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خبر
ذوب آهن اصفهان،رکورد تولید روزانه
 ۹۸۰۵تن چدن مذاب را ثبت کرد

اصفهان-مرادیان :تالشگران ذوب آهن اصفهان در
بخش کوره بلند بــا تولید  ۹۸۰۵تن چدن مذاب
در تاریخ سی ام تیرماه،رکورد روزانه جدیدی را در
تولید چدن با سه کوره بلند ثبت کردند.
همایون صمیمی مدیر بخش کوره بلند ذوب آهن
اصفهان با اعالم این خبر گفت  :قیمت های انرژی
و کک در دنیــا رو به افزایش اســت و با توجه به
تامین حدود  ۷۰درصد از زغال مصرفی کارخانه از
معادن داخلی و  ۳۰درصد از کک و زغال مصرفی
از خارج از کشور و تامین منابع مالی و انتقال این
حجم از مواد اولیه ،نیاز اســت مصرف کک را در
کارخانه کاهش دهیم.
وی افزود  :در این راســتا از ســال قبل چند تیم
کاری تشکیل شده که نتایج خوبی نیز رقم خورده
و به طور میانگین نسبت به سال قبل مصرف کک
خشــک حدود  ۴۰کیلوگرم کاهش یافته است و
در کوره بلند شــماره  ۲نیز مصرف کک خشک به
کمتر از  ۵۰۰کیلوگرم به ازاء هر تن چدن رسیده
است و انشاا ...با بهره برداری از پروژه تزریق پودر
زغال به کــوره بلند،رکوردهای چشــمگیری در
زمینه کاهش مصرف کک حاصل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی
مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

ارائه محصوالت تخصصی دو شرکت
دانش بنیان در نمایشگاه مدیریت شهری

اصفهــان – مرادیان :مدیرعامل ســازمان میادین
میــوه و ترهبار و ســاماندهی مشــاغل شــهری
شــهرداری اصفهان از ارائه محصوالت دو شرکت
دانش بنیان در غرفه این ســازمان در یازدهمین
نمایشگاه جامع مدیریت شهری در حوزه خدمات
شهری خبر داد.
امیرحســین مــاه آورپور با اشــاره بــه برگزاری
یازدهمین نمایشــگاه جامع مدیریت شــهری در
حوزه خدمات شــهری اظهار کرد :این سازمان در
نمایشــگاه جامع خدمت شــهری با هدف معرفی
رویکردهای جدید خود حضور یافته است.
او افزود :شــركتهای دانش بنیــان عالوه بر اتكا
بــه دانش و فناوریهای جدید ،نیازمند بســتری
مناســب بــرای فعالیت و حمایــت در حوزههای
مختلــف نیز هســتند ،از این رو بــا وجودی که
نمایشگاه تا حد زیادی سختافزاری است ،رویکرد
ما به ســمت تقویت شــرکتهای دانش بنیان و
بسترسازی برای فعالیت هرچه بیشتر آنها است.
ماهآورپور با بیان اینکه در غرفه این ســازمان دو
شــرکت دانش بنیان محصوالت خــود را عرضه
میکنند ،خبر داد« :دســتگاه فــروش اتوماتیک
وندینــگ میــوه و فــروش گل» و «کارتهــای
هوشــمند تغذیه کننده خاک در دنیا» توسط این
شرکتها ارائه شده است.
مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و ترهبار و
ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان با
بیان اینکه رشد و توسعه فناوریهای نوین امكان
ظهور كسبوكارهای جدیدی تحت عنوان دانش
بنیان را فراهم كرده اســت ،خاطرنشان کرد :این
امــر در حال حاضــر به یك ضرورت برای رشــد
اقتصادی تبدیل شده است.
او تأکیــد کــرد :در صدد هســتیم در یازدهمین
نمایشگاه جامع مدیریت شهری در حوزه خدمات
شهری ،شــیوههای جدید کســبوکار را معرفی
کنیم.

