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هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
مرکز آموزش توپخانه و گروه های 44 و 55 ت
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در سال جهش تولید، شرکت پاالیش نفت اصفهان تحریم دشمنان را بی اثر 
کرده و با بهره مندی از متخصصان توانمند خود موفق شد خودروی کف ساز 

شماره ۲ با برند ماک را بازسازی کند.
رئیس آتش نشانی شرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر و بیان اینکه 
هزینه خرید ماشین کف ساز بیش از ۳ میلیارد تومان برآورد می گردد، اظهار 
داشت: بازسازی ماشین کف ساز در ۴۸۰ نفر ساعت و با هزینه ای برابر با ۵۰ 
میلیون تومان انجام شد. محمد مختاری افزود: این حرکت ارزشمند با حمایت 

مدیر HSE و همکاری اداره نگهداری و تعمیرات شرکت انجام شده است.
بازسازی  مدیریت  که  اصفهان  نفت  پاالیش  نشانی شرکت  آتش  ارشد  مامور 
خودروی کف ساز را بر عهده داشته است، روند عملکرد را تشریح کرد و اذعان 
داشت: در حقیقت می توان گفت خودرویی با شبکه های فوم و آب جدید طراحی 
و ساخته شده که با خودروی قبلی متفاوت است، اما کارایی اصلی آن با رویکرد 
اینکه  به  اشاره  با  جانقربان  است.حسین  نکرده  تغییر  آتش نشانی  کف  ساخت 
آتش  و  گیربکس(  و  موتور  شاسی)شامل  بخش  دو  از  نشانی  آتش  خودروی 
نشانی تشکیل می شود، گفت: خودروی کف ساز شماره ۲ شرکت، با عمر ۴۵ 
دلیل  به  نشانی،  آتش  بخش  در  اما  نداشت،  مشکلی  شاسی  بخش  در  ساله 
نبود قطعات یدکی شیرآالت خاص، تمامی شیرآالت )حدود ۳۰ عدد ولو( دچار 
نشتی های شدید و همچنین پوسیدگی خطوط های ارتباطی )تمام آنها از جنس 
کربن استیل بود( و ایجاد ترک های فراوانی و نشتی گردیده بود که به دنبال آن 
ما را با مشکالتی همچون اتالف فوم ارزشمند آتش نشانی، عدم کیفیت مناسب 

ساخت کف، مشکل بودن اپراتوری خودرو، مواجه ساخته بود، به طوری که با 
وجود دارا بودن پمپ های آب و فوم بسیار مطلوب، این خودروها از سرویس 
آتش  اداره  رئیس  موافقت  با  داد: خوشبختانه  ادامه  بود. وی  آتش خارج شده 
نشانی و حمایت مدیر HSE، اجرای طرح جدید آغاز گردید. در این راستا تمام 
شیرآالت غیر قابل تعمیر قبلی شبکه های فرسوده آب و فوم و ... از خودرو جدا 
شده و پیاده سازی کامل گردید، به صورتی که فقط شاسی و دو عدد پمپ باقی 
ماند. پس از آن با بهره مندی از توان داخلی پاالیشگاه و استفاده از اقالم مورد 
نیاز کاالهای موجود و قابل تعمیر در بازار کشور، شبکه آب و فوم به شکلی 

موفقیت آمیز طراحی شد.

به دست متخصصان داخلی؛
خودروی کف ساز آتش نشانی پاالیش نفت بازسازی شد

کارشناسان برنامه چهل چراغ با برشمردن ویژگی های افراد با طرح زندگی 
که  حالی  در  است  آراستن  متناسب  افراد  قانون  که  کردند  تأکید  متناسب، 
قانون سادگی، پیراستن است و زندگی متناسب بیشتر از آراستن به پیراستن 

نیاز دارد.
ابتدای  از  چهل چراغ  روانشناسی  نشست های  سلسله  دوره  نهمین  آغاز  با 
مبارک رمضان، مخاطبان گام به گام با کارشناسان این برنامه با ویژگی ها، 
مزایا و معایب زندگی شاد، راحت، آرام، متعارف، متعامل، متبحرانه، مدبرانه 
و منطقی آشنا شدند.موضوعی که محمدرضا عابدی، عضو هیئت  علمی و 
ایزدی،  راضیه  و  اصفهان  دانشگاه  مشاوره  و  روانشناسی  دانشکده  رییس 
برنامه برگزیده  این  برای جلسه دهم  عضو هیئت  علمی دانشگاه صفاهان 
به روز  متناسب،  زندگی  ویژگی  بود.»اولین  متناسب«  »زندگی  طرح  بودند، 
بودن است«؛ راضیه ایزدی با بیان این نکته اظهار داشت: افرادی که طرح 
زندگی شان متناسب است به روز بودن در انتخاب هر چیزی برای آنها مهم 
بوده که می تواند انتخاب لباس، وسایل منزل یا حتی ارتباط با افراد باشد و 
به طور کلی ُمد برای این افراد حائز اهمیت است.وی مقید بودن به تشریفات 
زیاد را دیگر ویژگی افراد متناسب دانست و افزود: این افراد متناسب با شأن 
افرادی که به منزل آنها می آیند تشریفات تدارک می بینند و برای هر کار 
خود آیین هایی دارند. همچنین بسیار به رعایت آداب و رسوم پایبند هستند؛ 
برای مثال هر سال سفره هفت سین می چینند و سفره هر سال باید با سال 
گذشته بسیار تفاوت داشته و به روز باشد. همچنین آداب جشن تولد، سالگرد 
ازدواج و شب یلدا را نه به صورت سنتی بلکه به روز رعایت می کنند.عضو 
هیئت  علمی دانشگاه صفاهان ادامه داد: افراد متناسب شأن افراد را بسیار 
رعایت می کنند و به دیدگاه و آداب طرف مقابل احترام می گذارند. همچنین 
برای رعایت تشریفات و آداب و رسوم با دیگران همکاری و به آنها کمک 
می کنند.ایزدی درباره تفاوت طرح زندگی متعارف و زندگی متناسب اضافه 
متناسب  افراد  اما  نیستند،  به روز  و  پیرو سنت ها هستند  متعارف  افراد  کرد: 
قصد دارند سنت ها را به شکل امروزی و به روز درآورند.در ادامه، محمدرضا 
عابدی ویژگی های افراد متناسب را در پنج واژه ُمد، مارک، مدل، مودب و 
مسئول خالصه کرد و گفت: افراد با طرح زندگی متناسب چون مارک پرست 
هستند از خیلی جاها خرید نمی کنند و برای آنها مهم است لباس خود را 
از کجا می خرند، حتی اگر گران تر بخرند. این افراد بسیار مودب هستند و 
واژه ها را درست انتخاب می کنند و اگر درباره آنها ادب به جا آورده نشود 
ناراحت می شوند. همچنین چون متناسب بودن هدیه برای آنها بسیار مهم 

است، هدیه بردن برای آنها سخت است.

وی با بیان اینکه افراد با طرح زندگی متناسب در دل تشریفات و به اصطالح 
کالس غرق هستند، تصریح کرد: این افراد انواع عکس ها را در اینستاگرام 
به نمایش می گذارند که شاید این کار آنها به نوعی بی رحمی هم باشد چون 

شاید برخی افراد چنین غذا یا لباسی نداشته باشند.
افراد متناسب در چهار  عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درباره واکنش 
وضعیت عادی، مدیریت استرس، مواجهه با اضطرار و عبور از بحران بیان 
کرد: این افراد در شرایط عادی در حال تفکر درباره هرچه بهتر به جا آوردن 
تشریفات، به روز و طبق مد بودن هستند و دغدغه آنها تشریفات است، حتی 
استرس زا  شرایط  در  آنها  باشند.  نداشته  هم  خوبی  چندان  مالی  وضع  اگر 
مسأله  حل  به  دارند،  حضور  اطرافشان  که  آدم هایی  و  شرایط  با  متناسب 
شبکه های  یا  متخصص  افراد  از  هستند  به روزی  افراد  چون  و  می پردازند 

مجازی بخوبی بهره می برند.
وی با بیان اینکه افراد با طرح های زندگی گوناگون در شرایط بحران به چهار 
شیوه منفعل، واکنشی، فعال و پیشتاز عمل می کنند، افزود: افراد متناسب در 
بحران نیز فعال هستند اما پیشتاز نیستند چون فکر خود را صرف تولید نکرده 
بلکه خوب خرج می کنند. البته چون زیاد فکر می کنند برخی اوقات روش 
آنها پاسخگو نیست چون در نهایت باکالس ترین روش را انتخاب می کنند. 
همچنین در شرایط اضطرار مانند شیوع بیماری کرونا صبور هستند، اما مثاًل 
می گردند. مارک  و  محصول  بهترین  دنبال  به  بهداشتی  اقالم  انتخاب  در 

منظم  و  تمیز  ظاهراً  متناسب،  زندگی  طرح  با  افراد  اینکه  بیان  با  عابدی 
هستند درباره سایر مزایای این طرح زندگی اظهار داشت: این افراد معمواًل 
الگوی دیگران قرار می گیرند، امور زندگی آنها با ایده ای خاص پیش می رود 
و تا حدود زیادی مسئولیت پذیر هستند. این افراد از دو جهت الگوی دیگران 
قرار می گیرند؛ نخست مسائل ظاهری که زیاد هم مطلوب نیست و امروزه 
چنین  اینستاگرام  مانند  اجتماعی  شبکه های  در  زیادی  عده  که  می بینیم 
افرادی را دنبال می کنند. از طرف دیگر انگار این افراد به زندگی چسبیده اند 
و بخشی از امور زندگی را بسیار جدی می گیرند که این جدیت ممکن است 

به دیگران هم منتقل شود.
ایزدی نیز معایب طرح زندگی متناسب را در واژه خستگی خالصه کرد و 
گفت: این افراد با خستگی جسمی مواجه هستند چون برای برگزاری یک 
مراسم کوچک نیز بسیار وقت صرف می کنند. همچنین از نظر روانی خسته 
هستند چون به اندازه زمانی که صرف می کنند مورد قدردانی قرار نمی گیرند. 
از طرف دیگر با خستگی اجتماعی نیز دست و پنجه نرم می کنند و گاهی 
رعایت  به  مقید  اینکه  دلیل  به  نمی روند چون  دورهمی ها  برخی  به  اوقات 
تشریفات هستند خسته می شوند. افراد متناسب انسان های مادی نیستند اما 
متأسفانه پرداختن به این موضوعات ممکن است آنها را کمی از ابعاد معنوی 
دور کند.آنها در بخش پایانی برنامه با عنوان »فراتر از زندگی« به مفهوم 
سادگی پرداختند که می تواند به درد زندگی متناسب و البته سایر طرح های 
زندگی  در  که  است  پیچیدگی هایی  از سادگی حذف  منظور  بخورد.  زندگی 
ضروری و الزم نیست اما فرد به خاطر مقید بودن به آداب و رسوم به زندگی 
خود اضافه کرده است. قانون افراد متناسب آراستن است در حالی که قانون 
سادگی، پیراستن است و زندگی متناسب نیز بیشتر از آراستن به پیراستن نیاز 
دارد.گفتنی است؛ سلسله نشست های چهل چراغ با موضوع »طراحی زندگی 
برای روزهای سخت« به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان تا ششم خرداد از ساعت 1۴:۳۰ تا 16 روزهای زوج مبارک رمضان و 

تکرار آن در روزهای فرد از سیمای مرکز اصفهان پخش می شود.

