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در شانزدهمين همايش و دهمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها؛

شركت پااليش نفت اصفهان خوش درخشيد

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 "پیشنهاددهنده
برتر" موفق به كســب مقام نخست گرديد.
پيشــنهادآقايان رضا بهرامي ،محمدهاشــم الحســيني و عليرضا شــبانيان (از همكاران اداره
مهندســي پااليش و برنامهریزی توليد) با عنوان "از سرويس خارج نمودن رآكتورهاي آروماتيك
زدا در واحدهاي تصفيه ديزل ( ")R6606,8602-Rكه د یماه سال گذشته در شركت پااليش
نفــت اصفهان اجرايي گرديد ،مقام اول را از آن خود كرد .اين پيشــنهاد....
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ضدعفونــی بخشهــای مختلف
حمل و نقل عمومی برای مقابله
با کرونا
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تولید ریل ملی در ذوب آهن
اصفهان  ،افتخاری بزرگ برای
کشور است
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طراحی و ساخت عرضسنج
لیزری در واحد نورد گرم
فوالد مبارکه
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جلسه ایمنی بازار بزرگ اصفهان با محوریت سازمان
صمت برگزار شد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان
گفــت :باید برای مدیریت حوادث غیر مترقبه ای
از جمله ،آتش ســوزی ،ســیل ،زلزله و ...با هدف
کاهش خطاهای انســانی تیم کارشناسی برای
بررســی مخاطرات موجــود در بازارهای قدیمی
و ســنتی اصفهان با همکاری کســبه و اصناف
تشکیل شود.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان اصفهان ،جلسه مدیریت
بحران با محوریت ایمنی بازار بزرگ شیشــه بران
در روز دوشــنبه  5اســفند ماه به میزبانی سازمان
صمت اصفهــان و با حضور مدیــر کل مدیریت
بحران استانداری اصفهان ،نماینده آتش نشانی،
نماینده فرمانداری ،نماینده اداره میراث فرهنگی و
گردشگری ،انجمن اسالمی بازار ،روسای اتحادیه
صنفی ،رئیس اتاق اصناف و جمعی از فعاالن بازار
برگزار شد که در این نشست منصور شیشه فروش
اظهار داشــت :همواره و در طول چهل سالی که از
عمر انقالب اسالمی پشت سرگذاشته ایم کسبه
نقش پررنگی در نظام مقدس جمهوری اسالمی
داشــته اند و در تمام صحنه های مهم اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نقش آفرینی کرده اند در این
راستا اصناف و کسبه اصفهان نیز پیشگام اهداف
توسعه پایدار بوده و هستند.
وی در ادامــه با بیان اینکه یکی از دغدغه های
مدیریت بحران اســتان ایمن ســازی بازارهای
قدیمی و ســنتی اصفهان است افزود :از سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان تشــکر می کنم
که زمینه ای را فراهم کرد تا با همکاری اصناف و
دیگر سازمان ها برای جلوگیری از بروز و مدیریت

حــوادث غیر مترقبه ای از جمله ،آتش ســوزی،
ســیل ،زلزله و ...جهت کاهش خطاهای انسانی
اقدامات الزم انجام شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان
در ادامــه با بیان اینکه ایــن امر با همدلی و اتحاد
کســبه ،اصناف و ادارات محقق می شــود گفت:
برای جلوگیری از حوادث باید برنامه ریزی کرد و
کارهای الزم را نیز براساس استانداردها انجام داد
تا از بروز حوادث جلوگیری کرد و یا در صورت بروز
هرگونــه حادثه ای از قبــل پیش بینی های الزم
برای مهار سریع حادثه و مدیریت آن جهت حفظ
جان و مال انســان ها اقدام شــود.منصور شیشه
فــروش در ادامه خاطر نشــان کــرد :تحقق این
موضوع و همچنین مدیریت هوشــمندانه بحران
نیازمنــد همکاری اعضاء هیئــت مدیره بازارها و
تمام کسبه بازار اســت تا بتوانیم با تشکیل تیمی
از کارشناســان خبره و نخبه مخاطرات موجود در
بازار را شناســایی و برای حل آنان برنامه ریزی و
اقدامات الزم را در این راستا انجام دهیم.
وی تشــکیل تیمــی برای بازرســی از بازار و
واحدهای تجاری را با هدف شناســایی و برنامه
ریزی جهت حل معضالت و موانع موجود در بازار
را راهبردی بســیار مهم و موثر در کنترل مدیریت
بحران دانســت و گفت :باید رسیدگی به مسائل و
مشــکالتی که در بازارهای اصفهان وجود دارد با
هدف ایمن ســازی و بهسازی بازارهای قدیمی و
سنتی در دستور کار قرار گیرد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان
ادامــه داد :در ایــن راســتا تیم بازرســی باید در
بازدیدهــای خود از بازارهــا مکان هایی را جهت

نصب کپســول های آتش نشــانی مورد بررسی
قرار دهد و همچنین مســائل انشــعاب برق های
واحدهــای تجاری و مســائل ســد معبر و وجود
انبارهای ضایعات نیز در بازارها بررسی کند.
منصور شیشــه فــروش در ادامه به تهیه طرح
جامع ایمن ســازی برای مسیرهای ورود و خروج
و دسترســی به بازارها اشاره کرد و گفت :مسائل
ایمنی سیســتم های گاز ،برق و همچنین مسائل
مربوط به پارکینگ ها نیز به صورت جدی مدنظر
قرار بگیرد.
وی در ادامه به مصوبات جلســات گذشته نیز
اشاره کرد و گفت :براساس مصوبه جلسه گذشته
پیگیری الزم انجام شود تا با مشارکت شرکت آب
و فاضالب نیز نشــتی های آب را در بازار بررسی
و در صورت وجود نشتی آنان نیز برطرف شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان
در ادامه وجود ایســتگاه هــای آب اضطراری و
ایستگاه آتش نشــانی را در بازار ضروری دانست
و گفت :برای اینکه در صورت بروز هرگونه حادثه
ای در بازار بتوانیم زمان کافی را داشــته باشــیم
باید مکان هایی را جهت ایســتگاه آتش نشانی و
ایســتگاه های آب اضطراری در بازار ایجاد شود و
تیم بازرســی نیز باید در این راستا با کمک اصناف
و کســبه جهت جانمایی مناسب نسبت به این امر
اقدام الزم را انجام دهد.منصور شیشــه فروش در
ادامــه به دیگر فعالیت هایی که باید توســط تیم
بازرســی در بازارهای سنتی و قدیمی انجام شود
اشاره کرد و گفت :بررسی الزم جهت ایجاد تهویه
مطبوع مناسب در بازار و بررسی سقف بازار نیز باید
در دســتور کار کارشناسان تیم بازرسی باشد.وی
در ادامه آموزش الزم به کسبه ای که در بازارهای
قدیمی و سنتی اصفهان فعالیت می کنند را برای
کنترل و مدیریت بحران ضروری دانست و گفت:
در این راســتا باید برنامه ریزی شود تا پس از ایام
نوروز نسبت به برگزاری یک مانور ایمنی ،نجات
و پناه گیری در بازارهای قدیمی و سنتی اصفهان
با هدف آموزش کســبه بازار و آماده سازی برای
مقابله با حوادث غیر مترقبه انجام شود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان
در ادامه اضافه کرد :ایجاد یک بانک اطالعاتی از
مشاغل ،اصناف و افراد شاغل در بازارها و همچنین
یک اطلس جامع از امکاناتی که در بازار وجود دارد
تهیه شود تا در صورت لزوم و احتیاج بتوانیم برای
مدیریت بحران از آنان کمک بگیریم.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان
سومین دور ممیزی مراقبتی خارجی از دوره جدید گواهینامه
سیســتم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن اصفهان مطابق با
اســتاندارد  ISO14001ویرایش سال  2015توسط موسسه
گواهی دهنده ( )SGSاز  29بهمن ماه طی دو روز با موفقیت
انجام و اعتبار این گواهینامه در ذوب آهن اصفهان تمدید شد .

ضدعفونی بخشهای مختلف حمل و نقل عمومی
برای مقابله با کرونا

مدیر عامل سازمان مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل شــهرداری اصفهان گفت :براساس
دســتور جلســه مدیریت بحران شهر اصفهان،
بخشهای مختلف حمل و نقل عمومی شــهر
اصفهان برای مقابله با کرونا ضدعفونی شــد و
این اقدام تا زمان اعالم دانشــگاه علوم پزشکی
در قسمتهای مختلف ادامه خواهد داشت.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای
شــهرداری اصفهان ،رضا جعفریان با اشاره به
اینکــه با توجه به اهمیت مقابله با ویروس کرونا
صبح روز جمعه جلســه ســتاد مدیریت بحران
اســتان اصفهان بــا حضور اســتاندار اصفهان
برگزار شــد و بعد از آن شهرداری در همان روز
اقدام به برگزاری جلســه ستاد مدیریت بحران
شــهر اصفهان کرد ،افزود :این جلسه با حضور
همه مدیــران مناطق ،ســازمانها و معاونان
شــهردار برگزار و دســتورات مصوب در جلسه
تنظیم و به همه مجموعهها ابالغ شد.
وی ادامــه داد :اقدامات پیشــگیرانه عمده
مباحث مطرح شــده در این جلســه بود که هم
اکنون در ســطح زیرمجموعههای شهرداری
و نیز حوزههای مهم مدیریت شــهری همچون
حمل و نقل عمومی در حال اجراست.
مدیرعامل سازمان مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل شــهرداری اصفهان اظهــار کرد :با
توجه به اینکه انجام برخی اقدامات برای مقابله
با ویروس کرونا در شــهرداری نیــاز به تامین

هزینه داشــت ،این کار بــا هماهنگی معاونت
برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی انجام
و فعالیتهــای پیشــگیرانه از جمله ضدعفونی
کردن بخشهای عمومی مرتبط با شــهرداری
آغاز شد.
وی بــا بیــان اینکه تــا  24ســاعت بعد از
برگزاری جلســه مدیریت بحران شهر اصفهان
باید اقدامات مصوب اجرایی میشــد ،تصریح
کرد :بــا رصد وظایف محوله به ســازمانهای
مربوطــه ،کارهای الزم انجام و در حال اجرایی
شدن است.
جعفریــان با اشــاره بــه اینکه تهیــه مواد
ضدعفونی کننده ،ماســک و دســتکش برای
کارگران بخشهای مختلف شهرداری ،مخزن
نگهداری مــواد ضدعفونی کننــده در مبادی
ورودی ســاختمانهای اداری شــهرداری،
پایانههــا ،ایســتگاههای متــرو و اتوبوس از
جمله مصوبات جلســه مدیریت بحران شــهر
اصفهان بــود که اکنون در حال انجام اســت،
گفت :ضدعفونی کردن تاکســیهای شــهر،
کابینهای قطار شــهری و اتوبوسها نیز انجام
شده است.
وی ادامــه داد :مجموعــه فعالیتهــای
پیشــگیرانه شــهرداری اصفهان در شهر و در
سازمانهای شــهرداری تا زمانی که دانشگاه
علوم پزشــکی در این زمینه اعــام نظر کند،
ادامه دارد.