کشاورزان و دامداران خسارت دیده
در سیل ،مشمول دریافت تسهیالت می
شوند

نماینــده عالی دولت در اســتان البرز گفت :برای
کمک به مردم در روســتاهای ســیل زده استان
تمامی دستگاه ها و ســازمان های استان و بویژه
گــروه های جهادی و مردمی پای کار هســتند و
تا زمانی که شــرایط به حالت عادی بازگردد ،این
تالش ها ادامه دارد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین
الملل اســتانداری البرز ،مجتبــی عبداللهی پیرو
دســتور رئیس جمهور محترم مبنی بر تسریع در
بازسازی سازههای آسیبدیده از سیل و همچنین
جبران خســارتهای وارده به مــردم ،افزود :بر این
اساس در اســتان البرز نیز دامداران و کشاورزان
خســارت دیده می توانند از تســهیالت مربوطه
برخوردار شوند..
وی ادامه داد :بسیاری از مناطق استان که عملیات
آبخیــزداری در آنها صورت گرفته بود خســارات
کمتری دیدند از این رو ادارات کل منابع طبیعی
و آبخیزداری و جهاد کشاورزی استان باید در این
رابطه اهتمام ویژه و الزم را داشته باشند.
عبداللهی گفــت :ضرورت دارد که مســیر اصلی
رودخانــه های دائمی و فصلی اســتان حفاظت و
حراســت شوند چراکه بیشــترین خسارات ناشی
از ســاخت و ســازهای غیرمجاز در مسیر طبیعی
رودخانه ها است.
وی افزود :برای کمک به مردم در روستاهای سیل
زده استان تمامی دستگاه ها و سازمان های استان
و همچنیــن گروه های جهادی و مردمی پای کار
هســتند و تا زمانی که شــرایط بــه حالت عادی
بازگردد ،این تالش ها ادامه دارد.
اســتاندار البرز با ابراز همدردی با مردم خسارت
دیده در ســیل اخیر ،گفت :در کنار مردم هستیم
و بــرای جبران خســارات از هیچ تالشــی دریغ
نخواهیم کرد.
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رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد:

رشد  ۷۲درصدی استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان
رئیس کل دادگســتری هرمزگان از رشــد
 ۷۲درصــدی صدور آرای قضایی با موضوع
اســتفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان
در استان خبر داد.
جلسه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری
زندان های اســتان هرمزگان به ریاســت
مجتبــی قهرمانی رئیس کل دادگســتری
اســتان و بــا حضور اعضــا در محل زندان
مرکزی بندرعباس برگزار شد.
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان در
جریان این نشســت اظهار داشــت :باید با
صدور آرای متناســب تا جایــی که امکان
دارد و قانون اجازه میدهد از صدور قرارها
و احــکام منتهــی به بازداشــت و حبس
خودداری شود.
مجتبی قهرمانــی در ادامه افزود :تأکیدات
ریاست محترم قوه قضاییه برای ساماندهی
و کاهش جمعیت کیفری باعث شده تا یک
نهضت عمومی در بخشهای مختلف ایجاد
شــود و همه ارکان دستگاه قضایی ،کاهش
تعداد زندانیان را در دســتور کار خود قرار
دهند.
وی تصریــح کرد :خوشــبختانه با توجه به
برنامه ریزی های انجام شده جایگاه زندان
های اســتان هرمزگان بر اســاس شاخص
های نــوزده گانه ارائه شــده توســط قوه
قضاییــه ارتقاء یافته و بر این اســاس اداره
کل زندان ها و اقدامــات تأمینی و تربیتی
اســتان هرمزگان ،رتبه دوم کشور را کسب
نموده است.
قهرمانی بیان داشت :بر اساس آمار موجود
در چهار ماهه اول سال  ۱۴۰۱بیش از ۹۲

خبر
جزئیات حادثه پمپ بنزین دهدشت
طی بارشهای سیل آسا

فرماندار شهرستان کهگیلویه جزئیات حادثه جایگاه پمپ
بنزین دهدشت را که طی بارشهای سیل آسای دیروز
دچار خسارت شد را تشریح کرد.سید عزیز موسوی گفت:
این حادثه حدود ســاعت  ۱۸عصر روز دوشنبه در پی
بارش سیل آسای تابستانه و وزش باد شدید رخ داد که
الحمداهلل تلفات جانی نداشت.وی اظهارکرد :در اثر باد و
باران سیل آسا و طوفان ،سایبان میوه و ترهبار جنب پمپ
بنزین از جا کنده شد و به سقف جایگاه برخورد و باعث
وارد شدن خسارت به این جایگاه شد.فرماندار شهرستان
کهگیلویه تصریح کرد :آتش ســوزی و انفجاری در این
جایگاه رخ نداده اما بدلیل وزش باد شــدید خساراتی به
یکی از پمپ ها و سقف جایگاه وارد شد.
مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد

اعزام  ۹اکیپ خدماترسان دامپزشکی
به مناطق سیل زده کهگیلویه و
بویراحمد

درصد از جلســات دادرســی با زندان های
اســتان به صورت الکترونیک برگزار شــده
است.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان
با اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه آنالین
مالقات زندانیان و خانواده هایشــان توسط
دادگســتری اســتان هرمزگان برای اولین
بار در کشــور ،از برگــزاری تعداد  ۳هزار و
هشــتصد و پنجاه و نه مالقات تصویری در
زندانهای اســتان و رشد دوبرابری برگزاری
مالقات های آنالین میان زندانیان و خانواده

هایشــان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱
خبر داد.
قهرمانی در بخش دیگری از ســخنان خود،
تأکید کرد :در راســتای اجرای مفاد ســند
تحول قضایی و عمل به دســتورات ریاست
محتــرم قوه قضاییــه ،یکــی از مهمترین
رویکردهای دستگاه قضایی استان هرمزگان،
حبــس زدایی و کاهــش جمعیت کیفری
است که به همین منظور برنامه بازدیدهای
منظم ،مستمر و هدفمند مسئولین و قضات
از زندانها و بازداشــتگاهها برای تسریع در

رسیدگی به مطالبات و مشکالت زندانیان،
پیش بینی و عملیاتی شده است.
وی با اعالم اینکه قضات استان هرمزگان در
چهارماهه نخست امسال  ۲هزار و هشتصد و
پنجاه بار از زندان های استان بازدید نموده
انــد ،ضمن تأکید بر لزوم هدفمند ســازی
بازدیدها خاطر نشان کرد :بازدید از زندانها
نباید تشریفاتی باشد و حتماً باید به صورت
کارآمد و مؤثر انجام شــود تا نتایج ملموس
آن در ساماندهی به جمعیت کیفری زندان
ها بیش از پیش قابل مشاهده باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان:

«چهارطاقی نیاسر» مصداق معماری و فناوری دوره ساسانی است
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
شهرستان کاشان گفت :چهارطاقی نیاسر مصداق بارزی از
دانش معماری و فناوری ســاخت در دوره ساسانی است و
همه جامعه نسبت به این اثر فاخر بهعنوان یک اثر ملی و
فراملی احساس مسئولیت میکنند.
احمــد دانایینیا در گفتوگو با ایســنا ،اظهــار کرد :نگاه
غیرکارشناسانه ،غیرعلمی و غیرتخصصی برخی سازمانها
و یا اشخاص با دیدگاههای تخصصی و جامعنگر منطبق و
همراه نیســت که زمینههای آسیب و تخریب آثار تاریخی
را در چنین مجموعههایی رقم خواهد زد.
وی افــزود :روز  ۱۰مرداد عدهای بــدون هماهنگی ،اقدام
بــه تعریض محور مجاور چهارطاقــی کردند که با حضور
به موقع یــگان حفاظت میراث فرهنگــی ،موضوع مورد
پیگیری قرار گرفت و با حکم دادســتان کاشان ،تا صدور
نظر کارشناســی کمیته فنی میراث فرهنگی کاشان این
امر متوقف شد.رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری شهرستان کاشــان ،تصریح کرد :در راستای
تعامل با دســتگاههای اجرایی و رفع مشکالت مردم ،طی

دو جلســه با شهردار نیاسر ،مقرر شده بود تا در قالب یک
تفاهمنامه ،ضمن احیای محورهای فرهنگی-تاریخی نیاسر
توسط شــهرداری نیاسر ،رفع این گره ترافیکی در شورای
فنی منطقه شمال اصفهان بررسی شده و محقق شود.
دانایینیا تأکید کرد :رفع موانع و مشکالت ،وظیفه ماست،
امــا صیانــت از تاریخ و مواریث فرهنگی را رســالت خود

