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بازار شب عید تحت تاثیر ویروس کرونا
2

برنامههاي كمیته سالمت شرکت پاالیش نفت اصفهان
در جهت پیشگیری از انتشار کرونا
کمیته ســامت شــركت پااليش نفــت اصفهانضمن اجــرای دســتورالعملهای وزارت نفت در
خصــوص چگونگــی پیشــگیری از بحران ویروس کرونا،طــي برگزاري نشســتهاي تخصصي در
مقابلــه بــا اين ويــروس ،طر حهايي ارائه كرده اند كه در حال حاضر در شــركت اجرا مي گردد:
ايــن شــركت با خرید دســتگاه تب ســنج غیرتماســی(ترمومتر پزشــكي) دمای بدن شــاغالن
،رانندگان و كليه مراجعان به پااليشــگاه را مورد ســنجش قرار میدهد .در اين راســتا با اســتفاده
از دســتگاه دماســنج غير تماســي ،توســط پرســنل تعيين شده در ادارات حراســت ،بهداشت كار/
صنعتي،ايمني و آتش نشــاني در روز كار ...
3

میدان امام حسین(ع) چه
تغییراتی میکند؟
2

تولید در گندله سازی سنگان از
ظرفیت اسمی کارخانه گذشت
3

اپل واچی که مقدار اکسیژن
خون را تشخیص میدهد
4
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مهلت ثبت سهمیه خدمات مهندسی تا پایان اردیبهشت  99تمدید شد
معاون معماری و شهرســازی شهرداری اصفهان گفت :به
منظور جلوگیری از شــیوع کرونا ،مهلت ثبت سهمیه خدمات
مهندســی در شهر اصفهان تا پایان اردیبهشت سال  99تمدید
شد.
به گزارش جام جم اصفهان  ،سید احمد حسینی نیا بیان کرد:

میدان امام حسین(ع) چه تغییراتی میکند؟

معــاون شهرســازی و معماری شــهرداری
اصفهان گفت :طراحیهای جانبی و اصلی میدان
امام حســین(ع) یا دروازه دولت وطرح ساماندهی
میدان امام حســین از اواخر دی ماه در دستور کار
معاونت شهرســازی و معماری قرار گرفته است،
این طرح در قالب فضاهای شــهری ،ساماندهی
میــدان و گذرهای پیرامون آن و با توجه به اتصال
محور پیاده چهارباغ به محور خیابان ســپه که در
آینده پیاده راه میشود ،تهیه شده است.
به گزارش جام جم اصفهان ،سید احمد حسینی
نیــا ادامه داد :در حال حاضر با توجه به محدودیت
زمانی ،ســاماندهی رفیوژ وسط میدان در اولویت
اجرا قرار گرفته اســت که طبق برنامه زمانبندی،
فاز اول طرح تا انتهای سال اجرایی میشود.
معــاون شهرســازی و معماری شــهرداری
اصفهان افزود:همزمان با شروع عملیات حفاری
در محل دروازه دولت به منظور تاســیس ایستگاه
مترو که در سالهای قبل انجام گرفته است ،آبراهی
متعلق به دوره صفویه یافت شــد که مسیر آن از
طرف جنوب به شــمال است .در آن زمان حفاری
متوقف و مستندات کامل از این آبراهه تهیه و پس
از شــماره گذاری کامل آجرهــا و تهیه آبراهه به
صورت سایت موزه،نقشــه موقعیت آجرها بسته
بندی و به انبار انتقال داده شــده تا پس از احداث
مترو اجرا شود.
وی بیان کرد :با وجود بازشــوهای ایســتگاه
امام حســین(ع) و استفاده دوره ای از این میدان،
ایجاد سایت موزه و بازدیداز آبراهه در وسط میدان
منطقی نیست .لذا با توجه به هماهنگی انجام شده
با سازمان میراث فرهنگی و برگزاری کمیتههای
مشترک مقرر شد مسیر آبراهه در سطح میدان به
صورت نمادین اجرا شود.
حسینی نیا افزود :همچنین کف فرش متفاوت،
تابلوی راهنمایی و آجرهای اصلی آبراهه در داخل
ایســتگاه به صورت ســایت موزه طبق طرحی با

هماهنگی ســازمان میراث فرهنگــی و صنایع
دستی به نمایش گذاشته میشود.
ویبا اشــاره به اینکه این میدان در طرح احیای
محور فرهنگی -تاریخی اصفهان دارای جایگاه
ویژه ای اســت ،تصریح کرد :با توجه به موقعیت
خــاص میدان امام حســین(ع) عبور ســواره در
شــرایط فعلی الزم اســت اما با توجــه به کمبود
محورهای شرقی -غربی ،عرض گذرها با رعایت
استانداردهاهم حائز اهمیت است.
معــاون شهرســازی و معماری شــهرداری
اصفهــان افزود :تعریض عرض پیــاده راهها در
چهار سمت میدان و خصوصا مقابل شهرداری در
ضلع شرقی میدان موجب تسهیل در عبور و مرور
شهروندان به طرف میدان نقش جهان و از میدان
به سمت چهارباغ میشــود که سرزندگی میدان
امام حســین(ع) را به دنبــال دارد .طرح و اجرای
مســیرهای دوچرخه رو در چهار ســمت میدان و
اتصال آن به چهارباغ عباسی و میدان نقش جهان
باعث فرهنگسازی و موجب کاهش نگاه صرفا
ســواره به میدان میشود و زمینه استفاده کمتر از
وسیله نقلیه برای شهروندان را به دنبال دارد.
وی ادامه داد :ســنگفرش میدان امام حسین
(ع) موجــب احترام به حرکت پیاده شــهروندان
خواهد شــد .همچنین وجود نورگیرهای مترو و
قرارگیــری آن در مرکز میدان با کمترین ارتفاع،
عرض مناســب برای چرخش در محدوده میانی
میدان ،آبنمای داخلی در محور شهرداری فضای
خاص فرهنگی را به وجود میآورد که شهروندان
بتواننــد در آن حرکت کنند و در ایام خاص،میدان
امام حســین (ع)نقش فرهنگی بیشتری را برای
سخنرانی و مراسم دیگر ایفا کند.
حسینی نیا گفت :نورپردازی با پایههای کوتاه
و در کف ،ایجاد فضای ســبز با کاشــت گلهای
فصلی و تغییر فضا در فصول باعث متنوع شــدن
میدان میشود.

