دریچه
در شرکت گاز گیالن برای دومین سال پیاپی
محقق شد؛

کسب تندیس بلورین ارزیابی
سرآمدی و بهبود شرکت

کمکهای مالی دولت به مترو قطرهچکانی است

همدلی مؤمنانه  40میلیاردی خیرین بهزیستی

کرج  /زری اسفندفر :رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای اسالمی شهر کرج گفت :متاسفانه حمایتهای مالی دولت از قطار
شهری قطرهچکانی تخصیص مییابد و در بحث سهمیه اوراق مشارکت نیز به سایر شهرهای دارای پروژه مترو مبلغ بیشتری اختصاص
یافته و سهم شهر به خوبی رعایت نشده است .محمدحسین خلیلی اردکانی اظهار کرد :چنانچه استانداری جلسه کمیسیون ماده پنج
را به مدت چند ساعت و مختص بررسی مسائل مترو برگزار کند ،میتواند تأثیر بسزایی در سرنوشت شهر داشته باشد و موافقت یا عدم
موافقت با احداث مجتمعهای تجاری در ایستگاههای مترو میتواند زمان افتتاح مترو را مشخص کند! وی خواستار همکاری بیشتر
فرمانداری و سایر دستگاهها با شهرداری کرج در بحث ساماندهی مشاغل زیانآور شد و ادامه داد :مشاغل زیانآور یکی از منابع آلودگی
صوتی و بصری شهر هستند و رفع آنها از دغدغهها و مطالبات جدی شهروندی از مدیریت شهری به شمار میرود.

تبریز  /ملیحه عبدالعلیزاده :مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی از کمک  40میلیارد ریالی مردم خیر استان در دهه اول رمضان
خبر داد .فرگل صحاف گفت :در راستای جذب مشارکتهای مردمی ،نامه کمپین همدلی مؤمنانه به کلیه شهرستانها ارسال و از طریق
طراحی و انتشار پوستر کمپین مذکور نصب بنر ،اطالعرسانی از طریق رسانههای گروهی توسط سرپرست اداره کل و مشارکتهای
مردمی و روسای شهرستانها ،ترغیب و تشویق خیرین جهت اهدای هزینه ضیافت افطار رمضان به اقشار نیازمند تحت پوشش در قالب
جیره خشک مواد غذایی و اقالم بهداشتی و اطالعرسانی به خیرین و مؤسسات خیریه و افراد معتمد در کلیه شهرستانها انجام شد.
مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی افزود :نتیجه تالشهای همکاران و نیات خیرخواهانه مردم استان یک میلیارد و دویست میلیون
ریال کمک نقدی و حدود سی و نه میلیارد ریال کمکهای غیرنقدی مردم مؤمن و خیر استان است.
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گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

در جشنواره امتنان؛

ایران خودرو خراسان به عنوان
واحد نمونه برگزیده شد
مشهد  /گروه استان ها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

همزمان با هفته کار و کارگر از شرکت ایران خودرو
خراسان به عنوان واحد نمونه خراسانرضوی در
سال  1398در سی و یکمین جشنواره «امتنان»
تقدیر شد .در آیین پایانی سی و یکمین جشنواره
امتنان که با حضور علیرضا رزمحسینی استاندار
خراسانرضوی در محل اســتانداری برگزار شد،
از زاهدیفرد مدیرعامل ایران خودرو خراســان
و همچنین نمایندگان گــروه کار نمونه با اهدای
تندیس و لــوح تقدیر تجلیل شــد .همچنین در
این مراسم آقایان سیدحامد حســینی صالح به
نمایندگی از گروه کار این شرکت به جهت ساخت
دستگاه سلفشوی تمام اتوماتیک و احمد فهیمی
برای ساحت دستگاه آنالیز و کنترل کیفیت رنگ
خودرو از شرکت ایران خودرو خراسان به ترتیب
به عنوان گروه کار نمونه و کارگر نمونه در ســال
 98انتخاب شدند .این مراسم به منظور معرفی و
تجلیل از کارگران ،گروههای کار و واحدهای نمونه
سال  1398خراسانرضوی با رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی در دوران مقابله با ویروس کرونا برپا شد.
گفتنی است؛ شرکت ایران خودرو خراسان برای
ششمین ســال متوالی به عنوان واحد نمونه این
جشنواره انتخاب شد.
شهردار اصفهان خبر داد:

