکــش معابــر و کوچــه های
فرعــی و تعریض جــداول و انهــار و ایجاد کفپوش
معابربــا اعتباری بالغ بر چهل میلیــارد ریال خبر داد.
کولیونــد از برنامــه جامع بــرای ترمیــم و روکش
آســفالت معابر اصلی شــهر خبــر داد و گفت:ایجاد
نهضت روکش آســفالت معابر اصلی شــهر دردستور

کار اســت که انشــاءاهلل از اواســط خرداد ماه شروع
خواهد شــد و با اتمام عملیات معابر شــهر نسبت به
وضعیت کنونی در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.
وی ادامــه داد :لکه گیری و روکش آســفالت معابر
فرعی هم جزء اولویت های شــهرداری اســت که در
حال حاضر توســط هشــت اکیپ در سطح محالت
بــا اعتباری بالغ بر بیســت میلیارد ریال مشــغول به
کارند که انشــاهلل با تخصیص اعتبــار چهل میلیارد
ریــال دیگــر این پروژه با ســرعت بــا هدف جلب
رضایــت عمــوم شــهروندان ادامه خواهد داشــت.
شــهردار مالرد تصریح کرد :روکــش معابر و کوچه
هــای فرعی و تعریض جداول و انهار و ایجاد کفپوش
معابر اصلی هــم با اعتباری بالغ بر چهل میلیارد ریال
از دیگر برنامه های جاری شــهرداری می باشد که به
عنوان خدمتی شایســته به محضر مردم شریف شهر

مالرد تقدیم خواهد شــد  ،در اجــرای این برنامه ها
ســعی برآن شده است که خدمات عمرانی به صورت
مناسب و عادالنه در چهار محله اصلی شهرارائه گردد.
وی یاد آور شــد :در حوزه دید و منظر شهر هم سعی
شده با استفاده از ظرفیت مشاوران ذیصالح نسبت به
بازپیرایی فضای شهراقدام شود از جمله این پروژه ها
می توان به تبدیــل کندرو بلوار ارغوان به پیاده راه و
بازپیرایی بلوار رسول اکرم (ص) اشاره کرد که مطالعات
امکانسنجی آن در دست اقدام میباشد ،حذف تیر برق
های وسط بلوار حضرت رسول اکرم ( ص) در اجرای
مناسب سازی دید و منظر شــهروندان از دیگر پروژه
های این برنامه میباشــد که تاکنون  ۱۲۰۰متر از کل
مسیر  ۵کیلومتری با اعتباری بالغ بر  ۲۵میلیارد ریال
به همراه نور پردازی اجرا شده است.
خبرنگار:معصومه شکرانی

روابط عمومی بهزیستی پل ارتباطی موثر با تشکل های مردم نهاد

بــه گــزارش روح اله عبدالعلــی زاده خبرنــگار ما از
تبریــز ،سرپرســت اداره کل بهزیســتی آذربایجــان
شــرقی ،فعالیتهای متنوع فرهنگی -اجتماعی کانون
ناشــنوایان را حاکی از پویایی این کانون عنوان کرد.
دکتر فرگل صحاف در نشست با رئیس و اعضای هیات
مدیره کانون ناشــنوایان  ،از تهیه و توزیع بسته های
حمایتی بین اقشار نیازمند تحت پوشش بهزیستی استان
قدردانی نموده و فعالیتهای جدید کانون را نشانگر فعالیت
تخصصی و پویایی کانون ناشــنوایان اســتان دانست.
رئیس هیات مدیره ناشــنوایان استان نیز ضمن آرزوی
قبولی طاعات و عبادات  ،عملکرد اداره کل بهزیســتی
اســتان را در چند ماه اخیر بسیار مطلوب توصیف و

ابراز داشــت :در حال حاضر شــاهد تحوالت بســیار
مثبتی در حوزه های مختلف بهزیســتی می باشیم .
محمــد رمضانی ضمــن تبریــک روز روابط عمومی
و ارتباطــات از رئیس و کارشناســان روابط عمومی