فراخوان جشنواره "كمانك اصفهان" تمدید شد

فراخوان شــرکت در جشــنواره ملی نقاشی و مجسمه ســازی کودکان "کمانک اصفهان" تا
 17فروردین تمدید شد.
مدیر خانه کودک گفت :جشــنواره ملی نقاشــی و مجســمه ســازی کودکان پيشــينه ای 5
ســاله دارد كه با عنوان كانون نقاشــان كودك در سال  93براي هدايت اســتعدادهاي تجسمي
كودكان راه اندازي شــد کــه با ايجاد این كانون فرصتي براي كودكان فراهم شــد كه در طول
ســال و بلكه ســا لهاي آتي بتوانند همچنــان بياموزند و نتيجــه آموختههاي خود را به صورت
نمايشــگاهي به منصه ظهور بنشانند.
زهرا کاظمی اظهار داشــت :برگزاري ورك شــا پها و بازديدهايي از نمايشــگا ههاي سطح
شــهر و موزه هنرهاي معاصر نيز از جمله برنامههاي اين كانون بود ،در دو ســال پياپي نقاشــي
كودكان در مســابقه بين المللي شــانگهاي چين شــركت داده شد که توانســتند رتبههاي خوبي
را به دســت بياورند ،اين اتفاقات باعث شــد ما به عنوان برگزار كننده بخواهيم زمينه اي براي
شــناخت اســتعدا دهاي ويژه كودكان در عرصه تجسمي فراهم آوريم.
وی تصریح کرد :اصفهان به عنوان شــهر دوســتدار كودك انتخاب شده و چه خوب است كه
كودكان بدانند در شــهري زندگي مي كنند كه سرتاســر جهان آن را مي شناســند و بايد براي
نگهداري از ميراث ارزشــمند آن تالش كنند و ديگر اينكه اصفهان براي توســعه  5ساله خويش
طر حهايي دارد كه قطعا ديدگاه كودكان مي تواند عيبها و كاســتيهاي آن را به ما بشناســاند
در واقع هر كودكي بايد با شــهرهاي ســرزمين خود آشــنا شــود و ما با اين رويداد مي خواهيم
بدانيم كدام يك از الما نهاي شــهري اصفهان براي كودكان ايران شــناخته تر شــده است.
وی بــا بیان اهــداف علمی این جشــنواره افزود :ارتقای جايگاه شــهر اصفهــان به عنوان
شــهر دوســتدار كودك در حوزه ملي و بين المللي ،حمايت از توليدات هنري كودكان مســتعد
در راســتاي ترويج هنر و بكار گيري آنان در عرصههاي شــهري ،اســتفاده از ايد ههاي هنري
كــودكان در جهت توســعه فرهنگ ارز شهاي انســاني در ســطح جامعه ،جــذب افراد كارآمد
و متخصــص در زمينــه هنرهاي تجســمي كــودك ،ايجاد موقعيت مناســب بــراي باال بردن
انگيزه،كشــف و بروز اســتعداهاي فرهنگــي هنري كودكان و ارتباط با ســازما نها و نهادها و
شــركتهايي كه در زمينه هنرهاي تجســمي كــودك متخصص و فعال هســتند و ايجاد زمينه
همكار يهاي متقابل از مهم ترین اهداف علمی برگزاری این جشــنواره اســت.
مدیرخانــه کــودک ادامه داد :مخاطبين اين جشــنواره كودكان  4تا  12ســال هســتند كه
بــه صــورت آزاد مي توانند برداشــت و تصور خود از اصفهان را نقاشــي يا به صورت مجســمه
بســازند و به کمک خانواده خود اثر را در ســايت جشنواره به نشانی www.kamanak.
 esfahanfarhang.irثبت کنند.
کاظمی خاطرنشــان کرد :مهلت ارســال آثار تا  17فرودین ماه تمدید شد و بعدا زمان داوری
و اعالم نتايج به اطالع كودكان رســانده خواهد شــد؛ اين جشنواره شش برگزيده خواهد داشت
که ســه اثر از نقاشي و ســه اثر برتر در حوزه مجسمه دارد.

به منظور رعایت اصول بهداشــتی مبنی بر پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا در مراکز پرجمعیت و برای رفاه شــهروندان به
خصوص مهندسان ناظر و طراح مهلت ثبت خدمات مربوط به
ســال  98تا پایان اردیبهشت سال آینده تمدید شد.
معاون معماری و شهرســازی شهرداری اصفهان افزود :با

توجه به اینکه آخرین مهلت ثبت ســهمیه خدمات مهندســی
شامل نظارت و طراحی مربوط به سال جاری تا پایان اسفند 98
بود و این امر باعث تردد زیاد مراجعان به معاونت شهرســازی و
معماری شهرداری اصفهان و ســازمان نظام مهندسی در ماه
پایانی ســال میشد ،بنابراین مهلت تعیین شده تمدید شد.

