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ضدعفونــی بخش هــای مختلف 
حمل و نقل عمومی برای مقابله 

با کرونا

تولید ریل ملی در ذوب آهن 
اصفهان ، افتخاری بزرگ برای 

کشور است

طراحی و ساخت عرض سنج 
لیزری در واحد نورد گرم 

فوالد مبارکه 

کیف پول الکترونیکی 
شهرداری اصفهان  

رونمایی شد

در شــانزدهمين همايش و دهمين جشــنواره ملي نظام پيشــنهادها كه در تاالر اميني دانشگاه 
تهران برگزار شــد، شركت پااليش نفت اصفهان در بخش هاي " پيشنهاد برتر"و "پيشنهاددهنده 

برتر" موفق به كســب مقام نخست گرديد.
پيشــنهادآقايان  رضا بهرامي، محمدهاشــم الحســيني و عليرضا شــبانيان )از همكاران اداره 
مهندســي پااليش و برنامه ريزی توليد( با عنوان "از سرويس خارج نمودن رآكتورهاي آروماتيك 
R6606,8602-R(" كه دی ماه سال گذشته در شركت پااليش  زدا در واحدهاي تصفيه ديزل )

نفــت اصفهان اجرايي گرديد، مقام اول را از آن خود كرد. اين پيشــنهاد....

در شانزدهمین همایش و دهمین جشنواره ملي نظام پیشنهادها؛

شرکت پاالیش نفت اصفهان خوش درخشید
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ضد عفونی کردن مراکز تفریحی صفه

جلسه ایمنی بازار بزرگ  اصفهان با محوریت سازمان 
صمت برگزار شد

مدير كل مديريت بحران استانداری اصفهان 
گفــت: بايد برای مديريت حوادث غير مترقبه ای 
از جمله، آتش ســوزی، ســيل، زلزله و... با هدف 
كاهش خطاهای انســانی تيم كارشناسی برای 
بررســی مخاطرات موجــود در بازارهای قديمی 
و ســنتی اصفهان با همكاری كســبه و اصناف 

تشكيل شود. 
به گــزارش روابط عمومی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان، جلسه مديريت 
بحران با محوريت ايمنی بازار بزرگ شيشــه بران 
در روز دوشــنبه 5 اســفند ماه به ميزبانی سازمان 
صمت اصفهــان و با حضور مديــر كل مديريت 
بحران استانداری اصفهان، نماينده آتش نشانی، 
نماينده فرمانداری، نماينده اداره ميراث فرهنگی و 
گردشگری، انجمن اسالمی بازار، روسای اتحاديه 
صنفی، رئيس اتاق اصناف و جمعی از فعاالن بازار 
برگزار شد كه در اين نشست منصور شيشه فروش 
اظهار داشــت: همواره و در طول چهل سالی كه از 
عمر انقالب اسالمی پشت سرگذاشته ايم كسبه 
نقش پررنگی در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
داشــته اند و در تمام صحنه های مهم اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نقش آفرينی كرده اند در اين 
راستا اصناف و كسبه اصفهان نيز پيشگام اهداف 

توسعه پايدار بوده و هستند.
وی در ادامــه با بيان اينكه يكی از دغدغه های 
مديريت بحران اســتان ايمن ســازی بازارهای 
قديمی و ســنتی اصفهان است افزود: از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان تشــكر می كنم 
كه زمينه ای را فراهم كرد تا با همكاری اصناف و 
ديگر سازمان ها برای جلوگيری از بروز و مديريت 

حــوادث غير مترقبه ای از جمله، آتش ســوزی، 
ســيل، زلزله و... جهت كاهش خطاهای انسانی 

اقدامات الزم انجام شود. 
مدير كل مديريت بحران استانداری اصفهان 
در ادامــه با بيان اينكه ايــن امر با همدلی و اتحاد 
كســبه، اصناف و ادارات محقق می شــود گفت: 
برای جلوگيری از حوادث بايد برنامه ريزی كرد و 
كارهای الزم را نيز براساس استانداردها انجام داد 
تا از بروز حوادث جلوگيری كرد و يا در صورت بروز 
هرگونــه حادثه ای از قبــل پيش بينی های الزم 
برای مهار سريع حادثه و مديريت آن جهت حفظ 
جان و مال انســان ها اقدام شــود.منصور شيشه 
فــروش در ادامه خاطر نشــان كــرد: تحقق اين 
موضوع و همچنين مديريت هوشــمندانه بحران 
نيازمنــد همكاری اعضاء هيئــت مديره بازارها و 
تمام كسبه بازار اســت تا بتوانيم با تشكيل تيمی 
از كارشناســان خبره و نخبه مخاطرات موجود در 
بازار را شناســايی و برای حل آنان برنامه ريزی و 

اقدامات الزم را در اين راستا انجام دهيم.
وی تشــكيل تيمــی برای بازرســی از بازار و 
واحدهای تجاری را با هدف شناســايی و برنامه 
ريزی جهت حل معضالت و موانع موجود در بازار 
را راهبردی بســيار مهم و موثر در كنترل مديريت 
بحران دانســت و گفت: بايد رسيدگی به مسائل و 
مشــكالتی كه در بازارهای اصفهان وجود دارد با 
هدف ايمن ســازی و بهسازی بازارهای قديمی و 

سنتی در دستور كار قرار گيرد.
مدير كل مديريت بحران استانداری اصفهان 
ادامــه داد: در ايــن راســتا تيم بازرســی بايد در 
بازديدهــای خود از بازارهــا مكان هايی را جهت 

نصب كپســول های آتش نشــانی مورد بررسی 
قرار دهد و همچنين مســائل انشــعاب برق های 
واحدهــای تجاری و مســائل ســد معبر و وجود 

انبارهای ضايعات نيز در بازارها بررسی كند.
منصور شيشــه فــروش در ادامه به تهيه طرح 
جامع ايمن ســازی برای مسيرهای ورود و خروج 
و دسترســی به بازارها اشاره كرد و گفت: مسائل 
ايمنی سيســتم های گاز، برق و همچنين مسائل 
مربوط به پاركينگ ها نيز به صورت جدی مدنظر 

قرار بگيرد.
وی در ادامه به مصوبات جلســات گذشته نيز 
اشاره كرد و گفت: براساس مصوبه جلسه گذشته 
پيگيری الزم انجام شود تا با مشاركت شركت آب 
و فاضالب نيز نشــتی های آب را در بازار بررسی 

و در صورت وجود نشتی آنان نيز برطرف شود. 
مدير كل مديريت  بحران استانداری اصفهان 
در ادامه وجود ايســتگاه هــای آب اضطراری و 
ايستگاه آتش نشــانی را در بازار ضروری دانست 
و گفت: برای اينكه در صورت بروز هرگونه حادثه 
ای در بازار بتوانيم زمان كافی را داشــته باشــيم 
بايد مكان هايی را جهت ايســتگاه آتش نشانی و 
ايســتگاه های آب اضطراری در بازار ايجاد شود و 
تيم بازرســی نيز بايد در اين راستا با كمك اصناف 
و كســبه جهت جانمايی مناسب نسبت به اين امر 
اقدام الزم را انجام دهد.منصور شيشــه فروش در 
ادامــه به ديگر فعاليت هايی كه بايد توســط تيم 
بازرســی در بازارهای سنتی و قديمی انجام شود 
اشاره كرد و گفت: بررسی الزم جهت ايجاد تهويه 
مطبوع مناسب در بازار و بررسی سقف بازار نيز بايد 
در دســتور كار كارشناسان تيم بازرسی باشد.وی 
در ادامه آموزش الزم به كسبه ای كه در بازارهای 
قديمی و سنتی اصفهان فعاليت می كنند را برای 
كنترل و مديريت بحران ضروری دانست و گفت: 
در اين راســتا بايد برنامه ريزی شود تا پس از ايام 
نوروز نسبت به برگزاری يك مانور ايمنی، نجات 
و پناه گيری در بازارهای قديمی و سنتی اصفهان 
با هدف آموزش كســبه بازار و آماده سازی برای 

مقابله با حوادث غير مترقبه انجام شود.
مدير كل مديريت بحران استانداری اصفهان 
در ادامه اضافه كرد: ايجاد يك بانك اطالعاتی از 
مشاغل، اصناف و افراد شاغل در بازارها و همچنين 
يك اطلس جامع از امكاناتی كه در بازار وجود دارد 
تهيه شود تا در صورت لزوم و احتياج بتوانيم برای 

مديريت بحران از آنان كمك بگيريم.
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مدير عامل سازمان مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل شــهرداری اصفهان گفت: براساس 
دســتور جلســه مديريت بحران شهر اصفهان، 
بخش های مختلف حمل و نقل عمومی شــهر 
اصفهان برای مقابله با كرونا ضدعفونی شــد و 
اين اقدام تا زمان اعالم دانشــگاه علوم پزشكی 

در قسمت های مختلف ادامه خواهد داشت.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، رضا جعفريان با اشاره به 
اينكــه با توجه به اهميت مقابله با ويروس كرونا 
صبح روز جمعه جلســه ســتاد مديريت بحران 
اســتان اصفهان بــا حضور اســتاندار اصفهان 
برگزار شــد و بعد از آن شهرداری در همان روز 
اقدام به برگزاری جلســه ستاد مديريت بحران 
شــهر اصفهان كرد، افزود: اين جلسه با حضور 
همه مديــران مناطق، ســازمان ها و معاونان 
شــهردار برگزار و دســتورات مصوب در جلسه 

تنظيم و به همه مجموعه ها ابالغ شد. 
وی ادامــه داد: اقدامات پيشــگيرانه عمده 
مباحث مطرح شــده در اين جلســه بود كه هم 
اكنون در ســطح زيرمجموعه های شهرداری 
و نيز حوزه های مهم مديريت شــهری همچون 

حمل و نقل عمومی در حال اجراست. 
مديرعامل سازمان مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل شــهرداری اصفهان اظهــار كرد: با 
توجه به اينكه انجام برخی اقدامات برای مقابله 
با ويروس كرونا در شــهرداری نيــاز به تامين 

هزينه داشــت، اين كار بــا هماهنگی معاونت 
برنامه ريزی و توســعه ســرمايه انسانی انجام 
و فعاليت هــای پيشــگيرانه از جمله ضدعفونی 
كردن بخش های عمومی مرتبط با شــهرداری 

آغاز شد. 
وی بــا بيــان اينكه تــا 24 ســاعت بعد از 
برگزاری جلســه مديريت بحران شهر اصفهان 
بايد اقدامات مصوب اجرايی می شــد، تصريح 
كرد: بــا رصد وظايف محوله به ســازمان های 
مربوطــه، كارهای الزم انجام و در حال اجرايی 

شدن است.
جعفريــان با اشــاره بــه اينكه تهيــه مواد 
ضدعفونی كننده، ماســك و دســتكش برای 
كارگران بخش های مختلف شهرداری، مخزن 
نگهداری مــواد ضدعفونی كننــده در مبادی 
شــهرداری،  اداری  ســاختمان های  ورودی 
پايانه هــا، ايســتگاه های متــرو و اتوبوس از 
جمله مصوبات جلســه مديريت بحران شــهر 
اصفهان بــود كه اكنون در حال انجام اســت، 
گفت: ضدعفونی كردن تاكســی های شــهر، 
كابين های قطار شــهری و اتوبوس ها نيز انجام 

شده است. 
وی ادامــه داد: مجموعــه فعاليت هــای 
پيشــگيرانه شــهرداری اصفهان در شهر و در 
سازمان های شــهرداری تا زمانی كه دانشگاه 
علوم پزشــكی در اين زمينه اعــالم نظر كند، 

ادامه دارد.