زندگِی متناسب و دوراهی آراستن و پیراستن

تابلوی آبرنــگ یادمان ادای احترام شــهرداری اصفهــان به جامعه 
پرستاران و پزشکان برای مقابله با کرونا ویروس اثر استاد احمد مطیع  
با حضور شهردار اصفهان، رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری و اعضای شورای اســالمی این شهر به مناســبت روز جهانی پرستار 

رونمایی شد.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ...

 40درصد ظرفیت
  ذوب آهن، معطل

 سنگ آهن

مدیرعامل ذوب آهن خبر داد؛

رونمایی از تابلوی آبرنگ »ایثار 
پرستاران« در روزهای کرونایی

با حضور مسئوالن انجام شد؛

 تجهیـز 80 درصد
  تاکسیـرانی اصفهان

 به بارکدخوان 

رانندگان وانت بارها 
 سوخت مازاد

 می گیرند

ایرج موفق:

با دریافت پروانه اشتغال؛شهردار خبر داد؛ 

صد پست در سازمان 
صمت استان خالی است 
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شــهردار اصفهان گفــت: در حال حاضر 

نصب بارکدخوان روی 500 تاکسی شهر 

اصفهان اجرا شده است و تا پایان سال در راستای 

هوشمند سازی، حدود 80 درصد تاکسی ها مجهز به 

بارکدخوان می شوند...

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل 

درون شــهری شهرداری  کاالی  و  بار 

اصفهان گفت: بــا اجرای طرح تشــویقی برای 

خودروهای باری بنزینی در صورت دریافت پروانه 

اشتغال از سوی ...
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بارش بهاری رودهای اصفهان را زنده کرد؛

زنده باد مرغاب

شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش توپخانه و گروه های 
44 و 55 ت در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 
حدود 5400 مترمربع واقع در کوی ولیعصر )عج( 
فروش  کاربری  جهت  استیجاری  صورت  به  را 
با  به داوطلبین واجد شرایط  مصالح ساختمانی 
لذا  نماید.  واگذار  تعاونی،  شرکت  ضوابط  رعایت 
در  به شرکت  تمایل  که  یا حقوقی  اشخاص حقیقی 
جهت   99/03/3 تاریخ  تا  حداکثر  دارند  را  مناقصه 
دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به دفتر 
بازرگانی شرکت، واقع در خیابان شهدای صفه، جنب 

فروشگاه اتکاء مراجعه فرمایند.
 ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

36201828 تماس حاصل فرمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن

مرکز آموزش توپخانه و گروه های 44 و 55 ت

و توپخانه  آموزش  مرکز  مسکن  تعاونی   شرکت 
گروه های 44 و 55 ت در نظر دارد اجرای تاسیسات 
مکانیکی سه بلوک مسکونی واقع در پروژه 
گل نرگس را به پیمانکارایی که رزومه اجرای 
تاسیسات ساختمان های 100 واحدی به باال 
داوطلبین  لذا  نماید.  واگذار  باشند  داشته   را 
می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه حداکثر 
تا تاریخ 99/03/3 به دفتر بازرگانی شرکت واقع 
اتکاء  فروشگاه  جنب  صفه،  شهدای  خیابان  در 

مراجعه فرمایند.
 ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

36201828 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه مورخه  99/02/30

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
مرکز آموزش توپخانه و گروه های 44 و 55 ت

آگهی مناقصه مورخه  99/02/30

3 2



ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

اصفهان
مدیرعامل شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان از اخذ 
 ISO 9001:2015گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس

خبر داد.
محمدحسین قورچانی در گفت وگو با جام جم با اعالم این 

خبر اظهار داشت: این شرکت در راستای مدیریت کیفیت 
و بهبود فرایندهای خود پس از انجام ممیزی در تاریخ 
1٣99/02/24، موفق به کسب گواهینامه سیستم مدیریت 

کیفیت از شرکت SGS گردید.

وی ضمن قدردانی از همکاری تمام کارکنان شرکت اذعان 
داشت: دستیابی به این گواهینامه می تواند شروعی برای 
همسویی هر چه بیشتر این شرکت با فوالد مبارکه اصفهان 
باشد.مدیرعامل شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه افزود: 

مهمترین هدف شرکت از دریافت این گواهینامه حرکت 
مستمر در مسیر رشد و تعالی سازمانی و بهبود فرایندهای 
جاری شرکت است که این امر منجر به تحقق هرچه بیشتر 

اهداف کالن می گردد.

افتخار جدید برای صنعت فوالد ایران در اصفهان

پویایی سازمان با فناوری نوین
از زمان ورود روابط عمومی به ادبیات بروکراسی 
و اداری ایران تا به امروز این حوزه همواره تعریف 
و کارکردی سهل و ممتنع داشته است. سهل از 
این جهت که دیدگاه عموم مردم نسبت به آن 
علمی  دقیِق  و  کافی  شناخت  بدون  و  سطحی 
بوده است و کارکرد آن برای انجام فعالیت های 
پاسخگویی های  و  چاپ  چون  ساده ای  اجرایی 
رایج تصور شده است. ممتنع اما برای صاحبان 
روزهای  همان  از  می دانند  که  اندیشه  و  فن 
آن  متداول شدن  و  واژه  این  اولیه شکل گیری 
حوزه  یک  همواره  عمومی  روابط  امروز،  به  تا 
آن  کارکرد  که  است  بوده  تاثیرگذار  و  پیچیده 
برای سازمان ها و ارگان ها حیاتی تر از آن چیزی 

است که در ذهن عموم وجود دارد. 
روابط  از  شده  ذکر  تعاریف  مجموع  اساس  بر   
عمومی، می توان کارکردهای زیادی را برای این 
حوزه نام برد. روابط عمومی روحیه پرسشگری 
و  هدایت  دارد،  اقناع  قدرت  می دهد،  بسط  را 
می کند،  برنامه ریزی  را  عمومی  افکار  در  نفوذ 
سازمان  از  بیرون  و  درون  روابط  تنظیم کننده 
سازمان  اجتماعی  سرمایه  بهبود  روی  است، 
فعالیت ها  در  مشارکت  می تواند  و  است  موثر 
و  ویژگی ها  از  گوشه ای  اینها  دهد،  افزایش  را 
تعاریف  اساس  بر   عمومی  روابط  کارکردهای 
کالسیک از آن است. کارکردهایی که به مرور 
شکل گرفته و امروز و با رشد فناوری ارتباطات 

و اطالعات بسیار بیشتر هم شده است.
حوزه  در  بخصوص  تکنولوژی  پیشرفت 
و  دیجیتال  سمت  به  حرکت  و  ارتباطات 
روابط  به  رو  را  جدیدی  دنیای  شدن  آنالین 
در  حداقل  که  دنیایی  است،  کرده  باز  عمومی 
مسیرهای  و  هستیم  آن  راه  ابتدای  در  ایران، 
وجود  نکرده ایم.  طی  آن  در  هنوز  را  بسیاری 
ملزم  را  عمومی  روابط  نوین،  تکنولوژی های 
الگوهای سنتی  از  فاصله گرفتن  با  می کند که 
و قدیمی و استفاده صرف از رسانه های اصلی و 
کالسیک به سمت رسانه های جدید و اجتماعی 
شده  باعث  امروز  تکنولوژی  کند.  حرکت 
تعاملی  الگوهای  به  یکطرفه  و  الگوهای خطی 
اطالعات  انتقال  و  ارتباط  شود.برقراری  تبدیل 
و  سازمان  برنامه ریزان  و  سیاستگذاران  به 
همچنین سرعت، شفافیت و جهت دهی صحیح 
مخاطبان  به  سازمان  مدیریت  از  اطالع رسانی 
وظیفه اصلی روابط عمومی را تشکیل می دهد. 
و  دانستن  شیوه ها  نیازمند  ماموریت  این  انجام 
روش های تازه و کاربرد تجهیزات ارتباطی نوین 
نگهداری  و  دستیابی  قدیمی  روش های  است. 
اطالعات و پردازش و انتقال آن در عصر کنونی 
است،  ارتباطات  و  اطالعات  انقالب  عصر  که 
کرد.  خواهد  مواجه  با سکون  را  عمومی  روابط 
امروز از عصری که با یک رپرتاژ در یک نشریه 
مخاطب  به  را  خود  پیام  می شد  مخاطب  پر 

برسانیم مدت هاست فاصله گرفته ایم.
پیشرفت های ارتباطی باعث شده افکار عمومی 
امروز توسعه پیدا کند و تفسیر قدیمی که روابط 
عمومی را تنها در دایره تعامل با رسانه ها محدود 
تغییرات  نگه می داشت بی اعتبار شود. در میان 
روابط  و  ارتباطات  حوزه  در  که  گسترده ای 
و  مهم ترین  از  یکی  است  داده  روی  عمومی 
تاثیر  و  مصنوعی«  »هوش  آنها  راهبردی ترین 
آن روی فناوری های حوزه روابط عمومی بوده 
است  بوده  قدری  به  حوزه  این  پیشرفت  است. 
به عنوان  »روبات ها«  یا  »بات ها«  امروز  که 
قرار  استفاده  مورد  عمومی ها  روابط  در  دستیار 
می گیرند و هر روز به تنوع و شمار آنها افزوده 
می شود. اما نکته ای که تنها در استفاده از این 
است  آن  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  تکنولوژی 
فرآوری های  و  تکنولوژی  این  تا  است  نیاز  که 
عواطف  با  همراه  و  انسانی  نیروی  کنار  در  آن 
گرچه  رود.  کار  به  انسان  درک  و  احساس  و 
می توان  نویسی ها  کد  و  الگوریتم ها  تعریف  با 
به تجزیه اطالعات و تحلیل آن توسط هوش 
مصنوعی نزدیک شد و قدم های بسیار موثری 
نیز در دنیا در این حوزه برداشته شده است، اما  
برای  انسانی  کاربر  نقش  از  نمی توان  کماکان 
تحلیل دقیق تر و صحیح تر اطالعات چشم پوشی 
انسان مساله ای  کرد. شهود و عواطف و درک 
وارد  نتوانسته  آن  به  تکنولوژی  هنوز  که  است 
روابط  برای  راه  بهترین  حاضر  حال  در  شود. 
نیروی  و  مصنوعی  هوش  ترکیب  عمومی ها 
این  از  استفاده  و  توجه  عدم  است.  انسانی 
به  کردن  بسنده  و  ارتباطی  فناوری های 
الگوهای قدیمی منجر به مرگ یک سازمان و 
رکود در آن می شود. در عصری که اطالعات 
در حال انفجار است و حجم اطالعات به نحو 
بدون  نمی توان  دیگر  داشته  رشد  بی سابقه ای 
مانند  به هوش مصنوعی  وابسته  فناوری های 
»تحلیل بیگ دیتا« از تغییرات و افکار عمومی 

مطلع بود و با آن تعامل داشت.