بــا اهدای لــوح و تندیس ،تجلیــل و روابط عمومی
بهزیســتی   آذربایجــان شــرقی را پــل ارتباطــی
مطمئــن با ســایر ســازمانها دانســته و وظایف این
واحــد را آگاهانــه و بســیار حائز اهمیت برشــمرد.
وی پویایی روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی
را مایه مباهات دانســت و حفظ چهره معنوی سازمان
بهزیســتی و تبیین عملکرد انجام یافته را از فعالیتهای
بســیار مطلوب اداره کل بهزیستی اســتان برشمرد و
تحرک ،همراهی ،نشــاط و کارایــی را از ویژگی های
برجســته روابط عمومی بهزیســتی آذربایجان شرقی
برشمرد .وی همچنین خواستار توسعه همکاری ها در
راستای پیشرفت و تعالی سازمان شد.

جبران ضرر مهدهای کودک تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان

بــه گــزارش خبرنــگار مــا ملیحه
عبدالعلــی زاده از تبریــز؛
سرپرســت اداره کل بهزیســتی
آذربایجان شــرقی از ارایه تسهیالت
وام  ۱۲تــا  ۱۶میلیــون تومانــی به
مهدهــای کــودک غیــر دولتی به
ازای حفظ اشــتغال هر پرســنل که
به منظور قطع زنجیــره انتقال کرونا
از اســفندماه تعطیل هستند خبر داد.
دکتر فــرگل صحاف با بیــان اینکه
مهدهــای کــودک غیردولتــی می
توانند مــدارک خود را جهت دریافت
تسهیالت به مراجع ذی صالح ارائه
دهند ؛ افزود  :بــا پیگیریهای رییس
سازمان بهزیستی کشور و قرار گرفتن
مهدهای کودک در لیســت مشاغل
آســیب دیده از کرونا ،تخصیص این
تســهیالت برای مهدهــای کودک
غیر دولتــی که به عنوان کســب و
کارهای واجد شــرایط تحت شمول
گروه مراکز و مجتمع های فرهنگی
و آموزشــی تشــخیص داده شده و

نیــز در راســتای حفظ اشــتغال هر
یک از پرســنلی کــه در مهد کودک
فعالیــت می کردند انجام می شــود.
وی همچنیــن افــزود  :طبق اعالم
معاونــت اقتصادی رئیــس جمهور،
مهدهای کودک غیر دولتی می توانند
از امتیــاز تنفس ســه ماهه پرداخت
اقســاط بانکی هم بهرهمند شــوند.
از این رو متقاضیــان برخورداری از
امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط

بانکی می توانند درخواست خود را به
اداره کل بهزیستی استان ارائه دهند
تا در صورت تایید از سوی این اداره
کل موارد به بانک مرکزی اعالم شود.
بیمه بیکاری برای کارکنان مهدهای
کودکی که شغل خود را از دست دادند
صحــاف همچنین افزود  :پرســنل
شــاغل در مهدهــای کــودک که
نتوانستند شــغل خود را حفظ کنند و
همچنان شــاغل در مهدکودک باقی

بمانند میتوانند از مزایای قانون بیمه
بیکاری در ایام تعطیل به دلیل شیوع
کرونا با لحاظ شرایط الزم پس از ثبت
نام در سامانه مربوطه بهرهمند شوند.
بخشش اجاره بهای  164مهدکودک
در اســتان در قالــب پویش همدلی
بخشش اجاره بهای  164مهدکودک
در سطح استان از سوی مالکین خیر
در قالب پویش همدلی از سایر نکاتی
بود که سرپرست اداره کل بهزیستی
اســتان به آن اشــاره نمود .در این
پویش مالکیــن خیر اجاره بهای چند
ماهه مهدهای کودک مستاجر خودر
را در راســتای کمک بــه آموزش
آینده ســازان در دوران شیوع کرونا
و محافظت از اشتغال افراد شاغل در
مهدهای کودک بخشــیدند و ادارات
آموزش و پرورش چندین شهرستان
نیز با پیوســتن به این پویش دغدغه
همیشــگی خویش را کــه آموزش
دائمــی فرزندان ایران زمین اســت
اثبات نمودند.

