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شهرستان

شنبه  18آبان 1398
شماره 2579

اخبار

بازدید شهرداربندر بوشهرو رئیس
شورای اسالمی شهر از پروژه های
عمرانی شهرداری

بوشهر-خبرنگارعصررسانه:
شهردار بندر بوشهر گفت :
تالش داریم تا همسو با
مطالبات مردم حرکت خود
را شتاب ببخشیم  .به گزارش
واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری بندر بوشهر،به منظور پیگیری و نظارت بر روند
اجرایی پروژه ها با حضور ابوذر دهدار رئیس شورا همراه
سیدنورالدین امیری شهرداربندر بوشهرو رؤسای سازمانهای
تابعه شهرداری بندر بوشهر ،از برخی پروژه های عمرانی در
حال اجرای حوزه معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری
بازدید و نحوه اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها مورد بررسی
قرار گرفت  .سیدنورالدین امیری نیز پروژه های عمرانی تقاطع
غیر همسطح شهید مطهری ،احداث راستگرد میدان غدیر،
احداث پارک حاشیه ای در میدان غدیر ،احداث میدان جدید
روبروی پارک شغاب را از پروژه های مهم شهرداری بندر بوشهر
دانست و اذعان کرد :شورا و شهرداری به دنبال ایجاد رفاه و
آسایش شهروندان هستند و هدف ما این است تا با تالش
 ،حضور مستمر و پیگیری های مداوم پروژه هایی را که در
پیشرفت و آبادانی شهر نقش مهمی ایفا می کنند در کوتاه
ترین زمان ممکن افتتاح و به بهره برداری برسانیم .وی با بیان
اینکه تداوم بازدیدها می تواند انگیزه مدیران را برای کار و
تالش بیشتر کند ،به اهمیت اجرای پروژه های عمرانی در
سطح شهر اشاره کرد و اظهار داشت :شورا و شهرداری به دنبال
توزیع عادالنه امکانات در کلیه مناطق شهری می باشند و با
توجه به اینکه انتظارات شهروندان از مجموعه مدیریت شهری
زیاد است ،تالش داریم تا همسو با مطالبات مردم حرکت خود
را شتاب ببخشیم.

 324نفر در طرح جایگزین جنگل های
هیرکانی گلستان آموزش دیده اند

معاون امورجنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
گلستان از آموزش  324نفر در طرح جایگزین جنگل های
هیرکانی گلستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ،داوود مقدسی
در کارگاه آموزشی -توجیهی مدیریت پایدار منابع
طبیعی در جنگل های هیرکانی در اداره کل ،اظهار کرد:
در مجموع  169روستا در این طرح شناسایی شده اند و
تعداد روستاهای آموزش دیده تا پایان مهرماه  28روستا
بوده است.وی با تاکید بر اینکه در طرح های جنگلداری
صرفا بحث برداشت چوب مطرح نبوده است ،ادامه داد:
در طرح جایگزین در تالش هستیم تا عوامل تهدید کننده
را کاهش دهیم.مقدسی با بیان اینکه در طرح جایگزین
مشارکت مردمی در بحث حفظ و حمایت از جنگلها را انجام
می دهیم ،تصریح کرد :مشارکت جوامع محلی در قالب
توانمندسازی آن ها ممکن خواهد بود.معاون امورجنگل
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت :طرح
جایگزین باید بر اساس رویکرد اکوسیستمی و توسعه و
مدیریت پایدار جنگل باشد.

در آخرین روز از هفته پدافند غیرعامل:

مانور بزرگ پدافند غیرعامل در بندرامیرآباد برگزار شد

ساری – قاسمیان :همزمان با آخرین
روز هفته پدافند غیرعامل مانور گسترده
هوایی  ،زمینی  ،دریایی و سایبری با همکاری
نیروهای نظامی  ،انتظامی و ناحیه سپاه
مقاومت شهرستان بهشهر در بندرامیرآباد
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار عصررسانه به نقل
از روابط عمومی بندرامیرآباد ؛ 14آبان ماه
 ۹۸مانور پدافند غیر عامل با هدف مقابله
با حمالت و تهدیدات آفندی دشمن منطبق
با به روزترین روش های پدافندی با حضور
مسئولین بندرامیرآباد  ،نیروهای نظامی ،
بسیج ادارات و کارگروه دفاعی – امنیتی
پدافندغیرعامل در مناطق عملیاتی منطقه
ویژه اقتصادی بندرامیرآباد اجرا شد.
بنابراین گزارش  ،در پی حمله هوایی
به یکی از اسکله ها و مرکز کنترل ترافیک
بندرامیرآباد  ،به سرعت جلسه ستاد مدیریت