یادداشت
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مبارزه  زمان  در  شرکت ها  عمومی  روابط  توان 
گزارش های  و  اخبار  پوشش  و  کرونا  ویروس  با 
مجموعه اقدامات شرکت ها در زمینه های مختلف 
انتقال  به  همچنان  ما  تاکید  اما  است  تقدیر  قابل 

موج امید به جامعه ادامه دارد. 
سرمایه  شرکت  مدیرعامل  سلیمانی،  غالمرضا   
گذاری صدر تامین در نشست روابط عمومی های 
جمله  از  تامین  صدر  وابسته  و  تابعه  شرکت های 
ذوب آهن اصفهان که به صورت ویدیو کنفرانس 
روابط  و  ارتباطات  روز  تبریک  ضمن  شد،  برگزار 
و  مثبت  گزارش های  و  اخبار  انعکاس  بر  عمومی، 

امید بخش تاکید کرد.
وی گفت: شناخت نیازها و توقعات جامعه محلی، 
ملی،   در سطح  سازی  بومی  گزارش های  انعکاس 
شرکت  فعالیت  بخصوص  تکنولوژی  ارتقای 
شتابدهنده و سایر دستاوردها از جمله وظایف اصلی 
روابط عمومی هاست.سلیمانی تاکید کرد: مجموعه 
تعاونی  وضعیت  آخرین  پیگیر  عمومی ها  روابط 
 11 جلسه  در  و  باشند  کارگران  و مصرف  مسکن 
تیرماه گزارش های خود را در نشستی که با حضور 

نمایندگان کارگران برگزار می شود اعالم کنند.
عامل  مدیران  همراهی  خواستار  ادامه  در  وی 
واحد های  توسعه  راستای  در  تابعه  شرکت های 

روابط  حضور  داشت:  بیان  و  شد  عمومی  روابط 
این  اهمیت  از  نشان  جلسات  تمامی  در  عمومی 
واحد در سطح شرکت ها دارد و ما این مهم را در 
ما  همکاران  بنابراین  داد  خواهیم  قرار  کار  دستور 
روابط عمومی  با  را  نهایت همکاری  در شرکت ها 

مجموعه ها داشته باشند.
شرکت  عمومی  روابط  مدیر  محمدی،  حسن 
این جلسه  در  نیز  اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه 
تالش  امروز  به  تا  شستا  مشورتی  شورای  گفت: 
را  شستا  مدیرعامل  سیاست های  تا  است  داشته 

را  به همکاران روابط عمومی منتقل و سیاست ها 
اجرایی کند بر این اساس همکاران روابط عمومی 
تمام  با  این خصوص  در  نیز  تابعه  در شرکت های 
قابل  همکاری  داد:  ادامه  وی  شوند.  حاضر  توان 
بورسی  در  شستا  عمومی  روابط  تمامی  توجه 
اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری  شرکت  شدن 
می شود  محسوب  شما  تیمی  همکاری  از  بخشی 
و امیدواریم در ادامه راه نیز همانند گذشته فعالیت 
و  مدیرعامل  مشاور  بیدی،  باشید.محسن  داشته 
شستا  به  وابسته  تامین  صدر  عمومی  روابط  مدیر 
روابط  تعامل  افزایش  خواستار  نشست  این  در  نیز 
ارتباط  و  تبلیغات  توسعه  هلدینگ،  عمومی های 
اتاق  داشت:  اظهار  شد.وی  رسانه ها  با  ای  حرفه 
تشکیل شده  تامین  عمومی های صدر  روابط  فکر 
است و با خرد جمعی در راستای پوشش مجموعه 
اقدامات شستا، صدرتامین و شرکتها همانند گذشته 
روابط  همکاران  ادامه  داشت.در  برخواهیم  گام 
چالش ها،  خصوص  در  نیز  هلدینگ  عمومی های 
فعالیت ها و برنامه های خود توضیحاتی ارائه دادند. 
تامین  صدر  هلدینگ  عمومی های  روابط  نشست 
عمومی  روابط  روز  با  همزمان  ماه  اردیبهشت   ۲۷
و ارتباطات به صورت ویدئو کنفرانس و با رعایت 

پروتکل های وزارت بهداشت برگزارشد.

پیـام مهنـدس یـزدی زاده مدیـر عامـل ذوب آهن اصفهان ،بـه مناسـبت روز ملی ارتباطـات و روابط 
عمومـی به شـرح ذیل اسـت:

امـروزه نقـش روابـط عمومی هـا در کمـک بـه تصمیـم گیری هـای مدیریتـی و اسـتراتژیک یـک 
سـازمان قابـل توجه اسـت.

 نقـش روابـط عمومـی به عنـوان ابزار مدیریتی بـرای فعالیت هـای حرفه ای، علمـی و الکترونیکی،  
از مشـخصه های جدیـد روابـط عمومی در عصر ارتباطات اسـت.

بنابرایـن،  از نقـاط برجسـته و ممتـاز در مدیریت اسـتراتژیک، تأکید بر محیط برون سـازمانی و حتی 
جهانـی اسـت و در واقـع،  منظـور از وظایـف اسـتراتژیک روابـط عمومـی، دخالـت در رونـد تصمیم 

است.ا گیری سـازمان 
همیـت جایـگاه روابـط عمومـی در عصر ارتباطـات و در دورانی کـه اطالع رسـانی در همه عرصه ها 
پیشـتاز می باشـد، دوچنـدان شـده اسـت بـه گونه ای کـه موفقیـت سـازمان ها، ادارات و شـرکت ها 
و دوامشـان در عرصه هـا و فعالیت هـای تخصصـی بـه عملکـرد روابـط عمومی هـای آن ها وابسـته 

است. 
فرارسـیدن ۲۷ اردیبهشـت روز ملـی ارتباطـات و روابـط عمومـی را بـه همـه فعـاالن عرصـه هنـر 
هشـتم کـه بـا همـت خـود بـر سـرمایه های اجتماعـی کشـور می افزایند، تبریـک عـرض می کنم.

 ایرج ترابی در گفت و گو با جام جم مطرح کرد: از زمان ورود روابط 
این حوزه  امروز،  به  تا  ایران  اداری  دیوانساالری  ادبیات  به  عمومی 
همواره تعریف و کارکردی سهل و ممتنع داشته است: سهل از دیدگاه 
عموم مردم که نسبت به آن شناخت کافی و دقیق علمی ندارند و 
کارکرد آن را برای انجام فعالیت های اجرایی سادهای چون چاپ و 
پاسخگویی های رایج تصور می کنند؛ و ممتنع از دیدگاه صاحبان فن 
و اندیشه که می دانند از همان روزهای اولیه شکل گیری این واژه و 
متداول شدن آن تا به امروز، روابط عمومی همواره حوزه ای پیچیده و 
تأثیرگذار بوده است و کارکرد آن برای سازمان ها و ارگان ها حیاتی تر 

از آن چیزی است که در ذهن عموم وجود دارد.
* کارکردهای روابط عمومی

می توان  عمومی،  روابط  از  ذکرشده  تعاریف  مجموع  اساس  بر 
کارکردهای زیادی را برای این حوزه در نظر گرفت.

روابط عمومی روحیه پرسشگری را بسط می دهد، قدرت اقناع دارد، 
هدایت و نفوذ در افکار عمومی را برنامه ریزی می کند، تنظیم کننده 

اجتماعی  سرمایه  بهبود  بر  است،  سازمان  از  بیرون  و  درون  روابط 
سازمان مؤثر است و می تواند مشارکت در فعالیت ها را افزایش دهد 
و... اینها گوش های از ویژگی ها و کارکردهای روابط عمومی بر اساس 
تعاریف کالسیک آن است، کارکردهایی که به مرور شکل گرفته و 
امروز و با رشد فناوری ارتباطات و اطالعات بسیار بیشتر هم شده 

است.
* تأثیر فناوری بر روابط عمومی

پیشرفت تکنولوژی به خصوص در حوزه ارتباطات و حرکت به سمت 
دنیای  آنالین  فعالیت های  و   )Digitalization( دیجیتالیزیشن 
جدیدی را به روابط عمومی باز کرده است. دنیایی که حداقل در ایران، 
را در آن طی  راه آن هستیم و هنوز مسیرهای بسیاری  ابتدای  در 
نکرده ایم.وجود تکنولوژی های نوین، روابط عمومی را ملزم می کند 
که با فاصله گرفتن از الگوهای سنتی و قدیمی و استفاده صرف از 
رسانه های اصلی و کالسیک به سمت رسانه های جدید و اجتماعی 
حرکت کند. تکنولوژی امروز باعث شده الگوهای خطی و یکطرفه 

به الگوهای تعاملی تبدیل شود.برقراری ارتباط و انتقال اطالعات به 
برنامه ریزان سازمان و همچنین سرعت، شفافیت  و  سیاست گذاران 
از مدیریت سازمان به مخاطبان  و جهت دهی صحیح اطالع رسانی 
وظایف اصلی روابط عمومی است. انجام این مأموریت نیازمند دانستن 
است.  نوین  ارتباطی  تجهیزات  کاربرد  و  تازه  روشهای  و   شیوه ها 
روشهای قدیمی دستیابی و نگهداری اطالعات و پردازش و انتقال 
است،  ارتباطات  و  اطالعات  انقالب  عصر  که  کنونی،  عصر  در  آن 
روابط عمومی را با سکون مواجه خواهد کرد. امروز دیگر مدتهاست از 
عصری که می شد با یک رپرتاژ در یک نشریه پرمخاطب، پیام خود 
را به مخاطب برسانیم فاصله گرفته ایم.امروزه پیشرفت های ارتباطی 
باعث شده افکار عمومی توسعه پیدا کند و آن تفسیر قدیمی که روابط 
عمومی را تنها در دایره تعامل با رسانه ها محدود نگه میداشت بیاعتبار 
شود. دنیای ارتباطات، ما را ملزم به ایجاد و حفظ تعامالت گسترده، 
نه تنها با رسانه های گروهی، که با گروه ها و اشخاص مرجع اجتماعی 

می کند و این دنیای جدیدی است که پیش روی ماست.

 مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:

مرگ سازمان ها با عدم بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطات

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: کیفیت و سرعت  شاخص های مهم اجرای پروژه 
نورد گرم شماره ۲ فوالد مبارکه هستند.

