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مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان
عنوان کرد:

ساالنه  2171میلیمتر از آب سدهای
استان تبخیر میشود

همدان-خبرنگار همدلی:مدیرعامل شرکت آب
منطقهای اســتان همدان از تبخیر سالیانه 2171
میلیمترآب پشت سدهای همدان خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقهای
اســتان همدان ،مهندس منصور ســتوده با بیان
اینکه میزان تبخیر آب پشت س د اکباتان ساالنه
 3/2میلیون مترمکعب است ،اظهار کرد :از مابقی
سدهای استان  5سد درحال بهره برداری با توجه
به گســتردگی سطح آب بهطور میانگین ساالنه 8
میلیون مترمکعب تبخیر میشــود .ستوده افزود:
گاهی شــنیده میشود برخی رســانهها از تبخیر
60درصدی آب پشــت ســدها میگویند اما این
مطلب پشــتوانه علمی ندارد و میــزان تبخیر به
متغیرهای مختلفی وابســته است .اطالعات دقیق
میزان تبخیــر در اختیار وزارت نیرو اســت .وی
پتانســیل حجم و میزان
تصریح کرد :با توجه به
ِ
آب نگاه داری شــونده در ســدهای استان حدود
 11میلیون مترمکعب تبخیر میشــود .متوســط
پتانســیل تبخیر ساالنه در جهان  ۷۰۰میلیمتر و
در ایران برابر با  ۲۱۰۰میلیمتر است و این موضوع
نشان میدهد که تبخیر ساالنه در ایران سه برابر
متوسط تبخیر ساالنه جهانی است.
مدیرکل تامین اجتماعی فارس:

افزایش مجدد حقوق بازنشستگان
ازاول مرداد

شــیراز-خبرنگار همدلی:مدیــرکل تامیــن
اجتماعــی فــارس گفــت :بــا اجــرای طــرح
متناسبسازی ،حقوق بازنشستگان مجددا افزایش
مییابد .ابراهیم کشــاورز با اشاره به مصوبه دولت
مبنی بر واگــذاری معادل  ۳۲هزار میلیارد تومان
ســهام شــرکتهای دولتی گفت :با واگذاری این
ســهام به ســازمان تامین اجتماعــی بابت تادیه
دیون دولت ،این امکان برای این ســازمان فراهم
میشــود تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را
انجام دهد .وی با اشــاره به مفهوم متناسب سازی
بیان داشت :متناسب ســازی به این مفهوم است
که غیر از افزایش ســنواتی که در ابتدای ســال
داشــتیم و در خرداد اعمال کردیم ,متناســب با
میزان دریافتی فعلی افراد بازنشســته و ســنوات
خدمتشــان افزایش دوباره حقوق را داشته باشیم.
مدیرکل تامین اجتماعی فارس با اشاره بهاینکه
بازنشستگان این سازمان در استان فارس دویست
هزار نفر هســتند ,گفــت :با اجرایی شــدن این
موضوع ,پرداخت حقوق ماهانه مســتمری بگیران
این ســازمان از  ۴۰۰تا  ۸۰۰هــزار تومان اضافه
خواهد شد .کشاورز همچنین از آغاز واریز حقوق
تیرماه و مابهالتفاوتهای فروردین و اردیبهشــت
مســتمریبگیران تامیناجتماعی خبردادو گفت:
مستمریبگیران و بازنشستگان حقوق تیرماه خود
را همراه با مابه التفاوت حقوق ماههای فروردین و
اردیبهشتماه خود دریافت خواهند کرد.
در مجامع عمومی شرکتهای سرمایهگذاری
توسعۀ معادن و فلزات و گلگهرصورت گرفت