بحران به ریاست سیاوش رضوانی مدیر و با
جانشینی حبیب اله طالبی معاون دریایی

بندرامیرآباد تشکیل و دستور تخلیه ساختمان
معاونت دریایی و بسیج تمامی امکانات بندر

جهت امداد رسانی به مجروحین احتمالی
حادثه و مقابله با آن صادر شد .این حمالت
که به صورت گسترده از سوی دشمن فرضی
طراحی شده بود بار دیگر خبر کشف بمب
در یکی از کشتی های مستقر در اسکله های
بندرامیرآباد  ،ستاد مدیریت بحران را وارد
مرحله جدیدی از تصمیم گیری می کند که
با درخواست از نیروهای نظامی  ،تیم چک و
خنثی وارد عمل می شود.
در پایان این مانور چند وجهی و بزرگ
دریایی  ،زمینی  ،هوایی و سایبری  ،سیاوش
رضوانی مسئول تیم مدیریت بحران ضمن
اعالم برگزاری موفق این مانور  ،از تمامی
واحدها اعم از معاونت های دریایی  ،بندری ،
برنامه ریزی و توسعه منابع  ،فنی و مهندسی ،
اداره حراست  ،روابط عمومی  ،یگان حفاظت
و سایر دست اندرکاران برگزاری این مانور
قدردانی کرد.

معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب قم

نخستین دوره مسابقات کشوری مهارتهای فنی و تخصصی در قم برگزار شد

معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان قم از
برگزاری مرحله استانی نخستین دوره مسابقات کشوری
مهارتهای فنی و تخصصی شرکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی در قم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
قم ،مهندس مجتبی وزین افضل با اعالم این خبر افزود:

مرحله استانی نخستین دوره مسابقات ملي مهارتهای فنی
و تخصصی شرکتهای آب و فاضالب شهري و روستايي
هماهنگ با سراسر كشور طی چهار روز در تأسیسات
معصومیه ،شکوهیه و آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و
فاضالب استان قم برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد :شرکتکنندگان از شرکتهای
آب و فاضالب روستایی قم در این دوره از مسابقات در
چهار محور تعميرات خطوط لوله آب ،نصب انشعابات آب،
آزمایشات فیزیک و شیمیایی و عیبیابی مدارهاي فرمان در
تابلو برق با یکدیگر به رقابت پرداختند.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان قم
یادآور شد :در مسابقات عیبیابی تابلو برق تیم تعمیرات
تأسیسات برق آبفار قم ،در مسابقات تعمیر لوله تیم سراب

مهر  2و در مسابقات نصب انشعاب آب تیم میراب سرچشمه
کوثر  1عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.
وی بازآموزی و ارتقا سطح فنی و مهارتی عوامل
بهرهبردار را از جمله اهداف این مسابقات عنوان کرد و گفت:
با توجه به ارائه خدمات شرکتهای آب و فاضالب به صورت
شبانهروزی همکاران بهرهبردار ما باید آمادگی فنی الزم را
با هرگونه حادثه احتمالی داشته باشند.
وزین افضل با بیان اینکه برگزاری مسابقات فنی و
مهارتی به نوعی تمرین و بهروزرسانی مهارتهای تکنیسینها
است ،ابراز داشت :امیدواریم بتوانیم در کنار افزایش سطح
علمی کارشناسان و تکنسینهای بهرهبردار ،دورههای
آموزشهای عملی و کارگاهی را برای ارتقا مهارتهای فنی
آنها به منظور بهبود خدماترسانی برگزار کنیم.

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر:

آمادگي كامل توزيع برق استان بوشهر براي استقبال از فصل بارش

بوشهر-خبرنگارعصررسانه :معاون
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق استان بوشهر گفت :نیروهای
اتفاقات شركت توزیع برق استان بوشهربرای
حوادث ناشی ازباد و باران درآمادگی كامل
قرار دارند
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق استان بوشهر،غالمرضا حشمتی
در نشست مدیریت بحران این شرکت
اظهارداشت :در حوادث طبیعی فصل های
پاییز و زمستان مانند باد و باران آمادگی
نیروهای عملیاتی برای برقراری جریان برق

یک اصل مهم و اولویت دار است.
وی افزود  :با اجرای اقدامات پیشگیرانه
و مدیریتی ،این شرکت آمادگی کامل برای
ورود به فصل زمستان و مواجهه با شرایط
ناپایدار جوی احتمالی را دارد
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهربیان
داشت  :هر سال شركت توزيع برق بوشهر به
تناسب شرايط حاكم بر فصل هاي مختلف،
اقداماتي را با پيش بيني و برنامه ريزي
مناسب به منظور مقاوم سازي و افزايش تاب
آوري شبكه اجرا مي كند.