طرح "هــم پيوندی" كالنشــهرها با 
شهرهای اســتان سيســتان و بلوچستان 
به پيشــنهاد شــهرداری اصفهان، در سی 
و هشتمين نشســت كميسيون فرهنگی و 

اجتماعی كالنشهرها به تصويب رسيد.  
به گــزارش جام جم اصفهــان پس از 
آنكــه دكتر نــوروزی، شــهردار اصفهان 
شــخصا به شــهرهای درگير سيل استان 
سيســتان و بلوچستان، ســفر كرد، در نامه 
ای خطاب بــه رييس مجمع شــهرداران 
كالن شهرهای ايران نوشــت: با توجه به 
مشــاهدات عينی در ســفر به مناطق سيل 
زده سيستان و بلوچستان، پيشنهاد می شود 
مجمع كالنشــهرها با تشكيل كارگروهی 
ويژه برای انجــام فعاليت های الزم در اين 
منطقه در ســه ســطح كوتاه، ميان مدت و 
بلنــد مدت وارد عمل شــود. چراكه اعتقاد 
داريم اگر مجمع شهرداران كالنشهرهای 
ايــران در اجرای طرح »هــم پيوندی« با 
شهرهای بلوچســتان هم ساز و هماهنگ 
شــوند، می توان ۱8 نقطه تعريف شده را با 
ظرفيت های موجود به سطحی از تاب آوری 
رســاند تا ضمن كاهش آسيب های ناشی از 
محروميت هــای متعــدد در اين اســتان، 
بتوانيم پايگاه های ميان فرهنگی را شــكل 
داده كه اين امــر خود باعث و بانی محرک 
توســعه در ديگر نقاط محــروم اين منطقه 
خواهــد بود و اثرات آن تنها به زمان ســيل 

محدود نخواهد شد.
حــال، كمال مرادی، دبيــر كل مجمع 
شهرداران كالنشــهرهای ايران از اجرای 
طــرح "هــم پيونــدی" كالنشــهرها با 
شهرهای استان سيســتان و بلوچستان بر 
اساس پيشنهاد شــهردار اصفهان در آينده 

نزديك خبر داده است. 

كمــال مــرادی اعــالم كــرد: طرح 
"هم پيوندی" كالنشــهرها با شــهرهای 
اســتان سيستان و بلوچســتان به پيشنهاد 
شــهرداری اصفهان، در ســی و هشتمين 
نشســت كميســيون فرهنگی و اجتماعی 
كالنشــهرها بــه تصويب رســيد و پس از 
موافقت شــهرداران، اين طــرح به منظور 
محروميت زدايــی از شــهرهای اســتان 
سيســتان و بلوچســتان به ويژه در مناطق 
آســيب ديده از ســيل اخير در موضوعات 
فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، شهری و… 
اجرايی می شود. دبير كل مجمع شهرداران 
كالنشهرها  افزود: انجام اقداماتی همچون 
ايجــاد فرهنگ ســراها، مراكــز تفريحی 
و مراكز كارآفرينی، بازســازی خســارات 
تحميلــی به امكانات زيرســاختی از جمله 
معابــر و خطــوط مواصالتــی و اقدامات 
اصالحــی بــرای ايجــاد پل هــا و… و 
همــكاری در بخش های ديگــری مانند 
برگزاری كالس ها و كارگاه های آموزشی 
از جملــه اقدامات مورد نظــر در طرح هم 

پيوندی است.  

هم پیوندی اصفهان با " بنت"  
در اين زمينه رييس كميسيون فرهنگی 
و اجتماعی مجمع شهرداران كالنشهرهای 

ايران و معاون فرهنگی شــهردار اصفهان 
گفت: اصفهان شــهر »بنــت« را برای هم 
پيوندی با خود انتخاب كرده تا اين شــهر را 
به سطحی از تاب آوری و پايداری برساند تا 
به صورت شبكه ای، زيستگاه های انسانی 
و كانون های جمعيتی اطراف آن را نيز بهره 

مند كند. 
محمد عيدی، اعالم كرد: به دليل اثراتی 
كه ســيل بر مردم بلوچستان وارد كرده بود 
و پــس از بازديــدی كه به اتفاق شــهردار 
اصفهــان از ايــن مناطق داشــتيم، طرح 
»هم پيوندی« را پيشنهاد داديم. از آنجا كه 
هموطنان ســيل زده اين اســتان با با وجود 
ظرفيت های بســيار زياد طبيعی و فرهنگی 
و گردشگری، در منطقه ای محروم زندگی 
می كنند، اين طرح بسيار حائز اهميت است. 
وی افــزود: واژه »هم پيونــدی« الهام 
گرفته از اين مفهوم شــعر ســعدی اســت 
كه همه ما عضو يك پيكر هســتيم. چراكه 
فرزندان بلوچستان فرزندان وطن هستند و 
اين شهر به لحاظ داشــتن صنايع دستی و 
فرهنگ بســيار غنی، استعداد آن را دارد كه 
گردشــگری طبيعی و فرهنگی قدرتمندی 

داشته باشد.  
وی تصريح كــرد: طرح »هم پيوندی« 
در كالمی ســاده بيانگر آن اســت كه شهر 
اصفهان در مســير توســعه پايدار دســت 
ديگــران را بگيرد و آنها را در اين مســير به 
لحاظ اجتماعی، فضاهای كالبدی و تاب آور 
شــدن، همگام كنــد. رئيس كميســيون 
فرهنگــی و اجتماعی مجمع شــهرداران 
كالنشــهرهای ايران تصريح كرد: باعث 
افتخار است كه طرح »هم پيوندی« نه تنها 
در مجمع كالنشــهرها بلكه مورد استقبال 

مردم بلوچستان نيز قرارگرفته است.

معابر پیش از وقوع بارش الیروبی شد" هم پیوندی" اصفهان با شهر " بنت"  

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: به منظــور جلوگيری از 
آبگرفتگی در ســطح شــهر، معابر اصفهان پيش از وقــوع بارش باران اليروبی 

شده است. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، حسين اميری اظهار 
كرد: براساس اعالم سازمان هواشناسی احتمال بروز بارش باران در شهر اصفهان 
وجود دارد و در همين راســتا شهرداری اصفهان دستورالعمل هايی را برای مقابله 

با آبگرفتگی های احتمالی در نظر گرفته است.
وی ادامــه داد: آمادگی در ســطح مناطق ۱5 گانه و نيــز نيروهای خدماتی و 
عملياتی كه در حوزه های اجرايی فعاليت می كنند، مورد بررسی قرار گرفته است 
و اقدامات الزم پيشــگيرانه در ســطح معابر و نقاط مختلف شــهر در حال انجام 
اســت.معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصريح كرد: همچنين مردم 
هم می توانند در صورت مشــاهده آبگرفتگی يا مشــكالتی از اين نوع با سامانه 
۱37 شهرداری تماس بگيرند تا مشكالت آنها از سوی نيروهای خدمات شهری 

برطرف شود.
وی با اشاره به اينكه كنترل آب های سطحی و روان آب ها در بارش های اين 
چنينی يكی از اقدامات مهم برای جلوگيری از بروز آبگرفتگی در سطح معابر شهر 
اســت كه اين اقدام هم اجرايی می شــود، اظهار كرد: در روزهای اخير هم نسبت 

به اليروبی معابر اقدام كرديم.

* شناســایی و اعالم نقاط خطرآفرین بــه مناطق 15 گانه و 
معاونت عمران

حامد سحاريان نيز با اشاره به آماده باش در مجموعه سامانه ارتباطات مردمی 
شــهرداری اصفهان )۱37( برای پاســخ گويی به درخواســت شهروندان برای 
بارش های سيالبی اصفهان در روزهای آينده كه طبق اعالم سازمان هواشناسی 
احتمال آن هشدار داده شده است، اظهار كرد: بر همين اساس هماهنگی و آماده 

سازی مناطق ۱5 گانه شهرداری اصفهان صورت گرفته است. 
وی ادامه داد: نيروهای ۱37 شــهرداری اصفهان هم با افزايش شــيفت در 
خدمت شــهروندان برای جواب دادن به ســواالت و دريافت مشكالت احتمالی 
آنها هســتند. تعدادی از نيروهای ۱37 هم از زمان وقوع بارش ها تا عادی شدن 
وضعيت در حالت آماده باش هستند تا در صورت نياز در محل كار حضور پيدا كنند.  
وی تصريح كرد: مكان هايی كه احتمال آبگرفتگی در آنها بيشتر است، شناسايی 
و برای مناطق ۱5 گانه شهر اصفهان و معاونت عمران شهری شهرداری ارسال 

شده كه تاكنون بسياری از اين نقاط رفع خطر شده است.
وی اضافه كرد: با توجه به اينكه پيش بينی ها برای وقوع بارش اعالم شــده 
اســت، همزمان نيروهای ۱37 هم به صورت ويژه كار خود را انجام خواهند داد و 

كار تا زمان رفع اين شرايط ادامه دارد. 

دعوت شهردار از مهندسان برای بهبود کیفیت زندگی مردم 
شهردار اصفهان گفت: از همه مهندسين 
شهر اصفهان دعوت می كنم تا برای بهبود 
كيفيت زندگی مردم، افزايش ضريب زيست 
پذيری شــهر و آســايش و آرامش مردم با 

شهرداری اصفهان همكاری كنند.
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در 
يكصد و چهاردهمين جلســه علنی شورای 
شــهر، ضمن تبريك و گراميداشــت روز 
خواجه نصيرالدين طوســیـ  روز مهندسی، 
اظهار كرد: شــهرداری بيشــترين ارتباط 
را در رشــته های مختلف مهندسی با نظام 
مهندسی و مهندســين دارد. مجموعه ای 
كه در شــهرداری فعال است، مجموعه ای 
اســت كه در تمام بخش های آن از گذشته 
مهندســان زيادی حضور داشــته و دارند.

وی تصريح كــرد: زيبايی های اصفهان در 
حوزه های عمــران و آبادانــی مانند وجود 
پل هــای تاريخی، معابر متعــدد، اتوبان ها، 
مجموعــه پل های دفاع مقــدس، احداث 
پارک ها، خالقيت هــا و زيبايی های موجود 
در بــاغ غدير، باغ گلها، ناژوان، صفه و نحوه 
آبياری و كشــت نوع گونه ها و اينكه چگونه 
اين فضای سبز در شرايط سخت خشكسالی 
آبياری شــود، همه از جمله كارهايی است 
كه توسط مهندسين انجام می شود.شهردار 
اصفهان با بيان اينكه مهندس موفق نگاهی 
آميخته به مردم شناســی، جامعه شناســی 
و فرهنــگ شناســی دارد، ادامه داد: از همه 
مهندسين شــهر اصفهان دعوت می كنم تا 
برای بهبود كيفيــت زندگی مردم، افزايش 
ضريب زيســت پذيری شــهر و آســايش 
و آرامش مــردم و جلوگيــری از هدررفت 
ســرمايه های ملی در شــهر به شهرداری 
كمك كرده و پيشنهادات و راهكارهای خود 
را برای گام برداشتن شهر به جلو ارائه دهند؛ 
شــهرداری اصفهان آماده شنيدن نظرات 
مهندسان برای بهبود وضعيت زندگی مردم 

است.
وی اضافه كرد: شــهرداری جلســات 
متعددی با سازمان نظام مهندسی اصفهان 
برگزار كرده و تعامالت بسيار خوبی ميان اين 
دو وجود دارد، همواره نقطه نظرات متفاوتی 
نيز بين سازمان نظام مهندسی وجود داشته 
اما با تعاملی كه وجود دارد، اميدوارم شــاهد 
شهری بهتر از گذشته در حوزه های مربوط 

به مهندسی به ويژه ساخت و سازها باشيم.