تمهیدات شهرداری اصفهان برای
حمایت از مستاجران

اصفهان  /گروه استانها :شهردار اصفهان گفت:
شهرداری اصفهان برای مستاجران و پیمانکاران
خود که به علت شــیوع کرونا متضرر شــدهاند و
نتوانســتهاند بهرهبرداری الزم را داشــته باشند،
تمهیداتی را در نظر گرفته است .قدرتاله نوروزی
در ادامه افــزود :هفته فرهنگی اصفهان امســال
متفاوت با سالهای قبل و به شکل مجازی بود .سال
گذشته هم برنامههای خوبی پیشبینی شد ،اما به
علت سیلی که برای هموطنانمان در چندین استان
کشور رخ داد و به منظور همدردی با ایران برنامهها
را متناســب با آن اتفاق برگزار کردیم .وی گفت:
امسال هم شاهد بودیم گلکاری نوروز در سطح شهر
دو برابر و شهر بسیار زیبا شده بود ،اما کرونا نظم را به
هم ریخت و اخالل ایجاد کرد که از همین رو ناگزیر
شــدیم برنامههای فرهنگی را تغییر دهیم و این
تهدید را در فضای فرهنگی به فرصت تبدیل کنیم.
شهردار اصفهان ادامه داد :بر همین اساس  95عنوان
برنامه مجازی حول چهار محور سالمت جسمی،
روانی ،معنوی و اجتماعی اجرا شد که مورد استقبال
مردم قرار گرفت .وی در ادامه افزود :هماکنون در
ماه مبارک رمضان بازارهای کوثر از ساعت  8صبح
تا  10شب در خدمت مردم است و نیازهای مردم در
این بازارها فراهم شده است و با وجود شرایط سخت
کارها خوب به پیش میرود .نوروزی با اشــاره به
اینکه طی هفته گذشته در یک روز چندین جلسه
مهم کشــوری را دنبال کردیم ،اظهــار کرد :برای
پیشبرد امور شهر با وزیر راه و مدیران قرارگاه خاتم
االنبیا دیدارهای جداگانهای داشتیم و در رابطه با
خط دوم مترو و تراموا که درصدد هستیم اصفهان از
آن بهرهمند شود ،مذاکراتی انجام دادیم.
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Provinces

رئیس پلیس استان اصفهان اعالم کرد:

برخوردبااراذلواوباشخطقرمزپلیساصفهان
یلدا توکلی  /گروه استان ها
tavakoli.yalda11@gmail.com

اگر چه طرح جمعآوری معتادان متجاهر
در قالــب طرح آرامش به خاطر شــیوع
ویروس کرونا اجرا نشــد ،اما پلیس این
آمادگی را دارد تا آنها را جمعآوری کند.
این مطلب را رئیس پلیس استان اصفهان
اعالم کرد و در گفتوگو با «نســلفردا»
گفت :هر سال پیش از شروع سال جدید
مأموریت جمعآوری معتادان متجاهر را
در قالب طرح آرامش داریم ،اما این طرح
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا اجرا
نشــد ،ولی پلیــس اصفهــان آمادگی
جمعآوری معتادان متجاهر را دارد ،اما
نگهداری از آنها با پلیس نیست ،بنابراین
اگر دستگاهها اعالم آمادگی کنند ،ما هم
به فوریت جمعآوری خواهیم کرد.
افزایش  18درصدی قدرت
کشف
ســردار مهدی معصومبیگی به عملکرد
 40روزه نیروی انتظامی استان اصفهان
اشاره و اظهار کرد :تمرکز بر مقابله بیامان
با قاچاقچیان مواد مخــدر ،افزایش نظم
ترافیکی و هوشمندســازی پلیس برای
مقابله با قاچاق کاال و برخورد با سارقان
و افزایش قدرت کشــف پلیس در سال
جدید دنبال میشــود .در حوزه برخورد
و دستگیری ســارقان نیز با افزایش ۱۹
درصدی روبهرو بودهایم .فرمانده انتظامی
استان اصفهان با بیان اینکه عمده باندهای
سرقت در استان اصفهان مربوط به سرقت