اجرای طرح «جمعآوری اقالم حجیم اسقاطی»
در آستانه سال نو

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان« ،طرح جمعآوری اقالم حجیم اسقاطی» را ویژه ایام پایانی
سال در دستور کار قرار داده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،این طرح با هدف جمع آوری پسماندهای حجیم
خانگی در زمان خانه تکانی و در آستانه سال نو اجرا میشود.
محمد منوچهری ،معاون ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در این رابطه گفت :با شروع خانه
تکانی توســط شهروندان ،معموال اقالم اســقاطی بزرگ مانند مبل ،موکت ،کمد ،فرش و  ...که بی استفاده
هســتند ،از خانهها خارج میشــود .از آنجا که این نوع وسایل و پســماندها ،توسط خودروها و ایستگاههای
بازیافت تحویل گرفته نمیشــود و همچنین نمی توان این وســایل را همراه با زباله از منزل بیرون گذاشت،
سازمان مدیریت پسماند اعالم کرده است شهروندان میتوانند اقالم بالاستفاده یا اسقاطی بزرگ و حجیم
خود را از طریق تماس با واحد اجرایی این ســازمان به شــماره  ۳۵۳۱۴۵۳۳داخلی  118تحویل دهند و یا با
سامانه تلفنی  137تماس بگیرند.
توصیههایی برای پایان سال و هنگام خانه تکانی
وی همچنین از شــهروندان خواســت در ایام خانه تکانی و سال نو ،با رعایت فرهنگ بازیافت و پسماند
به محیط زیســت شهر کمک کرده و در کنار دیگر موارد به کاهش آالیندگیهای زیست محیطی از طریق
توجه به موضوع پسماند ،نیز توجه داشته باشند.
وی تأکید کرد :در ایام خانه تکانی و نظافت ،جداکردن پسماند خشک شامل شیشه ،پالستیک ،فلزات و
کاغذ و تحویل به ایســتگاههای بازیافت ،کمک مهمی به محیط زیست شهر میکند .همچنین شهروندان
باید در ایام خانه تکانی اقالم خطرناکی مانند اسپریها و ادکلنها را جدا کرده و یا زبالههای خطرناک مانند
تیغ ،سرنگ ،ژیلت و باطری را در جعبههای ایمنی قرار داده و سپس تحویل ایستگاههای بازیافت دهند.

مشارکت بخش خصوصی در نصب سفرههای
هفت سین در نقاط گردشگرپذیر اصفهان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان
گفت :در نوروز امســال هم مانند ســال گذشــته با
مشــارکت بخش خصوصی ،سفرههای هفت سین
در مکانهای گردشــگرپذیر و پرتردد شهر اصفهان
نصب خواهد شد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری
اصفهان ،حسن موذنی در خصوص فراخوان سازمان
زیباسازی شهرداری اصفهان برای طراحی و اجرای
سفرههای هفت ســین در شهر اصفهان که در سال
گذشــته نیز در چندین نقطه شهر اجرایی شد ،اظهار
کرد :سازمان زیباسازی شــهر اصفهان این اقدام را

به منظور دســتیابی به سیما و منظر مطلوب شهری
و افزایــش آرامش و نشــاط عمومی شــهروندان و
گردشــگران اصفهان اجرایی میکند .وی شــیوه
اجرای این طرح را مشــارکتی دانست و با بیان اینکه
نصب این ســفرهها در نقاط پرتردد شــهر اصفهان
خواهد بود ،گفت :این ســازمان با اعالم فراخوانی از
شرکتها و برندهای معتبر که قصد شرکت در ساخت
این طرحها را دارد ،دعوت به مشــارکت کرده است.
وی اظهار کرد :یکی از زمینههایی که شــهرداری در
این طرح فراهم کرده اســت ،انتخاب مکانهای با
ظرفیت باالی جذب گردشگر است.

منصور یزدی زاده ،در جلســه اختتامیه با اشاره به اقدامات
اصولی و بلند مدت انجام شــده در امور مرتبط با محیط زیست
در ذوب آهن اصفهان ،گفت :این شرکت همواره با مد نظر قرار
دادن الزامات و اســتانداردهای زیست محیطی و حتی فراتر از
آن به موضوع حفظ محیط زیســت ،سالمت کارکنان و جامعه

توجه ویژه داشــته و مطابق با اســتراتژیها و مسئولیتهای
اجتماعی خــود ،با صرف هزینههای زیــاد پروژههای متعدد
زیســت محیطی را تعریــف و اجرا نموده و به طــور مداوم از
توصیههای ممیزان داخلی و خارجی در زمینه اصالح ،بهبود و
ارتقاء سیستم زیست محیطی استقبال میکند.

" هم پیوندی" اصفهان با شهر " بنت"
طرح "هــم پیوندی" کالنشــهرها با
شهرهای اســتان سیســتان و بلوچستان
به پیشــنهاد شــهرداری اصفهان ،در سی
و هشتمین نشســت کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی کالنشهرها به تصویب رسید.
به گــزارش جام جم اصفهــان پس از
آنکــه دکتر نــوروزی ،شــهردار اصفهان
شــخصا به شــهرهای درگیر سیل استان
سیســتان و بلوچستان ،ســفر کرد ،در نامه
ای خطاب بــه رییس مجمع شــهرداران
کالن شهرهای ایران نوشــت :با توجه به
مشــاهدات عینی در ســفر به مناطق سیل
زده سیستان و بلوچستان ،پیشنهاد میشود
مجمع کالنشــهرها با تشکیل کارگروهی
ویژه برای انجــام فعالیتهای الزم در این
منطقه در ســه ســطح کوتاه ،میان مدت و
بلنــد مدت وارد عمل شــود .چراکه اعتقاد
داریم اگر مجمع شهرداران کالنشهرهای
ایــران در اجرای طرح «هــم پیوندی» با
شهرهای بلوچســتان هم ساز و هماهنگ
شــوند ،میتوان  ۱۸نقطه تعریف شده را با
ظرفیتهای موجود به سطحی از تابآوری
رســاند تا ضمن کاهش آسیبهای ناشی از
محرومیتهــای متعــدد در این اســتان،
بتوانیم پایگاههای میان فرهنگی را شــکل
داده که این امــر خود باعث و بانی محرک
توســعه در دیگر نقاط محــروم این منطقه
خواهــد بود و اثرات آن تنها به زمان ســیل
محدود نخواهد شد.
حــال ،کمال مرادی ،دبیــر کل مجمع
شهرداران کالنشــهرهای ایران از اجرای
طــرح "هــم پیونــدی" کالنشــهرها با
شهرهای استان سیســتان و بلوچستان بر
اساس پیشنهاد شــهردار اصفهان در آینده
نزدیک خبر داده است.

کمــال مــرادی اعــام کــرد :طرح
"هم پیوندی" کالنشــهرها با شــهرهای
اســتان سیستان و بلوچســتان به پیشنهاد
شــهرداری اصفهان ،در ســی و هشتمین
نشســت کمیســیون فرهنگی و اجتماعی
کالنشــهرها بــه تصویب رســید و پس از
موافقت شــهرداران ،این طــرح به منظور
محرومیتزدایــی از شــهرهای اســتان
سیســتان و بلوچســتان به ویژه در مناطق
آســیبدیده از ســیل اخیر در موضوعات
فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی ،شهری و…
اجرایی میشود .دبیر کل مجمع شهرداران
کالنشهرها افزود :انجام اقداماتی همچون
ایجــاد فرهنگســراها ،مراکــز تفریحی
و مراکز کارآفرینی ،بازســازی خســارات
تحمیلــی به امکانات زیرســاختی از جمله
معابــر و خطــوط مواصالتــی و اقدامات
اصالحــی بــرای ایجــاد پلهــا و… و
همــکاری در بخشهای دیگــری مانند
برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی
از جملــه اقدامات مورد نظــر در طرح هم
پیوندی است.
هم پیوندی اصفهان با " بنت"
در این زمینه رییس کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی مجمع شهرداران کالنشهرهای

ایران و معاون فرهنگی شــهردار اصفهان
گفت :اصفهان شــهر «بنــت» را برای هم
پیوندی با خود انتخاب کرده تا این شــهر را
به سطحی از تاب آوری و پایداری برساند تا
به صورت شبکهای ،زیستگاههای انسانی
و کانونهای جمعیتی اطراف آن را نیز بهره
مند کند.
محمد عیدی ،اعالم کرد :به دلیل اثراتی
که ســیل بر مردم بلوچستان وارد کرده بود
و پــس از بازدیــدی که به اتفاق شــهردار
اصفهــان از ایــن مناطق داشــتیم ،طرح
«همپیوندی» را پیشنهاد دادیم .از آنجا که
هموطنان ســیلزده این اســتان با با وجود
ظرفیتهای بســیار زیاد طبیعی و فرهنگی
و گردشگری ،در منطقهای محروم زندگی
میکنند ،این طرح بسیار حائز اهمیت است.
وی افــزود :واژه «همپیونــدی» الهام
گرفته از این مفهوم شــعر ســعدی اســت
که همه ما عضو یک پیکر هســتیم .چراکه
فرزندان بلوچستان فرزندان وطن هستند و
این شهر به لحاظ داشــتن صنایع دستی و
فرهنگ بســیار غنی ،استعداد آن را دارد که
گردشــگری طبیعی و فرهنگی قدرتمندی
داشته باشد.
وی تصریح کــرد :طرح «همپیوندی»
در کالمی ســاده بیانگر آن اســت که شهر
اصفهان در مســیر توســعه پایدار دســت
دیگــران را بگیرد و آنها را در این مســیر به
لحاظ اجتماعی ،فضاهای کالبدی و تابآور
شــدن ،همگام کنــد .رئیس کمیســیون
فرهنگــی و اجتماعی مجمع شــهرداران
کالنشــهرهای ایران تصریح کرد :باعث
افتخار است که طرح «همپیوندی» نه تنها
در مجمع کالنشــهرها بلکه مورد استقبال
مردم بلوچستان نیز قرارگرفته است.