حمیدرضا عظیمیان در جلسه تشریح سیاست های فوالد مبارکه در احداث خط نورد گرم 
شماره ۲ این شرکت، که با حضور بخشی از پیمانکاران توانمند این حوزه برگزار شد، از دو 
شاخص »کیفیت« و »سرعت« به عنوان مهمترین مؤلفه های اجرای این خط نورد منحصر 
به فرد یاد کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: برای کشور ما که در حال حاضر بخش قابل 

توجهی از ورقه ای خاص و با کیفیت مورد نیاز خطوط تولید صنایع مختلف خود را از محل 
واردات تأمین می کند، به بهره برداری رسیدن هرچه سریع تر خط نورد گرم شماره ۲ فوالد 

مبارکه از اهمیت خاصی برخوردار است.
این خط جدید،  اجرای  با  این پروژه تصریح کرد:  اجرای  بر مزیتهای  تأکید  با  عظیمیان 
ظرفیت تولید انواع ورق، به ویژه ورقه ای فوالدی خاص، به ۸ میلیون تن افزایش خواهد 
یافت و در کنار این پروژه، ۵۲ پروژه جنبی دیگر نیز آغاز خواهد شد که حجم عظیمی از 

فعالیت های مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص افزود: رویکرد ما در تقسیم فعالیت های این 
اَبَرپروژه به گونه ای است که از تمامی ظرفیت های داخلی به نحو مطلوب بهره مند شویم.

وی با تأکید بر اینکه منابع مالی مورد نیاز احداث این خط در نظر گرفته شده است، گفت: 
بودجه مناسبی برای سال اول این پروژه اختصاص یافته است و به تناوب و بر مبنای 
اولویت، منابع بعدی اختصاص خواهد یافت.عظیمیان نبود هیچ گونه انحصار در ساخت 
این خط را از مهمترین ویژگی های مراحل ساخت آن دانست و گفت: شرکت های برنده 
استفاده  بخوبی  از ظرفیت های سایر شرکت ها  در بخشهای مختلف می توانند  مناقصه 
کنند. در واقع آنها می توانند کارها را در قالب کنسرسیوم های مجزا با کیفیت و سرعت 

مطلوب انجام دهند.

در هر حال همان گونه که پیش از این هم تأکید شد، رویکرد فوالد مبارکه استفاده از 
تمامی ظرفیت های موجود کشور است.

عظیمیان با اشاره به اینکه ۵۵ درصد تجهیزات مکانیکی و برقی این پروژه با استفاده از 
ظرفیت های داخلی ساخته و نصب خواهد شد، خاطرنشان کرد: مصمم هستیم با حمایت 
دولت محترم و همکاری و همدلی شرکت های سازنده داخلی و پیمانکاران مربوطه، این 
اَبَرپروژه را در مدت ۳۰ ماه به سرانجام برسانیم.مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
بودجه ارزی و ریالی این طرح از منابع داخلی و به صورت کامل توسط فوالد مبارکه تأمین 
خواهد شد. در این خصوص جای نگرانی نیست و این موضوع را به بانک مرکزی نیز اعالم 
کرده ایم. فوالد مبارکه برای این پروژه یک سازمان متناسب با هدف اجرای ۳۰ ماهه آن 
درون خود ایجاد کرده است که از فعالیت های تولید و فرایندهای معمول مجزا خواهد بود. 
مجری طرح نیز خود مدیرعامل شرکت است و این تصمیم به جهت اهمیت زیاد و ویژه 
بودن این پروژه بوده است.وی با تأکید بر اینکه این پروژه مورد حمایت ویژه مسئوالن 
آقای  خود  معاون  از  کتبی  دستور  در  جمهوری  محترم  ریاست  کرد:  تصریح  است  نظام 
و مساعدت هایی  وزارت صمت خواسته اند که کمک ها  در  ذیربط  و مسئولین  نهاوندیان 
را که دولت می تواند در این طرح ارائه دهد مشخص کنند و وزرای مرتبط از جمله وزیر 
محترم نفت نیز حمایت ویژه خود را برای اجرایی شدن پروژه نورد گرم ۲ اعالم کرده اند.
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مدیرعامل تاصیکو در جلسه مدیران روابط عمومی: 

گزارش های مثبت و امید بخش را به جامعه منتقل کنید

نقش روابط عمومی ها  در تصمیم گیری های مدیریتی

40 درصد ظرفیت تولید 
ذوب آهن، معطل سنگ آهن

مدیرعامل ذوب آهن به نقش سازنده رسانه ها در 
توسعه کشور اشاره کرد و گفت: رسانه ها به نسبتی 
که کارشناسی و تحلیلی عمل کنند می توانند اثر 
گذار باشند و خبرگزاری تسنیم در این راه بخوبی 

عمل کرده است.
اصفهان،  آهن  ذوب  عمومی  روابط  گزارش  به 
وجود  با  فعالیت  که  این  به  اشاره  با  زاده  یزدی 
مشکالتی  بر شدت  و  است  کرونا سخت  شیوع 
مانند تامین سنگ آهن افزوده است گفت: جهش 
تولید می تواند اتفاق بیفتد و این امر که از سوی 
پشتوانه  است،  شده  مطرح  رهبری  معظم  مقام 
ذوب  در  دارد.  درستی  بسیار  و  دقیق  کارشناسی 
فراهم  تولید  جهش  برای  شرایط  اصفهان  آهن 
است. البته این امر مستلزم اتخاذ سیاست درست 
از سوی وزارت صمت جهت تخصیص مواد اولیه 
است. در این صورت امکان افزایش ۲۰ درصدی 
در تولید را داریم تا به تولید ۳ میلیون تن در سال 
برسیم.   وی یادآور شد: مزایای تولید فوالد در 
ایران، نیروی کار ارزان، منابع انرژی فراوان و ارزان 
و منابع سرشار مواد اولیه است که به همین دالیل 
نیز قیمت گذاری دستوری در بورس کاال صورت 
می گیرد. از طرفی ذوب آهن اصفهان بر خالف 
سایر صنایع فوالدی ایران از روش کوره بلند برای 
تولید فوالد استفاده می کند که این امر موجب عدم 
بهره مندی از یارانه انرژی می گردد. تفاوت این امر 
در هر کیلو فوالد بالغ بر هزار تومان است و باعث 
تفاوت سوددهی ذوب آهن با سایر صنایع می شود. 
ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز به دالیل مختلف 
می شود.  انجام  به سختی  فروشی،  خام  جمله  از 
یزدی زاده اظهار داشت: تولید کننده در واقع نباید 
دغدغه تامین مواد اولیه را داشته باشد و فقط باید 
به تولید فکر کند. در صنعت فوالد با سهمیه بندی 
از سوی وزارت صمت براحتی می توان مواد اولیه 
مورد نیاز تولید کنندگان راتامین نمود. وی افزود: 
۴۰ درصد ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان االن 
معطل سنگ آهن است. سنگ آهن درشت دانه 
ارزآوری  بهانه  به  نیاز ذوب آهن است،  که مورد 
صادر می شود در حالیکه این سنگ آهن در ذوب 
آهن اصفهان تبدیل به محصوالت با ارزش افزوده 

باال می گردد که به مراتب ارزآوری بیشتری دارد.
مدیرعامل ذوب آهن گفت: در شرایط کنونی که 
صنایع  هستیم،  مواجه  کرونا  شیوع  و  تحریم  با 
فوالدی اگر صادرات نداشته باشند با بحران مواجه 
صادرات،  خصوص  در  اصلی  دغدغه  می شوند. 
دستورالعمل های داخلی است و نه فشار تحریم ها. 
نصف  سال  هر  کشور  عمرانی  بودجه  طرفی  از 
می شود که آن هم جذب نمی گردد و عماًل مصرف 

محصوالت ساختمانی را کاهش می دهد.

خبر

 سه شنبه  30 اردیبهشت 1399   شماره 5664

ایرج ترابی

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 



3 همزمان با روز جهانی ارتباطات از سامانه اطالع رسانی شهر رونمایی شد سامانه شبکه اطالع رسانی شهر، همزمان با روز جهانی ارتباطات از 
سوی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و با همکاری 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری)فاوا( به صورت پایلوت 

در منطقه 1۴ شهرداری اصفهان، رونمایی شد.  

و  اخبار  می کند  تالش  سامانه  این  اصفهان،  جام جم  گزارش  به 
رویدادهای متفاوت شهر و شهرداری را در معرض دید عموم قرار داده 
و شهروندانی را که کمتر با فعالیت های شهرداری آشنا هستند در قالب 
های عکس، فیلم و خبر کوتاه، از این فعالیت ها مطلع سازد.  مدیرکل 

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان نیز در این آیین ضمن 
ارتباطات به  تسلیت شهادت حضرت علی )ع( و ضمن تبریک روز 
تالشگران عرصه ارتباطات، اظهار کرد: ارتباطات صدای سخن عشق 
است و با وجود همه سختی هایی که وجود دارد، همکاران من در روابط 

عمومی های بخش های مختلف شهرداری تالش می کنند اتفاقاتی را 
که در شهر رقم می خورد برای مردم روشن کرده و به مردم پاسخگو 
باشند. همچنین تالش می کنند در دل این اقدامات از مشکالت مردم 

گره گشایی کنند.  

ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

اصفهان
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همزمان با روز جهانی ارتباطات 
صورت گرفت؛

قدردانی از اقدامات شهرداری 
برای قطع زنجیره انتقال کرونا

ارتباطات  حوزه  اقدامات  از  اصفهان  استاندار 
اطالع  و  آموزش  برای  اصفهان  شهرداری 
رسانی درخصوص قطع زنجیره انتقال ویروس 

کرونا قدردانی کرد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری، 
همزمان با روز جهانی ارتباطات، دکتر عباس 
رضایی استاندار اصفهان در جلسه ای که در 
طریق  از  و  برگزار  اصفهان  استانداری  محل 
فضای مجازی پخش شد، با اهدای لوح تقدیر 
از اقدامات اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان به خاطر اقدامات آموزشی 
کرونا  ویروس  خصوص  در  اطالع رسانی  و 

قدردانی کرد.
خطاب  اصفهان  استاندار  تقدیر  متن  در   
و  ارتباطات  مدیرکل  حجتی،  ایمان  به 
نقش  اصفهان،  شهرداری  بین الملل  امور 
کننده  هماهنگ  عنوان  به  عمومی ها  روابط 
اطالع رسانی در افزایش آگاهی عمومی، مؤثر 

و برجسته توصیف شده و آمده است: 
 این روزها مردم عزیز استان به واسطه شیوع 
و  تلخ  شرایط  کرونا  فراگیر  و  شوم  ویروس 
نام  و  می کنند  تجربه  را  آموزی  درس  البته 
از توان و  با بهره جستن  کسانی که عاشقانه 
مدیریت  و  مخاطبین  اقناع  در  رسانه  ظرفیت 
تالشگران  با  همراه  و  همدل  عمومی  افکار 
جامعه  روان  و  روح  برای سالمت  مقدم  خط 
به  بوم  و  این مرز  تاریخ  در  دارند،  برمی  قدم 
شایستگی ماندگار خواهد ماند.بی تردید نقش 
کننده  هماهنگ  عنوان  به  عمومی ها  روابط 
اطالع رسانی در افزایش آگاهی های عمومی 
و تقویت اطالع رسانی دستگاه های اجرایی در 
میدان مبارزه با ویروس منحوس کرونا، بسیار 

مؤثر و برجسته بوده است.
ملی  روز  تبریک  بر خود الزم می دانم ضمن 
تالش های  از  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
و  هماهنگی  بخشی،  انسجام  در  جنابعالی 
و  انگیز  نشاط  فعالیت های  سیاست گذاری 
صیانت  و  عمومی  افکار  با  تعامل  مدیریت 
ویروس  شیوع  کنترل  روند  در  مردم  سالمت 
کرونا تقدیر و تشکر نمایم. امیدوارم در انجام 
و  بوده  موفق  پیش  از  بیش  محول  وظایف 
همواره انعکاس دهنده موفقیت ها و مسیر رو 
ایمان حجتی، مدیرکل  باشید.  به رشد استان 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
و  موفقیت  این  گفت:  نشست  این  حاشیه  در 
تقدیر، نتیجه یک کار گروهی و حرکت یک 
تیم هماهنگ برای تالش در راستای سالمت 
شهروندان است و در نتیجه تالش تک تک 
امور  و  ارتباطات  کل  اداره  خانواده  اعضای 
شده  محقق  اصفهان  شهرداری  بین الملل 

است.