عکس :نسل فردا

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم کسب
تندیس بلورین سرآمدی و بهبود مستمر شرکت
ملی گاز خاطر نشــان کرد :این مهم با تالش همه
پرسنل شرکت گاز برای دومین سال پیاپی محقق
شده است .حسین اکبر با اشــاره به فعالیتهای
کیفی شرکت گاز استان گیالن در حوزه استقرار
سیســتمهای مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی
گفت :گاز گیالن از ســال  1382تــاش کرده تا
رویکرد فرآیند محوری را در شرکت جاری کند و
در این راستا توانسته موفقیتهای چشمگیری به
دســت آورد .وی هدف از حضور شرکت گاز را در
جایزه ســرآمدی ،یادگیــری از مدلها در جهت
ارتقای سطح رضایتمندی مشترکان عنوان کرد و
افزود :گاز گیالن با استقرار و توسعه سیستمهای
مدیریتی و توجه به نیازهــا و انتظارات ذینفعان
خود توانسته است فرآیندها و نتایج عملکردی را
بهبود شایانی بخشد .مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن در خاتمه با تاکید بر ارتقای مستمر سطح
کیفی خدمات و بهرهوری هرچه بیشتر فرآیندهای
سازمان گفت :برای تعالی سقفی وجود ندارد ،با این
حال شرکت گاز استان گیالن با برنامهریزی مدون
و فرآیند محور قرار دادن فعالیتها با تمام تالش
برای رسیدن به تعالی گام بر میدارد.

پنجشنبه  18اردیبهشت 1399
سال بیست و نهم | شمـاره 6232
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استانها

از منــزل ،خودرو و به عنف بوده اســت،
ادامه داد :باید توجه داشت در سالجاری
در زمینه تعداد ســرقت خودرو ،منزل و
کیفقاپی با کاهش قابل توجهی روبهرو
بودهایم ،اما آمار سرقت از اصناف ،اماکن و
موتورسیکلت افزایش داشته است.
کشف  9تن مواد مخدر طی 40
روز
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به
اینکه طی  40روز اخیر  9تن مواد مخدر
کشف شد که نسبت به مدت مشابه ۶۰
درصد افزایش داشتهایم ،خاطرنشان کرد:
پاکسازی نقاط آلوده ،کنترل محورهای
مواصالتی ،ارتقای امنیــت اجتماعی و

برخورد با باندها با جدیت دنبال میشود،
همچنین برخورد بــا اراذل و اوباش خط
قرمز پلیــس اســت .وی از افزایش ۲۹
درصدی برخــورد بــا اراذل و اوباش در
سالجاری خبر داد و گفت :طی این مدت
کشف ســاح  ۱۵درصد افزایش یافته
اســت .ســردار معصوم بیگی همچنین
با بیان اینکــه در ســالجاری افزایش
 ۸۰درصدی پروندههــای قاچاق کاال را
داشــتهایم ،گفت ۱۵۰ :درصد افزایش
پروندههای قاچاق بــاالی  ۵۰۰میلیون
تومان گزارش شده است که در این زمینه
مجموع ارزش ریالی کاالهای مکشــوفه
 ۱۸۰میلیارد ریال بوده و  ۵۳خودرو نیز

در این زمینه توقیف شده است.
وی به کاهش جرائم فضــای مجازی با
توجه به عملیاتی شــدن رمز پویا اشاره
کرد و گفــت :کالهبــرداری اینترنتی و
برداشــت غیرمجــاز  ۶۰درصد کاهش
یافته ،مزاحمتهای اینترنتی  ۱۸درصد
و مزاحمتهای نوامیس در فضای مجازی
نیز  ۸۰درصد کاهش یافته است.
کشــف پنج میلیون اقالم
بهداشتی
وی به برخورد با محتکران اقالم بهداشتی
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا اشاره و
اظهار کرد :پنج میلیون اقالم بهداشتی
توســط پلیس اصفهان کشــف و ۱۲۰