دعوت شهردار از مهندسان برای بهبود کیفیت زندگی مردم
شهردار اصفهان گفت :از همه مهندسین
شهر اصفهان دعوت میکنم تا برای بهبود
کیفیت زندگی مردم ،افزایش ضریب زیست
پذیری شــهر و آســایش و آرامش مردم با
شهرداری اصفهان همکاری کنند.
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای
شــهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی در
یکصد و چهاردهمین جلســه علنی شورای
شــهر ،ضمن تبریک و گرامیداشــت روز
خواجه نصیرالدین طوســی ـ روز مهندسی،
اظهار کرد :شــهرداری بیشــترین ارتباط
را در رشــتههای مختلف مهندسی با نظام
مهندسی و مهندســین دارد .مجموعه ای
که در شــهرداری فعال است ،مجموعه ای
اســت که در تمام بخشهای آن از گذشته
مهندســان زیادی حضور داشــته و دارند.
وی تصریح کــرد :زیباییهای اصفهان در
حوزههای عمــران و آبادانــی مانند وجود
پلهــای تاریخی ،معابر متعــدد ،اتوبانها،
مجموعــه پلهای دفاع مقــدس ،احداث
پارکها ،خالقیتهــا و زیباییهای موجود
در بــاغ غدیر ،باغ گلها ،ناژوان ،صفه و نحوه
آبیاری و کشــت نوع گونهها و اینکه چگونه
این فضای سبز در شرایط سخت خشکسالی
آبیاری شــود ،همه از جمله کارهایی است
که توسط مهندسین انجام میشود.شهردار
اصفهان با بیان اینکه مهندس موفق نگاهی
آمیخته به مردم شناســی ،جامعه شناســی
و فرهنــگ شناســی دارد ،ادامه داد :از همه
مهندسین شــهر اصفهان دعوت میکنم تا
برای بهبود کیفیــت زندگی مردم ،افزایش
ضریب زیســت پذیری شــهر و آســایش
و آرامش مــردم و جلوگیــری از هدررفت
ســرمایههای ملی در شــهر به شهرداری
کمک کرده و پیشنهادات و راهکارهای خود
را برای گام برداشتن شهر به جلو ارائه دهند؛
شــهرداری اصفهان آماده شنیدن نظرات
مهندسان برای بهبود وضعیت زندگی مردم
است.
وی اضافه کرد :شــهرداری جلســات
متعددی با سازمان نظام مهندسی اصفهان
برگزار کرده و تعامالت بسیار خوبی میان این
دو وجود دارد ،همواره نقطه نظرات متفاوتی
نیز بین سازمان نظام مهندسی وجود داشته
اما با تعاملی که وجود دارد ،امیدوارم شــاهد
شهری بهتر از گذشته در حوزههای مربوط
به مهندسی به ویژه ساخت و سازها باشیم.

نوروزی با بیان اینکه میتوان با وضعیت
موجود و تعامــات الزم راهی را برویم که
شاهد وضعیت مناسبتری برای شهر باشیم،
گفت :با این تعامــات میتوان راه را برای
زندگی بهتر مردم هموار کرد.
وی در ادامه ضمن تبریک هفتم اســفند
روز بزرگداشــت وکیل ،افــزود :وکال نقش
بســیار مهمی در تنظیم روابــط اجتماعی
مردم ،حل و فصل اختالفات و احقاق حقوق
افراد نیازمند خدمات حقوقی دارند.
راهــکار عملــی جلوگیــری از
فرونشســت زمیــن در اصفهان
جاری بودن زاینده رود است
رئیس ســازمان نظام مهندسی اصفهان
نیــز در این جلســه با بیان اینکــه نام دیگر
فرونشســت را زلزله خاموش گذاشــته اند
که هــر لحظه در حال وقوع اســت ،اظهار
کرد :راهکار عملی بــرای حل این موضوع
در اصفهان جاری شــدن جریان زاینده رود
و بســته شدن چاههای غیر مجاز فارغ از هر
بحث سیاســی و قومیتی است.غالمحسین
عســکری تصریح کــرد :در اصفهان موارد
بســیار زیادی از فرونشست ساختمانها در
اصفهان وجود داشته و مناقشه بسیار زیادی
نیز بین مالکین و مهندســان ناظر به وجود
آورده که نمی دانند علت این ترکها چیست.
وی با بیان اینکه به علت فرونشســت برخی
از زیرساختهای اساســی استان نیز دچار
آسیب شده است ،افزود :شهرداری به عنوان
مدیر بحران شهر الزم است به این موضوع
ورود کند .شــهرداری باید فرونشست را به
ویژه در نواحی شــهری که لولههای فشار
قــوی و اصلی گاز قــرار دارد ،جدی بگیرد
زیرا اگر این لولهها دچار شکســت و صدمه
شوند به میراث شــهر اصفهان آسیبهای
جدی وارد میشــود.رئیس ســازمان نظام
مهندســی اصفهان تاکید کرد :راهکارهای
علمــی و عملی این موضوع این اســت که
باید در محاســبات ســازه ای تجدید نظر
کرده و تمهیدات فنی داشــته باشــیم تا اگر
ســاختمانی دچار فرونشست شد به صورت
هماهنگ فرونشســت کند .وی اضافه کرد:
هم اکنون با معاونت شهرســازی و معماری
شــهرداری اصفهان بررسی ساختمانهای
پرخطر به صورت هفتگی انجام و گزارشات
کارشناســی نیز تهیه میشود.عســکری
گفت :هر میزان تکنولوژی پیشــرفت کند

نظارتهای ســازمان مهندســی نیز دقیق
تر میشــود ،به همین منظــور نرم افزاری
تهیه شــده تا مهندس ناظر سرســاختمان
گزارشــات الزم را ارائه دهد و ما به وســیله
آن از حضور مهندس ناظر مطمئن شــویم.
وی با بیان اینکه هم اکنون تفکیک وظایف
میان شهرداری و ســازمان نظام مهندسی
وجود دارد ،تاکید کرد :هر سازمانی در حوزه
مربوط به خود به وظایفش درست عمل کند،
سردرگمی به وجود نمی آید.
آغاز تشخیص کرونا در اصفهان
در ادامه این جلســه ،رئیس کمیســیون
بهداشــت ،ســامت و خدمات شــهری
شورای شهر اصفهان گفت :فردا آزمایشات
تشــخیص کرونــا در مرکز پژوهشــکده
بیماریهای عفونی اصفهان آغاز میشود.
عباســعلی جوادی در این جلسه با اشاره به
بیماری کرونا ،شــکل این ویروس را مشابه
شــکل تاج و خورشید ذکر کرد و افزود :باید
توجه داشت که ویروسها خود به خود امکان
انتشار ندارند ،ویروسها نقشه راه هستند ،بر
روی سلول مینشــینند و روند تکثیر سلول
را تحت تأثیر نقشــه راه خود قرار میدهند.
وی بــا بیان اینکه ویروس کرونا به شــکل
ســرماخوردگی ظاهر میشود سپس ادامه
مییابد ،افزود :در بســیاری از موارد کرونا را
نمیتوان کشــف کرد ،آنتی بادی برای این
ویــروس نداریم و باید برای تشــخیص آن
را جــدا کنیم که این امر آزمایش پیشــرفته
میخواهد.رئیس کمیســیون بهداشــت،
ســامت و خدمات شهری شــورای شهر
اصفهان از فعال بودن تنها یک آزمایشــکاه
تشــخیص ویروس کرونا در تهران خبر داد
و تاکید کرد :در این شــرایط کشور را به ۱۰
قطب تقسیم کردهایم و در اصفهان در مرکز
پژوهشــکده بیماریهای عفونی آزمایش
«پی ســی آر» برای تشــخیص کرونا آغاز
میشــود که کیت الزم ارســال شده و اگر
کیت در اصفهان تمام شود دکتر میرهندی
توان تولید کیت را دارد.
مشخص نیســت بیمار قطعی
مبتال به کرونا در اصفهان وجود دارد
یا خیر
وی اضافــه کــرد :در اصفهــان هنوز
مطالعات و آزمایش برای تشــخیص کرونا
نداشــتیم ،بنابراین نمیتوان گفت مبتالی
قطعی به این بیماری داریم یا خیر.

معابر پیش از وقوع بارش الیروبی شد

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت :به منظــور جلوگیری از
آبگرفتگی در ســطح شــهر ،معابر اصفهان پیش از وقــوع بارش باران الیروبی
شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان ،حسین امیری اظهار
کرد :براساس اعالم سازمان هواشناسی احتمال بروز بارش باران در شهر اصفهان
وجود دارد و در همین راســتا شهرداری اصفهان دستورالعملهایی را برای مقابله
با آبگرفتگیهای احتمالی در نظر گرفته است.
وی ادامــه داد :آمادگی در ســطح مناطق  15گانه و نیــز نیروهای خدماتی و
عملیاتی که در حوزههای اجرایی فعالیت میکنند ،مورد بررسی قرار گرفته است
و اقدامات الزم پیشــگیرانه در ســطح معابر و نقاط مختلف شــهر در حال انجام
اســت.معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد :همچنین مردم
هم میتوانند در صورت مشــاهده آبگرفتگی یا مشــکالتی از این نوع با سامانه
 137شهرداری تماس بگیرند تا مشکالت آنها از سوی نیروهای خدمات شهری
برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه کنترل آبهای سطحی و روان آبها در بارشهای این
چنینی یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از بروز آبگرفتگی در سطح معابر شهر
اســت که این اقدام هم اجرایی میشــود ،اظهار کرد :در روزهای اخیر هم نسبت
به الیروبی معابر اقدام کردیم.
* شناســایی و اعالم نقاط خطرآفرین بــه مناطق  15گانه و
معاونت عمران
حامد سحاریان نیز با اشاره به آماده باش در مجموعه سامانه ارتباطات مردمی
شــهرداری اصفهان ( )137برای پاســخ گویی به درخواســت شهروندان برای
بارشهای سیالبی اصفهان در روزهای آینده که طبق اعالم سازمان هواشناسی
احتمال آن هشدار داده شده است ،اظهار کرد :بر همین اساس هماهنگی و آماده
سازی مناطق  15گانه شهرداری اصفهان صورت گرفته است.
وی ادامه داد :نیروهای  137شــهرداری اصفهان هم با افزایش شــیفت در
خدمت شــهروندان برای جواب دادن به ســواالت و دریافت مشکالت احتمالی
آنها هســتند .تعدادی از نیروهای  137هم از زمان وقوع بارشها تا عادی شدن
وضعیت در حالت آماده باش هستند تا در صورت نیاز در محل کار حضور پیدا کنند.
وی تصریح کرد :مکانهایی که احتمال آبگرفتگی در آنها بیشتر است ،شناسایی
و برای مناطق  15گانه شهر اصفهان و معاونت عمران شهری شهرداری ارسال
شده که تاکنون بسیاری از این نقاط رفع خطر شده است.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه پیش بینیها برای وقوع بارش اعالم شــده
اســت ،همزمان نیروهای  137هم به صورت ویژه کار خود را انجام خواهند داد و
کار تا زمان رفع این شرایط ادامه دارد.

فروشگاههای کوثر ،مرتب
ضدعفونی شده و با رعایت موارد
بهداشتی فعال است

مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای کشاورزی
شــهرداری اصفهان گفت :با توجه به ضدعفونی کردن فروشــگاههای کوثر طی
چند مرحله در روز ،فعالیت این مراکز در شــهر اصفهان همچنان ادامه دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهــان ،محمد مجیری
با اشــاره به اینکه فعالیت فروشــگاههای کوثر اصفهان بــه دلیل انجام اقدامات
ضدعفونی و رعایت موارد بهداشــتی برای مقابله بــا ویروس کرونا همچنان در
شــهر اصفهان ادامه دارد ،اظهار کرد :در همین زمینه تصمیماتی برای ضدعفونی
کردن فروشــگاهها در چند مرحله از روز گرفته شده است و این تصمیمات اجرایی
شده و ادامه دارد.
وی ادامه داد :ضدعفونی کردن ســطوح و قراردادن اسپری در اختیار مشتریان
هم اکنون در فروشگاههای کوثر انجام میشود.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای کشاورزی
شــهرداری اصفهــان افزود :بــا توجه به رعایت مــوارد بهداشــتی و ایمنی در
فروشگاهها ،آمار مراجعات مردمی تغییری نسبت به روزهای دیگر نداشته است و
با توجه به کاهش تراکم فروشــگاه در صبحها ،بهتر است مردم خریدهای خود را
به ابتدای صبح موکول کنند تا از تشــکیل صف در صندوقها هم جلوگیری شود.
وی از افزایش تعداد صندوقها در فروشگاههای کوثر اصفهان خبر داد و گفت:
این اقدام هم از تشــکیل صف جلوگیری خواهد کرد .همچنین ترولیهای مورد
اســتفاده در فروشگاهها بعد از هر بار مصرف از سوی مردم ضدعفونی میشود.
مجیری در پاســخ به ســوالی در مورد احتمال تعطیلی فروشگاههای کوثر در
روزهــای آتی اظهار کرد :این تصمیم و دســتورالعمل از ســوی مدیریت بحران
استان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که متولی تخصصی سالمت است ،گرفته
خواهد شــد و تاکنون چنین ابالغی به شهرداری نشده است.

تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان  ،افتخاری بزرگ برای کشور است

ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  ،دوشنبه
 5اســفند ماه در بازدیــد از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشــگاه
تواناییهــای فنــی مهندســی ایران بــا محوریت رونــق تولید با
دستاوردهای این شرکت آشنا شد .
وی در گفتگو با خبرنگار ما با ابراز خرســندی از تولید ریل ملی به
عنوان یک افتخار بزرگ  ،گفت  :تولید این محصول اســتراتژیک با

در شانزدهمين همايش و دهمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها؛

شركت پااليش نفت اصفهان خوش درخشيد

د ر شــا نز د همين هما يــش و د هميــن جشــنو ا ر ه ملــي نظــا م پيشــنها د ها كه
د ر تــا ال ر ا ميني د ا نشــگا ه تهر ا ن بر گز ا ر شــد  ،شــر كت پا ال يش نفــت ا صفها ن
د ر بخــش هــا ي " پيشــنها د بر تــر " و " پیشــنها د د هند ه بر تر " مو فق به كســب
مقا م نخســت گر د يد .
پيشــنها د آ قا يا ن ر ضــا بهر ا مــي  ،محمد ها شــم ا لحســيني و علير ضا شــبا نيا ن
( ا ز همــكا ر ا ن ا د ا ر ه مهند ســي پا ال يــش و بر نا مهر یــز ی تو ليد ) بــا عنو ا ن " ا ز
ســر و يس خا ر ج نمــو د ن ر آ كتو ر ها ي آ ر و ما تيك ز د ا د ر و ا حد هــا ي تصفيه د يز ل
(  " )R 6 6 0 6 ,8 6 0 2 -Rكه د یما ه ســا ل گذ شــته د ر شــر كت پا ال يــش نفت
ا صفهــا ن ا جر ا يــي گر د يد  ،مقــا م ا و ل ر ا ا ز آ ن خو د كر د  .ا ين پيشــنها د ر ا ر ضا
بهر ا مــي ( مهنــد س پا ال يــش پــر و ژ ه ها ) كــه ثبتکننــد ه پيشــنها د نيز بو د  ،د ر
هما يش مذ كــو ر ا ر ا ئه نمو د .
همچنيــن بــر ا ســا س مــد ل ا ر ز يا بي ملــي نظــا م پيشــنها د ها ا ميــر صميمي
( كا ر شــنا س تحليــل سیســتمها و بهر هو ر ی ) بــا ميا نگين  1 3 4پيشــنها د با نر خ
 4 7د ر صــد  ،بهعنــو ا ن پیشــنها د د هند ه بر تر معر في شــد .
د بير شــو ر ا ي مشــا ر كت شــر كت پا ال يش نفت ا صفها ن د ر گفتو گو با ر و ا بط
عمو مــي ضمــن ا بر ا ز خر ســند ي ا ز مو فقیتها ي بهد ســتآ مد ه ا ظها ر د ا شــت :
ســر ما یه ا نســا نی  ،ا صلیتر یــن د ســتا و ر د ا لگو هــا ی تو ســعه منا بــع ا نســا نی
محســو ب مي شــو ند و خو شــبختا نه ا ين شــر كت با ر و يكر د كو شــش د ر جهت
حفــظ ا ر ز ش نها د ينه نیر و ی ا نســا نی بر ا ي تو لید و بهر هو ر ی بیشــتر  ،تو ا نســته
ا ســت ا ز نعمت ســر ما یهها ی ا نســا نی کا ر ا و تو ا نمند بر خو ر د ا ر با شــد .
فر شــته مشــهد ي تأ کیــد كــر د  :بــد و ن تر د يــد بــا شنا ســا يي و بهکا ر گیر ی
ا ســتعد ا د ها و پتا نســيل ا ند يشــه و عملكر د كا ر كنا ن پر تال ش و د لســو ز شــر كت
بهعنو ا ن ســر ما یهها ی ا ر ز شــمند ســا ز ما ن  ،شــا هد مو فقيت بيش ا ز گذ شــته د ر
تمــا م ا بعــا د سيســتم و تصمیمگیر یهــا خو ا هيم بو د .

ثبت نام برای دریافت نهال رایگان از هشتم اسفند
آغاز میشود

مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان گفت :امســال مهلت ثبت نام توزیع
نهــال رایگان در شــهر اصفهان به مناســبت هفته درختکاری ،از هشــتم تا دوازدهم اســفند ماه تعیین
شــده اســت و ثبت نام از طریق وبســایت ســازمان پارکها و فضای سبز شــهرداری اصفهان به آدرس
 park.isfahan.irصورت میگیرد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان ،فروغ مرتضایی نژاد با اشــاره به برنامههای
ســازمان پارکها و فضای سبز شــهرداری اصفهان برای هفته درختکاری در شــهر اصفهان اظهار کرد:
هر ســال شــهرداری اصفهان برای نهادینه شــدن فرهنگ درختکاری ،اقدام به توزیع نهال رایگان بین
شــهروندان میکند که امسال نیز این کار را اجرایی خواهد کرد.
وی ادامه داد :برای بهره مندی از مزایای محیط زیســتی ،فرهنگی و اجتماعی توســعه فضای ســبز در
مکانهای خصوصی ،امســال هم برای ششــمین سال ،ثبت نام از شــهروندان برای توزیع نهال از طریق
سایت انجام میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ثبت نام از طریق وبسایت
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان به آدرس  park.isfahan.irصورت میگیرد ،گفت:
امســال مهلت ثبت نام توزیع نهال از هشتم تا دوازدهم اسفند ماه تعیین شده است.
وی تعــداد نهالهــا برای توزیع مردمی را  30هزار عدد عنوان کــرد و گفت :انواع نهالهای توزیعی در
شهر اصفهان خرمالو ،به و نارنج خواهد بود.
مرتضایــی نژاد تصریح کرد :نوع نهالهای انتخابی بر اســاس درخواســتهای مردمی توزیع نهال در
ســالهای گذشته ،از نهالهای مثمر انتخاب شــده و تعداد نهالهای هر منطقه برای توزیع هم بر اساس
جمعیت هر منطقه در نظر گرفته شده است.
وی افزود :توزیع نهال بین شهروندان هم از  15تا  22اسفندماه در محلهای مشخص شده در فرمهای
ثبت نام در سایت و از ساعت هشت صبح تا  12و نیز ساعت  16تا  19با ارائه کد ملی و کد رهگیری صورت
میگیرد.
مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه مجموع نهالهای
درخواســتی در هر ثبت نام برای هر شــهروند دو اصله است ،گفت :ســال گذشته برای اولین بار دو خدمت
تحویل نهال درب منزل و کاشت آن به شهروندان ارائه شد که با توجه به استقبال خوب ،امسال نیز این دو
مورد در صورت درخواست شهروندان انجام میشود.
وی با بیان اینکه در صورتی که شــهروندان تمایل داشــته باشند میتوانند پس از مطالعه شرایط و وارد
کردن آدرس دقیق ،نهال ثبت نامی خود را درب منزل دریافت کرده و یا توســط عوامل اجرایی ،نهال مورد
نظر در حیاط منزل آنها کاشــته شــود ،اظهار کرد :محل دریافت نهال بر اساس منطقه است که شهروندان
پس از انتخاب دقیق منطقه محل زندگی خود نام محل دریافت را مشــاهده خواهند کرد.
مرتضایی نژاد تصریح کرد :شــعار هفته درختکاری امســال« ،درخت دوستی بنشانیم» که این شعار بر
اساس پویش سراسری درختکاری در کشور است.

طراحی و پیچیدگیهای خاصی که دارد  ،کار بســیار بزرگی است که
کارشناســان و متخصصین کشورمان توانستند برای اولین بار آن را
تولید نمایند .
وی از مجاهدت و همکاری همه تالشگران جبهه صنعت در ذوب
آهن اصفهان که توانســته اند در راستای بومی سازی و تولید دانش
گام بردارند قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد که این حرکتهای

www.daneshpayam.ir

جهادی با جدیت بیشتر دنبال شود .
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور به طور ویژه از غرفه ذوب
آهن اصفهان و نمونه ریل تولید شــده در این شــرکت بازدید نمود و
مرتضی شــیرین پرور مدیر تحقیق و توســعه در خصوص چگونگی
تولید و توانمندیهای ذوب آهن اصفهان در راستای تولید انواع ریل
و به کارگیری آن در خطوط ریلی کشور مطالبی را ارائه نمود .