با دریافت پروانه اشتغال؛
 رانندگان وانت بارها 

سوخت مازاد می گیرند
و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
گفت:  اصفهان  شهرداری  شهری  درون  کاالی 
باری  خودروهای  برای  تشویقی  طرح  اجرای  با 
بنزینی در صورت دریافت پروانه اشتغال از سوی 
رانندگان، سهمیه مازاد 1۰۰ تا 1۵۰ لیتری بنزین و 
مجوز تردد در محدوده ترافیکی زوج و فرد به آنها 

تخصیص می یابد.
شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اصفهان، مجید طهماسبی با اشاره به اجرای طرح 
تشویقی برای وانت بارهای بنزینی از سوی وزارت 
های  دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان  و  کشور 
رانندگان  این طرح  اساس  بر  کرد:  اظهار  کشور، 
از  اشتغال  پروانه  که  بنزینی  بارهای  های  وانت 
مزایای  از  می توانند  کنند  دریافت  ها  شهرداری 

دریافت سوخت تشویقی استفاده کنند.
به  سوخت  تخصیص  نحوه  طرح  داد:  ادامه  وی 
ناوگان بار درون شهری از اسفند سال گذشته به 
شهرداری ها ابالغ شده است و رانندگان می توانند 
که  بار  حمل  های  شرکت  طریق  از  نام  ثبت  با 
لیست آنها در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
کاالی درون شهری و حومه شهرداری اصفهان 
موجود است، از مزایای تشویقی این طرح بعد از 

دریافت پروانه اشتغال بهره مند شوند.

رونمایی از تابلوی آبرنگ »ایثار 
پرستاران« در روزهای کرونایی

شهرداری  احترام  ادای  یادمان  آبرنگ  تابلوی 
برای  پزشکان  و  پرستاران  جامعه  به  اصفهان 
با  اثر استاد احمد مطیع   با کرونا ویروس  مقابله 
حضور شهردار اصفهان، رییس سازمان فرهنگی، 
شورای  اعضای  و  ورزشی شهرداری  و  اجتماعی 
اسالمی این شهر به مناسبت روز جهانی پرستار 

رونمایی شد.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رییس 
جهانی  روز  مراسم  این  در  اصفهان  شهرداری 
پرستار را به همه مجاهدانی که در روزهای شدت 
دادند  انجام  زیبایی  بسیار  فداکاری  و  ایثار  کرونا، 
تبریک گفت.محمد عیدی افزود: یکی از وظایف 
حوزه معاونت فرهنگی بر اساس ابالغ انجام شده، 
تبدیل مناسبت ها به گفتمان های هنری پر روایت و 
پرخاطره است که خاطرات آنها به الگوهای ارزشی 
اجتماع تبدیل شود.وی ادامه داد: از ابتدای اسفند 
سال گذشته که با شیوع کرونا مواجه بودیم همه 
دست اندرکاران و مجاهدان در حوزه های مختلف 
فرهنگی  معاونت  و  شهری  خدمات  شهرداری، 
فعالیت های بی شائبه ای را انجام دادند که در کنار 
همه اقشار، کادر پزشکی و به خصوص پرستاران 
نیز شبانه روز با این معضل دست به گریبان بودند.

وی تصریح کرد: شهردار اصفهان در همین راستا 
شبانه  به خدمات  در جلسه ای  اسفند گذشته،  در 
از  نمادی  شد  قرار  و  کرد  اشاره  پرستاران  روزی 
کادر پزشکی در شهر نصب و روز پرستار به نیکی 

برگزار شود.
راستا در روزهای  اظهار داشت: در همین  عیدی 
کرونایی با استاد احمد مطیع یکی از مکتب داران 
مکتب نگارگری اصفهان مذاکره ای انجام شد و 
در  آبرنگ  تکنیک  با  زیبا  بسیار  اثری  نهایت  در 
وصف ایثار پرستاران با عنوان یادمان ادای احترام 
شهرداری اصفهان به جامعه پرستاران و پزشکان 
شد.رییس  خلق  ویروس  کرونا  با  مقابله  برای 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
تولید  زمینه  این  در  اقدام  دومین  گفت:  اصفهان 
اصفهان  دستی  صنایع  از  بهره گیری  با  ماسک 
به چشم می خورد. این شهر  نماد  بود که در آن 

وی افزود: جهت تهیه این ماسک ها از پارچه های 
نشان  که  شده  استفاده  اصفهان  شهر  قلمکار 
کاربردی  قابلیت  اصفهان  دستی  صنایع  می دهد 
کاری  اقدام،  این  اینکه  بیان  با  دارند.وی  شدن 
گفت:  است،  فرهنگی  اقتصاد  رونق  برای  موثر 
این ماسک ها پاسخی هنری و لطیف به یک نیاز 
فرهنگی امروز است.عیدی خاطرنشان کرد: همگام 
با این اتفاق، ماسک هایی که حاصل صنایع دستی 
اصفهان  شهر  بیمارستان های  در  است،  اصفهان 
شهردار  دفتر  به  مطیع  استاد  هنری  اثر  و  توزیع 
خواهد  وزیر  تقدیم  مقتضی  زمانی  در  و  منتقل 
شد.گفتنی است؛ در این مراسم با اهدای لوح به 
استاد مطیع از مکتب داِر مکتب نگارگری اصفهان 

برای خلق پوستر پرستار تقدیر شد.

 تسهیالت ویژه 
برای رونق ساخت و ساز در شهر

برای  تخفیف  هایی  گفت:  اصفهان  شهردار 
سال  مختلف  ایام  در  ساز  و  ساخت  رونق 
با  مي توانند  شهروندان  که  گرفته ایم  نظر  در 
نشاني به  اصفهان  شهرداري  وبگاه  به   مراجعه 

 www.esfahan.ir یا تماس با تلفن 1۳۷ از 
جزییات بیشتر آن مطلع شوند.

»سالم  رادیویی  برنامه  در  نوروزی  قدرت اهلل 
که  محدودیت هایی  با  کرد:  تصریح  اصفهان« 
بیماري کرونا در روزهاي پایاني سال ۹۸ به وجود 
صدور  امکان  براي  زیادي  درخواست هاي  آورد، 
پروانه ساخت با نرخ پایه ۹۸ وجود داشت، از این رو 
با توجه به تمدید مهلت پرداخت عوارض، در زمینه 
که  با الیحه اي  نیز  پروانه هاي ساختماني  صدور 
شهرداري به شوراي اسالمي شهر تقدیم و مصوبه 
شورا را دریافت کرد، امکان صدور پروانه ساختماني 
با نرخ پایه ۹۸ ایجاد شد.شهردار اصفهان با بیان 
دارند  ساز  و  ساخت  قصد  که  شهروندانی  اینکه 
این  از  و  استفاده  ایجادشده،  فرصت  از  می توانند 
بسته تشویقي بهره مند شوند، افزود: در خصوص 
صدور گواهي پایان کار ساختماني نیز تخفیف ۵۰ 
درصدي براي شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: تخفیف های دیگری در ایام 
شهروندان  که  گرفته شده  نظر  در  سال  مختلف 
مي توانند با مراجعه به وبگاه شهرداري اصفهان به 
نشاني www.esfahan.ir یا تماس با تلفن 

1۳۷ از جزئیات بیشتر آن مطلع شوند.

بر  تاکید  با  اصفهان  شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیرعامل 
گفت:  مردم  سوی  از  یادبود  مراسم های  در  گذاری  فاصله  رعایت 
عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مراجعان در آرامستان 

سبب بازگشت محدودیت ها خواهد شد. 
احمدرضا مرادی با اشاره به اینکه در راستای تاکید معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رعایت پروتکل و دستورالعمل های 
بهداشتی به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا و با توجه به مراجعات 
همشهریان برای انجام مراسم خاکسپاری و زیارت اهل قبور نیاز به 
رعایت موارد بهداشتی بیش از پیش وجود دارد، اظهار کرد: در ایام 
هفته به ویژه روزهای پنج شنبه و جمعه ضرورت دارد مراجعان برای 
پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا از هرگونه تجمع و ازدحام به 

ویژه در محیط های سربسته جداً خودداری کنند.
 وی ادامه داد: همچنین رعایت فاصله گذاری اجتمایی در مراسم ها 

و تجمعات الزامی است. 

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان افزود: برگزاری 
مراسم ها و حضور افراد در محوطه آرامستان و همچنین زیارت اهل 
قبور باید در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد و  اصول بهداشتی 

مانند استفاده از ماسک و دستکش حتما رعایت شود.
وی تصریح کرد: توزیع هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در قالب 
پذیرایی، خیرات و نذورات نیز ممنوع است.مرادی با اشاره به اینکه 
برگزاری مراسم ترحیم، هفتم و چهلمین روز درگذشت صرفا برای 
تعداد محدودی از بستگان و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکان 
پذیر خواهد بود، افزود: همچنین برای پیشگیری از ازدحام و تجمع 
روز  چهلمین  و  هفتمین  ترحیم،  مراسم  می شود  توصیه  افراد  زیاد 
پنج شنبه و جمعه  به روزهای  و  برگزار  ایام هفته  ترجیحا در طول 
از  این موارد  موکول نشود. وی اظهار کرد: در صورت عدم رعایت 
سوی همشهریان، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان ناچار به 

اعمال محدودیت های بیشتری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری:

عدم رعایت راهکارهای بهداشتی موجب محدودیت آرامستان می شود 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
امسال ۲۳۰ شیر آتش نشانی )هیدرانت( در شهر 
اصفهان نصب می شود که اولویت نصب مناطق 
پرجمعیت و متراکم شهر بویژه بازارها خواهد بود.  
افزایش ضریب  اینکه  با اشاره به  امیری  حسین 
از جمله سیاست های  تکمیل شیرهای هیدرانت 
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  اجرایی 
آوری شهری  تاب  به شاخص  توجه  با  اصفهان 
و تاکید بر افزایش ایمنی در محیط های شهری 
اقدامات  این  مقاصد  جمله  از  کرد:  اظهار  است، 
ترویج  و  حوادث  وقوع  از  پیشگیری  به  می توان 
ناشی  آسیب های  نیز کاهش  و  غیرعامل  پدافند 

از حوادث اشاره کرد.  
اصفهان  ویژه شهر  بافت  به  توجه  با  وی گفت: 
حریق  اطفا  خودروهای  مناطق،  از  برخی  در 
امکان تردد ندارد به همین علت ایجاد شیرهای 
هیدرانت در سطح شهر و آماده به کار بودن آنها 
به شمار  امدادرسانی  در  بسیار ضروری  موارد  از 

می آید. 
داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری  خدمات  معاون 
آتش  نیروهای  آسان  و  سریع  دسترسی  امکان 
بهینه  استفاده  و  خودروها  آبگیری  به   نشانی 
از  یکی  آتش سوزی ها  بروز  هنگام  در  زمان  از 
سازمان  عملیات   در  ویژه  و  مهم  شاخصه های 
جانی  تلفات  و  خسارات  کاهش  و  آتش  نشانی 
شیرهای  نصب  طریق  از  امکان  این  که  است 
نصب  از  هدف  شد.وی  خواهد  فراهم  هیدرانت 
امدادرسانی در  افزایش سرعت  را  شیر هیدرانت 
تصریح  و  دانست  بحران  و  سوزی  آتش  مواقع 
کرد: در مهار حریق های بزرگ که نیاز به حجم 
زیاد آب است، شیرهای هیدرانت می تواند نقش 

موثر در خاموش کردن حریق ایفا کند.