میدانیم ،زیرا تکیه بر داشــتههای فرهنگــی ،افتخار هر
ایرانی و بســتر ایجاد تحوالت گردشگری و اقتصاد پایدار
است و در این راستا از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود.
وی گفــت :امیدواریم مســئوالن دســتگاههای اجرایی و
مردم ،به شیوه مطلوب ،ضمن پاسداشت میراث گرانبهای
معمــاری ،برای حفظ آثــار فرهنگی و تاریخــی به اداره
میراث فرهنگی کاشــان یاری کنند و این امر را وظیفه و
دِین خود به گذشــته ،حال و آینده بدانند.دانایینیا افزود:
تعامل با دســتگاهها و نهادهای اجرایی شهر ،شرط الزم و
مهمی است که اداره میراث فرهنگی آن را با جدیت دنبال
میکند و امروز با همه نهادهای شهری و روستایی منطقه،
تعامل بسیار مطلوبی داریم ،اما حفظ آثار تاریخی ،اساس
شــکلگیری این نهاد تخصصی است.شــهر نیاسر در ۲۰
کیلومتری غرب کاشان قرار گرفته و چهار طاقی نیاسر که
با نام آتشکده ساسانی خوانده میشود در نزدیکی چشمه
اســکندریه در یک منطقه توریستی قرار دارد و در تاریخ
 ۲۱آبان  ۱۳۱۷با شــماره ثبت  ۳۱۶بهعنوان یکی از آثار
ملی ایران به ثبت رسیدهاست.

مقصد بعدی مدیر عامل آب و فاضالب کشور

بازدید از پروژه های آب و فاضالب در شهرستان اراک

بازدید از پروژه های آبرسانی به روستاهای
گاوخانــه  ،مرزیجــران و گیلــی و اجرای
شــبکه جمع آوری فاضالب منطقه سنجان
شهرســتان اراک مقصد بعدی بازدید مدیر
عامل آبفای کشــور بود.به گــزارش روابط
عمومــی شــرکت آب و فاضالب اســتان
مرکــزی دکتر اتابــک جعفــری در ادامه
برنامههــای ســفر خود به شــهر اراک ،به
همراه آصفری نماینده مردم شهرستانهای
اراک ،خنداب،کمیجان در مجلس شــورای
اســامی و زندیه وکیلی معاون هماهنگی
امور عمرانی اســتانداری مرکزی از آخرین
وضعیت مراحل اجرای پروژه های آبرسانی
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به روستاهای گاوخانه ،گیلی و مرزیجران و
روند اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب در
منطقه سنجان شهر اراک بازدید نمود.
مهندس یوســف عرفانی نسب مدیر عامل
شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی در
جریــان این بازدیداز اجرای اصالح شــبکه
آبرسانی در روستای گاوخانه اظهار داشت:
اصالح شــبکه آب رســانی در روســتای
گاوخانه به طول  10کیلومتر در دست اجرا
می باشــد که تا کنون تا حدود 7/5کیومتر
ان اجرا گردیده است.وی اعتبار اجرای این
پروژه را  45میلیارد ریال اعالم نمود.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان

مرکزی در ادامه با اشــاره به احداث مخزن
 500متر مکعبی آب در راستا اجرای طرح
آبرسانی به روســتای مرزیجران با اعتباری
بالغ بر  46میلیارد ریال بیان داشت :اجرای
 1000متر خط انتقال و  2500متر شبکه
توزیــع آب با اعتباری بالغ بــر  46میلیارد
ریــال از دیگــر اقدامات این شــرکت در
راستای اجرای طرح آب رسانی به روستای
مرزیجران می باشد.
مهندس عرفانی نســب اجرای  4500متر
خط انتقــال آب از چاه مجتمع آبرســانی
گیلی جمالکه تا روستای گیلی را با اعتباری
بالغ بر  29میلیارد ریال از دیگر پروژه های