حشمتی گفت :این شرکت برای مقابله
با حوادث ناشی از باد و باران های پاییز و
زمستانی در آمادگی کامل است.
وی ادامه داد  :در این راستا با برگزاری
منظم نشست های مدیریت بحران شرکت
توزیع نیروی برق نسبت به پیش بینی تدابیر
الزم اقدام میشود.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهراظهار
داشت :امروزه جریان برق به عنوان کاالی
اساسی برای مشترکان محترم به شمار
رفته تا جایی که در حوادث طبیعی برقراری

جریان برق در اولویت اصلی قرار می گیرد.
حشمتی افزود  :از شهروندان محترم
استان بوشهر تقاضا می شود از قرار دادن
وسایل و تجهیزات در کنار تاسیسات برق
جدا خودداری نمایند .

خبر كوتاه
معاون منابع انسانی :

صدور بیش از  ۷۰۰۰حکم توسط اداره
کارگزینی شرکت برق منطقهای غرب از
ابتدای سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی
شرکت برق منطقهای غرب،
«حمیدرضا فرزایی» در این
خصوص گفت :از ابتدای سال
جاری تعداد هفت هزار و سه
حکم پرسنلی توسط اداره کارگزینی این شرکت صادر شده
است  .وی افزود :از این تعداد ،سه هزار و  ۸۸حکم مربوط
به مناطق عملیاتی ،دو هزار  ۵۴۰حکم مربوط به اصالحیه
فوقالعاده ویژه و حق سرپرستی ۸۳۹ ،حکم مربوط به
افزایشات سال  ۹۸ ،۱۳۹۸حکم مربوط به تبدیل وضعیت،
 ۷۰حکم مربوط به ایثارگران ۶۸ ،حکم مربوط انتقال و
انتصاب و بازنشستگی و مأمور به خدمت ۶۳ ،حکم مربوط
به ارتقاء طبقه  ،رتبه و بخش شغلی ۳۶ ،حکم مربوط به
عائلهمندی و اوالد و  ۲۰۱حکم مربوط به سایر موارد اعم
از مدرک تحصیلی ،لغو قرارداد ،اعاده بهکار ،حکم مربوط
سایر موارد میباشد .
فرزایی در ادامه گفت :ارائه آمار و گزارشهای مورد
نیاز به واحدهای خارج از شرکت شامل توانیر ،وزارت نیرو،
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،استانداری ،بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،ارسال آمار  ۳۶فیلدی و اطالعات
مدیران ،ارسال آمار  ۳۶فیلدی برای سامانه hrsتوانیر،
ثبت و ویرایش اطالعات مدیران در سامانه مدیران توانیر،
درج اطالعات تعداد  ۲۴نفر از پرسنل بهکارگیری شده
در سامانه رصد ،درج اطالعات و مدارک تعداد  ۵۰نفر از
پرسنل در سامانه کارمند ایران برای اخذ شماره مستخدم
از جمله فعالیتهای کارشناس آمار اداره کارگزینی است .
وی افزود :ثبت اطالعات کارکنان خروجی در سامانه
کارمند ایران برای ابطال شماره شناسه و شماره مستخدم
مربوطه ،ویرایش اطالعات و مدارک پرسنل در سامانه
کارمند ایران بهمنظور اخذ شماره مستخدم و شناسه جهت
نفرات باقیمانده ،ثبت اطالعات پرسنل حجمی در نرمافزار
سیستم جامع منابع انسانی و بررسی دقیق سیستم جامع
منابع انسانی بهمنظور رفع ایرادها و نواقص موجود و ارتقاء
سیستم واصالح اطالعات موجود در سیستم یاد شده ،
ایجاد فرآیند صحت سنجی اطالعات پرسنل اعم از ویرایش
اطالعات ثبت شده همکاران در سیستم مزبور به وسیله
خود همکاران و انجام در امور کارکنان بهصورت پایلوت،
صدور گواهی اشتغال از طریق سیستم جامع منابع انسانی
برای نگهداری سوابق و شماره شدن گواهی یاد شده از دیگر
فعالیتهای کارشناس آمار در اداره کارگزینی میباشد .
معاون منابع انسانی شرکت برق منطقهای غرب در
پایان گفت :ساماندهی کالسورهای موضوعی بخشنامهها
و مکاتبات و ایجاد پروندههای جدید در راستای استقرار
سیستم  ۵sو همچنین بایگانی مکاتبات مربوطه ،ثبت
تعداد  ۹هزار و  ۹۳۶رکورد در نرم افزار پاپیروس شامل
احکام ،مکاتبات افراد ،ارزشیابی عملکرد ،مانده مرخصی
و بایگانی فیزیکی آنها در پروندههای پرسنلی افراد از
فعالیتهای کارشناس اسناد اداره کارگزینی این شرکت
میباشد .