* 1464 شیر هیدرانت فعال در اصفهان 
نصب است

ایستگاه،  استقرار  که  آنجایی  از  گفت:  امیری 
امکانات و تجهیزات در برخی از نقاط حساس و 
پر جمعیت امکان پذیر نیست، شیر های هیدرانت 
از لحاظ انجام کار نیرو های امدادی آتش  نشانی 
در زمان وقوع حوادث و اقدام به موقع برای حفظ 
جان و مال شهروندان حاضر در این نقاط، بسیار 

شهرداری  شهری  خدمات  است.معاون  مؤثر 
به  توجه  با  شیر ها  این  اینکه  بیان  با  اصفهان 
و  وسعت  اساس  بر  و  گرفته  صورت  نیازسنجی  
تراکم جمعیت، جانمایی و نصب می شود، تصریح 
کرد: امیدواریم با نصب شیر های هیدرانت جدید 
زمان  کمترین  در  بتوان  شهر  مختلف  نقاط  در 
حریق  اطفاء  و  عملیات  انجام  به  نسبت  ممکن 

در سطح شهر اقدام کنیم.

نصب  هیدرانت  شیر های  تعداد  به  اشاره  با  وی 
شده گفت: در حال حاضر یک هزار و ۴6۴ شیر 
هیدرانت فعال در شهر اصفهان است که با توجه 
به استانداردها باید سه هزار و ۵۰۰ شیر هیدرانت 
تا رسیدن به سطح مطلوب و استاندارد در سطح 

شهر نصب باشد. 
افزود: در سال گذشته ۵۸ شیر هیدرانت  امیری 
مناطق  در  ریال  میلیارد   ۹ بر  بالغ  ای  هزینه  با 

به  شد  نصب   ۹ و  هشت   ،6 پنج،  یک،چهار، 
ضریب  و  پوشش  سطح  اکنون  هم  طوریکه 
است.وی  درصد   ۴۲ هیدرانت  شیرهای  تکمیل 
زمان  راه های کاهش  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با 
در هنگام آتش سوزی، نصب شیرهای هیدرانت 
پیگیری  با  کرد:  اظهار  است،  شهر  سطح  در 
به  شهر  نیاز  تامین  خصوص  در  گرفته  صورت 
شیرهای هیدرانت تا پایان سال جاری۲۳۰ شیر 

آتش نشانی در سطح شهر به خصوص در اماکن 
پرجمعیت نصب خواهد شد.

به  بستگی  نشانی  آتش  شیرهای  تعداد  نصب   
تراکم جمعیتی و احتمال آتش سوزی دارد

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره 
به فاصله استاندارد بین شیرهای هیدرانت آتش 
نشانی در سطح شهر گفت: در مناطقی که خطر 
و  حساس  مناطق  مثل  است  زیاد  سوزی  آتش 
منـاطق  و  بـازار  صنعتی،  و  تجاری  متراکم 
بـا تراکم زیاد، فاصله شیرهای آتش  مسـکونی 
نشانی باید به نحوی باشد که در هر نقطه بتوان 
حداکثر از فاصـله ۷۵ متـری بـا کمـک شیلنگ، 
شبکه  از  را  نشانی  آتش  برای  نیاز  مورد  آب 
همچنین  کرد:  بیان  وی  کرد.  تامین  آب  توزیع 
انبار کاالهای قابل اشتعال که  در مراکزی مثل 
احتمال آتش سـوزی های بـزرگ وجود دارد باید 
دو تا سه شیر آتش نشانی در اطراف آنها پیش 

بینی شود.
منـاطق  مثـل  مناطقی  در  داد:  ادامه  امیری 
متوسـط  تـراکم  بـا  تجـاری  و  مسـکونی 
فاصـله  است  متوسط  سوزی  آتش  خطر  که 
شـیرهای آتش نشانی باید به نحوی باشد که در 
هر نقطه از شهر بتوان حداکثر از فاصله  متری با 
کمک شیلنگ آب مورد نیـاز برای آتش نشانی 
اشاره  با  کرد.وی  تامین  آب  توزیع  شبکه  از  را 
به فاصله شیرهای هیدرانت در مناطق با تراکم 
سوزی  آتش  خطر  که  مناطقی  در  گفت:  پایین 
کم(،  تراکم  با  مسکونی  مناطق  )مثل  است  کم 
فاصله شیرهای آتش نشانی باید به نحـوی باشد 
که در هر نقطه از شهر بتوان حداکثر از فاصله 
1۵۰ متری با کمک شیلنگ آب مورد نیـاز بـرای 

آتـش نشـانی را از شبکه توزیع آب تامین کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری:

230 شیر آتش نشانی جدید در اصفهان نصب می شود

خبرخبر

 ۵۰۰ روی  بارکدخوان  نصب  حاضر  حال  در  گفت:  اصفهان  شهردار 
راستای  در  سال  پایان  تا  و  است  شده  اجرا  اصفهان  شهر  تاکسی 
بارکدخوان  به  مجهز  تاکسی ها  درصد   ۸۰ حدود  سازی،  هوشمند 
آنالین  صورت  به  تاکسی  کرایه  پرداخت  طریق  این  از  تا  می شوند 

برای شهروندان میسر شود. 
قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« 
اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرده بود، هفته گذشته 
با تالش سازمان تاکسیرانی امکان پرداخت کرایه تاکسی به صورت 
الکترونیکی و با استفاده از بارکد خوان ) QR ( در اصفهان فراهم شد. 
بدل  و  رد  در  فیزیکی  برخورد  از  جلوگیری  ایمنی،  ضریب  افزایش 
کردن اسکناس به خصوص در شرایط کرونایی، افزایش بهره وری و 

چابک سازی ناوگان از اهداف این طرح است. 
وی گفت: نکته مهم در اجرای این طرح این است که راننده تاکسی 
در  چراکه  بپردازد  ای  هزینه  نباید  طرح  این  زیرساخت  ایجاد  برای 
این طرح این شرکت مجری است که هزینه سخت افزاری طرح را 

پرداخت می کند.   
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.
اجرا  تاکسی   ۵۰۰ روی  حاضر  حال  در  طرح  این  کرد:  تصریح  وی 
شده است و تا پایان سال در راستای هوشمند سازی حدود ۸۰ درصد 

تاکسی ها مجهز به بارکدخوان می شوند.   
وی در ادامه با اشاره به اینکه مانند هفته های گذشته از شهروندان 
نقل  و  حمل  مراسم ها،  در  فیزیکی  فاصله  حفظ  می کنم  درخواست 
دیده  بعضا  کرد:  اظهار  کنند،  رعایت  را  شهری  فضاهای  و  عمومی 

می کنند  رها  معابر  در  را  دستکش  و  ماسک  شهروندان  که  می شود 
که این امر به شدت برای سالمت همه شهروندان و پاکبانان شریف 

خطر دارد.
* اصفهان، تنها شهری که موفق به خرید اتوبوس جدید 

شد
اتوبوس جدید  پایان سال، ۷۵  از  ادامه داد: سال گذشته و قبل  وی 
خریداری کردیم که وارد اصفهان شده و به زودی مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.    
شهردار 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 اشاره به اینکه این اتوبوس ها بزودی وارد ناوگان اتوبوسرانی 
می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه هم اکنون به علت شیوع کرونا 
استفاده کمتری از اتوبوس ها می شود، ما هنوز این تعداد را وارد ناوگان 

نکرده ایم.
*تبریک به فعاالن ارتباطات؛ تقدیر از آتش نشانان

فعاالن  همه  به  را  ارتباطات  روز  گفت:  همچنین  اصفهان  شهردار 
ارتباطات در شهر اصفهان تبریک می گویم. 

ارتباطات در مدیریت بحران هایی مانند کرونا از لحاظ اهمیت و همراه 
به  بخشی  امید  عمومی،  افکار  تفهیم  رسانی،  اطالع  مردم،  سازی 
قطع  راستای  در  شهروندان  برای  سازی  فرهنگ  و  آموزش  جامعه، 
زنجیره کرونا بسیار موثر بوده و کارکرد ویژه ای دارد و قطعا نقش 
رسانه ها، فعاالن ارتباطات و روابط عمومی ها که در خطوط اول تالش 

در شرایط کرونا بودند، بسیار مهم است. 
و  عملیاتی  نیروهای  نشانان،  آتش  از  کرد:  اضافه  اصفهان  شهردار 
امدادی تشکر می کنم که در چند حریق سنگین در روزهای گذشته 
تالش های زیادی کردند، یکی از این موارد حریق لباس فروشی در 
چهارباغ و یکی هم در مجتمع 1۲ طبقه در خیابان حکیم شفایی بود 
که اگر حضور و مهار به موقع از سوی آتش نشانان نبود قطعا صدمات 

بیشتری وارد می شد.
 وی افزود: از همه مدیران شهری می خواهم در مورد همه ابعاد این 
دو حادثه بررسی ویژه صورت گیرد و از درس هایی که این دو حادثه 
استفاده  باشد،  داشته  ما  برای  بهتر حوادث  پیشگیری  برای  می تواند 

کنند. 