مشکل تامين آب شرب 30هزار روستايي در شهرستان تربت جام رفع شد
مدير امور آب و فاضالب شهرســتان
تربت جام اعالم کرد :از زمان اجراي
طرح يک پارچه ســازي شرکت هاي
آب وفاضالب شــهري و روستايي(دو
ماه گذشته) و در نتيجه اقدامات انجام
شده مشــکل تامين آب 30هزار نفر
از روســتاييان شهرســتان رفع شده
است.محســن عبدالهي اين اقدامات
را شــامل ويدئومتري و احياي چاه ،
اجاره آب کشاورزي  ،مهندسي مجدد

الکتروپمپ  ،تجهيز و حفرچاه  ،لوله
گذاري و توسعه شــبکه اعالم کرد.
وي براجــراي پروژه هاي آبرســاني
و حفــر  ،تجهيز  ،احيــا و جابجايي
چــاه و اصالح و بازســازي شــبکه
توزيــع آب در برخي روســتاها تاکيد
و تحقــق آنهــا را در تامين آب ديگر
مناطق روســتايي مهم ارزيابي کرد.
وي همچنيــن از اقــدام جهــادي
روستائيان درايجاد ديوار ساحلي براي

جلوگيري از خسارت احتمالي سيل به
تاسيسات آب خبرداد و افزود :در اين
عمليات  ،منبع تامين آب و تاسيسات
آبرساني (مخزن وپمپاژ و  ) ...با احداث
ديــوار ســاحلي و اجــراي خاکريز و
انحراف ســيالب  ،ايمن سازي شد.
عبدالهــي بااشــاره بــه بازديد هاي
ميدانــي از مناطق روســتايي  ،يکي
از مشــکالت را عدم همکاري مردم
درواگذاري زمين براي حفرچاه عنوان

کرد و ازمســئولين محلي ومعتمدين
روستاها خواست همکاري الزم در اين
خصوص و صرفــه جويي در مصرف
آب بــه منظور گذرازبحــران کم آبي
تابستان پيش رو را با آبفا داشته باشند.

شهرستان
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تجهیز  ۸۰درصد ناوگان تاکسیرانی
اصفهان به بارکدخوان تا پایان سال