محتکر دستگیر شدند .این مقام مسئول با
اشاره به اینکه البته امروز با رعایت مردم،
تالش جامعه پزشکی و اقدامات پلیس،
شرایط کرونا در استان رو به بهبود است،
گفت :طی این مدت  ۱۶۰۰واحد صنفی
به خاطر عدم رعایت دســتورالعملهای
بهداشتی پلمب شد.
شــیوع کرونا نباید بهانهای
برای روزهخواری باشد
سردار معصومبیگی در خصوص برخورد با
جرائم روزهخواری علنی اظهار کرد :پلیس
مانند سالهای گذشته برخورد با افرادی
که به روزهخــواری تظاهر میکنند را در
دســتور کار دارد ،در این زمینه تعدادی
دستگیر و تعدادی از واحدهای صنفی نیز
پلمب شدهاند .وی تاکید کرد :شیوع کرونا
نباید بهانهای برای روزهخواری باشد و با
هر گونه رفتاری در ایــن زمینه برخورد
خواهیم کرد.
هفت هــزار و  ۱۲۶خودرو
جریمه  ۵۰۰هــزار تومانی
شدند
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان
اینکه در طرح فاصلهگــذاری اجتماعی
و فیزیکــی در  ۲۰۰نقطه نیرو مســتقر
کردیم ،افزود :هفت هزار و  ۱۲۶خودرو
جریمه  ۵۰۰هزار تومانی شدند ۳۰ ،هزار
خودرو به شهرهایشــان برگشــت داده
شــدند ۴۰ ،هزار خودرو تذکر گرفتند و
 ۵۴۰خودرو توقیف شد .وی ادامه داد :در
بحران شیوع کرونا  ۱۲۵هزار خودرو در
طرح زوج و فرد جریمه شدند.

با صرفه جویی  80درصدی صورت گرفت

بهرهبرداری از مرکز هماهنگی و کنترل شبکه
آب شرکت آب و فاضالب شهرری
ری /الهام تکیه

elhamtekye@gmail.com

برای توسعه و بهرهبرداری از مرکز هماهنگی،کنترل
و پایش ســامانههای راهبردی شــبکه آب شرکت
آب و فاضالب منطقه6تهران( شــهرری) که با تکیه
بر توان ،تخصص ،تکنولــوژی داخلی و صرفهجویی
 80درصدی انجام شــد؛ بالغ بــر  15میلیارد ریال
هزینه شــده اســت .معاون نظارت بر بهرهبرداری
شــرکت آب و فاضالب منطقه6تهران(شهرری) با
اعالم این خبر گفت :این مرکز و ســامانه راهبردی
با هدف کنترل تجهیزات و تاسیســات شبکه آب و
پایش دبی ،فشــار و کیفیت آب ورودی شبکه ،طی
مطالعاتی براســاس نقشــه راهبردی (مستر پلن)
طراحی شده توسط شرکت مهندسی آبفای کشور
در ســال  1395آغاز به کار کرد .حسین نامداری با
اشاره به تکمیل  90درصدی این سامانه تا به امروز  و
زیر پوشش کامل قرار گرفتن شبکه آب شهری تهران
افزود :این سامانه از زمان شروع به کار تا سال گذشته
دســت خوش تغییرات متعددی در جهت توسعه و