نوروزی با بيان اينكه می توان با وضعيت 
موجود و تعامــالت الزم راهی را برويم كه 
شاهد وضعيت مناسبتری برای شهر باشيم، 
گفت: با اين تعامــالت می توان راه را برای 

زندگی بهتر مردم هموار كرد. 
وی در ادامه ضمن تبريك هفتم اســفند 
روز بزرگداشــت وكيل، افــزود: وكال نقش 
بســيار مهمی در تنظيم روابــط اجتماعی 
مردم، حل و فصل اختالفات و احقاق حقوق 

افراد نيازمند خدمات حقوقی دارند.
راهــکار عملــی جلوگیــری از 
فرونشســت زمیــن در اصفهان 

جاری بودن زاینده رود است
رئيس ســازمان نظام مهندسی اصفهان 
نيــز در اين جلســه با بيان اينكــه نام ديگر 
فرونشســت را زلزله خاموش گذاشــته اند 
كه هــر لحظه در حال وقوع اســت، اظهار 
كرد: راهكار عملی بــرای حل اين موضوع 
در اصفهان جاری شــدن جريان زاينده رود 
و بســته شدن  چاه های غير مجاز فارغ از هر 
بحث سياســی و قوميتی است.غالمحسين 
عســكری تصريح كــرد: در اصفهان موارد 
بســيار زيادی از فرونشست ساختمان ها در 
اصفهان وجود داشته و مناقشه بسيار زيادی 
نيز بين مالكين و مهندســان ناظر به وجود 
آورده كه نمی دانند علت اين ترک ها چيست. 
وی با بيان اينكه به علت فرونشســت برخی 
از زيرساخت های اساســی استان نيز دچار 
آسيب شده است، افزود: شهرداری به عنوان 
مدير بحران شهر الزم است به اين موضوع 
ورود كند. شــهرداری بايد فرونشست را  به 
 ويژه در نواحی شــهری كه لوله های فشار 
قــوی و اصلی گاز قــرار دارد، جدی بگيرد 
زيرا اگر اين لوله ها دچار شكســت و صدمه 
شوند به ميراث شــهر اصفهان آسيب های 
جدی وارد می شــود.رئيس ســازمان نظام 
مهندســی اصفهان تاكيد كرد: راهكارهای 
علمــی و عملی اين موضوع اين اســت كه 
بايد در محاســبات ســازه ای تجديد نظر 
كرده و تمهيدات فنی داشــته باشــيم تا اگر 
ســاختمانی دچار فرونشست شد به صورت 
هماهنگ فرونشســت كند. وی اضافه كرد: 
هم اكنون با معاونت شهرســازی و معماری 
شــهرداری اصفهان بررسی ساختمان های 
پرخطر به صورت هفتگی انجام و گزارشات 
كارشناســی نيز تهيه می شود.عســكری 
گفت: هر ميزان تكنولوژی پيشــرفت كند 

نظارت های ســازمان مهندســی نيز دقيق 
تر می شــود، به همين منظــور نرم افزاری 
تهيه شــده تا مهندس ناظر سرســاختمان 
گزارشــات الزم را ارائه دهد و ما به وســيله 
آن از حضور مهندس ناظر  مطمئن  شــويم.

وی با بيان اينكه هم اكنون تفكيك وظايف 
ميان شهرداری و ســازمان نظام مهندسی 
وجود دارد، تاكيد كرد: هر سازمانی در حوزه 
مربوط به خود به وظايفش درست عمل كند، 

سردرگمی به وجود نمی آيد.
آغاز تشخیص کرونا در اصفهان

در ادامه اين جلســه، رئيس كميســيون 
بهداشــت، ســالمت و خدمات شــهری 
شورای شهر اصفهان گفت: فردا آزمايشات 
تشــخيص كرونــا در مركز پژوهشــكده 
بيماری های عفونی اصفهان آغاز می شود.

عباســعلی جوادی در اين جلسه با اشاره به 
بيماری كرونا، شــكل اين ويروس را مشابه 
شــكل تاج و خورشيد ذكر كرد و افزود: بايد 
توجه داشت كه ويروس ها خود به خود امكان 
انتشار ندارند، ويروس ها نقشه راه هستند، بر 
روی سلول می نشــينند و روند تكثير سلول 
را تحت تأثير نقشــه راه خود قرار می دهند.

وی بــا بيان اينكه ويروس كرونا به شــكل 
ســرماخوردگی ظاهر می شود سپس ادامه 
می يابد، افزود: در بســياری از موارد كرونا را 
نمی توان كشــف كرد، آنتی بادی برای اين 
ويــروس نداريم و بايد برای تشــخيص آن 
را جــدا كنيم كه اين امر آزمايش پيشــرفته 
می خواهد.رئيس كميســيون بهداشــت، 
ســالمت و خدمات شهری شــورای شهر 
اصفهان از فعال بودن تنها يك آزمايشــكاه 
تشــخيص ويروس كرونا در تهران خبر داد 
و تاكيد كرد: در اين شــرايط كشور را به ۱0 
قطب تقسيم كرده ايم و در اصفهان در مركز 
پژوهشــكده بيماری های عفونی آزمايش 
»پی ســی آر« برای تشــخيص كرونا آغاز 
می شــود كه كيت الزم ارســال شده و اگر 
كيت در اصفهان تمام شود دكتر ميرهندی 

توان توليد كيت را دارد.
مشخص نیســت بیمار قطعی 
مبتال به کرونا در اصفهان وجود دارد 

یا خیر 
وی اضافــه كــرد: در اصفهــان هنوز 
مطالعات و آزمايش برای تشــخيص كرونا 
نداشــتيم، بنابراين نمی توان گفت مبتالی 

قطعی به اين بيماری داريم يا خير.

سومين دور مميزی مراقبتی خارجی از دوره جديد گواهينامه 
سيســتم مديريت زيست محيطی ذوب آهن اصفهان مطابق با 
اســتاندارد ISO۱400۱ ويرايش سال 20۱5 توسط موسسه 
گواهی دهندهSGS( ) از 29 بهمن ماه طی دو روز با موفقيت 
انجام و اعتبار اين گواهينامه در ذوب آهن اصفهان تمديد شد .

منصور يزدی زاده، در جلســه اختتاميه با اشاره به اقدامات 
اصولی و بلند مدت انجام شــده در امور مرتبط با محيط زيست 
در ذوب آهن اصفهان، گفت: اين شركت همواره با مد نظر قرار 
دادن الزامات و اســتانداردهای زيست محيطی و حتی فراتر از 
آن به موضوع حفظ محيط زيســت، سالمت كاركنان و جامعه 

توجه ويژه داشــته و مطابق با اســتراتژی ها و مسئوليت های 
اجتماعی خــود، با صرف هزينه های زيــاد پروژه های متعدد 
زيســت محيطی را تعريــف و اجرا نموده و به طــور مداوم از 
توصيه های مميزان داخلی و خارجی در زمينه اصالح، بهبود و 

ارتقاء سيستم زيست محيطی استقبال می كند.

تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

فروشگاه های کوثر، مرتب 
ضدعفونی شده و با رعایت موارد 

بهداشتی فعال است

مديرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های كشاورزی 
شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضدعفونی كردن فروشــگاه های كوثر طی 

چند مرحله در روز، فعاليت اين مراكز در شــهر اصفهان همچنان ادامه دارد.  
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، محمد مجيری 
با اشــاره به اينكه فعاليت فروشــگاه های كوثر اصفهان بــه دليل انجام اقدامات 
ضدعفونی و رعايت موارد بهداشــتی برای مقابله بــا ويروس كرونا همچنان در 
شــهر اصفهان ادامه دارد، اظهار كرد: در همين زمينه تصميماتی برای ضدعفونی 
كردن فروشــگاه ها در چند مرحله از روز گرفته شده است و اين تصميمات اجرايی 

شده و ادامه دارد.      
وی ادامه داد: ضدعفونی كردن ســطوح و قراردادن اسپری در اختيار مشتريان 

هم اكنون در فروشگاه های كوثر انجام می شود.     
مديرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های كشاورزی 
شــهرداری اصفهــان افزود: بــا توجه به رعايت مــوارد بهداشــتی و ايمنی در 
فروشگاه ها، آمار مراجعات مردمی تغييری نسبت به روزهای ديگر نداشته است و 
با توجه به كاهش تراكم فروشــگاه در صبح ها، بهتر است مردم خريدهای خود را 
به ابتدای صبح موكول كنند تا از تشــكيل صف در صندوق ها هم جلوگيری شود.      
وی از افزايش تعداد صندوق ها در فروشگاه های كوثر اصفهان خبر داد و گفت: 
اين اقدام هم از تشــكيل صف جلوگيری خواهد كرد. همچنين ترولی های مورد 

اســتفاده در فروشگاه ها بعد از هر بار مصرف از سوی مردم ضدعفونی می شود.
مجيری در پاســخ به ســوالی در مورد احتمال تعطيلی فروشگاه های كوثر در 
روزهــای آتی اظهار كرد: اين تصميم و دســتورالعمل از ســوی مديريت بحران 
استان و دانشگاه علوم پزشكی اصفهان كه متولی تخصصی سالمت است، گرفته 

خواهد شــد و تاكنون چنين ابالغی به شهرداری نشده است.  

اجرای طرح »جمع آوری اقالم حجیم اسقاطی« 
در آستانه سال نو

سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان، »طرح جمع آوری اقالم حجيم اسقاطی« را ويژه ايام پايانی 
سال در دستور كار قرار داده است.        

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، اين طرح با هدف جمع آوری پسماندهای حجيم 
خانگی در زمان خانه تكانی و در آستانه سال نو اجرا می شود.  

محمد منوچهری، معاون ســازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان در اين رابطه گفت: با شروع خانه 
تكانی توســط شهروندان، معموال اقالم اســقاطی بزرگ مانند مبل، موكت، كمد، فرش و ... كه بی استفاده 
هســتند، از خانه ها خارج می شــود. از آنجا كه اين نوع وسايل و پســماندها، توسط خودروها و ايستگاه های 
بازيافت تحويل گرفته نمی شــود و همچنين نمی توان اين وســايل را همراه با زباله از منزل بيرون گذاشت، 
سازمان مديريت پسماند اعالم كرده است شهروندان می توانند اقالم بالاستفاده يا اسقاطی بزرگ و حجيم 
خود را از طريق تماس با واحد اجرايی اين ســازمان به شــماره 353۱4533 داخلی ۱۱8 تحويل دهند و يا با 

سامانه تلفنی ۱37 تماس بگيرند.   
توصیه هایی برای پایان سال و هنگام خانه تکانی

وی همچنين از شــهروندان خواســت در ايام خانه تكانی و سال نو، با رعايت فرهنگ بازيافت و پسماند 
به محيط زيســت شهر كمك كرده و در كنار ديگر موارد به كاهش آاليندگی های زيست محيطی از طريق 

توجه به موضوع پسماند، نيز توجه داشته باشند.     
وی تأكيد كرد: در ايام خانه تكانی و نظافت، جداكردن پسماند خشك شامل شيشه، پالستيك، فلزات و 
كاغذ و تحويل به ايســتگاه های بازيافت، كمك مهمی به محيط زيست شهر می كند. همچنين شهروندان 
بايد در ايام خانه تكانی اقالم خطرناكی مانند اسپری ها و ادكلن ها را جدا كرده و يا زباله های خطرناک مانند 

تيغ، سرنگ، ژيلت و باطری را در جعبه های ايمنی قرار داده و سپس تحويل ايستگاه های بازيافت دهند.  