شناسایی حدود 1500هزار میلیارد
تومان سود نقدی برای فوالد مبارکه

اصفهان – خبرنگار همدلی :در جریان برگزاری
مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت سرمایهگذاری
توسعۀ معادن و فلزات بیش از هزار میلیارد تومان
ســود نقــدی و در مجمع عمومی عادی ســاالنۀ
شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر نیز بیش از 440
میلیارد تومان ســود ســرمایهگذاری برای فوالد
مبارکه شناسایی شــد .مرتضی شبانی ،مدیر امور
مجامع شــرکت فوالد مبارکه با اعــام این خبر
افزود :در مجمع عمومی عادی ســاالنۀ شــرکت
گلگهر ســیرجان که روز دوشــنبه  ۱۶تیرماه در
محل همایشهای ســالن وزارت کشور برگزار شد،
ضمن تقســیم  90تومان ســود به ازای هر سهم،
مبلغ  ۴۴۰میلیارد تومان سود سرمایهگذاری نیز
برای فوالد مبارکه شناســایی شــد .وی گفت :در
ایــن مجمع پس از انتخاب هیئترئیســه ،در ابتدا
مالرحمان مدیرعامل شــرکت ،گــزارش عملکرد
شــرکت از رشــد 3درصدی تولید کنسانتره (۱۵
میلیون تن) در ســال  ۹۸و رشد  ۴درصدی تولید
گندله ( ۱۲میلیون تن) را ارائه کرد و همچنین از
کسب رتبۀ اول در تولید کنسانتره و گندله توسط
شــرکت معدنی گلگهر خبر داد .شــبانی با اشاره
به جایگاه ویژۀ این شــرکت در تولید محصوالت
معدنی در کشــور گفت :این شرکت در سال ۹۸
مبلغ  ۸هزار میلیارد تومان در طرحهای توســعۀ
شرکت ســرمایهگذاری کرده و انتظار میرود این
مبلغ در ســال  ۹۹تا دو برابــر افزایش یابد .مدیر
امور مجامع شــرکت فــوالد مبارکه بــا تأکید بر
اینکه فوالد مبارکه با داشــتن  ۱۰درصد ســهام
این شرکت یکی از کرســیهای هیئتمدیرۀ آن را
در اختیار دارد ،گفت :از مبلغ  ۱۳۴تومان ســود
خالص هر سهم این شرکت ،مبلغ  ۹۰تومان سود
نقدی تقســیم و مقرر شد پرداخت سود نقدی به
ســهامداران حقیقی در اسرع وقت و کمتر از یک
ماه آینده پرداخت شود.
گفتنی اســت این مجمع در خاتمــه با انتخاب
مؤسسۀ حسابرسی بهراد مشار بهعنوان حسابرس
اصلــی و روزنامۀ دنیای اقتصــاد بهعنوان روزنامۀ
کثیراالنتشار به کار خود پایان داد.
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

صرفهجویی100میلیارد تومانی در خرید اتوبوسهای جدید
اصفهان – یحیــی مرادیان -خبرنگار
همدلی :معاون حمــل و نقــل و ترافیک
شــهرداری اصفهان گفت :شهرداری اصفهان
توانســت با مذاکره به موقع با شــرکتهای
خودروســاز ،قرارداد خرید یکصد دســتگاه
اتوبــوس جدید را منعقد کند تــا از فرصت
اوراق مشارکت که از سوی دولت به شهرداری
اصفهان داده شــده بود ،نهایــت بهرهمندی
را داشــته باشــد .به گزارش اداره ارتباطات
رسانهای شهرداری اصفهان ،داریوش امانی در
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل اتوبوسرانی
شــهرداری اصفهان اظهار کرد :حمل و نقل
درون شــهری نیاز به یارانه دولت دارد که به
صورت مستقیم پرداخت نمیشود و این یارانه
از طریق اوراق مشــارکت و قرارداد بازسازی
ناوگان بــه حمل و نقــل عمومی تخصیص
مییابد .وی ادامه داد :قانون درآمدی شرکت
واحد ســهم  30درصدی دولــت 30 ،درصد
شهرداری و  30درصد شرکت واحد است که
شــهرداری اکنون سهم  60درصدی دارد و با
توجه به گرفتاریهایــی که به دلیل حوادث
آبانمــاه ســال  98و نیز شــیوع کرونا برای
اتوبوسرانی ایجاد شد ،در واقع این سهم برای
شهرداریها به بیش از 85درصد رسیده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
افزود :به هر روی مشــتری مــا خانوادههای
متوســط رو به پایین هستند که باید کرامت
انسانی آنها را در ارائه خدمات مورد توجه قرار
دهیم .وی با اشــاره به پروسه خرید اتوبوس
برای شرکت واحد اصفهان گفت :سال گذشته
زمانی که من به حوزه حمل و نقل شهرداری
اصفهان وارد شــدم ،اوراق مشارکتی از دولت
گرفته شــده بود کــه اگر تــا  24بهمن ماه
نمیتوانستیم اقدامی روی آن انجام دهیم ،باید
پــول را به دولت بازمیگرداندیم ،از همین رو
تعدادی اتوبوس نو در کرمان برای خریداری
پیدا شد و در لحظات آخر که به این تصمیم
رسیده بودیم همین اتوبوسها را برای حفظ
اوراق خریداری کنیم ،باخبر شــدیم تعدادی