شهردار خبر داد؛ 

تجهیز 80 درصد تاکسیرانی اصفهان به بارکدخوان 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد
آن جوانبخت که می زد رقم خیر و قبول

حافظبنده پیر ندانم ز چه  آزاد نکرد

 کالهبرداري از شهروندان
 به بهانه روانشناسي آنالین 

فردي که با درج آگهي در یکي از صفحات اینستاگرام 
با عنوان روانشناسي آنالین از اعتماد شهروندان سوء 
استفاده و کالهبرداري مي کرد توسط کارشناسان 

پلیس فتا استان شناسایي و دستگیر شد.
سرهنگ »سید مصطفي مرتضوي« در گفت و گو 
با خبرنگار پایگاه خبري پلیس گفت: در پي شکایت 
یکي از شهروندان مبني بر اینکه فردي تحت عنوان 
مبلغ ۵  با دریافت  و  داده  را فریب  روانشناس وي 
میلیون ریال از او کالهبرداري کرده است، بررسي 

موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وي افزود: این شهروند عنوان کرد، مدتي پیش در 
اینستاگرام یک آگهي با عنوان روانشناسي آنالین و 
تضمیني مشاهده کرده و به منظور اخذ نوبت مبلغ 
مورد نظر را به حساب شخص آگهي دهنده واریز 
می کند ولي پس از آن نه تنها خدماتي دریافت نکرده 
بلکه صفحه مربوطه نیز حذف شده است.رئیس پلیس 
فتای استان اصفهان گفت : پس از اظهارات شاکی، 
پرونده تشکیل و تحقیقات کارشناسان به صورت 
تخصصی آغاز و با انجام یک سری اقدامات علمی و 
پلیسی عامل اصلی این کالهبرداری شناسایي و در 
یک عملیات ضربتی دستگیر شد.وي با بیان اینکه 
متهم با استفاده از مدرک جعلی روانشناسی اقدام به 
فعالیت می کرد گفت: در بازجویي هاي صورت گرفته 
مشخص شد فرد مذکور هیچ تخصص و مدرکي در 
حوزه روانشناختي نداشته و در اعترافات خود نیز انگیزه 
اش از این کار را کالهبرداري و کسب درآمد عنوان 
کرد.سرهنگ مرتضوي خاطر نشان کرد: شبکه هاي 
اجتماعي خارجي مکان امني براي دریافت خدمات، 
داد و ستد کاال و خریدهاي اینترنتي نیستند چرا که 
بسیاري از افراد سودجویی که قصد کالهبرداري از 
کاربران را دارند در این نوع از شبکه هاي اجتماعي 

فعالیت مي کنند.

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی              
تحریریه شهرستانها:            021-44233511

 دفتر سرپرستی استان اصفهان:
031 -36637500 

خبرخبر
 تعرفه واردات مواد اولیه 

نیازمند اصالح
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
اصفهـان گفـت: بیشـتر واحدهـای تولیـدی این 
اسـتان روی تعرفـه واردات مـواد اولیـه اعتراض 
دارنـد و  انجمـن صادرکننـدگان و واردکننـدگان 
بایـد بـرای اصـالح ایـن تعرفه هـا اقـدام کنـد.

اشتغال  و  تولید  داشت: مسیر  اظهار  موفق  ایرج 
گذاران  دارد،  سرمایه  پایدار  تصمیمات  به  نیاز 
نیازمند امنیت در افق بلندمدت هستند؛ تصمیمات 
است  ممکن  اما  گریزناپذیرند  گرچه  مقطعی 
امنیت  زیرا  کنند  خنثی  را  خود  مقطعی  اثرات 
سرمایه گذاری را دچار مخاطره می کنند.وی تاکید 
کرد: تغییر ناگهانی تعرفه ها، صنایع را با مسائل و 
مشکالت متعددی مواجه می کند و بدین جهت 
انجمن صادرکنندگان استان باید اصالح تعرفه ها 
را ابتدا از چند کاال شروع کند و نظام تعرفه ای را 
زمینه  در  اصفهان  استان  مورد کاالهایی که  در 
از  و  دارد  گفتن  برای  بیشتری  های  حرف  آنها 
کند. بازنگری  است،  برخوردار  باالتری  ظرفیت 

تهران  به  تعرفه ها  پیشنهاد اصالح  افزود:  موفق 
ارائه شده و این تعرفه ها را به نفع صادرکنندگان 
استان اصالح خواهیم کرد.وی با بیان اینکه باید 
همسایه  کشور   1۵ برای  خاصی  ترتیب  و  نظم 
کرد:  تصریح  کنیم  ایجاد  واردات  و  صادرات  در 
باید بررسی دقیق در مورد اقالم کاالهایی که از 
این کشورها به استان وارد و کاالهایی که صادر 
صادرات  حجم  بتوانیم  تا  شود  انجام  می شود، 

محصوالت را افزایش دهیم.
کشورهای  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  موفق 
همسایه نیاز به خدمات فنی و مهندسی ما دارند 
خوبی  متخصصان  از  اصفهان  کرد:  خاطرنشان 
متخصصان  وجود  به  توجه  با  و  است  برخوردار 
این  در  قوی  مهندسی  و  فنی  انجمن  و  فراوان 
باید مورد توجه انجمن  استان، این موضوع هم 
استان  کرد:  بیان  گیرد.وی  قرار  کنندگان  صادر 
را  داخل  ساخت  ماشین های  می تواند  اصفهان 
به برخی از کشورهای همسایه عرضه کند و با 
نصب خطوط تولید در این کشورها، خدمات فنی 

و مهندسی خوبی به آنها ارائه دهد.

مدیران و کارکنان روابط عمومی های استان با حضور در گلستان 
شهدای اصفهان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند. 

عمومی،  روابط  و  ارتباطات  ملی  روز  اردیبهشت   ۲۷ با  همزمان 
مدیران و کارکنان روابط عمومی های ادارات، نهادها و دستگاه های 
مقام شامخ شهدای  به  اصفهان  گلزار شهدای  در  با حضور  استان 
نیز  امنیت و  انقالب اسالمی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم 

شهدای سالمت ادای احترام کردند.
 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، در این مراسم 
گفت: امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های 

مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است.
وکیلی ادامه داد: نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای 

از مشخصه های جدید  الکترونیکی،   فعالیت های حرفه ای، علمی و 
جایگاه  اهمیت  افزود:  است.وی  ارتباطات  عصر  در  عمومی  روابط 
روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی در 
همه عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده به گونه ای که موفقیت 
سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های 

تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.
وکیلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را شاهرگ حیاتی 
برای ادامه راه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواند و تصریح 
صالبت،  باعث  جامعه  در  شهدا  آرمان های  با  میثاق  تجدید  کرد: 
اسالمی  ایران  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  استحکام  و  افتخار 

می شود. 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
و  تخصصی  ُپست  یکصد  گفت:  اصفهان 
کارشناسی خالی در بخش های مختلف این 

سازمان وجود دارد.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه خبری 
شاخص اقتصاد ،ایرج موفق اظهار داشت: 
تا کنون کارهای خوبی برای تخصصی و 

فنی تر شدن کارها در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت انجام شده اما به اصفهان کمتر 

توجه شده است.
ادامه داد: بیش از ۲۰ مکاتبه از یک  وی 
سال گذشته تا کنون با وزیر صنعت، معدن 
وزیر، سازمان  پشتیبانی  معاون  تجارت،  و 
برنامه و بودجه و استاندار انجام داده ایم و 

بعد از این همه تالش قرار شده تا ۳۰ مجوز 
استخدام به اصفهان اختصاص داده شود.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
اصفهان افزود: تعداد کارکنان این سازمان 
باید منتظر عملیاتی  خیلی محدود است و 
خاطرنشان  باشیم. وی  مجوزها  این  شدن 
این  از  خوب  خیلی  دیگر  استان های  کرد: 
مزیت استفاده می کنند و هر زمان که مرکز 
مجوزی ارایه می دهد با سرعت نیروی مورد 
در  کار  این  اما  می کنند  جذب  را  نیازشان 
اصفهان انجام نشده است. موفق بیان کرد: 
بهترین حالت در این شرایط این است که 
کمبود تخصصی را با استفاده از متخصصان 
بخش خصوصی جبران کنیم. وی با بیان 
اینکه متخصصان بخش خصوصی مایل به 
همکاری با بخش دولتی هستند و ما هم 
در این زمینه مشکلی نداریم، تصریح کرد: 
همه کارها و اقدامات ما برای خدمات رسانی 
سازمان  است.رییس  خصوصی  بخش  به 
اضافه  اصفهان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کرد: کارهای خوبی در زمینه  صدور جواز 
تاسیس، جواز توسعه و جوازهای جایگزین 

در بخش صنعت اتفاق افتاده و این فعالیت ها 
بخوبی در حال انجام است.به گفته وی، باید 
در بخش های بازرگانی و تجارت هم در سال 
جاری این کارها را با همکاری اتاق بازرگانی 
به  اشاره  با  کنیم.موفق  عملیاتی  انجمن  و 
اینکه تعامل  و آمادگی ها باید دوطرفه باشد 
اظهار داشت: همه باید دست به دست هم 
دهیم تا اتفاق های خوبی در بخش بازرگانی 
و تجارت استان رقم بخورد.وی  با تاکید بر 
حوزه  در  کارها  شدن  تخصصی  ضرورت 
صادرات گفت: یک شرکت صادراتی با توجه 
به گستردگی حوزه های مختلف برای کسب 
نتایج مطلوب، نمی تواند در همه زمینه ها کار 
کند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
شرکت  هشت  اکنون  داد:  ادامه  اصفهان 
دارد که در همه  استان وجود  صادراتی در 
زمینه ها فعال هستند.  وی بیان کرد: باید 
راهکارهای جدیدی برای تحول عملیاتی در 
صادرات استان ایجاد شود و اتفاق های جدید 
برنامه های اصولی  بر اساس  این زمینه  در 
پیش برود. موفق اضافه کرد: برای انجام کار 
اساسی ابتدا باید مولفه های صادراتی استان 

منطقه  توانایی های  و  کنیم  مشخص  را 
خدمات  کاال،  مختلف  بخش های  در  را 
به شرکت های  فنی و مهندسی و مشاوره 
مختلف صادراتی ارائه دهیم.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان خاطرنشان 
در  اختیارات  واگذاری  برای  آمادگی  کرد: 
البته  دارد  وجود  مختلف  بخش های 
نمی توانیم  را  حاکمیتی  اختیارات 
واگذاری  امکان  اما  کنیم  تفویض 
دارد.وی  وجود  تصدی گری   اختیارات 
توسعه  کارگروه  اختیارات  کرد:  اضافه 
و  کنیم  واگذاری  می توانیم  را  صادرات 
در تالشیم تا اختیارات کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید را هم در کمیته های 
مختلف تفویض نمائیم.اصفهان با بیش 
از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار 
سرمایه  با  بزرگ  و  کوچک  تولیدی  واحد 
۲۲1 هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲6۳ هزار 
نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با 
سرمایه گذاری بیش از 1۰ هزار میلیارد ریال 
و حدود 1۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی ترین 

استان کشور به شمار می آید.