اقدامات شهرداری اصفهان برای نوروز تعطیل نمی شود
به دلیل شرایط کرونا ،انجام
امــور اداری دریافــت پروانه
ساختمانی تا تیرماه سال آینده
امکان پذیر است.
شــهردار اصفهــان گفت:
اقدامات شــهرداری برای عید
نوروز تعطیل نمی شــود بلکه
متفاوت از سالهای قبل برگزار
میشود ،بهار آمدنی است و باید
از آن استقبال کنیم.
به گزارش جام جم اصفهان،
قــدرت اله نــوروزی در برنامه
رادیویی «شهر پرسشگر ،شهردار پاسخگو» با
اشاره به اینکه این روزها بزرگترین چالش برای
شــهروندان ویروس کرونا است ،اظهار کرد:
شــهرداری همزمان با شیوع اقدامات جدی را
آغاز کرد و در همان ابتدا دســتورات هفت گانه
صادر و ســتاد ویژه مقابله با کرونا در شهرداری
تشکیل شد.
وی بــا بیان اینکه در همین راســتا ناوگان
حمل و نقل عمومی ضدعفونی شد ،گفت :همه
ناوگان اعم از مترو و اتوبوسها ،پایان هر شب
ضدعفونی میشود .در ابتدای هفته جاری هم
دومین مرحله را بــا ضدعفونی معابر ،ادارات،
بانکها ،بیمارستانها ،ایستگاههای اتوبوس و
مکانهای پرتردد توسط  25خودروی مهپاش
آغاز کردیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد :در گام بعدی
الیحه  10میلیاردی را به شــورای شهر داده و
در همان روز شورا این مصوبه را تصویب کرد تا
برخی اقدامات دیگر برای مقابله با کرونا انجام
شــود .مقرر شد در جلسه با مدیران و ستاد ویژه
ای که همه دستگاهها حضور دارند میز خدمت
شــهرداری به صورتی عمل کند که تبدیل به
میز آموزش شــود و ابزار و لــوازم مورد نیاز در
اختیار مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نیروهای پسماند ،فضای
سبز و پاکبانان شــهر اصفهان جزو نیروهای
آســیب پذیر در مقابله با این ویروس هستند،
گفت :از همین رو به پیمانکاران اعالم کردیم
هر روز ماســک ،دستکش و مواد ضدعفونی را
به میزان مورد نیاز در اختیار کارگران قرار دهند.

نوروزی اظهار کرد :برای اطالع رسانی در
این زمینه هم در ســطح شهر و فضای مجازی
مطالبــی را منتشــر و طرحهــای گرافیکی
آموزشی را در سطح شهر منتشر کردیم.
وی بــا بیــان اینکه برای مقابلــه با کرونا
دســتگاههای دیگر هم وارد همکاری شدند و
مردم مراقبت انجام میدهند اما باید در این فضا
خود را برای استقبال از بهار آماده کنیم ،افزود:
شــهر موجودی زنده است و در حوزه شهری،
فضاسازی الزم در حال انجام است .در همین
راستا زیباسازی و پیرایش شهری در حال انجام
است و با توجه به اینکه امسال فضا را متفاوت از
هر سال دیده بودیم ،نوروز امسال هم با توجه به
شیوع کرونا متفاوت است.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه تالش
داریــم با این اقدامات امید به زندگی را در مردم
تقویــت کنیم ،اظهار کرد :هرچه امید بیشــتر
باشــد ،تاب آوری شــهر هم بیشــتر و هرچه
تاب آوری بیشتر شود ،شــرایط برای غلبه بر
ویروس فراهم میشــود .تمــام تالش ما این
است که ضمن اینکه مراقبت ویژه انجام شود،
ضدعفونی هم صــورت گیرد چراکه به دنبال
کاهش استرس مردم هم هستیم و اگر نظافت
شهر رعایت شود روحیه مردم هم برای مقابله
با این ویروس افزایش مییابد.
وی افــزود :برای اســتقبال از نوروز هم در
سطح شهر رنگ آمیزی و شست و شوی معابر
را مانند سالهای انجام میدهیم .برای نوروز
امسال گل کاری بیشتر شده است.
نوروزی اظهار کرد :هر سال روز درختکاری
درخت میکاشــتیم امسال امکانی که همه در

جایی جمع شویم وجود ندارد اما
روز درختکاری را رها نمی کنیم؛
با توجه به اینکه بیمارستانها به
عنوان نقطه حساس و مراکزی
که برای مقابله با کرونا به مردم
خدمتمیکنند،بهشمارمیرود،
امسال روز درختکاری در یکی از
بیمارستانهای اصفهان انجام
میشود.
وی افزود :همچنین ســال
آینــده در روز جهانی پرســتار
میدانی را به نام پرستار یا پزشک
و محلــی را به نام حوزه ســامت نامگذاری
میکنیم.
نظارت مستمر روی بازارهای کوثر
ادامه دارد
شــهردار اصفهان از توزیــع 30هزار نهال
رایــگان به مردم گفــت و تصریح کرد :چون
میخواهیم از شــهروندان مراقبت بیشــتری
شــود ،امسال درختان به آدرسهایی که مردم
در زمان ثبــت نام عنوان کــرده اند ،تحویل
میشود.
وی در مــورد ضدعفونی بــازار گل و گیاه
و بازارهــای کوثــر که مورد پرســش یکی از
شــهروندان بود ،گفت :این بازارها محلهای
عمومی پرترددی اســت که در ایــام نوروز از
اســتقبال بیشــتری برخوردار است به همین
ســبب از همــان روز اول روی ایــن مکانها
متمرکز شــدیم و دستکش در اختیار هر فردی
که بخواهد وارد بازارها شــود ،قرار میگیرد و
فضا نیز مرتب ضدعفونی میشود.
نوروزی تصریــح کرد :شــهرداری یک
دســتگاه خدمات رسان دائمی و مستمر است
بنابراینشهرداریدرهیچزمانیتعطیلنیست
و نظارت روی بازارهای کوثر ادامه دارد.وی با
اشاره به اینکه استقبال برای خرید از بازارهای
کوثر در اصفهان بســیار باال است اما به گونه
ای مدیریت کردیم که همــه اقالم مورد نیاز
مردم در بازارها موجود باشــد ،گفت :اقدامات
شهرداری هم برای عید نوروز تعطیل نمی شود
بلکه متفاوت از سالهای قبل برگزار میشود،
بهار آمدنی است و باید از آن استقبال کنیم.