کیف پول الکترونیکی شهرداری اصفهان (اصکیف)
رونمایی شد

بــا حضــور مســئوالن شــهری و
دســت اندرکاران ،از پلتفــرم کیف پول
الکترونیــک شــهروندی و اپلیکیشــن
موبایلــی با عنــوان "اصکیف" به عنوان
کیفی هوشمند برای انجام تراکنشهای
شــهری در حوزههای مختلف ترافیک،
عــوارض خــودرو ،شهرســازی و ....
رونمایی شد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای
شــهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی
در آئین رونمایی از زیرســاخت کیف پول
شــهرداری اصفهان (اصکیف) با اشــاره
به اینکــه یکی از هفت محــور مدیریت
شــهری اصفهان تحقق شــهر هوشمند
بود ،اظهــار کــرد :امیدواریــم بتوانیم
فضایی ایجــاد کنیم تا فناوری اطالعات
بــه روز شــود و فعالیتهــای خوبی در
عرصه شهر هوشمند صورت گیرد.
وی ادامه داد :شــهر هوشمند اهداف
مختلفی دارد و ما در این راســتا به دنبال
کاهش هزینهها و صرفه جویی هســتیم.
همچنیــن میتوان با شــهر هوشــمند
سرگرمیهایی برای شــهروندان ایجاد
کرد.
شــهردار اصفهان تصریــح کرد :باید
همزمان با پیشــرفت تکنولوژی شــهر
را بــه جلــو ببریم که ما در ایــن زمینه از
ســال گذشــته ،قراردادهایی را در زمینه
«ای وی ال» و «ای اف ســی» با شرکت
صاایران منعقد کردیم تا سیســتم حمل و
نقل عمومی شهر ،هوشمندتر شود و مثال
شــهروندان در خصوص زمان رســیدن
اتوبوس بعدی و  ...اطالع داشــته باشند.
وی با بیــان اینکه این فعالیتها برای
اســتفاده بهینــه شــهروندان از خدمات
شــهری انجام میشود ،گفت :سامانه ای
کــه امروز در حوزه کیف پول الکترونیکی
رونمایی شد بر اســاس تکنولوژی نوین
ساخته شــده و ما برای ارائه بهتر خدمات
شــرکت "به پرداخت ملت" را که در این
زمینه توانمند است ،انتخاب کردیم.
نوروزی بــا تاکید بر اینکــه فناوری
اطالعات شــهر هوشمند باید به روز باشد
تا شــهروندان هم به روز باشــند ،اظهار
کرد :شــهروندان باید حضوری قوی در
هوشمندی شهر داشته باشند چراکه شهر
برای شهروندان هوشمند میشود و عضو
اصلی در شهر هوشــمند ،انسان است .از
همین رو الزم است معاونت برنامه ریزی
شــهرداری اصفهــان آموزشهای الزم
شــهروندی را در زمینه شــهر هوشمند
ارائه کند.
ارائه خدمات اتوبوســرانی تا
اردیبهشت ســال آینده متحول
میشود
در ادامه این مراسم ،مرتضی طهرانی،
معــاون مالــی – اقتصادی شــهرداری
اصفهــان اظهــار کرد :ابــزار کیف پول
الکترونیکی ،در کشــورهای پیشــرفته
برای استفاده آســان مردم در استفاده از
خدمــات به کار میرود که امیدواریم این
امکان در شــهر اصفهان بتواند به خوبی
به کار رفته شود.
وی ادامــه داد :همچنین با قراردادی
که شهرداری اصفهان با شرکت صاایران
منعقد کرده ،تحولــی در کنترل اقدامات
اتوبوسرانی و تســهیل رفت و آمد انجام
میگیــرد .در صورت اجرایی شــدن این
قــرارداد ،تا اردیبهشــت مــاه این طرح
هم رونمایی شــده و مورد اســتفاده قرار
میگیرد.
معاون مالی – اقتصادی شــهرداری
اصفهــان بــا اشــاره بــه رونمایــی از
اصکیف ،گفــت :در این زمینــه رقابتی
بین کالنشــهرها وجــود دارد و اصفهان

در این زمینه جزو اولینهاســت .از همین
رو از اصفهان ایــن انتظار وجود دارد این
ابــزار را به خوبی مدیریــت کند و انتظار
اســت شهروندان هم از این وسیله به نحو
شایسته استفاده کنند.
وی تصریح کرد :بــرای جلوگیری از
تبعیــض از همه شــرکتهایی که قادر
به ارائه چنین خدماتی باشــند ،اســتعالم
کردیم و بهترین و مناســب ترین شرکت
یعنی شرکت «به پرداخت ملت» انتخاب
شد .البته اگر شــرکت یا موسسه دیگری
خدمــات بهتر و ارزان تــری را ارائه کند
با آنها هــم وارد مذاکره خواهیم شــد و
از خدمــات آنها اســتفاده خواهیم کرد.
طهرانی افزود :بنای ما رقابت است و اگر
شــرکتی خدمات بهتر و ارزان تری ارائه
کند ما با همــان طرح را محقق میکنیم.
هدف ما از این اقدامات ارائه خدمات بهتر
و ارزان تر به شهروندان اصفهانی است.
 4.8میلیــون قطعــه کارت
شــهروندی در اصفهان توزیع و
صادر شده است
نــادر آخونــدی ،مدیــرکل درآمــد
شــهرداری اصفهان نیز در ادامه با اشاره
به اینکه در مولفههای شــهر هوشــمند،
حکمروایی هوشــمند ،شهروند هوشمند،
اقتصاد هوشمند ،محیط زندگی هوشمند،
حمل و نقل و انرژی هوشمند تعریف شده
و ما به دنبال توزیع عادالنه منابع شهرها
بین شــهروندان هســتیم ،اظهار کرد :تا
ســال  2050حدود  80درصد جمعیت در
کشورهای توسعه یافته در شهرها ساکن
میشــوند و این آمار در کشورهای رو به
توسعه حدود  60درصد است.
وی افزود :اگر بتوانیم اطالعات و آمار
را در ســرویس دهی به مردم احصا کنیم
شرکت اتوبوســرانی میتواند به صورت
هوشــمند با تعداد محــدودی خودرو که
در اختیار دارد بــه خوبی به مردم خدمت
رسانی کند.
مدیرکل درآمد شــهرداری اصفهان
با اشــاره به مدیریت پول خرد در ســطح
شــهر ،گفت :بــا ایجاد یکپارچه ســازی
پرداختهای الکترونیکی شهرها از سال
 89کارگروهی متشــکل از معاونتهای
مختلف شهرداری و سازمانهای مرتبط،
به نام کارگروه  ITSشهرداری اصفهان
تشــکیل شد و از سال  91اصفهان کارت
به عنوان یک برند شکل گرفت.
وی افــزود :امروز بــه همت مدیریت
شــهری و «پی اس پی (شرکت خدمات
پرداخــت )» کــه گفته میشــود از نظر
خدمات در ســطح خاورمیانه اول است،
توانســتیم اصفهان کیف را شکل دهیم تا
از حالت بلیت کاغذی که در گذشته وجود
داشت بتوانیم به سمت ابزار موبایلی پیش
برویم .آخوندی افزود :هســته مرکزی
این طرح ،شــهرداری اصفهان ،شرکت
بــه پرداخت ملــت و شــرکت اصفهان
کارت اســت و بانکهای ملت و ملی هم
بانکهــای عامل ما به شــمار میروند.
وی با بیان اینکــه پذیرندههای اصفهان
کارت روز به روز در حال گسترش است و
سازمانهای خارج از شهرداری همچون
استانداری ،دانشگاهها و سایر سازمانها
به اصفهان کارت متصل شــده اند ،گفت:
ســازمان فاوای شهرداری و شرکت نیک
اندیش هم در زمینه زیرســاخت اصفهان
کارت و اصفهان کیف ،فعال اند.
مدیرکل درآمد شــهرداری اصفهان با
اشــاره به وضعیت فعلی اصفهان کارت،
افزود :ما در دوالیــه اعتباری به صورت
آنالین و آفالین سرویس دهی میکنیم.
همچنیــن حــدود  9هــزار پذیرنده در
قســمت آفالین و  150هزار پذیرنده در

بخش آنالین داریم.
وی تصریح کــرد :حدود  900جایگاه
خدمــات شــارژ را در بخــش آفالین در
شــهر اصفهان انجام میدهند و خدمات
اعتباری هم به صــورت متمرکز در دفتر
اصفهان کارت انجام میشــود .آخوندی
با اشــاره به انواع کارتها در شهرداری
اصفهــان اظهــار کــرد :کارت منزلت،
کارت طالیــی ،کارت پرســنلی و کارت
شهروندی از انواع این کارتهاست.
وی با اشــاره به اینکــه تاکنون 4.8
میلیون قطعه کارت توزیع و صادر شــده
اســت ،گفت 130 :هزار مورد آن با نام و
مابقی بی نام اســت و روزانه حدود 750
هزار تراکنش صورت میگیرد که با طرح
اصکیف افزایش خواهد داشــت.مدیرکل
درآمد شهرداری اصفهان ادامه داد2.2 :
میلیــون کارت فعال داریم به این معنا که
حداقل یک بار از کارت اســتفاده شــده
است.
وی با اشاره به اینکه سعی ما این بوده
کار به صورت انحصاری انجام نشــود و
از خدمات مختلف بهــره بگیریم ،گفت:
در این زمینه شــرکای تجاری متعددی با
شــهرداری همکاری میکنند که حمایت
از تولیدکننده داخلی سرلوحه کار ما بوده
است.

یکپارچگــی در ابزارهــای
پرداخــت از ویژگیهای اصکیف
است
همچنیــن گلی ،مدیرعامل شــرکت
اصفهان کارت ،اظهــار کرد :امیدواریم،
امســال با همــکاری شــرکت صاایران
و کارگــروه «ای وی ال» و «ای اف
سی» در شــهرداری اصفهان تجهیزات
اتوبوســرانی فعــال شــده و بتوانیــم
زیرســاختهای جدیــد مانند اصکیف را
در این حوزه بهره برداری کنیم.
وی ادامه داد :یکپارچگی در ابزارهای
پرداختی یکی از سیاســتهای معاونت
مالی – اقتصادی شهرداری اصفهان بود
که ما سعی کردیم در این کار آن را لحاظ
کنیم تا پذیرندههای مختلف هرجایی که
هســتند بتوانند با یک کارت یا ابزار ،انواع
تراکنشها را انجام دهند.
مدیرعامــل شــرکت اصفهان کارت
تصریــح کــرد :ایجــاد ســهولت برای
شهروندان و استفاده از پتانسیل «پی اس
پی»های مختلف از دیگر سیاســتهای
ما در طراحی این کار بوده اســت که البته
هرچند شــرکت به پرداخــت ملت« ،پی
اس پی» اصلی ما به شــمار میرود اما از
سایر شرکتها هم استفاده شده است.
وی بیان کــرد :امیدواریم با همکاری
معاونتهــای مختلــف شــهرداری
ارتباطــات ســامانه ای در ســامانههای
شهرســازی ،ترافیک ،پارک حاشیه ای،
عوارض خودرو ،پروفایل شــهروندی ،را
ارتقا دهیم تا شهروندان بتوانند با هر ابزار
تراکنش انجام دهند.
گلی افزود :اصکیف نرم افزاری اســت
کــه از طریق گــوگل پلی یــا کافه بازار
قابلیت دانلود دارد و مشــابه بســیاری از
اپلیکیشــنها یک سری خدمات عمومی
و برخی خدمات ویژه شــهرداری را ارائه
میدهد.
وی اظهــار کرد :کیف پــول میتواند
رمز دار و بدون رمز باشــد تا شــهروندان
هم از بابت امنیت آن دغدغه ای نداشــته
باشد.
کیف پول شــهرداری اصفهان
در ســایر شــهرها قابل استفاده
است
در ادامه ،خلیلی ،مدیرعامل شــرکت
به پرداخــت ملت ،با اشــاره بــه اینکه
تکنولوژی باید خود را به هوشمندســازی
شــهرها برســاند ،اظهار کــرد :با آمدن
اینترنت « 5جی» مفهوم هوشمندسازی
اقتصادی تر خواهد شد.
وی ادامه داد :شــرکت بــه پرداخت
ملت ،یکی از شــرکتهای حوزه فناوری
اطالعات اســت که بیش از شش میلیارد
تراکنــش در ســال دارد و بــه عنــوان
بزرگترین «پی اس پــی» در خاورمیانه
و ایران به شمار میرود.
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تصویب بودجه  6هزار میلیارد تومانی
شهرداری