مشارکت بخش خصوصی در نصب سفره های 
هفت سین در نقاط گردشگرپذیر اصفهان 

مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان 
گفت: در نوروز امســال هم مانند ســال گذشــته با 
مشــاركت بخش خصوصی، سفره های هفت سين 
در مكان های گردشــگرپذير و پرتردد شهر اصفهان 

نصب خواهد شد.    
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، حسن موذنی در خصوص فراخوان سازمان 
زيباسازی شهرداری اصفهان برای طراحی و اجرای 
سفره های هفت ســين در شهر اصفهان كه در سال 
گذشــته نيز در چندين نقطه شهر اجرايی شد، اظهار 
كرد: سازمان زيباسازی شــهر اصفهان اين اقدام را 

به منظور دســتيابی به سيما و منظر مطلوب شهری 
و افزايــش آرامش و نشــاط عمومی شــهروندان و 
گردشــگران اصفهان اجرايی می كند.    وی شــيوه 
اجرای اين طرح را مشــاركتی دانست و با بيان اينكه 
نصب اين ســفره ها در نقاط پرتردد شــهر اصفهان 
خواهد بود، گفت: اين ســازمان با اعالم فراخوانی از 
شركت ها و برندهای معتبر كه قصد شركت در ساخت 
اين طرح ها را دارد، دعوت به مشــاركت كرده است.    
وی اظهار كرد: يكی از زمينه هايی كه شــهرداری در 
اين طرح فراهم كرده اســت، انتخاب مكان های با 

ظرفيت باالی جذب گردشگر است.  
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در شانزدهمین همایش و دهمین جشنواره ملي نظام پیشنهادها؛

شرکت پاالیش نفت اصفهان خوش درخشید

ها كه  د م پيشــنها ه ملــي نظــا ر ا هميــن جشــنو يــش و د همين هما د نز ر شــا د
ن  صفها يش نفــت ا ال كت پا ، شــر ر شــد ا گز ن بر ا ه تهر نشــگا ا ميني د ر ا ال ر تــا د
فق به كســب  " مو تر ه بر هند د د پيشــنها و " " تــر د بر ي " پيشــنها ر بخــش هــا د

. يد د گر نخســت  م  مقا
ن  نيا ضا شــبا لحســيني و علير شــم ا ها ، محمد مــي ا ضــا بهر ن  ر يا قا آ د پيشــنها
ز  ا ن " ا ( بــا عنو ليد ی تو يــز مه ر نا يــش و بر ال ســي پا ه مهند ر ا د ن ا ا ر ز همــكا ا (
ل  يز ي تصفيه د هــا حد ا ر و ا د د تيك ز ما و ر ي آ ها ر كتو آ ن ر د ج نمــو ر يس خا و ســر
يــش نفت  ال كت پا ر شــر شــته د ل گذ ه ســا ی ما " كه د )R 6 6 0 6 ,8 6 0 2 -R (
ضا  ا ر د ر ين پيشــنها . ا د د كر ن خو ز آ ا ا ل ر و م ا ، مقــا يد د يــي گر ا جر ن ا صفهــا ا
ر  ، د د د نيز بو ه پيشــنها كــه ثبت كننــد ) ه ها ژ و يــش پــر ال س پا مهنــد مــي ) ا بهر

. د نمو ئه  ا ر ا ر  كــو مذ يش  هما
ميــر صميمي  ها ا د م پيشــنها بي ملــي نظــا يا ز ر ل ا س مــد ســا همچنيــن بــر ا
خ  د با نر ۱ پيشــنها 3 4 نگين  ( بــا ميا ی ر ه و س تحليــل سيســتم ها و بهر شــنا ر كا (

. في شــد تر معر ه بر هند د د ن پيشــنها ا ، به عنــو صــد ر 4 د 7
بط  ا و گو با ر ر گفت و ن د صفها يش نفت ا ال كت پا كت شــر ر ي مشــا ا ر بير شــو د
 : شــت ا ر د ظها ه ا مد ســت آ ي به د فقيت ها ز مو ي ا ســند ز خر ا بر مــي ضمــن ا عمو
نی  نســا بــع ا ســعه منا ی تو هــا لگو د ا ر و ســتا يــن د صلی تر ، ا نی نســا يه ا ما ســر
ر جهت  شــش  د د كو يكر و كت با ر ين شــر نه ا شــبختا ند  و خو ب مي شــو محســو
نســته   ا ، تو ی بيشــتر ر ه و ليد و بهر ي تو ا نی بر نســا ی ا و ينه نير د ش نها ز ر حفــظ ا

. شــد ر با ا د ر خو نمند بر ا ا و تو ر نی كا نســا ی ا يه ها ما ز نعمت ســر ســت ا ا
ی  گير ر يي و به كا ســا يــد بــا شنا د ن تر و : بــد د كيــد كــر ي تأ شــته مشــهد فر
كت  ز شــر لســو ش و د تال ن پر كنا ر د كا يشــه و عملكر ند نســيل ا ها و پتا د ا ســتعد ا
ر  شــته د ز گذ فقيت بيش ا هد مو ، شــا ن ما ز شــمند ســا ز ر ی ا يه ها ما ن ســر ا به عنو

. د هيم بو ا ی هــا خو د سيســتم و تصميم گير بعــا م ا تمــا

بــا حضــور مســئوالن شــهری و 
دســت اندركاران، از پلتفــرم كيف پول 
الكترونيــك شــهروندی و اپليكيشــن 
موبايلــی با عنــوان "اصكيف" به عنوان 
كيفی هوشمند برای انجام تراكنش های 
شــهری در حوزه های مختلف ترافيك، 
عــوارض خــودرو، شهرســازی و .... 

رونمايی شد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی 
در آئين رونمايی از زيرســاخت كيف پول 
شــهرداری اصفهان )اصكيف( با اشــاره 
به اينكــه يكی از هفت محــور مديريت 
شــهری اصفهان تحقق شــهر هوشمند 
بود، اظهــار كــرد: اميدواريــم بتوانيم 
فضايی ايجــاد كنيم تا فناوری اطالعات 
بــه روز شــود و فعاليت هــای خوبی در 

عرصه شهر هوشمند صورت گيرد. 
وی ادامه داد: شــهر هوشمند اهداف 
مختلفی دارد و ما در اين راســتا به دنبال 
كاهش هزينه ها و صرفه جويی هســتيم. 
همچنيــن می توان با شــهر هوشــمند 
سرگرمی هايی برای شــهروندان ايجاد 

كرد. 
شــهردار اصفهان تصريــح كرد: بايد 
همزمان با پيشــرفت تكنولوژی شــهر 
را بــه جلــو ببريم كه ما در ايــن زمينه از 
ســال گذشــته، قراردادهايی را در زمينه 
»ای وی ال« و »ای اف ســی« با شركت 
صاايران منعقد كرديم تا سيســتم حمل و 
نقل عمومی شهر، هوشمندتر شود و مثال 
شــهروندان در خصوص زمان رســيدن 
اتوبوس بعدی  و ... اطالع داشــته باشند.

وی با بيــان اينكه اين فعاليت ها برای 
اســتفاده بهينــه شــهروندان از خدمات 
شــهری انجام می شود، گفت: سامانه ای 
كــه امروز در حوزه كيف پول الكترونيكی 
رونمايی شد بر اســاس تكنولوژی نوين 
ساخته شــده و ما برای ارائه بهتر خدمات 
شــركت "به پرداخت ملت" را كه در اين 

زمينه توانمند است، انتخاب كرديم.
نوروزی بــا تاكيد بر اينكــه فناوری 
اطالعات شــهر هوشمند بايد به روز باشد 
تا شــهروندان هم به روز باشــند، اظهار 
كرد: شــهروندان بايد حضوری قوی در 
هوشمندی شهر داشته باشند چراكه شهر 
برای شهروندان هوشمند می شود و عضو 
اصلی در شهر هوشــمند، انسان است. از 
همين رو الزم است معاونت برنامه ريزی 
شــهرداری اصفهــان آموزش های الزم 
شــهروندی را در زمينه شــهر هوشمند 

ارائه كند.   

ارائه خدمات اتوبوســرانی تا 
آینده متحول  اردیبهشت ســال 

می شود
در ادامه اين مراسم، مرتضی طهرانی، 
معــاون مالــی – اقتصادی شــهرداری 
اصفهــان اظهــار كرد: ابــزار كيف پول 
الكترونيكی، در كشــورهای پيشــرفته 
برای استفاده آســان مردم در استفاده از 
خدمــات به كار می رود كه اميدواريم اين 
امكان در شــهر اصفهان بتواند به خوبی 

به كار رفته شود. 
وی ادامــه داد: همچنين با قراردادی 
كه شهرداری اصفهان با شركت صاايران 
منعقد كرده، تحولــی در كنترل اقدامات 
اتوبوسرانی و تســهيل رفت و آمد انجام 
می گيــرد. در صورت اجرايی شــدن اين 
قــرارداد، تا ارديبهشــت مــاه اين طرح 
هم رونمايی شــده و مورد اســتفاده قرار 

می گيرد.   
معاون مالی – اقتصادی شــهرداری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه رونمايــی از 
اصكيف، گفــت: در اين زمينــه رقابتی 
بين كالنشــهرها وجــود دارد و اصفهان 

در اين زمينه جزو اولين هاســت. از همين 
رو از اصفهان ايــن انتظار وجود دارد اين 
ابــزار را به خوبی مديريــت كند و انتظار 
اســت شهروندان هم از اين وسيله به نحو 

شايسته استفاده كنند.  
وی تصريح كرد: بــرای جلوگيری از 
تبعيــض از همه شــركت هايی كه قادر 
به ارائه چنين خدماتی باشــند، اســتعالم 
كرديم و بهترين و مناســب ترين شركت 
يعنی شركت »به پرداخت ملت« انتخاب 
شد. البته اگر شــركت يا موسسه ديگری 
خدمــات بهتر و ارزان تــری را ارائه كند 
با آنها هــم وارد مذاكره خواهيم شــد و 
از خدمــات آنها اســتفاده خواهيم كرد.

طهرانی افزود: بنای ما رقابت است و اگر 
شــركتی خدمات بهتر و ارزان تری ارائه 
كند ما با همــان طرح را محقق می كنيم. 
هدف ما از اين اقدامات ارائه خدمات بهتر 
و ارزان تر به شهروندان اصفهانی است. 