گویی یک موشک سنگین در حوزه مالی شهرداری
فرود آمده است

شهردار اصفهان گفت :با تعیین اصفهان
به عنوان پایلوت برای بازســازی اتوبوس،
جایگزینی تاکســیهای فرســوده با نو و
موتورهــای برقی با بنزینی ،تفاهم نامه ای
با دولت به صورت سه طرفه بین شهرداری
اصفهان ،صندوق امید و ســازمان برنامه و
بودجه منعقد شــده است که سرجمع درآمد
حاصل از این کار برای شهر اصفهان 600
میلیارد تومان خواهد بود.
به گزارش جام جم اصفهان ،قدرت اله
نوروزی در صد و شانزدهمین جلسه علنی
شورای شــهر اصفهان با تشــکیل جلسه
مجمع عمومی شــرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهــان و حومه اظهار کــرد :تاکیداتی
که کمیســیون حمل و نقل شــورای شهر
اصفهان در خصوص مباحث اتوبوســرانی
داشــته است ،در جلســه هیئت مدیره هم
مطرح شــد وبرای تامین هزینهها در این
عرصه با چالش زیادی روبرو هستیم.
وی با اشــاره به اینکه روزهای سختی
اســت و یک موشک سنگین در حوزه مالی
شــهرداری فرود آمده و کار را با مشکالت
شــدیدی روبرو کرده است ،گفت:در پایان
سال هزینههای شــهرداری برای تسویه
حســابهای مربوط به مرخصی ،پاداش،
عیدی و  ...کارگران و کارمندان شهرداری
دو ســه برابر میشود اما به لحاظ اعتقادی
که به حمل و نقل عمومی داریم این مسائل
پیگیری میشود تا چاره ای اندیشیده شود.
* عدم اجرای تعهد شهرداری

در سال  ،95منجر به فسخ قرارداد
شرکت اسکانیا شده بود!
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه برخی
افراددر فضــای مجازی موضــوع خرید
اتوبوسهای جدید از سوی شهرداری را به
انحراف کشاندند ،گفت :شهرداری در سال
 95قــراردادی برای خریــد اتوبوسهای
اسکانیا داشــت امانتواسته بود به تعهدات
عمل کند و بــا توجه به اینکه پول به موقع
پرداخت نشده بود،شرکت اسکانیا به دنبال
فسخ قرارداد بود.
وی ادامــه داد :در نهایت در دوره جدید
با مدیران شــرکت اسکانیا جلسات زیادی
برگزار کردیم و شــرکت اســکانیا قرار شد
به بخشــی از تعهدات عمل کند .در نتیجه
این مذاکرات توانستیم  50اتوبوس بخریم
اما قیمتی که شــرکت اسکانیا برای تداوم
قرارداد پیشنهاد میداد  700میلیارد تومان
با قرارداد قبلی تفاوت داشــت که در نهایت
با رایزنی توانســتیم ایــن تعداد اتوبوس را
خریداری کنیم.
نوروزی افــزود :همچنیــن با حمایت
شــورای شــهر و تالش مدیریت شهری،
شــهرداری توانســت  200میلیارد تومان
اوراق مشــارکت برای توسعه حمل و نقل
عمومی شهر اصفهان دریافت کند .هرچند
در این راه هم قبل از دریافت اوراق و بعد از
دریافــت با چالشهای زیادی روبرو بودیم
و به علت تحریمها اتوبوســی برای خرید
در واحدهای تولیدی وجود نداشــت و حتی
دولت در صدد پس گرفتن این اوراق بود.
وی تصریح کــرد :در ادامه روند ،رفت
و آمدهــای زیــادی از ســوی مجموعه
مدیران شــهرداری با کارخانههای متعدد
صورت گرفت و در نهایت توانســتیم 100
اتوبوس خریــداری کنیم که برای آن پول
کامل نداریم چراکــه  200میلیارد تومان
اوراق دریافت شــده از دولت را برای خرید
دوربینهای ترافیکی و زیرساخت خطوط
بی آر تی هزینه کردیم.
شهردار اصفهان افزود :تا کنون هم 40