اتوبوس در شرکت عقاب افشان وجود دارد.
امانی افزود :وقتی شــرکت عقاب افشان به ما
اعالم کرد که میتواند اتوبوسهای نو در اختیار
ما بگذارد ،در ابتدا سفارش خرید 30اتوبوس و
در مذاکرات بعدی آن را به 70اتوبوس افزایش
دادیم؛ در جلسات بعدی با این شرکت شهردار
اصفهان و معاون اقتصادی شهرداری ،شرکت
عقاب افشــان را مجاب کردند که در مجموع
یکصد دستگاه اتوبوس به شهرداری اصفهان
بفروشند .وی تصریح کرد :بازسازی اتوبوسها
در اصفهان نوعی سدشکنی در ناوگان حمل و
نقل بود به طوری که قرارداد بازســازی 150
اتوبوس با دو شــرکت منعقد شد .همین کار
انگیزهای شــد تا ســازمان مدیریت و برنامه
ریزی با اصفهان به عنوان اولین شهر قرارداد
بازسازی اتوبوسها را منعقد کند و بعد از آن
تهــران این کار را انجام داد .وی همچنین از
آغاز عملیات عمرانی خط اول تراموای شــهر
اصفهان خبر داد و گفت :خط دوم مترو هم با
قوت پیش میرود.

رکورد جابهجایی  120هزار مســافر با
اتوبوس در شهر اصفهان شکسته شد
در ادامه این جلســه ،قدرت افتخاری با اشاره
بهاینکه طی  30ماه اخیر به دستور شهردار
و با برنامهای مبتنــی بر مدیریت علمی وارد
اتوبوسرانی شدم ،اظهار کرد :من در این مدت
وظیفه سنگینی در قبال اعضای شورای شهر
و شهرداری و نیز حوزه حمل و نقل داشتم.
وی ادامه داد :برای من پیشفرضی برای کار
کردن با افراد در این حوزه وجود نداشت ،جز
مهارت و تخصص؛ سعی کردیم از ظرفیتها و
نیروهای موجود به نحو احسن استفاده کنیم.
مدیرعامل سابق شرکت اتوبوسرانی شهرداری
اصفهان با بیاناینکه مجموعهای که مشمول
هزینههای سنگین و درآمدزایی ناچیز است،
نیازمند همراهی دولت و شــهرداری اســت،
گفت :ارزش کار کردن در حمل و نقل عمومی
به ریال نیست و نســبت به امنیت و محیط
زیســتی که برای مردم بهبود پیدا میکند،
ارزش گذاری میشود.

لزوم حمایت قاطعانه شــهرداری از
اتوبوسرانی در بودجه ساالنه
در ادامه جلســه ،عباس روحانی ،مدیرعامل
شرکت اتوبوســرانی واحد شهرداری اصفهان
اظهار کرد :سابقه  86ماهه من در اتوبوسرانی
نشــان میدهد که تــا شــهرداری در گود
اتوبوسرانی نباشد ،کارها به پیش نخواهد رفت.
وی ادامه داد :دیگر دوران سهم  30درصدی
دولت ،شهرداری و شرکت واحد گذشته است
و اکنون شهرداری باید همه سهم را بر عهده
گرفته و در بودجه ساالنه قاطعانه از اتوبوسرانی
حمایت کند .مدیرعامل اتوبوسرانی اصفهان
افــزود :در دوران هفت ســالهای که من در
اتوبوســرانی بودم ،شــهرداری برای پرداخت
حقوق پرسنل اتوبوســرانی و خرید اتوبوس
دست به جیب نبود اما اگر اکنون هم افزایی
وجود نداشته باشد ،راه به جایی نخواهیم برد.
وی تصریح کرد :ســطح ســرویس دهی به
مردم در وضعیت کنونی باید بهبود یابد و باید
منزلت شهروندان در این زمینه رعایت شود.