کارت  قطعــه  میلیــون   4.8
شــهروندی در اصفهان توزیع و 

صادر شده است 
نــادر آخونــدی، مديــركل درآمــد 
شــهرداری اصفهان نيز در ادامه با اشاره 
به اينكه در مولفه های شــهر هوشــمند، 
حكمروايی هوشــمند، شهروند هوشمند، 
اقتصاد هوشمند، محيط زندگی هوشمند، 
حمل و نقل و انرژی هوشمند تعريف شده 
و ما به دنبال توزيع عادالنه منابع شهرها 
بين شــهروندان هســتيم، اظهار كرد: تا 
ســال 2050 حدود 80 درصد جمعيت در 
كشورهای توسعه يافته در شهرها ساكن 
می شــوند و اين آمار در كشورهای رو به 

توسعه حدود 60 درصد است.
وی افزود: اگر بتوانيم اطالعات و آمار 
را در ســرويس دهی به مردم احصا كنيم 
شركت اتوبوســرانی می تواند به صورت 
هوشــمند با تعداد محــدودی خودرو كه 
در اختيار دارد بــه خوبی به مردم خدمت 

رسانی كند.
 مديركل درآمد شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به مديريت پول خرد در ســطح 
شــهر، گفت: بــا ايجاد يكپارچه ســازی 
پرداخت های الكترونيكی شهرها از سال 
89 كارگروهی متشــكل از معاونت های 
مختلف شهرداری و سازمان های مرتبط، 
به نام كارگروه ITS شهرداری اصفهان 
تشــكيل شد و از سال 9۱ اصفهان كارت 

به عنوان يك برند شكل گرفت. 
وی افــزود: امروز بــه همت مديريت 
شــهری و »پی اس پی )شركت خدمات 
پرداخــت (« كــه گفته می شــود از نظر 
خدمات در ســطح خاورميانه اول است، 
توانســتيم اصفهان كيف را شكل دهيم تا 
از حالت بليت كاغذی كه در گذشته وجود 
داشت بتوانيم به سمت ابزار موبايلی پيش 
برويم.   آخوندی افزود: هســته مركزی 
اين طرح، شــهرداری اصفهان، شركت 
بــه پرداخت ملــت و شــركت اصفهان 
كارت اســت و بانك های ملت و ملی هم 
بانك هــای عامل ما به شــمار می روند. 
وی با بيان اينكــه پذيرنده های اصفهان 
كارت روز به روز در حال گسترش است و 
سازمان های خارج از شهرداری همچون 
استانداری، دانشگاه ها و ساير سازمان ها 
به اصفهان كارت متصل شــده اند، گفت: 
ســازمان فاوای شهرداری و شركت نيك 
انديش هم در زمينه زيرســاخت اصفهان 

كارت و اصفهان كيف، فعال اند.
 مديركل درآمد شــهرداری اصفهان با 
اشــاره به وضعيت فعلی اصفهان كارت، 
افزود: ما در دواليــه اعتباری به صورت 
آنالين و آفالين سرويس دهی می كنيم. 
همچنيــن حــدود 9 هــزار پذيرنده در 
قســمت آفالين و ۱50 هزار پذيرنده در 

بخش آنالين داريم.
وی تصريح كــرد: حدود 900 جايگاه 
خدمــات شــارژ را در بخــش آفالين در 
شــهر اصفهان انجام می دهند و خدمات 
اعتباری هم به صــورت متمركز در دفتر 
اصفهان كارت انجام می شــود. آخوندی 
با اشــاره به انواع كارت ها در شهرداری 
اصفهــان اظهــار كــرد: كارت منزلت، 
كارت طاليــی، كارت پرســنلی و كارت 

شهروندی از انواع اين كارت هاست.  
وی با اشــاره به اينكــه تاكنون 4,8 
ميليون قطعه كارت توزيع و صادر شــده 
اســت، گفت: ۱30 هزار مورد آن با نام و 
مابقی بی نام اســت و روزانه حدود 750 
هزار تراكنش صورت می گيرد كه با طرح 
اصكيف افزايش خواهد داشــت.مديركل 
درآمد شهرداری اصفهان ادامه داد: 2,2 
ميليــون كارت فعال داريم به اين معنا كه 
حداقل يك بار از كارت اســتفاده شــده 

است. 
وی با اشاره به اينكه سعی ما اين بوده 
كار به صورت انحصاری انجام نشــود و 
از خدمات مختلف بهــره بگيريم، گفت: 
در اين زمينه شــركای تجاری متعددی با 
شــهرداری همكاری می كنند كه حمايت 
از توليدكننده داخلی سرلوحه كار ما بوده 

است.

ابزارهــای  در  یکپارچگــی 
پرداخــت از ویژگی های اصکیف 

است
همچنيــن گلی، مديرعامل شــركت 
اصفهان كارت، اظهــار كرد: اميدواريم، 
امســال با همــكاری شــركت صاايران 
و كارگــروه »ای وی ال« و »ای اف 
سی« در شــهرداری اصفهان تجهيزات 
اتوبوســرانی فعــال شــده و بتوانيــم 
زيرســاخت های جديــد مانند اصكيف را 

در اين حوزه بهره برداری كنيم. 
وی ادامه داد: يكپارچگی در ابزارهای 
پرداختی يكی از سياســت های معاونت 
مالی – اقتصادی شهرداری اصفهان بود 
كه ما سعی كرديم در اين كار آن را لحاظ 
كنيم تا پذيرنده های مختلف هرجايی كه 
هســتند بتوانند با يك كارت يا ابزار، انواع 

تراكنش ها را انجام دهند.
مديرعامــل شــركت اصفهان كارت 
تصريــح كــرد: ايجــاد ســهولت برای 
شهروندان و استفاده از پتانسيل »پی اس 
پی« های مختلف از ديگر سياســت های 
ما در طراحی اين كار بوده اســت كه البته 
هرچند شــركت به پرداخــت ملت، »پی 
اس پی« اصلی ما به شــمار می رود اما از 

ساير شركت ها هم استفاده شده است.
وی بيان كــرد: اميدواريم با همكاری 
شــهرداری  مختلــف  معاونت هــای 
ارتباطــات ســامانه ای در ســامانه های 
شهرســازی، ترافيك، پارک حاشيه ای، 
عوارض خودرو، پروفايل شــهروندی، را 
ارتقا دهيم تا شهروندان بتوانند با هر ابزار 

تراكنش انجام دهند.  
گلی افزود: اصكيف نرم افزاری اســت 
كــه از طريق گــوگل پلی يــا كافه بازار 
قابليت دانلود دارد و مشــابه بســياری از 
اپليكيشــن ها يك سری خدمات عمومی 
و برخی خدمات ويژه شــهرداری را ارائه 

می دهد.
وی اظهــار كرد: كيف پــول می تواند 
رمز دار و بدون رمز باشــد تا شــهروندان 
هم از بابت امنيت آن دغدغه ای نداشــته 

باشد.

کیف پول شــهرداری اصفهان 
در ســایر شــهرها قابل استفاده 

است
در ادامه، خليلی، مديرعامل شــركت 
به پرداخــت ملت، با اشــاره بــه اينكه 
تكنولوژی بايد خود را به هوشمندســازی 
شــهرها برســاند، اظهار كــرد: با آمدن 
اينترنت »5 جی« مفهوم هوشمندسازی 

اقتصادی تر خواهد شد.
وی ادامه داد: شــركت بــه پرداخت 
ملت، يكی از شــركت های حوزه فناوری 
اطالعات اســت كه بيش از شش ميليارد 
تراكنــش در ســال دارد و بــه عنــوان 
بزرگترين »پی اس پــی« در خاورميانه 

و ايران به شمار می رود. 

ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئيس جمهور ، دوشنبه 
5 اســفند ماه در بازديــد از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمايشــگاه 
توانايی هــای فنــی مهندســی ايران بــا محوريت رونــق توليد با 

دستاوردهای اين شركت آشنا شد .
وی در گفتگو با خبرنگار ما با ابراز خرســندی از توليد ريل ملی به 
عنوان يك افتخار بزرگ ، گفت :  توليد اين محصول اســتراتژيك با 

طراحی و پيچيدگی های خاصی كه دارد ، كار بســيار بزرگی است كه 
كارشناســان و متخصصين كشورمان توانستند برای اولين بار آن را 

توليد نمايند  .
وی از مجاهدت و همكاری همه تالشگران جبهه صنعت در ذوب 
آهن اصفهان كه توانســته اند در راستای بومی سازی و توليد دانش 
گام بردارند قدردانی نمود و اظهار اميدواری كرد كه اين حركت های 

جهادی با جديت بيشتر دنبال شود .
معاون علمــی و فناوری رئيس جمهور به طور ويژه از غرفه ذوب 
آهن اصفهان و نمونه ريل توليد شــده در اين شــركت بازديد نمود و 
مرتضی شــيرين پرور مدير تحقيق و توســعه در خصوص چگونگی 
توليد و توانمندی های ذوب آهن اصفهان در راستای توليد انواع ريل 

و به كارگيری آن در خطوط ريلی كشور مطالبی را ارائه نمود .

کیف پول الکترونیکی شهرداری اصفهان )اصکیف( 
رونمایی شد

تصویب بودجه 6 هزار میلیارد تومانی 
شهرداری

شهردار اصفهان در يكصد و سيزدهمين جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
بيان اينكه 6 هزار ميليارد تومان بودجه سنگينی است زيرا از دو هزار و 800 ميليارد تومان به 
اين رقم رسيده ايم، اظهار كرد: اين بودجه با حمايت شورای شهر به تصويب رسيد و اميدواريم 

با همكاری شورا، مديران و كاركنان شاهد تحقق بودجه باشيم. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، قدرت اله نوروزی برنامه 
شهرداری را برای سال جاری تحقق كامل بودجه ذكر كرد و افزود: در صورت فراهم بودن 
شرايط مانند 6 ماهه نخست امسال، امكان افزايش تحقق بودجه وجود داشت اما به دليل 

حوادث آبان ماه اين امر ميسر نشد.   
شهردار اصفهان با بيان اينكه در شهرداری به دليل عدم وجود مجوز برای جذب نيرو، 
"عنوان ســازی" وجود داشته است، تاكيد كرد: در نظام اداری پنج نوع قرار داد وجود دارد و 

اين در حاليست كه شهرداری ها 9 عنوان قراردادی دارند. 
شــهردار اصفهان در ادامه با بيان اينكه پروژه های كشــور به پروژه های ملی و محلی 
تقسيم بندی می شود، گفت: در اصفهان هم برخی از پروژه ها فراشهری است، در خصوص 
حلقه حفاظتی دو مرحله با وزير راه و شهرســازی صحبت شد، استانداری تنها می تواند در 
خصوص نوع طراحی كمك كند زيرا امكان كمك كردن از نظر مالی از سوی اين نهاد به 

شهرداری وجود ندارد.   
وی با اشــاره به آخرين وضعيت ايستگاه های خط دو مترو اصفهان، تاكيد كرد: شش 

ايستگاه از اين پروژه بين 40 تا 80 درصد پيشرفت فيزيكی داشته است. 
افزایش 3۰ درصد حقوق و مباحث رفاهی کارکنان با مصوبه فوق العاده 

جذب
رئيس شــورای اسالمی شهر اصفهان نيز ضمن تقدير از عملكرد شهرداری، اداره كل 
ارتباطات و امور بين الملل، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و خدمات شهری شهرداری 
بابت اجرای برنامه های مربوط به دهه فجر و آذين بندی های مربوط،  اظهار كرد: با توجه 
به همزمان شدن ايام دهه فجر امسال با چهلمين روز شهادت سردار سليمانی برنامه ها به 

گونه ای بود كه هم حرمت اين ايام حفظ و هم برنامه های دهه فجر به خوبی برگزار شد. 
عليرضا نصر همچنين از برگزاری برنامه فرهنگی "شــب اصفهان در تبريز" قدردانی 
كرد و افزود: اخبار حاكی از استقبال خوب مردم تبريز از اين برنامه ها بوده است، پخش اين 

برنامه از صدا و سيمای تبريز هم جای قدردانی دارد. 
وی با بيان اينكه برنامه ريزی خوبی برای زيباســازی و پيرايش شــهر برای اسفندماه 
امسال تدارک ديده شده اســت، تصريح كرد: اميدواريم در اجرای اين برنامه ها نهادهای 
متولی موفق باشند و شرايط به گونه ای باشد كه شهر هم برای شهروندان و هم گردشگران 

قابل قبول باشد. 
نصر اصفهانی ضمن تاكيد بر صرفه جويی در هزينه های زيباسازی شهر، افزود: بايد در 

اين زمينه تا جايی كه امكان دارد صرفه جويی داشته باشيم. 
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان با بيان اينكه در بودجه امسال در خصوص مباحث 
رفاهی كاركنان شــهرداری اتفاقات خوبی رخ داد و شــاهد افزايش خوبی در امور رفاهی 
بوده ايم، تاكيد كرد: مصوبه افزايش 30 درصد فوق العاده جذب در هيئت وزيران را داشتيم؛ 
اميدوارم اين افزايش در حقوق و مباحث رفاهی بتواند منجر به اتفاقات خوبی در شهرداری 
اصفهان شــود.   وی ضمن اشــاره به برگزاری انتخابات يازدهمين دوره مجلس شورای 
اسالمی در جمعه هفته جاری، گفت: می توان فضای بهتری را برای حضور بيشتر مردم در 
انتخابات فراهم كرد؛ الزم است در اين شرايط از حق خود در راستای تعيين سرنوشت استفاده 