اتوبوس هم به اصفهان وارد شــده اســت
و تــا چند روز آینده هــم  30اتوبوس دیگر
به شــهر وارد میشــود و مابقی هم آماده
تحویل است.
وی گفــت :هرچند اعتبار ما برای خرید
اتوبوس کم است و مشتریهای زیادی از
شــهرهای دیگر در صف کارخانه اسکانیا
هستند اما درصددیم تعداد اتوبوسهای ما
برای خرید کم نشود.
نوروزی افزود :شــهرداری اصفهان به
لحــاظ ارتباطاتی کــه دارد،وارد تعامل با
دولت در زمینه حمل و نقل عمومی شــده
اســت و برای تعیین اصفهــان به عنوان
پایلوت برای بازسازی اتوبوس ،جایگزینی
تاکســیهای فرســوده با نو و موتورهای
برقی بابنزینــی ،تفاهم نامه ای با دولت به
صورت سه طرفه بین شهرداری اصفهان،
صنــدوق امید و ســازمان برنامه و بودجه
منعقد شده است.
وی افزود :ســرجمع درآمــد حاصل از
این کار برای شــهر اصفهان  600میلیارد
تومان اســت هرچند حرکت در این مسیر
کار ســختی است چون باید کارخانجاتی را
برای بازسازی پیدا کنیم.
شــهردار اصفهان تاکید کرد :همچنین
همراهی شورای شهر اصفهان در تصویب
اصالح ،متمم و بودجه سال  98شهرداری
اصفهان ،باعث میشــود مدیریت شهری
در شــرایط بحرانی کنونی کار خود را ادامه
دهد.
گفتنی اســت در جلســه علنی شورای
شــهر اصفهان ،الیحه شــهرداری برای
افزایــش  30درصد کرایــه اتوبوسهای
شــهری اصفهان مطرح شد که کمیسیون
حمل و نقل شــورای شهرطرح  25درصد
افزایــش را مطرح کرد و این پیشــنهاد در
صحن علنی با موافقــت اکثریت اعضا به
تصویب رسید.
در ادامــه این جلســه هیئــت مدیره
پیشــنهادی شــهردار بــرای شــرکت
اتوبوسرانی هم با ترکیب جدید تعیین شد.

تعطیلی نمایشگاههای کشور برای
پیشگیری از شیوع کرونا

رئیس انجمن نمایشــگاههای ایران گفت :فعاالن صنعت نمایشگاهی کشور
در راســتای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با تعطیل کردن مراکز نمایشگاهی
در حفظ سالمت مردم پیشقدم بودهاند.
به گزارش جام جم اصفهان  ،علی یارمحمدیان با تاکید بر جایگاه شرکتهای
نمایشگاهی در کشور افزود :تعطیل کردن سایتهای نمایشگاهی نشان میدهد
که فعاالن این صنعت درک صحیحی از شرایط فعلی جامعه و حفظ بهداشت آن
دارند؛ از همین رو این اقدام در راستای سالمت نگاه داشتن مردم صورت گرفت.
وی با اشــاره به هزینههایی که با عدم برگزاری نمایشــگاهها به شرکتهای
نمایشــگاهی وارد شده اســت ،اضافه کرد :برگزار نشــدن هر کدام از عناوین
نمایشــگاهی برای شرکتها ،مجریان ،غرفهسازان و سایر فعاالن مرتبط با این
صنعت خساراتی به وجود آورده ،ولی تمام این سیاستها برای جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا در مکانهای با جمعیت باال انجام شده است.
رئیس انجمن نمایشــگاههای ایران با تاکید بر جایگاه نمایشــگاهها در رونق
بخشیدن به اقتصاد کشور گفت :ما به آینده امیدواریم و این اطمینان را به فعاالن
اقتصادی میدهیم که با گشــایش دوباره سایتهای نمایشگاهی شاهد بهبود
کسب و کارها و به راه افتادن مجدد چرخهای اقتصاد در کشورمان باشیم و دوباره
نمایشگاه محلی برای امید و نشاط جامعه و اقتصاد خواهد شد.

کشف نزدیک به  2میلیون ماسک و
دستکش احتکار شده در اصفهان

فرمانــده انتظامی اســتان از کشــف
نزدیک به  2میلیون ماســک و دســتکش
و  10تُن مواد اولیه تولید ماسک بهداشتی
در عملیــات ضربتی ماموران پلیس امنیت
عمومی این فرماندهی خبر داد.
"سردار مهدی معصوم بیگی" در گفت
و گو بــا خبرنگار جام جم اصفهان  ،گفت:
مامــوران پلیس امنیت عمومی فرماندهی
انتظامی اســتان اصفهان با اشراف اطالعاتی خود موفق شدند  2انبار احتکار کاال
در شهرســتانهای اصفهان و خمینی شهر را شناسایی کنند.
وی افزود :ماموران پس از انجام تحقیقات گسترده و کسب اطالعات الزم طی
هماهنگــی با مقام قضائی طی یک عملیات ضربتی از هر  2انبار بازدید کردند که
در نتیجه تعداد یک میلیون و  600هزار عدد ماســک و  300هزار عدد دســتکش
بهداشــتی که ارزش آنان برابر اعالم کارشناسان مربوطه  10میلیارد ریال عنوان
شده ،کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان همچنین از کشف  10تُن مواد اولیه تولید ماسکهای
بهداشتی خبر داد و گفت :در این عملیات  10نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده
برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
سردار معصوم بیگی احتکار کاالهای ضروری مردم در شرایط حساس کنونی
را جرمی بســیار سنگین عنوان کرد و گفت :نیروی انتظامی برابر قانون با افرادی
که با سوءاســتفاده از شــرایط خاص جامعه دست به ســودجویی زده و امنیت و
سالمت مردم را به مخاطره میاندازند ،برخورد میکند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ،گفت :از مــردم اصفهان که به خیرخواهی
مشــهورند انتظار میرود در شــرایط امروز به کمک یکدیگر شتافته و با همکاری
و مشــارکت هم برای پیشگیری از شــیوع بیماری کرونا ویروس اقدام کنند و در
صورت مشاهده هر نوع سودجویی ،گرانفروشی و احتکار ماسک ،دستکش و مواد
ضدعفونی کننده موضوع را از طریق شــماره تلفن  110به اطالع پلیس برسانند.