صد پست در سازمان صمت استان خالی است

ادای احترام روابط عمومی  سازمان ها به شـهدا 

معتبر  ادبي  جایزه  یك  جاي  محسنی  سعید 
جایزه  برگزاري  و  خالي  بسیار  را  اصفهان  در 
جمالزاده را اقدام موثري در پُر کردن این خأل 

دانست.
به گزارش ستاد خبري جایزه جمالزاده، سعید 
محسني با اشاره به اینکه اصفهان همواره یکي 
از قطب هاي داستان نویسي کشور بوده و نیاز 
معتبر همچون جایزه  ادبي  تا یك جایزه  بود 
کند،  آغاز  را  فعالیتش  این شهر  در  جمالزاده 
نام محمدعلي  به  این جایزه  نامگذاري  گفت: 
جمالزاده که از شخصیت هاي برجسته داستان 
نویسي ایران و اصالتا هم اهل اصفهان است، 

حالوت این جایزه را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به اهمیت تداوم این جایزه ادبی 
افزود: تداوم جایزه جمالزاده می تواند آن را به 
درازمدت  تبدیل کند که در  و سنتي  جریان 
آن  نتایج  مناسب،  گذاري هاي  سیاست  با 
ضعف  و  قوت  نقاط  برآورد  شود.وی  محاسبه 
در  آن  دوم  دوره  که  حالي  در  را  رویداد  این 
حال برگزاري است، کمي زودهنگام دانست و 
ادامه داد: مسیري که این جایزه طي مي کند، 
دستاوردهاي آن را روشن خواهد کرد.نویسنده 
زنده  را خورد هنوز  یونس  "نهنگي که  کتاب 
جمالزاده  جایزه  براي  خود  چشم انداز  است" 
را استعدادیابي و معرفي نویسندگان جوان به 
حوزه ادبیات عنوان و تصریح کرد: این دستاورد 
مهم باید در طول زمان برگزاري دوره هاي بعدي 

اندازه گیري قرار گرفته و  بوته آزمایش و  در 
نتایجش بررسي شود و در این مسیر باید تالش 
کرد رقم چشمگیر جوایز نقدي این رویداد به 
تنها عامل جذابیت آن براي شرکت کنندگان 
سوال  این  به  پاسخ  در  نشود.محسني  تبدیل 
که جایزه جمالزاده از کي و چطور مي تواند از 
سطح ملي به بین المللي ارتقا یابد گفت: شاید 
کمي براي چنین اقدامي زود باشد. باید اجازه 
بدهیم این رویداد بخصوص در حوزه سیاست 
گذاري و چشم اندازي که مد نظر دارد، به بلوغ 
خودش برسد. چراکه اعتبار جوایز ادبي در کنار 
همه مولفه هاي دیگر، به اینکه چه اعتباري را 
به دنیاي داستان و ادبیات اضافه کند، بستگي 
دارد. به همین دلیل بردن آن به فضایي فراتر از 
سطح ملي به زمان و بررسي بیشتري نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: باید همین امروز را فرداي 
فرض  رویداد  این  دوم  دوره  افتتاحیه  مراسم 
کنیم و بدانیم چه اهدافي داریم، عملکردمان 
چه بوده و چه دستاوردهایي داشته ایم. در این 
صورت مي توانیم براي دوره هاي بعدي به بسط 
جایزه فکر کنیم. بنابراین به عقیده بنده صرف 
از  فراتر  اي  مرحله  به  جمالزاده  جایزه  بردن 
سطح ملي به معناي معتبرتر کردن آن نیست.

گفتنی است؛ در دومین دوره جایزه جمالزاده 
داستان  بخش  به  اثر  بیشترین  دوم  سال  در 
آزاد با 869 اثر و دومین بخش پرطرفدار جایزه 

بخش ویژه کرونا با 294 اثر اختصاص یافت.

جایزه جمال زاده؛ افتخار 
ادبی اصفهان
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ایرج موفق:

زنده باد مرغاب

 بارش بــهاری 
رودهای اصفهان را زنده کرد؛

برکت  به  روزها  این  که  است  خوشایندی  جریان  حیات،  امید 
الهی در گوشه و کنار در رگ های استان اصفهان  باران  بارش 

جار ی و ساری شده است.
طبیعت  وضعیت  از  خوبی  خبرهای  بیش  و  کم  روزها  این 
اصفهان به گوش می رسد که شاید به جرات بتوان گفت یکی 
از مهمترین دالیل آن بارش های بی وقت و غیرمنتظره در یک 
سال گذشته بوده است، پر آب شدن مادی های اصفهان به دلیل 
به  آن  ورودی  میزان  و  رود  زاینده  از سد  آب  افزایش خروجی 
شهر اصفهان و بازگشت شریان های زندگی به حیات مادی های 
محالت اصفهان یکی از مسرت بخش ترین اتفاقاتی است که 
مردم شهر اصفهان در کرونایی ترین شرایط این روزها به چشم 
که  و سرسبزی  حیات  از  رگه هایی  شنیده اند.  به گوش  و  دیده 
اذعان  به  سال  سالیان  از  پس  محالت  از  بسیاری  در  امسال 
مسئوالن اتفاق افتاده است و بسیاری از مادی ها و انهاری که 
طی 1۰ سال گذشته به خود آب ندیده است، امسال مزین به 

آب جاری شده است.
حاصل این برکت خداوندی سیراب شدن درختان کنار مادی ها 
و ایجاد سرسبزی و نشاط پرندگانی است که زندگیشان به آب 

وسر سبزی گره خورده است.
جای بسی خرسندی دارد که این شادی نه تنها در شهر اصفهان 
اتفاقات بسیار  نیز  رقم خورده است که در گوشه و کنار استان 
نادری از این دست رخ داده است که یکی از این اتفاقات پر آب 
امیرآباد منطقه  شدن، کویر »تل شیطان« در نزدیکی روستای 
زواره پس از 6۵ سال است. اتفاقی نادر که شاید بسیاری از اهالی 
زواره آن را در طول مدت عمر خود ندیده اند و افراد مسن این 
شهرستان شاید در خاطرات کودکی این صحنه را دیده و تجربه 

کرده باشند.
شاهد  زواره  شیطان"  "تل  اخیرکویر  بارندگی های  برکت  به 
دریاچه ای با کیلومترها طول و ارتفاع آب 1۵ تا ۳۰ سانتی متری 
به  را  نیز گردشگران کویری  و  اهالی  از  بسیاری  شد که شوق 

همراه داشت.
اهالی منطقه زواره معتقدند طی سالهای گذشته تا کنون چنین 
»تل  کویری  که سطح  برسد  چه  اند  نداشته  منطقه  در  بارشی 
این  حیاتی  اکوسیستم  می رسد  نظر  شود.به  پرآب  شیطان« 
منطقه کویری در آینده نزدیک شاهد حیات جدیدی از گونه های 
جانوری و نیز زیست محیطی و پرندگان مهاجر باشد. از دیگر 
تیران و  در  اخیر دیگر سرریز شدن سد خمیران  اتفاقات خوب 
کرون است که با افزایش آبدهی چشمه مرغاب شهرستان تیران 
و کرون رخ داده است و با آبگیری سد خمیران و جاری شدن آب 
در رودخانه مرغاب ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان 

که در سالهای گذشته با تنش آبی مواجه بود، آبیاری شده است.
رئیس امور آب شهرستان تیران و کرون در فروردین جاری خبر 
از سر ریز شدن سد خمیران می دهد و می گوید: سد خمیران با 
حدود ۷ و 1 دهم میلیون متر مکعب آب سرریز شده است که این 
سر زیری بخشی از سرچشمه مرغاب در رودخانه مرغاب برای 
آبهای زیر زمینی رهاسازی شده که حدود  1و  قناتها و  تغذیه 
۲ دهم متر مکعب نیز از سرریز سد خمیران در روخانه مرغاب 

وارد می شود.
برای  را  خوبی  اتفاقات  خود  مسیر  طی  مرغاب  رودخانه  گویا 
تاثیر  آبادانی شهر رقم می زند و طی مسیر ۵۰ کیلومتری خود 
زیادی بر میزان آبدهی بیش از 1۵۰ رشته قنات این شهرستان 
آب  تأمین  مرغاب،  چشمه  آبدهی  تداوم  صورت  در  که  دارد 

کشاورزی تا پایان فصل آبیاری امکان پذیر می شود.
اما در منطقه شرق اصفهان هم از این برکت خداوندی بی نصیب 
نسبت  به  را  اخیر وضعیت مطلوبی  بارش های  به همت  و  نبود 
سالهای گذشته در بحث کشت و کار صیفی جات و کشاورزی 

رقم زده است.
آبه  حق  احیاء  برای  اصفهان  شرق  کشاورزان  تالش  و  همت 
تا  گذشته  سال  طی  رود  زاینده  شدن  جاری  و  خود  زمین های 
کنون موجب شده است که رگ های خشکیده چند ساله منطقه 
دبیر  امینی  کند.اسفندیار  پیدا  حیات  یکی  یکی  اصفهان  شرق 
خصوص  در  اصفهان  استان  کشاورزی  صنفی  نظام  اجرایی 
کشاورزان  وضعیت  بر  آن  تاثیر  و  اخیر  بارندگی های  وضعیت 
وضعیت  گفت:  اصفهان  جم  جام  خبرنگار  به  اصفهان  شرق 
بارندگی سال گذشته و امسال خوب بوده است هر چند در حوزه 
زاینده رود وضعیت بارندگی امسال در برخی مقاطع کمتر از سال 

کویری  بخش  در  بودیم  شاهد  امسال  مثال  است.  بوده  گذشته 
دریاچه  کوچکی  است،  نمی شده  آبی جمع  وقت  زواره که هیچ 
که  کوهرنگ  شاخه  سر  سارهای  برخی چشمه  یا  بگیرد  شکل 
سررشته زاینده رود هستند و طی سال های گذشته خشک شده 
بودند به دلیل بارندگی های سال گذشته و امسال روان آبی خوبی 

داشته باشند.
تاالب های  سایر  گفت  باید  تاالب ها  وضعیت  خصوص  در  اما 
کشور به نسبت همگی پر آب شدند اما تاالب گاو خونی اصفهان 
با وجود بارش های اخیر عایدی زیادی نداشته است و صرفا این 
روان آبی که حاصل ساماندهی رودخانه و نیز الیروبی زاینده رود 
توسط کشاورزان بوده باعث شده است که بسیاری از بخش های 
تاالب گاو خونی و نقاط خشک گذشته یک روان آبی سطحی 
داشته باشد.از طرفی اکثر سد های کشور پر و سر ریز شدند اما 
سد زاینده رود پرآب نشد که سر ریز آن سمت تاالب سرازیر شود 
اما به طور کلی می توان گفت بسیاری از نقاط خشک استان با 
بارش های اخیر روان آب سطحی پیدا کردند که همان هم جای 
بسی امید دارد.با نوید پیدا شدن رگ های حیات هر چند سطحی 
و کوتاه در گوشه و اطراف شهر اصفهان باید شاکر و امیدوار به 
لطف الهی بود که طبیعت سبز اصفهان بیشتر شد. باعث شد گل 
لبخند برای کشت بهاره و غله کاری کشاورزان شرق بر لبانشان 
جاری باشد، سرسبزی و حیاتی که ثمره آن شاید در این شرایط 
باشد  به همراه داشته  به وجود ویروس کرونا رکود گردشگری 
اما از سوی دیگر چرخیدن چرخه اقتصاد و معیشت بسیاری از 
نیز  و  گاونی  تاالب  تا  گرفته  رود  زاینده  از سرشاخه  کشاورزان 
ادامه حیات هزاران هزار گونه گیاهی و جانوری را به همراه دارد.
نفیسه راهداری