كنيم تا نمايندگانی شايسته وارد مجلس شوند. 
3 هزار نفر ساعت کارشناسی برای تدوین بودجه 

نصراصفهانی با بيان اينكه امروز بودجه شهرداری در كميسيون های تخصصی و جلسه 
تلفيق شــورای شهر اصفهان به تصويب نهايی می رســد، تاكيد كرد: حدود سه هزار نفر 
ســاعت در تدوين بودجه وقت صرف شده است، در نهايت دقت و سعه صدر و تالش همه 
همكاران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر كميســيون تلفيق، بودجه سال 99 شهر را نهايی 
كرد. رئيس شــورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بودجه پيشنهادی ارائه شده توسط 
شهرداری افزود: منابع درآمدی شهرداری پنج هزار و ۱20 ميليارد تومان و بودجه سازمانها 
720 ميليارد تومان بوده است كه بر اساس بررسی در كميسيون تلفيق، 88 ميليارد تومان 
در منابع شهرداری و در سازمان ها يك ميليارد تومان تغيير، اعمال شده و بودجه بر روی مرز 

شش هزار ميليارد تومان بسته شده است.  
وی ادامه داد: از محل تخصيص اوراق مشاركت برای حمل و نقل عمومی 90 دستگاه 
اتوبوس خريداری شده كه از اين تعداد 40 دستگاه تا پيش از ايام نوروز وارد ناوگان اتوبوسرانی 
می شود و 50 دستگاه هم تا پايان ارديبهشت سال 99 به شهر اصفهان تحويل داده می شود.   

ثبت نام برای دریافت نهال رایگان از هشتم اسفند 
آغاز می شود

مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان گفت: امســال مهلت ثبت نام توزيع 
نهــال رايگان در شــهر اصفهان به مناســبت هفته درختكاری، از هشــتم تا دوازدهم اســفند ماه تعيين 
 شــده اســت و ثبت نام از طريق وبســايت ســازمان پاركها و فضای سبز شــهرداری اصفهان به آدرس

 park.isfahan.ir صورت می گيرد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، فروغ مرتضايی نژاد با اشــاره به برنامه های 
ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان برای هفته درختكاری در شــهر اصفهان اظهار كرد: 
هر ســال شــهرداری اصفهان برای نهادينه شــدن فرهنگ درختكاری، اقدام به توزيع نهال رايگان بين 

شــهروندان می كند كه امسال نيز اين كار را اجرايی خواهد كرد.
وی ادامه داد: برای بهره مندی از مزايای محيط زيســتی، فرهنگی و اجتماعی توســعه فضای ســبز در 
مكان های خصوصی، امســال هم برای ششــمين سال، ثبت نام از شــهروندان برای توزيع نهال از طريق 

سايت انجام می شود.
مديرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اينكه ثبت نام از طريق وبسايت 
سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری اصفهان به آدرس park.isfahan.ir صورت می گيرد، گفت: 

امســال مهلت ثبت نام توزيع نهال از هشتم تا دوازدهم اسفند ماه تعيين شده است.
وی تعــداد نهال هــا برای توزيع مردمی را 30 هزار عدد عنوان كــرد و گفت: انواع نهال های توزيعی در 

شهر اصفهان خرمالو، به و نارنج خواهد بود.
مرتضايــی نژاد تصريح كرد: نوع نهال های انتخابی بر اســاس درخواســت های مردمی توزيع نهال در 
ســال های گذشته، از نهال های مثمر انتخاب شــده و تعداد نهال های هر منطقه برای توزيع هم بر اساس 

جمعيت هر منطقه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: توزيع نهال بين شهروندان هم از ۱5 تا 22 اسفندماه در محل های مشخص شده در فرم های 
ثبت نام در سايت و از ساعت هشت صبح تا ۱2 و نيز ساعت ۱6 تا ۱9 با ارائه كد ملی و كد رهگيری صورت 

می گيرد.
مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان با اشــاره به اينكه مجموع نهال های 
درخواســتی در هر ثبت نام برای هر شــهروند دو اصله است، گفت: ســال گذشته برای اولين بار دو خدمت 
تحويل نهال درب منزل و كاشت آن به شهروندان ارائه شد كه با توجه به استقبال خوب، امسال نيز اين دو 

مورد در صورت درخواست شهروندان انجام می شود. 
وی با بيان اينكه در صورتی كه شــهروندان تمايل داشــته باشند می توانند پس از مطالعه شرايط و وارد 
كردن آدرس دقيق، نهال ثبت نامی خود را درب منزل دريافت كرده و يا توســط عوامل اجرايی، نهال مورد 
نظر در حياط منزل آنها كاشــته شــود، اظهار كرد: محل دريافت نهال بر اساس منطقه است كه شهروندان 

پس از انتخاب دقيق منطقه محل زندگی خود نام محل دريافت را مشــاهده خواهند كرد.
مرتضايی نژاد تصريح كرد: شــعار هفته درختكاری امســال، »درخت دوستی بنشانيم« كه اين شعار بر 

اساس پويش سراسری درختكاری در كشور است. 

سرویس مدارس و تاکسی های شهر 
ضدعفونی می شود

مديرعامل ســازمان تاكسيرانی شــهرداری اصفهان با اشاره به اينكه 9 هزار 
ســرويس مدرسه در شهر اصفهان 72 هزار دانش آموز را جابجا می كند و 23 هزار 
تاكســی زرد در شهر تردد دارد، گفت: برای مقابله با شيوع احتمالی ويروس كرونا 
بين دانش آموزان، مســافران و رانندگان، همه ســرويس مدارس شهر اصفهان و 

تاكسی ها ضدعفونی می شود. 
به گزارش  جام جم اصفهان  هادی منوچهری با اشــاره به اينكه اقدامات مقابله 
ای برای كنترل شــيوع ويروس كرونا در مجموعه تاكسيرانی شهرداری اصفهان 
در دو بخش آموزشی و عملياتی اجرايی می شود، اظهار كرد: بخش آموزشی فعال 
شده است و در همين راستا پيام های آموزشی در شبكه های اجتماعی و به صورت 

پيامك برای رانندگان ارسال شده است. 
وی ادامــه داد: در بخــش عملياتی هــم فراخوانی برای آمــوزش رانندگان 
سرويس های مدارس اعالم می شود تا اساتيد متخصص در زمينه بهداشت، موارد 
ايمنی و بهداشــت و نحوه ضدعفونی كردن سرويس های مدارس را به رانندگان 

آموزش دهند. 
مديرعامل ســازمان تاكسيرانی شــهرداری اصفهان تصريح كرد: ضدعفونی 
ســرويس های مدارس شــهر اصفهان بايد دو بار در روز، يك بار قبل از سرويس 

گيری و يك بار بعد از پايان كار انجام شــود. 
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طراحی و ساخت عرض سنج لیزری در واحد نورد گرم 
فوالد مبارکه 

به گزارش روابط عمومي دادگســتري 
كل اســتان اصفهان: در مراسم افتتاحيه 
نشســتی كه از 29 بهمن لغايت اول اسفند 
با حضور قضــات، متخصصان و صاحب 
نظران در حــوزه حقوق كــودک برگزار 
می شــود، محمدرضا حبيبــی رييس كل 
دادگستری استان رسيدن به فهم مشترک 
در باب قوانين و مقررات حمايت از كودكان 
را از اهداف اين گردهمايی برشمرد و بيان 
داشت: كودكان و نوجوانان به عنوان قشر 
آسيب پذير و حساس و آينده ساز كشور نيازمند توجه و حمايت همه جانبه می باشند 
و برگزاری اين گونه نشســت ها و كارگاه های آموزشی می تواند آثار و نتايج خوبی را 
در اين حوزه به دنبال داشته و می توان آينده ای با حداقل جرم با نيروهايی كارآمد را 
انتظار داشــت.وی افزود: نظام ما چه در بعد قانونگذاری و چه اجرا و سيستم قضايی 
همــواره به حقوق كودک توجه داشــته و آموزه های دينی فقهــی و اعتقادی ما كه 
برگرفته از شــريعت اسالم ناب محمدی است به موضوع خانواده به عنوان يك نهاد 
بنيادين اجتماعی پرداخته اســت و ما خود را جدای از جهان و مسايل مرتبط با حقوق 
بشــر نمی دانيم و به مفاد عهدنامه ها وكنوانســيون ها تا زمانی كه مغايرت با اسالم 
نداشته باشــد، پايبند بوده و هستيم.وی خاطرنشان ساخت: ما در دادگستری هدف 
گذاريمان در راســتای اجرای مفاد كنوانســيون حمايت از حقوق كودک است ليكن 
ايــن امر نيازمند تأمين زيرســاخت ها و تهيه لوازم اجــرا از جمله تأمين اعتبار جهت 
حضور مددكاران و كارشناســان به صورت دائم در دادگاه های مربوطه است.رييس 
كل دادگستری استان در ادامه با اشاره به برخی مواد در قانون آيين دادرسی كيفری 
بيان داشــت: در قانون آيين دادرسی كيفری مواد 285 تا 287 به الزاماتی اشاره دارد 
كه در راستای حمايت از حقوق كودک می باشد از جمله تشكيل شعب ويژه رسيدگی 
به جرايم كودكان و نوجوانان هم در دادســرا و هم در دادگاه و قضاتی با شرايط ويژه 
رســيدگی كننده و نيز لزوم احتيــاط همه جانبه در صدور قرارهــای تأمين در اين 
خصوص و همچنين لزوم تشكيل پرونده شخصيت در جرايم مهم اطفال و در ماهيت 
نيز مواد 88 و 95 قانون مجازات اســالمی كه مجازات های اطفال را متفاوت باساير 
افراد دانســته و بيشتر در جهت آموزش، بازسازی و تربيت آنها بيان نموده است. وی 
در بخش ديگری از ســخنانش تصريح كرد: اگر بخواهيم به اهداف در جهت داشتن 
جامعه ای ســالم نايل شويم بيشتر بايد به حمايت اجتماعی از كودكان بپردازيم چرا 
كه حمايت قضايی صرفًا يك حمايت منفعالنه محســوب می شود.حبيبی در پايان 
خطاب به يونيسف گفت: توقع نه تنها ما و مردم ايران كه هر انسان آزاده آن است كه 
نگاه ســازمان های حمايتی بين المللی از جمله يونيسف يك نگاه مطالبه گرايانه از 

رژيم هايی باشد كه به حقوق كودک توجه نمی كنند .