دستگیری کالهبردار تحت تعقیب  5استان
کشور در اصفهان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان از عملیات پیچیده دســتگیری
یکــی از کالهبــرداران حرفه ای که بالغ بر  20میلیارد ریال در  5اســتان کشــور
کالهبرداری کرده بود ،خبر داد.
ســرهنگ "حســین ترکیان" در گفت و گو با خبرنگار جام جم اصفهان اظهار
داشــت :کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پی شکایت
یکی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری یکی از مشاوران امالک از وی ،موضوع را
در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :با تحقیقات ویژه ای که کارآگاهان در این زمینه انجام دادند ،مشخص
شــد فردی با راه اندازی دفتر مشــاور امالک قالبی در چندین اســتان کشــور از
شهروندان کالهبرداری میکرده است.
رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان در خصوص شــیوه کالهبرداری این فرد،
گفت :وی پس از روبرو کردن خریدار و فروشنده و تنظیم قولنامه ،چک خریدار را از
وی گرفته و عنوان میکرده که تا زمان تنظیم ســند به صورت امانت نزد خود نگه
میدارد اما فردای آن روز دفترش را تعطیل و متواری میشده است.
سرهنگ ترکیان گفت :متهم عالوه بر این با درج آگهی فروش خودروهای مدل
باال در سایت دیوار آنها را به صورت صوری به خریداران نشان داده و با جلب اعتماد
مشــتری نصف مبلغ فروش را قبل از تنظیم ســند دریافت کرده و دیگر پاسخگوی
تماس تلفنی خود نمی شده است.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد :سرانجام با پی جوییهای علمی و تخصصی
کارآگاهان ،مخفیگاه متهم در یکی از محلههای شــهر اصفهان شناسایی و وی در
یک عملیات ویژه طی هماهنگی با مقام قضائی دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان با بیــان اینکه متهم از کالهبرداران حرفه
ای و ســابقه دار و تحت تعقیب مراجع قضائی  5استان کشور میباشد گفت :وی در
تحقیقات صورت گرفته به بیش از  20میلیارد ریال کالهبرداری از  15نفر اقرار کرده
است.ســرهنگ ترکیان با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی در خصوص پرونده مذکور
ادامــه دارد و احتمال افزایش مالباختگان و میزان کالهبرداریهای صورت گرفته
نیز وجود دارد ،عنوان کرد :به مردم توصیه میکنیم هنگام مراجعه به دفاتر مشــاور
امالک از مجوز دار بودن آنان مطمئن شوند.

تولید در گندله سازی سنگان از ظرفیت اسمی کارخانه گذشت

بــا ثبت رکورد تولید روزانه  ۱۵۷۵۲تن گندله در فوالد ســنگان،
تولید این کارخانه از ظرفیت اسمی شرکت گذشت.
مدیرعامل فوالد سنگان با اعالم این خبر گفت :تالشگران فوالد
ســنگان در سایۀ الطاف الهی و با تالشــی مضاعف توانستند پس از
ثبت رکورد بهمن ماه ،در اســفندماه نیز به رکورد جدیدی دست یابند
و رکورد تولید گندله در شرق کشور را دوباره ارتقا دهند.

برنامههاي كمیته سالمت شرکت پاالیش نفت
اصفهان با هدف پیشگیری از انتشار کرونا

کمیته سالمت شركت پااليش نفت اصفهانضمن اجرای دستورالعملهای وزارت نفت در خصوص
چگونگــی پیشــگیری از بحران ویروس کرونا،طي برگزاري نشســتهاي تخصصي در مقابله با اين
ويروس ،طرحهايي ارائه كرده اند كه در حال حاضر در شــركت اجرا مي گردد:
اين شركت با خرید دســتگاه تب سنج غیرتماسی(ترمومتر پزشكي) دمای بدن شاغالن ،رانندگان
و كليه مراجعان به پااليشگاه را مورد سنجش قرار میدهد .در اين راستا با استفاده از دستگاه دماسنج
غير تماسي ،توســط پرسنل تعيين شده در ادارات حراست ،بهداشت كار/صنعتي،ايمني و آتش نشاني
در روز كار و شــيفت عصر و شــب ،درجه حرارت بدن كليه كاركنان در زمان ورود به شــركت اندازه
گيري مي شــود و افرادي كه دماي بدن آنها باالتر از  37/5درجه ســانتيگراد باشــد ،طبق پروتكل
تعريف شــده به كانكس مستقر در ابتداي پااليشگاه منتقل مي شود.
پس از تأييد پزشــكيار مبني برعالمت دار بودن فرد(تب و لرز،ســرفه ،آبريزش بيني ،تنگي نفس)
جهت بررســي بيشــتر به مركز ســامت كار انتقال مي يابد وبه صالحديد پزشك مركز سالمت كار
،اقدامات الزم از جمله اســتراحت در منزل و يا انتقال به بيمارســتان انجام مي شود.
تعطیلی رســتوران و تمام اماکن فرهنگی ،ورزشــی و تفریحی و  ...در پااليشــگاه و شهرک شهيد
محمد منتظري،نصب پوســتر شستشوي صحيح دســتها در كليه سرويسهاي بهداشتي،آبدارخانهها و
رســتوران از دیگر مصوبات این كميته در مقابله با این ویروس است.
اين شــركت همچنین با ضدعفونی کردن مســتمر روزانه تمام مکانها و فضاهای عمومی شامل
محیطهای کاری ،آبدارخانهها ،رایانهها ،ســرویسهای ایــاب و ذهاب و  ...تمام تالش خود را برای
پیشــگیری از انتشار ویروس کرونا انجام مي دهد.
براي كاركنان تنظيفات ،آبدارخانه و آشــپز خانه نيزدورههاي آموزشــي(مانند بهداشت فردي و)...
برگزار گرديده اســت.اين در حالي اســت كه براي ديگر كاركنان پیام آموزشي در قالب پيامك ،فیلم،
بنر ،اســتند ،تراکتهای آموزشــی ،تهيه مي گردد و ضمن نصب در سطح پااليشگاه ،به کارپوشه تمام
کارکنان از طریق سیســتم اتوماسیون اداری ارسال مي شود.
همــكاران خانم بــاردار و همكاراني كه داراي بيماريهاي خاص و زمينه اي هســتند مي توانند
از مرخصي اســتعالجي اســتفاده كنند.همچنين ارائه كليه خدمات د ندانپزشــكي غير از موارد كنترل
عفونت و درد (اورژانســي) تا اطالع ثانوي تعطيل است.
در اين شــركت به منظور جذب انرژيهاي مثبت و رفع نگراني همكاران ،برنامههاي صوتي مفرح
آموزشــي در سيســتم اداري بارگذاري مي شــود.با اميد به اينكه با همكاري همديگر ويروس كرونا
را شكست دهيم.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان مطرح نمود؛
ذوب آهن اصفهان ،پیشگام در مقابله با ویروس کرونا

ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت پیشــگام در مقابله با شــیوع بیماری کرونا اقدامات
و فعالیتهای پیشــگیرانه و درمانی مختلفی در عرصههای گوناگون انجام داده اســت  .در این
خصــوص با مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل این شــرکت گفتگو نمودیم که حاصل آن در
پی میآید :
وی گفت  :با شــروع اولین مباحث در خصوص شــیوع کرونا در کشــور  ،ذوب آهن اصفهان با
تشکیل ســتادبحران با محوریت بیمارستان شهید مطهری اقدامات موثر و گسترده ای با برنامه
ریزی مناســب و هماهنگ با ســایر مراجع ذیربط از سوم اسفند ماه آغاز نمود  .در این ستاد بحران
معاونین مدیرعامل شــرکت  ،بیمارستان شهید مطهری  ،مدیریتهای  ، HSEخدمات و امور
اجتماعی  ،روابط عمومی  ،بازرســی  ،حراســت و امور شهری و پســماند عضویت دارند و کلیه
فعالیتها بر اساس مصوبات آن انجام میشود .
مدیرعامل ذوب آهن افزود  :بیمارســتان شــهید مطهری ذوب آهــن اصفهان پیش از اخبار
مربوط به شــیوع ویروس کرونا درایــران  ،فعالیتهایی را آغاز نمود و هم اکنون در این راســتا
بخشــی را کام ً
ال به صورت آماده باش به بیماران تب دار و مشــکوک بــه کرونا اختصاص داده
اســت  .در بخــش ورودی اورژانس هم بیماران به دو بخش جداگانــه بیماران تب دار و غیر تب
دار تفکیک میشوند .
مهنــدس یزدی زاده افزود  :همچنین مدیریت خدمات شــهری و امور پســماند ذوب آهن ،
گندزدایی و ضد عفونی ناوگان حمل و نقل عمومی شــرکت  ،ساختمانهای اداری  ،رختکنهای
کارگاهی و ســرویسهای بهداشتی  ،آسانسورهای ساختمانهای شرکت  ،ساختمانهای سایر
ارگانهای مستقر در کارخانه  ،سمپاشی و ضد عفونی محیط و تامین و پخش مواد شوینده (مایع
صابون  ،الکل  ،وایتکس  ،جوهر نمک و  ) ...برای نظافت ساختمان مدیریتهای را جهت کنترل
ویروس کرونا انجام داده است .
مدیرعامل ذوب آهن از اطالع رسانی لحظه به لحظه به مدیران و کارکنان شرکت در خصوص
اقدامات الزم برای کنترل بیماری کرونا  ،ارائه مطالب آموزشی و غیره در رسانههای این شرکت
خبر داد و گفت  :خوشــبختانه مدیریت و کارکنــان ذوب آهن اصفهان  ،با بهره گیری از فرهنگ
کار و تالش در این شــرکت  ،نســبت به رعایت موارد بهداشــتی و ایمنی نهایت دقت را دارند و
خط تولید این شــرکت با همت همه تالشــگران و مسئولین با قدرت به کار خود ادامه میدهد .
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علی امرائی خاطرنشــان کرد :بــرای تولید  5میلیون تن گندله به
عنوان ظرفیت اسمی کارخانه در سال ،هر روز باید  ۱۵۶۹۶تن گندله
تولید شود.
وی ضمن قدردانی از تالش کارکنان این شــرکت اظهار داشت:
ســربازان جبهۀ اقتصادی صنعت در شرق کشور ،در روزهای پایانی
سال رونق تولید ،بار دیگر شرق کشور را به عنوان منبعی استراتژیک

و مؤثر در تولید پایدار مواد اولیه در صنعت فوالد معرفی کردند.
مدیرعامل شــرکت فوالد ســنگان با تاکید بر این که اشــتیاق
کارکنان این شــرکت برای دست یابی به رکوردهای جدید و تحقق
حداکثری اهداف شرکت همواره در حال افزایش است،افزود :رکورد
قبلی این شــرکت در تاریخ  22بهمن سال جاری و به میزان  15هزار
و  29تن به دست آمده بود.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان اعالم کرد ؛