در دست اجرای این شرکت در راستای آب
رسانی به روستاهای شهرستان اراک عنوان
کرد.در ادامه این سفر یک روزه مدیرعامل
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور از
روند اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب در
منطقه سنجان شهر اراک بازدید نمود.
گفتنی ست پروژه اجرای شبکه جمع آوری
فاضــاب در بافت قدیم و منطقه ســنگی
ســنجان شــهر اراک با طول  17کیلومتر
در دســت اجرا می باشــد که تا کنون 15
کیلومتر آن اجرا گردیده است و در صورت
تخصیص به موقع اعتبــارات به زودی این
پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل شیالت گلستان خبر داد:

به آب انداختن بزرگترین قفس متحرک دریایی در «بندرامیرآباد»
مدیرکل شیالت استان گلستان از به آب انداختن بزگترین
قفس دریایی متحرک کشور در بندر امیرآباد خبر داد.
اســماعیل جباری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه
توسله پرورش ماهیان در قفش یکی از اقداماتی است که
باید در دوره جدید مدیریت شــیالت استان توسعه پیدا
کند ،اظهار کرد :استفاده از نوآوری و اقدامات دانش بنیان
در این حوزه در اولویت های ما قرار دارد.
وی بــا بیان اینکــه بزرگترین قفس متحــرک دریایی با
قابلیت پرورش  ۳۰تن ماهی در هر دوره ،توســط بخش
خصوصی ســاخته و در بندر امیرآباد به آب انداخته شد،
افزود :این قفس متحرک دریایی به زودی راهی ســواحل
استان گلستان در شهرستان گمیشان می شود.
مدیرکل شیالت استان گلستان با تاکید بر اینکه این قفس
که به دلیل حجیم بودن و محدودیت های مکانی استاندر
بندرامیراباد احداث شــد ،خاطرنشان کرد :این بزرگترین
قفــس متحرک دریایی به قطر  ۳۰متر و مســاحت بیش

از  ۷۰۰مترمربــع با ارتفاع  ۶.۵متر و هزینهای بالغ بر ۳۰
میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ساخته شده است.
جباری افزود :از مشــخصات دیگر این ســازه یک راهرو

بــه عرض  ۱.۱متر و یک اتاق به مســاحت  ۱۰متر مربع
در باالترین نقطه قفس میباشــد که با نصب  ۳۶پایه در
بستردریا فرو رفته و با  ۳لنگر به طور کامل مهار میشود،
وی تصریح کرد :مقرر اســت این قفس در کمترین زمان
ممکــن از محیط عملیاتی حوضچه بندرامیرآباد به مقصد
اصلی و نقطه بهرهبرداری خود در سواحل استان گلستان
(گمیشان) منتقل شود.
سرپرست اداره کل شیالت گلستان با اشاره به اینکه یکی
از ظرفیت های منحصر به فرد استان گلستان سواحل کم
عمق می باشــد ،ادامه داد :این ظرفیت شرایط مناسبی را
برای طرح پرورش ماهی در دریا مهیا کرده است.
جباری با بیان اینکه قطعا با توســعه این طرح رونق تولید
آبزیان را در استان و کشور شاهد خواهیم بود ،اضافه کرد:
در حال حاضر  ۶۹قفس و پن در آبهای اســتان استقرار
یافته که پیــش بینی می گردد با اســتفاده از این طرح
امسال  ۴۰۰تن ماهی در استان تولید شود.

سرپرســت اداره کل دامپزشــکی اســتان کهگیلویه و
بویراحمد از اعزام  ۹اکیپ خدماترســان دامپزشــکی
به مناطق ســیل زده این اســتان خبر داد.سید مختار
رجائی فر با بیان اینکه اکثر مزارع پروش ماهی اســتان
در سیل تابستانه اخیز خســارت دیده اند ،افزود :در پی
سیل تابســتانه این اکیپ ها به شهرستانهای سیل زده
کهگیلویــه ،چرام ،لنده ،بویراحمد ،دنــا و مارگون اعزام
شدند.وی اظهارکرد :طی چند روز گذشته با هماهنگی
صورت گرفته با سازمانجهاد کشاورزی ،صندوق بیمه
محصوالت کشــاورزی و ادارهکل شیالت ،اکیپهایی از
دامپزشــکی استان به مناطق ســیل زده استان اعزامو
عملیات ثبت تلفات ،وضعیت بهداشتی و گزارشگیری
تلفات در اینمناطق انجام شده است.سرپرست اداره کل
دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد:
ماهی هایی که بصورت زنده از مزارع پرورش ماهی سیل
زده صید می شــوند برای عرضه به بازار مشکلی ندارند.
رجائی فر تصریح کرد :ماهی هایی که بوسیله آب گل آلود
و سیل تابستانه از یبن رفتند از نظر شرعی و بهداشتی
قابل استفاده نیستند که انتظار داریم مردم از خودرو های
سیار و دستفرو ماهی خرید نکنند.