برای اوليــــــن بـــار دستــــــگاه عرض 
سنج ليزری با توان اندازه گيری اسلب داغ به دست 
توانمند كارشناسان مكانيك، برق و اتوماسيون و 
ابزار دقيق فوالد مباركه طراحی و ســاخته شده و 
بــا موفقيت در خط نورد گرم مــورد بهره برداری 

قرار گرفت.
  علی حاجيان نژاد، مدير ناحيۀ نورد گرم فوالد 
مباركــه ضمن تأييد اين خبــر گفت: توان باالی 
تيم مهندســی فوالد مباركه به ويژه مهندســان 

بلندهمت نورد گرم باعث افتخار و غرور است.
وی افــزود: ضخامت ســنج مذكــور كه كار 
طراحــی، ســاخت و نصب آن به دســت توانای 
كارشناسان داخلی انجام شــد، بعد از قفسه های 
فينيشــينگ نصب گرديد و هم اكنون با موفقيت 
در حال بهره برداری اســت. ساخت عرض سنج 
ليزری كــه توانايی اندازه گيــری عرض تختال 
خروجــی از كوره های پيش گــرم در دمای باال 
را دارد، نويدبخش دســتيابی بــه مو فقيت های 
ارزشمندتر و باعث افتخار ناحيۀ نورد گرم و فوالد 

مباركه است.
كارشناس تعميرات سيستمهای اندازه گيری 
نورد گـــــــرم نيز در ايــــــن خصــــوص 
افزود: دســتگاه های اندازه گيری نقش بســيار 
مهمی در سيســتم اتوماسيون ايفا می كنند. در هر 
قســمت از خط نورد گرم متناســب با مشخصات 
محصول، محاسبات انجام می شود و تجهيزات با 
اين محاســبات كنترل می گردند. به عنوان مثال، 

فاصــــــلۀ بين فكهای سايد گايدها متناسب با 
عرض محصول تنظيم ميشــوند؛ لذا اندازه گيری 
عــرض محصول در چندين قســمت از خط نورد 
گرم انجــام می پذيرد. طــول و ضخامت تختال 
در خــط نورد گرم ثابت، ولی عرض متناســب با 
سفارش مشــتری متغير است و امكان دارد در اثر 
اشتباهات انســانی، تختال اشتباه وارد خط توليد 
شــود. اگر عرض بيشتر از مقدار برنامه ريزی شده 
باشــد، باعث گيركردن در تجهيزاتی مثل ســايد 
گايدها می شــود. اگر كمتر باشد نيز تأثيرات منفی 

در عملكرد ماشين آالت می گذارد.
حسن اصغری پور با تأكيد بر اينكه عرض سنج 
نقش مهمی در افزايش دقت توليد ورق حين نورد 
دارد، ادامه داد: در خروجی كوره های پيشــگرم و 
ورودی نورد مقدماتی نياز است كه عرض و ميزان 

انحراف از مركز تختال كنترل شود.
اصغری پور خاطرنشان كرد: عالوه بر مزايای 
يادشــده با اســتفاده از اطالعات به دست آمده از 
عرض ســنج می توان موقعيت تختال در خروجی 
كوره هــا را اصالح كرد. ضمن اينكه هدف گذاری 
و به ثمر رساندن اين قبيل پروژه ها، نتيجۀ همدلی 
و مشاركت افراد متعدد با تخصص های گوناگون 
است. شايسته اســت در اينجا از همۀ همكاران، 
ازجمله همكاران گرامی در تعميرات سيستمهای 
اندازه گيری نورد گرم، كنترل پروسس، تعميرات و 
توليد نورد مقدماتی، كوره های پيشگرم، تعميرات 
بــرق تكميل نورد گــرم و تعميــرگاه مركزی و 

حمايتهای مديريت ناحيه قدردانی كنيم.
در هميــن خصــوص غالمرضــا خليلــی، 
كارشــناس كنترل پروســس نورد گرم نيز اظهار 
داشــت: باال بودن عرض تختال نسبت به عرض 
نامی باعث وارد شــدن فشــار بيش ازحد به سايد 
گايدها و Edger می شــود و نهايتا در صورت 
عبور از آن به دليل كاهش عرض زياد، سر تختال 
بيــش ازحد باال می آيد و به تجهيزات بعدی مانند 
رمپ های پوسته شــويی آسيب وارد می گردد كه 
باعث توقف خط توليد خواهد شد و با اندازه گيری 
عرض می توان ازاينگونه توقفات جلوگيری كرد. 

همايش يادگيري از بزرگان حوزة نگهداري 
و تعميرات با برنامه ريزي واحد آموزش و توسعۀ 
منابع انســاني و همكاري دفتر فني نگهداري و 
تعميرات شركت و با هدف به اشتراک گذاشتن 
تجارب، روز چهارشــنبه سي ام بهمن در محل 
برگزاري همايش هاي واحد آموزش برگزار شد. 
بــه گزارش خبرنگار جام جــم اصفهان: در 
بخش نخســت اين همايــش، عباس اكبري 
محمدي معاون نيروي انســاني فوالد مباركه، 
ضمن قدرداني از زحمات مديران و بنيانگذاران 
فوالد مباركه در همۀ بخش ها، با برشماري برخي 
چالش هاي صنعت فوالد كشــور گفت: تغيير 
نسل مديريت و كاركنان فوالد مباركه و استفادة 
حداكثري از تجارب همــۀ مديران و كاركنان 
بازنشسته براي اين شركت يك ضرورت است.

وي از مديران و كاركنان بازنشســته به عنوان 
سرمايه و گنجينه هايي ارزشمند ياد و اضافه كرد: 
بدون شك شــركت به استفاده از تجارب همۀ 
اين عزيزان نيازمند اســت. بايد به خاطر داشته 
باشــيم كه فوالد مباركه براي تمام اين عزيزان 
ســرمايه گذاري كرده و امروز هريك از آنان به 
سرمايه اي ارزشمند تبديل شده اند و نبايد ناديده 
گرفته شــوند.با استفاده از تجارب نسل قبل و با 
اتكا به دانش فني روز دنيا و همچنين اســتفاده 
از ظرفيت نيروي انســاني جــوان، بايد براي 
برقراري توازن هرچه بيشــتر در زنجيرة توليد 

و تأميــن مواد اوليه موردنياز و همچنين تقويت 
زيرساختها اقدامات عاجلي انجام دهيم. دنيا در 
حال حركت به سمت استفاده از تكنولوژي هاي 
جديــد ديجيتال، هــوش مصنوعي و اينترنت 
اشيا است. اين مباحث به زودي شركت را مانند 
موجي عظيم و فراگير در بر خواهد گرفت. يكي 
از تفاوتهاي امروز با گذشته در همين امر است. 
تغييرات امروزه  تدريجي نيســت و بايد آمادگي 
الزم را براي مواجهه با آن داشــته باشيم.هدف 
از برگزاري اين همايش كم كردن فاصلۀ نسل 
قديم و جديد نيروي انســاني شركت است. بايد 
از تجارب بزرگان اســتفاده كنيم و تشكل هاي 
تخصصي و اتاق فكرهايــي ترتيب دهيم كه 
خروجي آنها پيش بيني صورت مســئله هاي 
شــركت و ارائه راه حلهاي مناســب براي آنها 
باشــد. تمامي بازنشســتگان فوالد مباركه، به 
ويژه همكاراني كه در دوران ســاخت و ابتداي 
بهره بــرداري ايفاي نقش كرده اند، در شــكل 
گيري فوالد مباركه نقش اساســي داشته اند. 
فوالد مباركه به دســت اين افراد ســاخته شده 
اســت؛ فرهنگ جاري در اين شركت به دست 
اين عزيزان بنيان نهاده شده و امروز به صورت 
امانت به دســت ما رسيده است. ضروري است 
در فواصــل زمانــي برنامه ريزي شــده، اين 
بزرگ مردان را در چنين همايش هايي مالقات 
كنيم و بستري فراهم سازيم تا از تجربه و دانش 

آنها در پروژه هاي مختلف و براي ارتقاي فوالد 
مباركه اســتفاده كنيم.محمد رجايي مدير دفتر 
فنــي نگهداري و تعميرات هــدف از برگزاري 
اين همايش، اوال تكريم مديران اســبق فوالد 
مباركه، و ثانيا فراهم كردن بستري براي انتقال 
تجارب آنها به نســل جديد است. همۀ مديران 
و كاركنان پيشــين فوالد مباركه به سهم خود 
در بهره برداري و توليد پايدار اين شركت نقش 
داشــته اند. تداوم توليد در فوالد مباركه نتيجۀ 
وجود پي ريزي استوار و درستي است كه مديران 
اسبق سنگ بناي آن را گذاشتند. بر اين باوريم 
كه هنوز جا دارد از مديران ســابق ياد بگيريم و 
كســب تجربه كنيم.كاظمــي مدير آموزش و 
توســعۀ منابع انساني با توجه به تحوالت سريع 
در محيط كســب و كار فوالد و وجود تحريم ها 
و از آنجا كه فوالد مباركه در حال جوان شــدن 
و تغيير نســل اســت، براي اينكه نسل جديد با 
مشــكالت جدي مواجه نشود، ضروري است 
تا خبرگان حوزه هاي مختلف به ميدان بيايند و 
تجاربشان را در اختيار نسل جديد قرار دهند.بر 
اين اساس، يادگيري از بزرگان فوالد مباركه در 
حوزه هاي مختلف و همچنين تجليل از ايشان 
را در دســتور كار واحد آموزش قرار داده ايم، زيرا 
بايد از نظر دانش فني بين نســل جديد و قديم 
ارتباط برقرار شود.فوالد مباركه با برنامۀ احداث 
نورد گرم 2 در آستانۀ گام دوم دوران ساخت خود 
است؛ از اين رو چنين برنامه هايي مي تواند حل 
موانع و چالش هاي احتمالي شركت را تسهيل 
كنــد. همچنان كــه مديرعامل شــركت نيز 
همــواره بر اين راهبرد و اســتفادة حداكثري از 
ظرفيتهاي دانشگاه ها و شركتهاي دانش بنيان 
تأكيد داشــته اند. قدر مســلم اينكــه دانش و 
تجربۀ بازنشســتگان، استفاده از ظرفيت هاي 
دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان و نيروي 
جوان و مستعد شــركت اين سه ضلع را كامل 

خواهد كرد.

بسیاری از مفاد کنوانسیون حقوق کودک برگزاری همایش یادگیری از بزرگان حوزۀ نگهداری و تعمیرات 
مطابق با اصول و قوانین اسالم و شریعت است

 برگزيده دوره نخست جايزه جمالزاده در بخش 
اصفهان گفت: ساختار گزينش آثار و داوری ها بايد 
در جايزه جمالزاده نمايانگر هويت و روح اصفهان 
به عنوان شــهری برخــوردار از تاريخ و فرهنگی 

غنی بويژه در حوزه ادبيات داستانی باشد.
 به گزارش ســتاد خبری جايزه جمالزاده، رضا 
مختــاری كه از اواخر دهه هفتــاد در اصفهان در 
زمينه داســتان به عنوان موســس و دبير انجمن 
داستان نويســان اصفهان فعاليت داشــته، تعلق 
خاطــرش به اصفهــان را تنها دليل شــركت در 
دوره نخســت جايزه جمالزاده می دانــد و معتقد 
اســت اصفهان نه تنها يك جغرافيای طبيعی كه 
يك جغرافيايی ريشــه دار فرهنگی اســت و وقتی 
رويدادی ادبی مدعی نمايندگی اصفهان می شود،  
بايــد روح اصفهان بر آن حاكم باشــد و مختصات 

داستان نويسی اصفهان در آن ديده شود.
نويســنده  مجموعه داستان "سی امين حكايت 
سيتا" با اشــاره به اينكه اصفهانی ها محور اصلی 
داستان نويســی مدرن ايران در دهه 40 بوده اند؛ 
تا حدی كه می تــوان به "گفتمان ادبی اصفهان" 
قائل بود، افزود: با در نظر گرفتن چنين پيشينه ای، 
جشنواره ای داستانی كه می خواهد نام در اصفهان 
را به خود بگيــرد، بايد روح اصفهان در آن جريان 
داشته باشــد. چنانكه مثال جشــنواره فيلم كن از  
اســكار متفاوت است؛ در يكی مولفه های هنری و 
فرهنگی و اجتماعی اهميت دارد و در ديگر صنعت 
ســينما؛ هر كــدام از  اين جشــنواره ها با انتخاب 
آثارشــان پيامی به ما درباره نگاه شــان به سينما 