از سوی شهرداری به منظور تشویق شهروندان به استفاده از ماسک

پویش«من هم ماسک میزنم» در شیراز راهاندازی شد
شیراز-خبرنگار همدلی  :شهرداری شیراز به منظور تشویق
شهروندان به استفاده از ماسک و پیشگیری از شیوع ویروس
کرونا پویش «من هم ماسک میزنم» را راهاندازی کرد.
شهردار شیراز در آیین آغاز این پویش اعالم کرد :پویش «من
هم ماســک میزنم» با بیش از  600نیروی انسانی مجموعه
شــهرداری و  60خودرو کار خود را آغاز کرده اســت و طی
آن این افراد در گروههای دو الی ســه نفره در ســطح شهر و
خیابانهای شــلوغ و پرتردد حضور دارند و شــهروندان را به
استفاده از ماسک تشویق میکنند.
حیدر اسکندرپور افزود :با توجه به اعالم نهادهای بهداشتی
مبنی بر تاثیر باالی اســتفاده از ماسک بر کاهش میزان ابتال
بــه کروناویروس ،این کمپین در شــیراز کلید خورده و تا ۲
هفته تداوم دارد .شهردار شیراز ضمن هشدار نسبت به شیوع
بیش از پیش کرونا در شیراز گفت :عبور از پیک کرونا تنها با

مشارکت کامل شهروندان و استفاده از ماسک در قطع زنجیره
انتقال این بیماری امکانپذیر اســت .وی با اشاره به اقدامات
شهرداری شیراز از ابتدای اســفندماه درخصوص پیشگیری
از شــیوع ویروس کرونا افزود :در ابتدای شیوع این بیماری،
اقدامات شــهرداری و سایر دســتگاهها به دلیل همکاری و
مشارکت شهروندان تاثیرگذار بود .شهردار شیراز با بیاناینکه
اقدامات نرمافزاری و سختافزاری را در خصوص پیشگیری از
شــیوع ویروس کرونا برنامه ریزی و اجرا کردهایم ،اضافه کرد:
دورکاری پرسنل ،توسعه شــهرداری الکترونیک در راستای
کاهش مراجعه شــهروندان به حوزههــای مختلف ،تعطیلی
ناوگان حمل و نقل عمومی و  ...از جمله اقدامات تاثیرگذار در
کنترل روند بیماری بود.
مهندس اسکندرپور خاطرنشان کرد :ضدعفونی مراکز ،معابر
و مکانهای عمومی مطابق دســتورالعمل ستاد ملی مدیریت

کرونا و به صــورت هدفمند همچون مقابــل مراکز درمانی
اجرا میشــود .وی با اشاره به تداوم همکاری این مجموعه با
دانشــگاه علوم پزشکی و ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا
گفت :تالش شهرداری و شورای اسالمی شهر شیراز ،حفظ و
ارتقاء سالمت جامعه به عنوان یک اولویت مهم است ،زیرا یک
جامعه سالم ،امکان رشد و توسعه را خواهد داشت.
شهردار شــیراز در خصوص تعطیلی سیســتم حمل و نقل
عمومی نیز گفت :تعطیل شــدن متــرو و اتوبوس ترددهای
ضروری بخشــی از شــهروندان فاقد خودروی شخصی را با
مشکل مواجه کرده است اگر با مشارکت مردم و طی روزهای
آینده شاهد کاهش شمار مبتالیان به کروناویروس در شیراز
باشــیم و رفتار مردم در خصوص استفاده از ماسک و رعایت
حداقلهای بهداشتی تداوم داشته باشد ،سیستم حمل و نقل
عمومی فعال خواهد شد.