شهردار اصفهان در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با
بیان اینکه 6هزار میلیارد تومان بودجه سنگینی است زیرا از دو هزار و 800میلیارد تومان به
اینرقمرسیدهایم،اظهارکرد:اینبودجهباحمایتشورایشهربهتصویبرسیدوامیدواریم
باهمکاریشورا،مدیرانوکارکنانشاهدتحققبودجهباشیم.
بهگزارشادارهارتباطاترســانهایشــهرداریاصفهــان،قدرتالهنوروزیبرنامه
شهرداری را برای سال جاری تحقق کامل بودجه ذکر کرد و افزود :در صورت فراهم بودن
شرایط مانند  6ماهه نخست امسال ،امکان افزایش تحقق بودجه وجود داشت اما به دلیل
حوادث آبان ماه این امر میسر نشد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در شهرداری به دلیل عدم وجود مجوز برای جذب نیرو،
"عنوان ســازی" وجود داشته است ،تاکید کرد :در نظام اداری پنج نوع قرار داد وجود دارد و
این در حالیست که شهرداریها ۹عنوان قراردادی دارند.
شــهردار اصفهان در ادامه با بیان اینکه پروژههای کشــور به پروژههای ملی و محلی
تقسیمبندیمیشود،گفت:دراصفهانهمبرخیازپروژههافراشهریاست،درخصوص
حلقه حفاظتی دو مرحله با وزیر راه و شهرســازی صحبت شد ،استانداری تنها میتواند در
خصوص نوع طراحی کمک کند زیرا امکان کمک کردن از نظر مالی از سوی این نهاد به
شهرداری وجود ندارد.
وی با اشــاره به آخرین وضعیت ایستگاههای خط دو مترو اصفهان ،تاکید کرد :شش
ایستگاه از این پروژه بین ۴۰تا ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
افزایش۳۰درصدحقوقومباحثرفاهیکارکنانبامصوبهفوقالعاده
جذب
رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان نیز ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری ،اداره کل
ارتباطاتواموربینالملل،سازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیوخدماتشهریشهرداری
بابت اجرای برنامههای مربوط به دهه فجر و آذین بندیهای مربوط،اظهار کرد :با توجه
به همزمان شدن ایام دهه فجر امسال با چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی برنامهها به
گونهای بود که هم حرمت این ایام حفظ و هم برنامههای دهه فجر به خوبی برگزار شد.
علیرضانصرهمچنینازبرگزاریبرنامهفرهنگی"شــباصفهاندرتبریز"قدردانی
کرد و افزود :اخبار حاکی از استقبال خوب مردم تبریز از این برنامهها بوده است ،پخش این
برنامه از صدا و سیمای تبریز هم جای قدردانی دارد.
ویبابیاناینکهبرنامهریزیخوبیبرایزیباســازیوپیرایششــهربرایاسفندماه
امسال تدارک دیده شده اســت ،تصریح کرد :امیدواریم در اجرای این برنامهها نهادهای
متولیموفقباشندوشرایطبهگونهایباشدکهشهرهمبرایشهروندانوهمگردشگران
قابلقبولباشد.
نصر اصفهانی ضمن تاکید بر صرفه جویی در هزینههای زیباسازی شهر ،افزود :باید در
این زمینه تا جایی که امکان دارد صرفهجویی داشته باشیم.
رئیسشورایاسالمیشهراصفهانبابیاناینکهدربودجهامسالدرخصوصمباحث
رفاهی کارکنان شــهرداری اتفاقات خوبی رخ داد و شــاهد افزایش خوبی در امور رفاهی
بودهایم ،تاکید کرد :مصوبه افزایش ۳۰درصد فوقالعاده جذب در هیئت وزیران را داشتیم؛
امیدوارم این افزایش در حقوق و مباحث رفاهی بتواند منجر به اتفاقات خوبی در شهرداری
اصفهان شــود .وی ضمن اشــاره به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی در جمعه هفته جاری ،گفت :میتوان فضای بهتری را برای حضور بیشتر مردم در
انتخاباتفراهمکرد؛الزماستدراینشرایطازحقخوددرراستایتعیینسرنوشتاستفاده
کنیمتانمایندگانیشایستهواردمجلسشوند.
 3هزار نفر ساعت کارشناسی برای تدوین بودجه
نصراصفهانیبابیاناینکهامروزبودجهشهرداریدرکمیسیونهایتخصصیوجلسه
تلفیق شــورای شهر اصفهان به تصویب نهایی میرســد ،تاکید کرد :حدود سه هزار نفر
ســاعت در تدوین بودجه وقت صرف شده است ،در نهایت دقت و سعهصدر و تالش همه
همکاران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر کمیســیون تلفیق ،بودجه سال  ۹۹شهر را نهایی
کرد .رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط
شهرداری افزود :منابع درآمدی شهرداری پنج هزار و ۱۲۰میلیارد تومان و بودجه سازمانها
 ۷۲۰میلیارد تومان بوده است که بر اساس بررسی در کمیسیون تلفیق ۸۸ ،میلیارد تومان
درمنابعشهرداریودرسازمانهایکمیلیاردتومانتغییر،اعمالشدهوبودجهبررویمرز
ششهزار میلیاردتومانبستهشدهاست.
وی ادامه داد :از محل تخصیص اوراق مشارکت برای حمل و نقل عمومی  ۹۰دستگاه
اتوبوسخریداریشدهکهازاینتعداد۴۰دستگاهتاپیشازایامنوروزواردناوگاناتوبوسرانی
میشودو ۵۰دستگاههمتاپایاناردیبهشتسال ۹۹بهشهراصفهانتحویلدادهمیشود.

سرویس مدارس و تاکسیهای شهر
ضدعفونی میشود
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه  9هزار
ســرویس مدرسه در شهر اصفهان  72هزار دانش آموز را جابجا میکند و  23هزار
تاکســی زرد در شهر تردد دارد ،گفت :برای مقابله با شیوع احتمالی ویروس کرونا
بین دانش آموزان ،مســافران و رانندگان ،همه ســرویس مدارس شهر اصفهان و
تاکسیها ضدعفونی میشود.
به گزارش جام جم اصفهانهادی منوچهری با اشــاره به اینکه اقدامات مقابله
ای برای کنترل شــیوع ویروس کرونا در مجموعه تاکسیرانی شهرداری اصفهان
در دو بخش آموزشی و عملیاتی اجرایی میشود ،اظهار کرد :بخش آموزشی فعال
شده است و در همین راستا پیامهای آموزشی در شبکههای اجتماعی و به صورت
پیامک برای رانندگان ارسال شده است.
وی ادامــه داد :در بخــش عملیاتی هــم فراخوانی برای آمــوزش رانندگان
سرویسهای مدارس اعالم میشود تا اساتید متخصص در زمینه بهداشت ،موارد
ایمنی و بهداشــت و نحوه ضدعفونی کردن سرویسهای مدارس را به رانندگان
آموزش دهند.
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان تصریح کرد :ضدعفونی
ســرویسهای مدارس شــهر اصفهان باید دو بار در روز ،یک بار قبل از سرویس
گیری و یک بار بعد از پایان کار انجام شــود.

آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد
تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم
		
از بازگشت شاه درین طرفه منزلست
آهنگ خصم او به سراپرده عدم
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طراحی و ساخت عرضسنج لیزری در واحد نورد گرم
فوالد مبارکه

برای اولیــــــن بـــار دستــــــگاه عرض
سنج لیزری با توان اندازه گیری اسلب داغ به دست
توانمند کارشناسان مکانیک ،برق و اتوماسیون و
ابزار دقیق فوالد مبارکه طراحی و ســاخته شده و
بــا موفقیت در خط نورد گرم مــورد بهره برداری
قرار گرفت.
علی حاجیاننژاد ،مدیر ناحیۀ نورد گرم فوالد
مبارکــه ضمن تأیید این خبــر گفت :توان باالی
تیم مهندســی فوالد مبارکه به ویژه مهندســان
بلندهمت نورد گرم باعث افتخار و غرور است.
وی افــزود :ضخامت ســنج مذکــور که کار
طراحــی ،ســاخت و نصب آن به دســت توانای
کارشناسان داخلی انجام شــد ،بعد از قفسههای
فینیشــینگ نصب گردید و هم اکنون با موفقیت
در حال بهره برداری اســت .ساخت عرض سنج
لیزری کــه توانایی اندازه گیــری عرض تختال
خروجــی از کورههای پیش گــرم در دمای باال
را دارد ،نویدبخش دســتیابی بــه مو فقیتهای
ارزشمندتر و باعث افتخار ناحیۀ نورد گرم و فوالد
مبارکه است.
کارشناس تعمیرات سیستمهای اندازه گیری
نورد گـــــــرم نیز در ایــــــن خصــــوص
افزود :دســتگاههای اندازه گیری نقش بســیار
مهمی در سیســتم اتوماسیون ایفا میکنند .در هر
قســمت از خط نورد گرم متناســب با مشخصات
محصول ،محاسبات انجام میشود و تجهیزات با
این محاســبات کنترل میگردند .به عنوان مثال،

فاصــــــلۀ بین فکهای ساید گایدها متناسب با
عرض محصول تنظیم میشــوند؛ لذا اندازه گیری
عــرض محصول در چندین قســمت از خط نورد
گرم انجــام میپذیرد .طــول و ضخامت تختال
در خــط نورد گرم ثابت ،ولی عرض متناســب با
سفارش مشــتری متغیر است و امکان دارد در اثر
اشتباهات انســانی ،تختال اشتباه وارد خط تولید
شــود .اگر عرض بیشتر از مقدار برنامه ریزی شده
باشــد ،باعث گیرکردن در تجهیزاتی مثل ســاید
گایدها میشــود .اگر کمتر باشد نیز تأثیرات منفی
در عملکرد ماشین آالت میگذارد.
حسن اصغری پور با تأکید بر اینکه عرض سنج
نقش مهمی در افزایش دقت تولید ورق حین نورد
دارد ،ادامه داد :در خروجی کورههای پیشــگرم و
ورودی نورد مقدماتی نیاز است که عرض و میزان
انحراف از مرکز تختال کنترل شود.
اصغری پور خاطرنشان کرد :عالوه بر مزایای
یادشــده با اســتفاده از اطالعات به دست آمده از
عرضســنج میتوان موقعیت تختال در خروجی
کورههــا را اصالح کرد .ضمن اینکه هدفگذاری
و به ثمر رساندن این قبیل پروژهها ،نتیجۀ همدلی
و مشارکت افراد متعدد با تخصصهای گوناگون
است .شایسته اســت در اینجا از همۀ همکاران،
ازجمله همکاران گرامی در تعمیرات سیستمهای
اندازه گیری نورد گرم ،کنترل پروسس ،تعمیرات و
تولید نورد مقدماتی ،کورههای پیشگرم ،تعمیرات
بــرق تکمیل نورد گــرم و تعمیــرگاه مرکزی و
حمایتهای مدیریت ناحیه قدردانی کنیم.
در همیــن خصــوص غالمرضــا خلیلــی،
کارشــناس کنترل پروســس نورد گرم نیز اظهار
داشــت :باال بودن عرض تختال نسبت به عرض
نامی باعث وارد شــدن فشــار بیش ازحد به ساید
گایدها و  Edgerمیشــود و نهایتا در صورت
عبور از آن به دلیل کاهش عرض زیاد ،سر تختال
بیــش ازحد باال میآید و به تجهیزات بعدی مانند
رمپهای پوستهشــویی آسیب وارد میگردد که
باعث توقف خط تولید خواهد شد و با اندازهگیری
عرض میتوان ازاینگونه توقفات جلوگیری کرد.