اصفهان  -شــهردار اصفهان گفت:در حال حاضر نصب بارکدخوان روی  ۵۰۰تاکسی
شهر اصفهان اجرا شده است و تا پایان سال در راستای هوشمند سازی ،حدود  ۸۰درصد
تاکسی ها مجهز به بارکدخوان می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان ،قدرت
اهلل نوروزی اظهار داشــت :با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرده بود ،هفته گذشته
با تالش ســازمان تاکسیرانی امکان پرداخت کرایه تاکسی به صورت الکترونیکی و با
اســتفاده از بارکد خوان (  ) QRدر اصفهان فراهم شــد که افزایش ضریب ایمنی،
جلوگیــری از برخورد فیزیکی در رد و بدل کردن اســکناس به خصوص در شــرایط
کرونایی ،افزایش بهره وری و چابک سازی ناوگان از اهداف این طرح است.
وی گفــت :نکته مهم در اجرای این طرح این اســت که راننده تاکســی برای ایجاد
زیرساخت این طرح نباید هزینهای بپردازد چراکه در این طرح این شرکت مجری است
که هزینه سخت افزاری طرح را پرداخت میکند.
نوروزی افزود :امیدوارم این طرح مورد استفاده شهروندان قرار گیرد و تاکسیرانان شریف
از شیوه اجرای طرح رضایت کامل داشته باشند .تاکسیرانان هم نظرات خود را منتقل
کنند تا اگر مشکلی وجود داشت ،برطرف شود.
وی تصریح کرد :این طرح در حال حاضر روی  ۵۰۰تاکســی اجرا شــده اســت و تا
پایان سال در راستای هوشمند سازی حدود  ۸۰درصد تاکسیها مجهز به بارکدخوان
میشوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مانند هفتههای گذشته از شهروندان درخواست میکنم
حفظ فاصله فیزیکی در مراســمها ،حمل و نقل عمومی و فضاهای شهری را رعایت
کنند ،اظهار کرد :بعض ًا دیده میشود که شهروندان ماسک و دستکش را در معابر رها
میکنند که این امر به شدت برای سالمت همه شهروندان و پاکبانان شریف خطر دارد.
وی ادامه داد :سال گذشته و قبل از پایان سال ۷۵ ،اتوبوس جدید خریداری کردیم که
وارد اصفهان شده و به زودی مورد بهره برداری قرار میگیرد.
شــهردار اصفهان تصریح کرد :این کار اقدام بسیار مهمی بود چراکه در سال گذشته
اتوبوسی برای خرید وجود نداشت اما ما اوراق مشارکت برای خرید داشتیم که نقد شده
بود و شهر اصفهان تنها شهری بود که توانست این اقدام را انجام دهد.
وی با اشــاره به اینکه این اتوبوسها به زودی وارد ناوگان اتوبوسرانی میشود ،اظهار
کرد :با توجه به اینکه هم اکنون به علت شــیوع کرونا اســتفاده کمتری از اتوبوسها
میشود ،ما هنوز این تعداد را وارد ناوگان نکردهایم.
شــهردار اصفهان با تبریک روز ارتباطات را به همه فعاالن ارتباطات در شهر اصفهان
تاکید کرد :ارتباطات در مدیریت بحرانهایی مانند کرونا از لحاظ اهمیت و همراه سازی
مردم ،اطالع رســانی ،تفهیم افکار عمومی ،امید بخشی به جامعه ،آموزش و فرهنگ
سازی برای شهروندان در راستای قطع زنجیره کرونا بسیار مؤثر بوده و کارکرد ویژه ای
دارد و قطع ًا نقش رسانهها ،فعاالن ارتباطات و روابط عمومیها که در خطوط اول تالش
در شرایط کرونا بودند ،بسیار مهم است.
شهردار اصفهان اضافه کرد :آتش نشانان ،نیروهای عملیاتی و امدادی اصفهان در چند
حریق ســنگین در روزهای گذشته تالشهای زیادی کردند ،یکی از این موارد حریق
لباس فروشی در چهارباغ و یکی هم در مجتمع  ۱۲طبقه در خیابان حکیم شفائی بود که
اگر حضور و مهار به موقع از سوی آتش نشانان نبود قطع ًا صدمات بیشتری وارد میشد.
وی افزود :از همه مدیران شــهری میخواهم در مورد همه ابعاد این دو حادثه بررسی
ویژه صورت گیرد و از درسهایی که این دو حادثه میتواند برای پیشگیری بهتر حوادث
برای ما داشته باشد ،استفاده کنند.