پیشرفت کمی و کیفی شــده بود؛ اما در پایان سال
گذشته ،با زحمات و تالشهای ارزشمند دفتر انرژی
و اســکادای شــرکت و همکاریهای خوب صورت
گرفته توسط واحدهای مختلف ،با صرفهجویی 80
درصدی در هزینهها و بودجه تخصیص داده شــده،
تکمیل و به بهرهبرداری رســید .وی با بیان این که
برای تکمیل و بهرهبــرداری این ســامانه در حوزه
شهری تهران در پایان سال گذشته بالغ بر  15میلیارد
ریال هزینه شده اســت ،ادامه داد :برای تکمیل این
سامانه ،بر اساس نرخ ارز ســال  95بودجهای حدود
 30میلیارد ریال در نظر گرفته شــده بود؛ اما بهرغم
افزایش شــدید نرخ ارز و پیشبینــی بودجه 120
میلیارد ریالی برای تکمیل این پروژه ،با تالشهای
انجام شــده و تکیه بر توانایی و تخصص کارشناسان
داخل شرکت و تکنولوژی شرکتهای دانشبنیان
داخلی ،صرفهجویی چشــمگیری در هزینه اجرای
طرح صورت گرفت و با بودجهای در حدود  15میلیارد
ریال به انجام رسید .نامداری با اعالم این مطلب که
مطالعات اولیه در زمینه توســعه این ســامانه برای

مدافعانپاکیزگی

زیر پوشش قراردادن پنج شــهر جنوب تهران انجام
شده است ،افزود :مطالعات اولیه در زمینه اجرای این
طرح برای شهرهای باقرشهر ،کهریزک ،حسنآباد،
خاورشهر و قیامدشت با پیشبینی هزینهای حدود
 60میلیارد ریال انجام شده است که امیدواریم با تکیه
بر توانایی و تخصص داخلی ،با هزینهای بسیار کمتر از
پیشبینیها این طرح اجرایی شود و تمامی تاسیسات
و تجهیزات شبکه آب شهری شــرکت تا نیمه سال
 1400زیر پوشش این ســامانه قرار بگیرند .وی در
پایان با اشاره به تحویلگیری  67روستا با جمعیتی
حدود  400هزار نفر از روزهای پایانی سال گذشته
خاطرنشان کرد  :به زودی مطالعاتی در زمینه توسعه

عکس خبر

پاکبانها در این روزها که همه درگیر شیوع ویروس کرونا هستند ،دست از تالش برنداشته و برای پاک
نگهداشتن شــهر تمام تالش خود را میکنند .کارگران و رفتگران شهرداری امکان دورکاری ندارند زیرا
پاکیزگی شهرها با فعالیت آنان در شهرها ارتباط مستقیم دارد .این زحمتکشان بیادعا در خط مقدم
مقابله با کرونا قرار دارند.
سیده مریم یوسفی /خبرگزاری ایرنا

این سامانه در بخش فاضالب و روستاهای تازه تحویل
گرفته شده انجام خواهد شد و امیدواریم تا سه یا چهار
سال آینده همه تاسیسات و شبکههای راهبردی آبفا
زیر پوشش مرکز کنترل و پایش سامانههای راهبردی
شرکت آب و فاضالب منطقه6تهران(شهرری) قرار
گیرند و به صورت برخط و لحظهای پایش و راهبری
شوند .شرکت آب و فاضالب منطقه6تهران(شهرری)
بــه  250هــزار مشــترک شــهری در پنــج
منطقه( )20-19-17-16-15شــهرداری تهران و
پنج شهر باقرشهر ،کهریزک ،حسنآباد ،قیامدشت و
خاورشهر در جنوب تهران و  67روستا با بیش از 26
هزار مشترک آب خدماترسانی میکند.

دشت اللههای لِزور

دشت اللههای روستای ُکندر در منطقه بوم گردی ل ِزور اســتان البرز  برای نخستین بار در فصل بهار به
همت مردم روستا تعداد دو میلیون و  ۱۰۰هزار پیاز گل الله در مساحت  3/5هکتار کاشته شده است .با
توجه به شیوع ویروس کرونا این منطقه گردشگری با رعایت دستورالعملهای بهداشتی فعالیت خود را
آغاز کرده است.
مریم سادات هاشمی /خبرگزاری تسنیم