می دهند.
وی ادامه داد: ســوال اين اســت كــه جايزه 
جمالزاده چه پيامــی به فضای فرهنگی می دهد؟ 
من معتقدم بايد سبك و حال و هوای آثار برگزيده 
در جايزه جمالزاده و شــيوه داوری ها بر اســاس 
ماهيت ادبی اصفهان باشــد. درواقع خروجی اين 
جشنواره بايد با اصفهان يا هويت داستانی داستان 
اصفهان همخوانی داشــته باشد و جايزه جمالزاده 

جايزه اصفهان باشد.
 مختــاری كــه موســس و ســردبير ماهنامه 
ايرانشناســی ســرزمين من نيز بوده، ضمن اشاره 
به ايــن موضوع كه می توان برای اصفهان ميراث 
داســتانی قائل شد، اظهار داشت: وظيفه فراموش 
شــده چنين فراخوانی حفظ و توســعه اين ميراث 
ادبی اســت به همان اندازه كه حفظ ميدان نقش 
جهان مهم است و لذا خروجی جشنواره بايد با يك 
رخداد مشابه در رشــت، بوشهر ، مشهد يا كرمان 

متفاوت باشد.
گفتنی اســت؛ بخش اصفهان اين جايزه مانند 
سال گذشــته شــامل دو بخش داســتان كوتاه 
اصفهان و ناداستان اصفهان است و بخش آزاد نيز 
شامل داســتان هايی با درون مايه و مضامين آزاد 

محصول كار خالق نويسندگان است.
مهلت ارســال آثار به اين جايزه تا 25 فروردين 
ماه 99 اســت كه عموم عالقه منــدان می توانند 
بــرای دريافت فــرم ثبت نام جايــزه جمالزاده و 
دريافت اطالعات بيشتر به سايت جايزه به نشانی 
Jamalzadehaward.ir مراجعه كنند.

دکتر علیرضا آجدانی عنوان کرد؛جایزه »جمالزاده« باید نمایانگر هویت ادبی اصفهان باشد

پیشگامی بیمارستان »شهید مطهری« در فعالیت های 
پیشگیرانه برای مقابله با بیماری کرونا

دكتر عليرضا آجدانی رئيس بيمارستان 
شــهيد مطهری در خصــوص اقدامات 
پيشگيرانه اين مركز درمانی برای مقابله با 
بيماری كرونا و آمادگی جهت مواجه شدن 
با موارد مشــكوک و همچنين شايعات بی 
اســاس به خبرنگار ما توضيحاتی داد كه 

در پی می آيد :
وی گفت : به دنبال مشــاهده مواردی 
از افــراد مبتال به كرونا در كشــور ، بازار 
شــايعات و حرف های غيرعلمی داغ شده 
اســت . لذا از همه همكاران درخواســت 
مــی كنم كه اطالعــات معتبر را از مراكز 
رســمی دريافت كنند . خوشــبختانه در 
اين راســتا بيمارستان شــهيد مطهری 
پيشــگام بوده اســت و سرشماره ای را به 
ايــن امــر اختصاص داده اســت . بر اين 
اساس با ارســال كلمه كرونا به سرشماره 
5000۱040005 اطالعات الزم و معتبر 

دريافت می گردد . 
دكتر آجدانی اظهار داشت : بيمارستان 
شهيد مطهری به عنوان بيمارستان ايمن 

با شركت درنمايشــگاه ايمنی و بهداشت 
اصفهــان قبــل از بقيه بيمارســتان ها 
اقدامات پيشــگيرانه را برای اين بيماری 
آغاز نمــود كه در اين راســتا يك برنامه 
آموزشــی در محل نمايشگاه و بيمارستان 
اجــرا گرديد . متاســفانه ايــن آمادگی 
زودهنگام كه يك نكته ارزشــمند است ، 
باعــث به وجود آمدن شــايعاتی مبنی بر 
بستری شدن افرادی مشكوک به بيماری 
كرونا در اين بيمارســتان شــد كه خبری 
نادرست می باشــد و در حال حاضر هيچ 
بيمــار مبتال به كرونا در اين بيمارســتان 

بستری نيست .
وی افــزود : خوشــبختانه اقدامــات 
پيشــگيرانه در بيمارستان شهيد مطهری 
قبل از مشــاهده افراد مبتــال به كرونا در 
ايران آغاز شــد . در اين راســتا بخشی را 
كاماًل بــه صورت آماده بــاش و رزرو در 
بيمارستان شــهيد مطهری برای بيماران 
تب دار و مشكوک به كرونا آماده نموديم . 
در بخش ورودی اورژانس هم بيماران به 

دو بخش جداگانــه بيماران تب دار و غير 
تــب دار تفكيك می شــوند تا اگر خدای 
ناكرده موردی مشــاهده شــود ، آمادگی 

الزم برای واكنش داشته باشيم .
رئيس بيمارســتان شــهيد مطهری 
گفت : در حال حاضــر بايد تمام اقدامات 
پيشگيرانه انجام شود و همه مردم بايد در 
اين زمينه نهايت مراقبت را داشــته باشند 
و با رعايت بهداشــت فردی و شستشوی 
مرتب و مكرر دست ها پيشگيری الزم را 

انجام دهند . 
بيمارســتان شــهيد مطهــری نيز در 
خدمــت كليه مردم منطقه اســت و مردم 
مــی توانند بــه تيم درمانی مــا اطمينان 
كامل داشته باشــند و بدانند با تمام وجود 
در خدمت مردم هســتيم . خواهش من از 
همــه همكاران اين اســت كه اگر عالئم 
مشــكوكی مانند تب يا ســاير عالئم اين 
بيمــاری را در خــود مشــاهده نمودند از 
ماسك استفاده نمايند و به مراكز پزشكی 

مراجعه نمايند

ساخت واکسن خوراکی کرونا توسط چینی ها
گروهــی از پژوهشــگران 
 )Tianjin( "دانشگاه "تيانجين
در نزديكی پايتخت چين موفق 
به توليد واكسن خوراكی ويروس 

كرونا شدند.
دانشگاه تيانجين اعالم كرده 
كه واكســن خوراكی توليد شده 
توسط دانشــمندان اين دانشگاه 
عالوه بر اينكه ضد ويروس كرونا 
اســت، می تواند بــه عنوان يك 
درمان بالقوه برای بيماران آلوده 
نيز مؤثر واقع شود. "هوانگ جين 
های"، يكی از اساتيد اين دانشگاه 
و سرپرست اين پروژه،، چهار دوز 
از واكســن جديد را مصرف كرد 
و دچــار هيچ نوع عوارض جانبی 
نشده است. دانشگاه تيانجين به 
منظور انجام دادن آزمايش های 

بالينی واكســن كرونا به شركای 
تجاری نياز دارد. برای ســاخت 
اين نــوع واكســن خوراكی از 
"ساكارومايســس ســرويزيه" 
 Saccharomyces (
كــه   )cerevisiae
مهم ترين مخمــر صنعتی برای 
بيوشيميايی،  محصوالت  توليد 
پروتئين های نوتركيب و پروتئين 
تك ياخته اســت، استفاده شده 

اســت. مخمر ساكارومايسس 
ســرويزيه كه به مخمــر نان نيز 
معروف اســت، به عنوان حامل، 
مورد اســتفاده قــرار می گيرد، 
پروتئين اسپايك ويروس كرونا 
را هــدف قرار می دهد و به منظور 
مقابله با ويروس كوويد ۱9، آنتی 
بادی هايی را در بدن توليد می كند.

نمونه های اوليه اين نوع واكسن 
خوراكــی به صورت كپســول، 

قرص و دانه های ريز توليد شــده 
كه ســطح ايمنی بااليــی دارد و 
استفاده از آن بسيار راحت است. 
خوشبختانه اين واكسن خوراكی 
را می تــوان در مقيــاس زياد و با 

سرعت باال توليد كرد. 
كارشناسان معتقد هستند كه 
مصرف اين واكســن هيچ گونه 
عوارض جانبی ندارد و مشــكل 
خاصی برای فرد به وجود نخواهد 
آورد.بــا اين حــال، توليد و ثبت 
يك واكســن نيازمند طی كردن 
مراحل خاصی بوده و الزم است 
آزمايش هــای متعــدد در مورد 
ايمنی واكســن و تأثيرگذاری آن 
صورت بگيرد. پشت سر گذاشتن 
ايــن مراحل چنديــن ماه طول 

خواهد كشيد.

شب فرهنگی زمینه ساز همکاری 
اصفهان و تبریز در موسیقی شد

مدير دفتر تخصصی موسيقی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان برگزاری رويداد شب فرهنگی اصفهان در تبريز را سرآغاز همكاری دو 

طرف و حضور گروه های موسيقی در اين دو شهر دانست.
زهرا شــجاعی منش درباره نتايج و دســتاوردهای برگزاری نخستين شب 
فرهنگی اصفهان در تبريز در بخش موســيقی اظهار داشت: 6 قطعه موسيقی از 
مكتب آوازی اصفهان شامل تصنيف و آواز در اين برنامه اجرا شد كه شامل قطعه 
ياد تو بر اساس رنگ استاد كسايی، آواز ابوعطا، تصنيف آتش دل، آواز اصفهان 
از صائب تبريزی، تصنيف به اصفهان رو و رنگ اصفهان از اســتاد شهناز بود كه 

مورد توجه مردم تبريز قرار گرفت.
وی با اشــاره به ديدار و گفت گو با همتای تبريزی خود در اين ســفر افزود: 
در اين گفت وگو درباره مكتب آوازی اصفهان و همچنين كنســرت هايی كه در 

هنرسرای خورشيد برگزار می شود توضيحاتی ارائه شد.
وی اظهار داشــت: برای همتای تبريزی بسيار جالب بود كه در اصفهان دفتر 
تخصصی موســيقی وجود دارد كه هر پنجشــنبه و جمعه و همين طور در طول 
هفته به برگزاری كنســرت در هنرسرای خورشيد می پردازد كه اين اتفاق هنوز 

در تبريز رخ نداده است.
مدير دفتر تخصصی موسيقی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: در اين ديدار درباره مكاتب موســيقی تبريز از جمله مكتب تار 
گفت وگو شد كه اســتاد غالمحسين بيگجه خانی پايه گذار آن بوده و  همچنين 
متوجه شدم كه موسيقی تبريز در خارج از كشور با استقبال زيادی مواجه می شود 
و نوازندگان و موســيقی دانان تبريزی بيشــتر در جشنواره های خارجی شركت 
می كنند و مقام هايی نيز در جشــنواره های ايتاليا، آلمان و ســاير كشورها كسب 
كرده اند.شجاعی منش گفت: دليل اين موضوع اين است كه بسياری، موسيقی 
آذری را موسيقی محلی و به نوعی موسيقی مقامی محسوب می كنند و استقبال 

از اين موســيقی در خارج از ايران بيشتر از داخل كشور است.
مدير دفتر تخصصی موسيقی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان تصريح كرد: برگزاری نخستين شب فرهنگی اصفهان در تبريز سرآغاز 
ايــن حركت بود و پس از بررســی نقاط ضعف و قوت، قطعــًا در رويداد بعدی 

پرقدرت تر شركت خواهيم كرد.
گفتنی است؛ نخستين رويداد شب های فرهنگی اصفهان با چشم انداز اقامه 
گفت وگومندی بر اســاس توســعه صنايع خالق و گردشگری به همت معاونت 
فرهنگی شــهرداری اصفهان 24 بهمن در پرديس سينمايی قدس شهر تبريز 
برگزار شــد و قرار است شــهر اصفهان نيز مرداد سال آينده و همزمان با سالروز 

صدور فرمان مشــروطيت و روز تبريز ميزبان شب فرهنگی تبريز باشد.