فروش ۱۲۰میلیاردی صنایعدستی استان
سمنان در سالجاری

سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی استان ســمنان گفت:
صنایعدســتی استان سمنان در ســال جاری تا کنون
 ۱۲۰میلیارد ریال فروش داشــته است.جعفر صفاخواه
در بازدید از کارگاههای صنایعدستی گروهی و انفرادی
شهرســتانهای شــاهرود و دامغان اظهار کرد :یکی از
مهمترین اهداف معاونت صنایعدســتی ،فراهم کردن
زمینه فروش تولیدات هنرمندان است.سرپرست معاونت
صنایعدســتی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی استان ســمنان گفت :شناسایی امکانات
موجــود و ایجاد انگیزه در هنرمندان و بخش خصوصی
برای ایجاد فروشگاه صنایعدستی ،نمایشگاههای محلی،
استانی ،منطقهای و سراسری زمینهساز افزایش فروش
تولیدات صنایعدستی اســت.صفاخواه ادامه داد :ایجاد
غرفههای فــروش در اماکن تاریخی و موزهها ،هتلها و
اقامتگاههای بومگردی از دیگر اقدامات موثر برای فروش
صنایعدستی است.وی با تأکید بر اینکه فروش در چرخه
تولید صنایعدستی به عنوان موتور محرکه تولید عمل
میکند ،گفت :فروش صنایعدســتی زمینهســاز تولید
بیشــتر با کیفیت باالتر ،اشتغال بیشتر و رونق کسب و
کار میشود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

تالش کارکنان فوالد مبارکه
قابل تقدیر است

اصفهان-مرادیان :مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی پــس از بازدید از
خطوط تولید فوالد مبارکه از تالش کارکنان این شرکت
قدردانی و بر نقش تولید بر رونق اقتصادی جامعه تاکید
کرد.نشست هماندیشــی مدیرکل روابط کار و جبران
خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با کارشناسان
و روابــط کار و مأموریــن تحقیق اســتان اصفهان به
میزبانی شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.مدیرکل روابط
کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
پس از بازدید از خطــوط تولید فوالد مبارکه از تالش
کارکنان این شرکت قدردانی و بر نقش تولید بر رونق
اقتصادی جامعه تاکید کرد.احمــد غریوی از اقدامات
در حــال اجرا برای اصالح قانــون کار خبر داد و اظهار
کرد :دولت الیحهای را بــرای اصالح قوانین مربوط به
نیروهای شرکتی را در دست تنظیم دارد که این موضوع
باعث ساماندهی مســائل این نیروها در سطح دولت و
شرکتهای دولتی میشود و این اتفاق باعث کم شدن
مشــکالت میان کارگر و کارفرما خواهد شد.وی گفت:
صدور دســتورالعملهایی برای ایجــاد وحدت رویه به
ویژه در سطح استان ها تهیه و ابالغ شده تا کارشناسان
بتوانند کارهای خود را با دقت بیشــتری انجام دهند.
میثم مداحی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
اصفهان نیز اظهار کرد :در ســالی که یکی از مهمترین
شعارهای آن تولید است برنامهریزی کردیم تا بازرسین
محیط کار قســمت تولید را از نزدیک ببینند تا روند
رســیدگی به پروندهها تسهیل شده و کیفیت ،دقت و
سرعت رســیدگیها افزایش پیدا کند و برای همین از
فوالد مبارکه به عنوان صنعتــی مادر ،برنامه بازدیدها
را شــروع کردیم.وی با بیان این که فوالد مبارکه قطب
تولید صنعت فوالد کشــور است گفت :با بازدید از این
صنعت مهم میتوانیم حقیقت آنچه در صنعت به وقوع
میپیوندد را نصب العین خود قرار دهیم.