کوتاه از استانها


با حضور رئیس و اعضای شورا؛

جلسه هفتگی شورای اسالمی
باقرشهر برگزار شد
ری /آتنا تکیه

news@ naslefarda.net

جلسه رسمی شورای اسالمی با حضور رئیس
و اعضای شــورا پیرامون بررســی مشکالت
و مسائل مربوط به شــهر برگزار شد .در این
جلســه مشــکالت و دغدغههای شهروندان
مورد بررسی قرار گرفته و با همفکری اعضای
شورای اسالمی تصمیماتی درباره رفع موانع و
حل آن اتخاذ شد .در پایان این جلسه ،حسین
ابراهیمی رئیس شورای اسالمی باقرشهر در
راستای روز شوراها به رســم یادبود با اهدای
لوح از اعضای شورای اســامی تقدیر کرد و
همچنین به مناسبت روز معلم از اعضایی که
به عنوان معلم مشــغول به خدمت هستند،
تشکر کرد.
در شاخصهای سنجش سالمت اداری؛

اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی رتبه عالی کسب کرد
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
خراسانرضوی از کسب رتبه عالی این اداره
کل در شاخصهای ســنجش سالمت اداری
در ســال  1398خبر داد .محمد سنجری در
رابطه با این خبر گفت :سال گذشته با پیگیری،
هماهنگی و تالش کلیه همــکاران ،اتفاقات
بسیار خوبی را در حوزه سالمت اداری شاهد
بودیــم و از همه ظرفیتهــای موجود برای
نظارت و صیانت از نیروی انسانی ،سالمسازی
کار و محیط پیرامون آن استفاده کردیم .وی
گفت :سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم،
صیانت از نیــروی کار و اصــاح فرایندهای
مرتبط با آن میتواند یک پویایی در سیستم
ایجاد کند و حرکت در مسیر آن قطعاً موجب
ارائه خدمات بهتر به مردم و در نتیجه باالرفتن
ســطح رضایتمندی از این اداره کل خواهد
شد .سنجری در خاتمه افزود :کسب رتبه عالی
در شاخصهای سنجش سالمت اداری نتیجه
اعتماد و تالش حوزههــای مختلف این اداره
کل در مسیر اقدامات پیشگیرانه و شناسایی
گلوگاههای آسیبپذیر بوده است و امیدواریم با
شفافیت در این حوزه همچون گذشته نگذاریم
حق مردم تضییع شود .شایان ذکر است اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسانرضوی
در شاخصهای اجرای دستورالعمل اجرایی
مواد  11و  19قانون مدیریت خدمات کشوری،
ارتقای سالمت اداری و کاهش فساد ،تشکیل و
فعالیت مؤثر کمیته سالمت اداری و صیانت از
حقوق مردم ،رسیدگی به شکایات مردمی در
بستر سامد ،شفافیت ،پاسخگویی ،استقرار و
توسعه سامانههای الکترونیک و فناوریهای
نوین توانست امتیاز کامل را در این شاخص
به دست آورد.
توسط وزیر صنعت و فرمانده
سپاه عاشورا انجام شد؛

بازدید از کارگاه تولید ماسک و
ملحفه گروههای جهادی
تبریز /روحاله عبدالعلی زاده
news@ naslefarda.net

به مناسبت هفته کار و کارگر وزیر صنعت به
همراه فرمانده سپاه عاشورا از کارگاه خط تولید
ماسک و ملحفه که به همت گروههای جهادی
قشر کارگری استان راهاندازی شدهاند ،بازدید
به عمل آورد .سردار عابدین خرم فرمانده سپاه
عاشورا در این بازدید گزارشی از فعالیتهای
گروههای جهادی بســیج اســتان در مبارزه
با ویروس کرونــا ارائه کرد و گفت :ســپاه از
نخستین ســاعات اعالم شناســایی ویروس
کرونا در کشور به منظور پشتیبانی از مدافعان
سالمت ،اولویت خود را به مهار کرونا اختصاص
داده اســت .رحمانی وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت نیز در این بازدید ضمن تجلیل از نقش
بسیج در مهار کرونا گفت :تا قبل از شیوع کرونا
تولید روزانه ماسک در کشور بالغ بر  200هزار
قطعه بود که امروز به همت همه تالشــگران
عرصه تولیــد و گروههــای مختلف مردمی،
میزان تولیدات به حدود شش میلیون عدد در
روز رسیده است.