جایزه «جمالزاده» باید نمایانگر هویت ادبی اصفهان باشد

برگزیده دوره نخست جایزه جمالزاده در بخش
اصفهان گفت :ساختار گزینش آثار و داوریها باید
در جایزه جمالزاده نمایانگر هویت و روح اصفهان
به عنوان شــهری برخــوردار از تاریخ و فرهنگی
غنی بویژه در حوزه ادبیات داستانی باشد.
به گزارش ســتاد خبری جایزه جمالزاده ،رضا
مختــاری که از اواخر دهه هفتــاد در اصفهان در
زمینه داســتان به عنوان موســس و دبیر انجمن
داستاننویســان اصفهان فعالیت داشــته ،تعلق
خاطــرش به اصفهــان را تنها دلیل شــرکت در
دوره نخســت جایزه جمالزاده میدانــد و معتقد
اســت اصفهان نه تنها یک جغرافیای طبیعی که
یک جغرافیایی ریشــهدار فرهنگی اســت و وقتی
رویدادی ادبی مدعی نمایندگی اصفهان میشود،
بایــد روح اصفهان بر آن حاکم باشــد و مختصات
داستان نویسی اصفهان در آن دیده شود.
نویســنده مجموعه داستان "سیامین حکایت
سیتا" با اشــاره به اینکه اصفهانیها محور اصلی
داستان نویســی مدرن ایران در دهه  ۴۰بودهاند؛
تا حدی که میتــوان به "گفتمان ادبی اصفهان"
قائل بود ،افزود :با در نظر گرفتن چنین پیشینهای،
جشنوارهای داستانی که میخواهد نام در اصفهان
را به خود بگیــرد ،باید روح اصفهان در آن جریان
داشته باشــد .چنانکه مثال جشــنواره فیلم کن از
اســکار متفاوت است؛ در یکی مولفههای هنری و
فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد و در دیگر صنعت
ســینما؛ هر کــدام از این جشــنوارهها با انتخاب
آثارشــان پیامی به ما درباره نگاهشــان به سینما

میدهند.
وی ادامه داد :ســوال این اســت کــه جایزه
جمالزاده چه پیامــی به فضای فرهنگی میدهد؟
من معتقدم باید سبک و حال و هوای آثار برگزیده
در جایزه جمالزاده و شــیوه داوریها بر اســاس
ماهیت ادبی اصفهان باشــد .درواقع خروجی این
جشنواره باید با اصفهان یا هویت داستانی داستان
اصفهان همخوانی داشــته باشد و جایزه جمالزاده
جایزه اصفهان باشد.
مختــاری کــه موســس و ســردبیر ماهنامه
ایرانشناســی ســرزمین من نیز بوده ،ضمن اشاره
به ایــن موضوع که میتوان برای اصفهان میراث
داســتانی قائل شد ،اظهار داشت :وظیفه فراموش
شــده چنین فراخوانی حفظ و توســعه این میراث
ادبی اســت به همان اندازه که حفظ میدان نقش
جهان مهم است و لذا خروجی جشنواره باید با یک
رخداد مشابه در رشــت ،بوشهر  ،مشهد یا کرمان
متفاوت باشد.
گفتنی اســت؛ بخش اصفهان این جایزه مانند
سال گذشــته شــامل دو بخش داســتان کوتاه
اصفهان و ناداستان اصفهان است و بخش آزاد نیز
شامل داســتانهایی با درون مایه و مضامین آزاد
محصول کار خالق نویسندگان است.
مهلت ارســال آثار به این جایزه تا  25فروردین
ماه  99اســت که عموم عالقهمنــدان میتوانند
بــرای دریافت فــرم ثبت نام جایــزه جمالزاده و
دریافت اطالعات بیشتر به سایت جایزه به نشانی
 Jamalzadehaward.irمراجعه کنند.
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برگزاری همایش یادگیری از بزرگان حوزۀ نگهداری و تعمیرات

همايش يادگيري از بزرگان حوزة نگهداري
و تعميرات با برنامهريزي واحد آموزش و توسعة
منابعانســانيوهمکاريدفترفنينگهداريو
تعميرات شرکت و با هدف به اشتراک گذاشتن
تجارب ،روز چهارشــنبه سي ام بهمن در محل
برگزاري همايشهاي واحد آموزش برگزار شد.
بــهگزارشخبرنگارجامجــماصفهان:در
بخش نخســت اين همايــش ،عباس اکبري
محمدي معاون نيروي انســاني فوالد مبارکه،
ضمن قدرداني از زحمات مديران و بنيانگذاران
فوالدمبارکهدرهمةبخشها،بابرشماريبرخي
چالشهاي صنعت فوالد کشــور گفت :تغيير
نسل مديريت و کارکنان فوالد مبارکه و استفادة
حداکثري از تجارب همــة مديران و کارکنان
بازنشسته براي اين شرکت يک ضرورت است.
وي از مديران و کارکنان بازنشســته به عنوان
سرمايهوگنجينههاييارزشمنديادواضافهکرد:
بدون شک شــرکت به استفاده از تجارب همة
اين عزيزان نيازمند اســت .بايد به خاطر داشته
باشــيمکهفوالدمبارکهبرايتماماينعزيزان
ســرمايه گذاري کرده و امروز هريک از آنان به
سرمايهاي ارزشمند تبديل شدهاند و نبايد ناديده
گرفته شــوند.با استفاده از تجارب نسل قبل و با
اتکا 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 حرکت به سمت استفاده از تکنولوژيهاي
جديــدديجيتال،هــوشمصنوعيواينترنت
اشيا است .اين مباحث بهزودي شرکت را مانند
موجي عظيم و فراگير در بر خواهد گرفت .يکي
از تفاوتهاي امروز با گذشته در همين امر است.
تغييراتامروزه تدريجينيســتوبايدآمادگي
الزم را براي مواجهه با آن داشــته باشيم.هدف
از برگزاري اين همايش کم کردن فاصلة نسل
قديموجديدنيرويانســانيشرکتاست.بايد
از تجارب بزرگان اســتفاده کنيم و تشکلهاي
تخصصي و اتاق فکرهايــي ترتيب دهيم که
خروجي آنها پيشبيني صورت مســئلههاي
شــرکت و ارائه راه حلهاي مناســب براي آنها
باشــد.تماميبازنشســتگانفوالدمبارکه،به
ويژه همکاراني که در دوران ســاخت و ابتداي
بهرهبــرداري ايفاي نقش کردهاند ،در شــکل
گيري فوالد مبارکه نقش اساســي داشته اند.
فوالد مبارکه به دســت اين افراد ســاخته شده
اســت؛ فرهنگ جاري در اين شرکت به دست
اين عزيزان بنيان نهاده شده و امروز به صورت
امانت به دســت ما رسيده است .ضروري است
در فواصــل زمانــي برنامهريزي شــده ،اين
بزرگمردان را در چنين همايشهايي مالقات
کنيم و بستري فراهم سازيم تا از تجربه و دانش

آنها در پروژههاي مختلف و براي ارتقاي فوالد
مبارکهاســتفادهکنيم.محمدرجاييمديردفتر
فنــي نگهداري و تعميرات هــدف از برگزاري
اين همايش ،اوال تکريم مديران اســبق فوالد
مبارکه ،و ثانيا فراهم کردن بستري براي انتقال
تجارب آنها به نســل جديد است .همة مديران
و کارکنان پيشــين فوالد مبارکه به سهم خود
در بهره برداري و توليد پايدار اين شرکت نقش
داشــته اند .تداوم توليد در فوالد مبارکه نتيجة
وجود پيريزي استوار و درستي است که مديران
اسبق سنگ بناي آن را گذاشتند .بر اين باوريم
که هنوز جا دارد از مديران ســابق ياد بگيريم و
کســب تجربه کنيم.کاظمــي مدير آموزش و
توســعةمنابعانسانيباتوجهبهتحوالتسريع
در محيط کســب و کار فوالد و وجود تحريمها
و از آنجا که فوالد مبارکه در حال جوان شــدن
و تغيير نســل اســت ،براي اينکه نسلجديد با
مشــکالت جدي مواجه نشود ،ضروري است
تا خبرگان حوزههاي مختلف به ميدان بيايند و
تجاربشان را در اختيار نسل جديد قرار دهند.بر
اين اساس ،يادگيري از بزرگان فوالد مبارکه در
حوزههاي مختلف و همچنين تجليل از ايشان
را در دســتور کار واحد آموزش قرار دادهايم ،زيرا
بايد از نظر دانش فني بين نســل جديد و قديم
ارتباط برقرار شود.فوالد مبارکه با برنامة احداث
نورد گرم  2در آستانة گام دوم دوران ساخت خود
است؛ از اين رو چنين برنامههايي ميتواند حل
موانع و چالشهاي احتمالي شرکت را تسهيل
کنــد .همچنان کــه مديرعامل شــرکت نيز
همــواره بر اين راهبرد و اســتفادة حداکثري از
ظرفيتهاي دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان
تأکيد داشــتهاند .قدر مســلم اينکــه دانش و
تجربة بازنشســتگان ،استفاده از ظرفيتهاي
دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان و نيروي
جوان و مستعد شــرکت اين سه ضلع را کامل
خواهدکرد.

دکتر علیرضا آجدانی عنوان کرد؛

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

دکتر علیرضا آجدانی رئیس بیمارستان
شــهید مطهری در خصــوص اقدامات
پیشگیرانه این مرکز درمانی برای مقابله با
بیماری کرونا و آمادگی جهت مواجه شدن
با موارد مشــکوک و همچنین شایعات بی
اســاس به خبرنگار ما توضیحاتی داد که
در پی می آید :
وی گفت  :به دنبال مشــاهده مواردی
از افــراد مبتال به کرونا در کشــور  ،بازار
شــایعات و حرف های غیرعلمی داغ شده
اســت  .لذا از همه همکاران درخواســت
مــی کنم که اطالعــات معتبر را از مراکز
رســمی دریافت کنند  .خوشــبختانه در
این راســتا بیمارستان شــهید مطهری
پیشــگام بوده اســت و سرشماره ای را به
ایــن امــر اختصاص داده اســت  .بر این
اساس با ارســال کلمه کرونا به سرشماره
 50001040005اطالعات الزم و معتبر
دریافت می گردد .
دکتر آجدانی اظهار داشت  :بیمارستان
شهید مطهری به عنوان بیمارستان ایمن