در نشست بررسی مشکالت و ارائه راهحل برای چالشهای «طرح افق» عنوان شد:

پیشنهاد تخصیص سهمیه صنایع پتروشیمی و شیمیایی بر اساس ساز و کار بازار
اصفهان – خبرنگار همدلی:در نشست بررسی مشکالت و
ارایه راه حل برای چالشهای طرح افق عنوان شــد؛ بهترین
راه بــرای تخصیص ســهمیه مواد اولیه صنایع شــیمیایی و
پتروشیمی ،استفاده از سازوکار بازار یعنی استفاد ه از مکانیزم
عرضه ،تقاضا و قیمت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست
که به همت کمیســیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار و
با حضور مسئول ســامانه تجارت داخلی مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی ،کارشــناس مســئول پتروشــیمی دفتر صنایع
غیرفلزی وزارت صمت ،کارشناسانی از سازمان صمت استان
و جمعی از فعاالن بخش خصوصی صنایع پتروشیمی برگزار
شد ،اصغر اخوان مقدم ،نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود
محیط کســب و کارهدف از برگزاری این نشســت را آگاهی
مسئولین وزارت صنعت ،معدن و تجارت از دغدغهها و مسایل
فعاالن واحدهای پتروشــیمی اســتان اصفهان از نزدیک و به

صورت ملموس تر بیان نمود .وی با بیاناینکه گاهی تغییرات
ساده مسایل زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد،
بر ضرورت ایجاد ســاز و کاری برای واحدهای تولیدی که در
گذشــته بنا به دالیلی فعالیت شفافی نداشــته اند و در حال
حاضرتمایل به شــفافیت سازی دارند ،تاکید کرد .عضو هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر ضرورت افزودن
اصناف به طرح افق و تکمیل این زنجیره تاکید کرد.
وی کمک دولت به شفاف شــدن فعالیت واحدهای تولیدی
غیرشفاف که بنا به دالیل مختلف از جمله عدم توانایی خرید
مــواد اولیه از طــرق قانونی صورت گرفتــه را ،موجب حذف
واسطهها و دالالن از زنجیره تامین مواد اولیه دانست و تصریح
کرد :اگر این نوع شرکتها از سوی دولت حمایت نشوند ،هنر
واســطه گری آنها افزایش یافته و در هر صورت دولت مجبور
خواهد شد این نوع واحدها را به مسیر شفافیت بازگرداند.
عضوهیات نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان گفت :تعطیلی

واحدها در اثرعدم موفقیت خرید مواد اولیه در بورس ،ناعادالنه
بــوده و دولت نباید اجازه دهد واحدهای تولیدی به ســادگی
حذف شوند .شایان ذکر است نایب رئیس کمیسیون با تاکید
براینکه این جلســه به منظور ارایــه راه حلی موردی برای
کمک به رفع مشکالت متعدد کنونی فعاالن صنایع شیمیایی
و پتروشیمی برگزار شده است ،افزود :کلیه واحدهای تولیدی
با نفس این نوع عملکرد مخالف بوده و راه حل ساز و کار بازار
را پیشنهاد میدهند.
در این نشست اطالع از میزان کاهش سهمیه و علت آن پیش
از روز ورود به بورس ،اصالح پشــتیبانی این طرح یا واگذاری
پشتیبانی به شهرستانها ،ارائه راهکار تخصیص سهمیه برای
واحدهایی که در سال گذشته موفق به ثبت اطالعات نشده اند،
ایجاد ســاز و کاری برای تخصیص سهمیه به شرکتهای تازه
تاسیس و امکان افزایش ظرفیت سهمیه از جمله موارد طرح
شده از سوی حاضرین این نشست بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در بازدید از سالن اجالس:

وزارتامورخارجهبایدبرایبهرهبرداریپروژهمرکزهمایشهایبینالمللیاصفهانکمککند
اصفهان – خبرنگار همدلی :سخنگوی وزارت امور خارجه و
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه
گفت :تحریمها نباید مانع اجرای پروژههای بزرگ و فاخری
مانند سالن اجالسبینالمللی اصفهان باشد .به گزارش اداره
ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان ،سید عباس موسوی در
بازدید از پروژه مرکز همایشهایبینالمللی اصفهان با اشاره
بهاینکه وزارت امور خارجه باید برای بهرهبرداری این پروژه
کمک کند ،اظهار کرد :باید به اصفهان و ایران برای داشــتن
چنین پروژه ملی تبریک گفت ،سالن اجالس سران در تهران