پرچمداری استان مرکزی در توانمندسازی
نیروی کار برای بخش تولید

اراک -معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :اســتان مرکزی از موقعیت خوب
اشتغالزایی در صنعت ،خدمات و کشاورزی برخوردار است و میتواند پرچمدار حرکت
نوین در مهارت و توانمندسازی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر ،علیاوسط هاشمی روز شنبه در جمع خبرنگاران در اراک ،اظهار
کرد :استان مرکزی از موقعیت خوب و قدرت اشتغالزایی در سه بخش صنعت ،خدمات
و کشــاورزی خوب و نیروهای ماهر برخوردار است و بر این اساس میتواند پرچمدار
حرکت نوین در مهارت و توانمندسازی باشد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه از استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت یاد میشود
باید برای کشور حرفها و نگرشهای نو و تازه داشته باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گفت :سرعت شگرف تکنولوژی به نحوی
است که بی توجهی به آن ممکن است هدر رفت موقعیتها را به دنبال داشته باشد و
هر استانی که صنعتی تر است باید به آثار پیشرفتها قوتها و تهدیدها و ضعفها در
این حوزه بیشتر توجه کند.
هاشــمی بیان کرد :میتوان بــا بهکارگیری نیروی توانمند و متناســب با نیاز زمان
اساسیترین نقش را در پیشگیری از بین رفتن ظرفیتها به همراه آورد.
وی با اشــاره به توافقهای به عمل آمده با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معاون و کشاورزی
اراک گفت :پشتوانه این توافقهای قوانین کشور و آموزش فنی و حرفهای کشور است
و براســاس قانون مالیات تمامی کارگاهها و مراکز تولیدی و صنعتی کشــور و تمامی
ســازمانهایی که سهمی را برای تربیت نیروی انسانی در مسیر توانمندی و خالقیت
بگذارند ،به گواهی ســازمان فنی و حرفهای ،آن بخش از هزینههای آنها از پرداخت
مالیات معاف است.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد :سندی که پارلمان بخش خصوصی
در استان مرکزی برای بخش معادن ،بازرگانی و صنعت در نظر گرفته است ،در آینده
مبنای تربیت نیروی ماهر خواهد بود.
هاشــمی عنوان کرد :براســاس توافق با اتاق بازرگانی اراک مقرر شد ،اختیار شورای
ســایق حرفهای و سنجش مهارت ســازمان آموزش فنی و حرفهای با تمرکززدایی
به اتاق بازرگانی اراک داده شــود تا شورایی را در این حوزه از نخبگان تشکیل دهد تا
کار ســایق حرفهای و سنجش را در سطح استادکاران و مربیان انجام دهد و پس از
سنجش ،گواهی استادی برای آنها صادر شود که بتوانند از مزیت ایجاد آموزشگاهها
استفاده کنند.
وی افــزود :به هر فــردی که میخواهد در حوزه تولید در ســطح صنایع کارگاهی و
تولیــدی نقش ایفــا کند و اکنــون فاقد گواهی ســنجش فنی و حرفهای اســت،
در صــورت تأییــد مهــارت آنها از ســوی این شــورا گواهی فنــی و حرفهای به
آنها اعطا میشود.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه گواهینامه فنی و حرفهای دارای اعتبار جهانی است و
هر فرد ماهر و توانمندی که کارفرما باشد موقعیت جهانی دارد ،گفت :از مسئوالن استان
مرکــزی انتظار میرود که بهدلیل وجود صنایع مادر ،تربیت نیروی ماهر را بهگونهای
انجام بدهند که ســرریز آن به سایر استانها و کشورها وارد شود تا هیچ ایرانی ،مقیم
خارج از ایران در جستجوی کار با ذلت و سختی نباشد.
هاشمی اضافه کرد :بخشی از مراکز صنعتی که واحد آموزشی راه اندازی کردند ،تقاضا
میشود با دریافت مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای واحد آموزشی خود را قانونی
کنند و کارآموزان را با اســتفاده از توان سختافزاری سازمان آموزش داده تا به آنها
گواهینامه معتبر اعطا شود.
هاشــمی تاکید کرد :با وجود اینکه استان مرکزی از استانهای توسعهیافته در عرصه
صنعت با عناوین بزرگ است ،اما از ضعف نیروی غیرماهر رنج میبرد که این مشکل
نشــان میدهد با وجود سرمایهگذاری ،پیوســت نیروی انسانی وجود ندارد و رفع این
مشکل باید در دستور کار قرار بگیرد.