با شرکت درنمایشــگاه ایمنی و بهداشت
اصفهــان قبــل از بقیه بیمارســتان ها
اقدامات پیشــگیرانه را برای این بیماری
آغاز نمــود که در این راســتا یک برنامه
آموزشــی در محل نمایشگاه و بیمارستان
اجــرا گردید  .متاســفانه ایــن آمادگی
زودهنگام که یک نکته ارزشــمند است ،
باعــث به وجود آمدن شــایعاتی مبنی بر
بستری شدن افرادی مشکوک به بیماری
کرونا در این بیمارســتان شــد که خبری
نادرست می باشــد و در حال حاضر هیچ
بیمــار مبتال به کرونا در این بیمارســتان
بستری نیست .
وی افــزود  :خوشــبختانه اقدامــات
پیشــگیرانه در بیمارستان شهید مطهری
قبل از مشــاهده افراد مبتــا به کرونا در
ایران آغاز شــد  .در این راســتا بخشی را
کام ً
ال بــه صورت آماده بــاش و رزرو در
بیمارستان شــهید مطهری برای بیماران
تب دار و مشکوک به کرونا آماده نمودیم .
در بخش ورودی اورژانس هم بیماران به

دو بخش جداگانــه بیماران تب دار و غیر
تــب دار تفکیک می شــوند تا اگر خدای
ناکرده موردی مشــاهده شــود  ،آمادگی
الزم برای واکنش داشته باشیم .
رئیس بیمارســتان شــهید مطهری
گفت  :در حال حاضــر باید تمام اقدامات
پیشگیرانه انجام شود و همه مردم باید در
این زمینه نهایت مراقبت را داشــته باشند
و با رعایت بهداشــت فردی و شستشوی
مرتب و مکرر دست ها پیشگیری الزم را
انجام دهند .
بیمارســتان شــهید مطهــری نیز در
خدمــت کلیه مردم منطقه اســت و مردم
مــی توانند بــه تیم درمانی مــا اطمینان
کامل داشته باشــند و بدانند با تمام وجود
در خدمت مردم هســتیم  .خواهش من از
همــه همکاران این اســت که اگر عالئم
مشــکوکی مانند تب یا ســایر عالئم این
بیمــاری را در خــود مشــاهده نمودند از
ماسک استفاده نمایند و به مراکز پزشکی
مراجعه نمایند

ساخت واکسن خوراکی کرونا توسط چینیها

گروهــی از پژوهشــگران
دانشگاه"تیانجین"()Tianjin
در نزدیکی پایتخت چین موفق
به تولید واکسن خوراکی ویروس
کروناشدند.
دانشگاه تیانجین اعالم کرده
که واکســن خوراکی تولید شده
توسط دانشــمندان این دانشگاه
عالوه بر اینکه ضد ویروس کرونا
اســت ،میتواند بــه عنوان یک
درمان بالقوه برای بیماران آلوده
نیز مؤثر واقع شود" .هوانگ جین
های"،یکیازاساتیدایندانشگاه
و سرپرست این پروژه ،،چهار دوز
از واکســن جدید را مصرف کرد
و دچــار هیچ نوع عوارض جانبی
نشده است .دانشگاه تیانجین به
منظور انجام دادن آزمایشهای

بالینی واکســن کرونا به شرکای
تجاری نیاز دارد .برای ســاخت
این نــوع واکســن خوراکی از
"ساکارومایســس ســرویزیه"
(Saccharomyces
کــه
)cerevisiae
مهمترین مخمــر صنعتی برای
تولید محصوالت بیوشیمیایی،
پروتئینهای نوترکیب و پروتئین
تک یاخته اســت ،استفاده شده

اســت .مخمر ساکارومایسس
ســرویزیه که به مخمــر نان نیز
معروف اســت ،به عنوان حامل،
مورد اســتفاده قــرار میگیرد،
پروتئین اسپایک ویروس کرونا
را هــدف قرار میدهد و به منظور
مقابله با ویروس کووید  ،۱۹آنتی
بادیهاییرادربدنتولیدمیکند.
نمونههای اولیه این نوع واکسن
خوراکــی به صورت کپســول،

قرص و دانههای ریز تولید شــده
کهســطحایمنیباالیــیداردو
استفاده از آن بسیار راحت است.
خوشبختانه این واکسن خوراکی
را میتــوان در مقیــاس زیاد و با
سرعت باال تولید کرد.
کارشناسان معتقد هستند که
مصرف این واکســن هیچ گونه
عوارض جانبی ندارد و مشــکل
خاصی برای فرد به وجود نخواهد
آورد.بــا این حــال ،تولید و ثبت
یک واکســن نیازمند طی کردن
مراحل خاصی بوده و الزم است
آزمایشهــای متعــدد در مورد
ایمنیواکســنوتأثیرگذاریآن
صورت بگیرد .پشت سر گذاشتن
ایــن مراحل چندیــن ماه طول
خواهدکشید.

دفترسرپرستیاستاناصفهان:
031 -36637500

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

بسیاری از مفاد کنوانسیون حقوق کودک
مطابق با اصول و قوانین اسالم و شریعت است

به گزارش روابط عمومي دادگســتري
کل اســتان اصفهان :در مراسم افتتاحیه
نشســتی که از  29بهمن لغایت اول اسفند
با حضور قضــات ،متخصصان و صاحب
نظران در حــوزه حقوق کــودک برگزار
میشــود ،محمدرضا حبیبــی رییس کل
دادگستری استان رسیدن به فهم مشترک
در باب قوانین و مقررات حمایت از کودکان
را از اهداف این گردهمایی برشمرد و بیان
داشت :کودکان و نوجوانان به عنوان قشر
آسیب پذیر و حساس و آینده ساز کشور نیازمند توجه و حمایت همه جانبه میباشند
و برگزاری این گونه نشســتها و کارگاههای آموزشی میتواند آثار و نتایج خوبی را
در این حوزه به دنبال داشته و میتوان آینده ای با حداقل جرم با نیروهایی کارآمد را
انتظار داشــت.وی افزود :نظام ما چه در بعد قانونگذاری و چه اجرا و سیستم قضایی
همــواره به حقوق کودک توجه داشــته و آموزههای دینی فقهــی و اعتقادی ما که
برگرفته از شــریعت اسالم ناب محمدی است به موضوع خانواده به عنوان یک نهاد
بنیادین اجتماعی پرداخته اســت و ما خود را جدای از جهان و مسایل مرتبط با حقوق
بشــر نمی دانیم و به مفاد عهدنامهها وکنوانســیونها تا زمانی که مغایرت با اسالم
نداشته باشــد ،پایبند بوده و هستیم.وی خاطرنشان ساخت :ما در دادگستری هدف
گذاریمان در راســتای اجرای مفاد کنوانســیون حمایت از حقوق کودک است لیکن
ایــن امر نیازمند تأمین زیرســاختها و تهیه لوازم اجــرا از جمله تأمین اعتبار جهت
حضور مددکاران و کارشناســان به صورت دائم در دادگاههای مربوطه است.رییس
کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به برخی مواد در قانون آیین دادرسی کیفری
بیان داشــت :در قانون آیین دادرسی کیفری مواد  285تا  287به الزاماتی اشاره دارد
که در راستای حمایت از حقوق کودک میباشد از جمله تشکیل شعب ویژه رسیدگی
به جرایم کودکان و نوجوانان هم در دادســرا و هم در دادگاه و قضاتی با شرایط ویژه
رســیدگی کننده و نیز لزوم احتیــاط همه جانبه در صدور قرارهــای تأمین در این
خصوص و همچنین لزوم تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اطفال و در ماهیت
نیز مواد  88و  95قانون مجازات اســامی که مجازاتهای اطفال را متفاوت باسایر
افراد دانســته و بیشتر در جهت آموزش ،بازسازی و تربیت آنها بیان نموده است .وی
در بخش دیگری از ســخنانش تصریح کرد :اگر بخواهیم به اهداف در جهت داشتن
جامعه ای ســالم نایل شویم بیشتر باید به حمایت اجتماعی از کودکان بپردازیم چرا
که حمایت قضایی صرف ًا یک حمایت منفعالنه محســوب میشود.حبیبی در پایان
خطاب به یونیسف گفت :توقع نه تنها ما و مردم ایران که هر انسان آزاده آن است که
نگاه ســازمانهای حمایتی بین المللی از جمله یونیسف یک نگاه مطالبه گرایانه از
رژیمهایی باشد که به حقوق کودک توجه نمی کنند .

شب فرهنگی زمینهساز همکاری
اصفهان و تبریز در موسیقی شد

مدیر دفتر تخصصی موسیقی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان برگزاری رویداد شب فرهنگی اصفهان در تبریز را سرآغاز همکاری دو
طرف و حضور گروههای موسیقی در این دو شهر دانست.
زهرا شــجاعیمنش درباره نتایج و دســتاوردهای برگزاری نخستین شب
فرهنگی اصفهان در تبریز در بخش موســیقی اظهار داشت 6 :قطعه موسیقی از
مکتب آوازی اصفهان شامل تصنیف و آواز در این برنامه اجرا شد که شامل قطعه
یاد تو بر اساس رنگ استاد کسایی ،آواز ابوعطا ،تصنیف آتش دل ،آواز اصفهان
از صائب تبریزی ،تصنیف به اصفهان رو و رنگ اصفهان از اســتاد شهناز بود که
مورد توجه مردم تبریز قرار گرفت.
وی با اشــاره به دیدار و گفتگو با همتای تبریزی خود در این ســفر افزود:
در این گفتوگو درباره مکتب آوازی اصفهان و همچنین کنســرتهایی که در
هنرسرای خورشید برگزار میشود توضیحاتی ارائه شد.
وی اظهار داشــت :برای همتای تبریزی بسیار جالب بود که در اصفهان دفتر
تخصصی موســیقی وجود دارد که هر پنجشــنبه و جمعه و همینطور در طول
هفته به برگزاری کنســرت در هنرسرای خورشید میپردازد که این اتفاق هنوز
در تبریز رخ نداده است.
مدیر دفتر تخصصی موسیقی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان ادامه داد :در این دیدار درباره مکاتب موســیقی تبریز از جمله مکتب تار
گفتوگو شد که اســتاد غالمحسین بیگجهخانی پایهگذار آن بوده و همچنین
متوجه شدم که موسیقی تبریز در خارج از کشور با استقبال زیادی مواجه میشود
و نوازندگان و موســیقیدانان تبریزی بیشــتر در جشنوارههای خارجی شرکت
میکنند و مقامهایی نیز در جشــنوارههای ایتالیا ،آلمان و ســایر کشورها کسب
کردهاند.شجاعیمنش گفت :دلیل این موضوع این است که بسیاری ،موسیقی
آذری را موسیقی محلی و به نوعی موسیقی مقامی محسوب میکنند و استقبال
از این موســیقی در خارج از ایران بیشتر از داخل کشور است.
مدیر دفتر تخصصی موسیقی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان تصریح کرد :برگزاری نخستین شب فرهنگی اصفهان در تبریز سرآغاز
ایــن حرکت بود و پس از بررســی نقاط ضعف و قوت ،قطعــ ًا در رویداد بعدی
پرقدرتتر شرکت خواهیم کرد.
گفتنی است؛ نخستین رویداد شبهای فرهنگی اصفهان با چشمانداز اقامه
گفتوگومندی بر اســاس توســعه صنایع خالق و گردشگری به همت معاونت
فرهنگی شــهرداری اصفهان  24بهمن در پردیس سینمایی قدس شهر تبریز
برگزار شــد و قرار است شــهر اصفهان نیز مرداد سال آینده و همزمان با سالروز
صدور فرمان مشــروطیت و روز تبریز میزبان شب فرهنگی تبریز باشد.