احداث شده اما باید از زیرساختها در دیگر نقاط کشور هم
اســتفاده کرد .وی ادامه داد :پروژه فاخر مرکز همایشها،
بینالمللی بودن اصفهان را تکمیل میکند بنابراین باید این
پروژه در جایگاه ملی دیده شود و آن را وابسته به یک دولت
یا زمان خاص ندانست.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کــرد :آنچه در این
پروژه ملی مغفول مانده ،حضور ســرمایه گذار خارجی است.
مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان نیز در
این جلســه که در محل پروژه مرکز همایشهایبینالمللی

اصفهان برگزار شد ،گفت :پروژه مرکز همایشهای بینالمللی
اصفهان بازوی خوبی برای وزارت خارجه محسوب میشود.
ایمان حجتی در بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه از پروژه
مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان ،اظهار کرد :این پروژه
در موقعیــت ویژهای در حال احداث اســت به طوری که با
بهرهبرداری حلقه حفاظتی شهر که در حال حاضر بخشهایی
از آن کامل شــده ،فاصله این مرکز با فــرودگاه بینالمللی
اصفهان ،کمتر از هفت دقیقه است و با عبور از حلقه حفاظتی
نیازی به ورود به داخل شهر هم نیست.
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خبر
حمایت دادگستری فارس
از سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان
و صنعتگران

شیراز-خبرنگار همدلی:رئیــس کل دادگستری
استان فارس در بازدید از شرکت صنعتی و تولیدی
افزار کیمیای فارس گفت :قوه قضاییه و دادگستری
اســتان فارس بــا تمام توان از ســرمایه گــذاران،
تولیدکنندگان که زمینه رونق تولید داخلی را فراهم
میآورند حمایت میکند .حجت االسالم والمسلمین
سیدکاظم موسوی ضمن بازدید از شرکت صنعتی
و تولیدی افزار کیمیای فارس به بررســی مشکالت
حقوقی این شــرکت بزرگ صنعتی کــه در زمینه
قطعهسازی فعالیت میکند پرداخت .در این بازدید
میدانی و هدفمند که در راستای برررسی مشکالت
واحدهای تولیدی و از ســوی ستاد پیگیری اجرای
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی دادگســتری استان
فارس انجام گرفت،رئیس کل دادگســتری استان
فــارس با توانمندی و فعالیــت این گروه صنعتی از
نزدیک آشنا شده و اقدامات این فعال عرصه اقتصادی
را از نزدیک مشــاهده و ارزیابی کرد .حجت االسالم
والمســلمین سیدکاظم موســوی در این نشست با
اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ورئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان
و ســرمایه گذاریهای مشــروع ،تولیدکنندگان را
سربازان خط مقدم در دوران تحریم اقتصادی دانست
و تأکیدکرد :قوه قضاییه و دادگستری استان فارس با
تمام توان از سرمایه گذاران ،تولیدکنندگان که زمینه
رونق تولید داخلی را فراهم میآورند حمایت میکند.
بخشش  ۱۳محکوم به قصاص در سال جاری
با تالش شورای حل اختالف استان فارس
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس در بازدید از
شرکت صنعتی و تولیدی افزار کیمیای فارس با اشاره
به ظرفیت باالی این واحد صنعتی و ایجاد اشــتغال
برای بیش از  ۳۰۰نفر به بررســی مشکالت حقوقی
این گروه صنعتی قطعه سازی پرداخت و گفت :مقرر
گردید طی چند روز آینده جلسهای با حضور مدیر
عامل این واحد صنعتی و سایر مسئوالن امر برگزار
و مشکالت مربوطه در این زمینه رسیدگی و موانعی
که بر سر راه این شرکت صنعتی است برداشته شود
و با حمایت دستگاه قضایی و در راستای شعار سال
«جهش تولید» و همچنین اجرای سیاستهای ستاد
اقتصاد مقاومتی اســتان فارس زمینه افزایش تولید
بیشتر این واحد بزرگ صنعتی فراهم آید.
گفتنی است با نظر مسئوالن این واحد تولیدی با رفع
مشکالت پیش روی این شرکت قطعه سازی ظرفیت
اشتغال آن تا دو برابر افزایش خواهد یافت.
رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آبفای
استان اصفهان اعالم کرد:

تالش آبفا به سمت آموزشهای مجازی

اصفهان – خبرنگار همدلی:رئیس اداره آموزش
همگانی شــرکت آبفای اســتان اصفهان در جمع
اعضــای هیــات مدیره ســمن خیریه مهــر کوثر
اصفهان ،فرهنگســازی مصرف بهینه آب شــرب را
جز اولویتهای برنامههای آبفا استان اصفهان اعالم
کرد و گفت :با توجه به شرایط انتشار ویروس کرونا،
آموزشها با رویکرد جدید و به صورت مجازی ادامه
مییابد .محســن شــفیعا افزود :در طول  ۱۱سال
گذشــته ،اقدامات فرهنگی بسیاری برای گروههای
مختلف سنی در استان انجام شده و مخاطب اصلی
این برنامهها نیز کودکان و نوجوانان بودهاند.
وی گذر از بحرانهای جدی کم آبی در ســالهای
گذشــته را نتیجه ایــن اقدامات و نیــز همکاری و
مســئولیت پذیری مردم دانســت و اظهار داشت:
برنامههای فرهنگی ،تاثیرات خــود را در دراز مدت
نشان میدهند و سعی ما بر این است که با آموزش
کودکان و نوجوانان ،نســل آینده را به عنوان نسلی
مســئولیت پذیرتر در قبال حفــظ این مایع حیات
بخش و نعمت بدون جایگزین الهی پرورش دهیم.
شفیعا در ادامه ســخنان خود ،به افزایش  30تا 40
درصدی مصرف آب ناشــی از شیوع ویروس کرونا و
ورود به فصل گرم سال اشاره کرده و گفت :حتی در
شــرایط کرونایی امروز نیز اقدامات آموزشی شرکت
آبفا در خصوص مدیریت مصرف آب متوقف نشده و
این شرکت ،از ظرفیت فضای مجازی برای پیشبرد
آنها اســتفاده میکند.رئیس اداره آموزش همگانی
شرکت آبفا استان اصفهان در این راستا به برگزاری
جشــنواره فرهنگی هنری خانواده آبی اشاره کرد و
افزود :به منظور ارتقا سواد آبی خانوادهها و همچنین
قدردانی از مجاهدتهای کادر درمانی قهرمان کشور
در مبــارزه با ویروس کرونا بــا ترغیب خانوادهها به
ماندن در خانه ،این جشــنواره با محوریت مدیریت
مصرف آب در خانواده ،از ابتدای خردادماه آغاز شده
و گروههای سنی  ۶تا  ۱۸سال به عنوان مخاطب آن
تــا  ۳۱مرداد فرصت دارند آثار خود را در  ۵بخش از
طریق شبکههای اجتماعی مجازی به روابط عمومی
این شــرکت ارســال نمایند .همچنین اپلیکیشن
موبایلی آموزش همگانی مدیریت مصرف آب نیز در
دست اجراســت که با بهره برداری از آن ،گام بسیار
بزرگی در راستای فراگیر کردن برنامههای آموزشی
و نیز ارتباط دو سویه با عموم مردم برداشته خواهد
شد .شفیعا ،به برنامههای شرکت آبفا برای شرایط
پس از کرونا نیز اشــارهای کرد و اظهار داشت :طرح
فرهنگی آموزشی سه شــنبههای آبی ،پویشهای
اجتماعی نخســتین واژه ،بانوی آب ،ایران به لبخند
تو زیباست ،جان آب در خطر است سالیان متمادی
اســت که در استان اصفهان اجرا شده و در سالهای
آتی نیز با مشارکت سایر ادارات و مراکز دولتی و غیر
دولتی اصفهان برگزار خواهد شد.