ارزش افزوده و ارز آوری یک تن فوالد ۷تا  ۸برابر
یک تن سنگ آهن است

کمبود مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن
معضل جدی صنایع فــوالدی ایران به
شــمار میرود که در ذوب آهن اصفهان
به دلیل شــیوه تولید (کــوره بلند)  ،عدم
برخــورداری از یارانه انــرژی نیز به این
چالش بزرگ افزوده شده است.مهندس
محمــد جعفــر صالحی معــاون خرید
شــرکت در گفتگو با خبرنگار آتشکار در
این خصوص سخن گفته است.
وی در مــورد خرید مواد اولیه از معادن
گفت  :خرید نقدی مواد اولیه توسط ذوب
آهن اصفهان از معادن کوچک همچنان
ادامــه دارد و خوشــبختانه نتایج مثبت و
رضایت بخشی برای طرفین در بر داشته
اســت .منظور از خرید نقــدی  ،خرید به
صورت پیش پرداختی نیست بلکه تسویه
حســاب بهای ســنگ آهن تحویلی،بر
اساس تناژ و کیفیت دریافتی تا نیمه اول
ماه بعد است.
* همچنان اصــرار به تامین
بدون وقفه مواد اولیه داریم
وی افزود  :ما در گام اول رســالت خود
را بر تامین مــواد اولیه از همه معادن،چه
کوچک مقیاس و چــه بزرگ قرار دادیم
و همچنــان هم اصرار بــه تامین بدون
وقفــه مواد اولیه داریم.در گامهای بعدی
بــا وجود عدم باور بــه رویه غلط در پیش
گرفته شده،به عنوان ورود به چرخه معدن
داری و معدن کاری ،در زمینه شناسایی،
اکتشــاف ،اســتخراج و بهره برداری از
معــادن فعالیت خواهیم کــرد تا به یاری
خداوند متعال با تامین مواد اولیه مورد نیاز
به حداکثر ظرفیت تولید کارخانه برسیم.
با توجــه به افزایش نــرخ ارز و تغییر
نرخ مبنــای عوارض صادراتی ،همچنان
صادرات ســنگ آهن دانه بندی در حال
انجام است معاون خرید شرکت تصریح
کرد  :آمارهای اعالمی نشــان میدهد
روند صادرات ســنگ آهن کاهش یافته
اســت.به نظر میرســد بخشــی از این
کاهش ناشــی از دســتور ایمیدرو مبنی
بر عدم اجازه صادرات توســط واحدهای
زیر مجموعه است.بخشی از این کاهش
نیز به اتفاقات اخیــر و گرفتاری چین به
ویروس کرونا بــر میگردد که بر اقتصاد
همه کشورها تاثیر گذاشته است.گرچه با
توجه به افزایش نرخ ارز و تغییر نرخ مبنای
عوارض صادراتــی ،همچنان صادرات
سنگ آهن دانه بندی در حال انجام است.
این مقام مسئول در ادامه به تاثیر ویروس
کرونا بر قیمت ،واردات و صادرات سنگ
آهن پرداخــت و اظهار داشــت  :عمده
صادرات مواد اولیه ایران به کشــور چین
بوده است .ویروس کرونا اقتصاد جهانی را
تحت تاثیر قرار داده لذا صادرات ،واردات و
نقل و انتقال پول ،مراودات تجاری تحت
تاثیر قرار گرفته اســت .با توجه به اینکه

بعد از دو ماه هنــوز فعالیتهای تولیدی
در چین به روال قبل باز نگشته و تاثیرات
قیمت و موجودیهــای مواد بنادر چین
با شــروع فعالیت مجدد چشمگیر خواهد
بود ،موجودی بنادر چین نسبت به ابتدای
فوریه حدود  ۸۰۰هزار تن کاهش را نشان
میدهد.البته استرالیا و برزیل نیز مشمول
این کاهش موجودی شده اند.
مطالبات شــرکتهای زغال سنگ
به روز شــده و این موضوع در جلســات
متعدد توسط انجمن زغال سنگ ایران و
همچنین شرکتهای زغال سنگی تایید
شده اســت مهندس صالحی در پاسخ به
این ســوال که پرداخــت مالی به معادن
زغالسنگ در چه شرایطی قرار دارد چنین
گفت  :با وجود فشــار ســنگین نقدینگی
به همه واحدهای فــوالدی  ،ذوب آهن
اصفهان نســبت به تعهــدات مالی خود
به خوبی و با رضایت نســبی عمل نموده
است .مطالبات شرکتهای زغال سنگ
به روز شــده و این موضوع در جلســات
متعدد توســط انجمن زغال سنگ ایران
و همچنین شرکتهای زغال سنگ تایید
شده اســت.ذوب آهن اصفهان به عنوان
تنهــا مصرف کننده عمده زغال ســنگ
تولید داخل  ،با وجود تحمل فشار سنگین
هزینههــای انرژی ،کنترل دســتوری
قیمت که ریختن دســترنج تولید کننده
فوالد به جیب نوردکاران به بهانه تثبیت
قیمت است و عایداتی برای مصرف کننده
نهایی ندارد ،تالش میکند تا توزیع سود
در چرخه تولید سنگ تا محصول عادالنه
شود.ضرورت دارد همه معادن مکلف به
عرضه سنگ در بورس کاال باشند تا داللی
از بازار ســنگ آهن جمع و خرید و فروش
سنگ آهن به اهلش سپرده شودوی بیان
کرد  :عرضه ســنگ آهن در بورس کاال
باعث شــفافیت خرید و فروش و رقابتی
شدن قیمت میشــود .لیکن برای انجام
این کار الزم اســت در شرایط پذیرش در
بــورس کاال مشــخصات و پارامترهای
کیفــی تاثیر گذار به دقت تعریف و تعیین
شود تا در زمان تحویل کاال مشکلی ایجاد
نشود .بنابراین ضرورت دارد همه معادن
مکلف به عرضه ســنگ باشند تا داللی از
بازار ســنگ آهن جمع و خرید و فروش
ســنگ آهن به اهلش سپرده شود.برای
ایجاد مجتمعی شبیه ذوب آهن اصفهان
با ظرفیت  ۴میلیــون تن  ۴،میلیارد یورو
سرمایه گذاری الزم است
اینکه برای تولیــد یک تن محصول
فــوالدی معــادل آنچــه در ذوب آهن
اصفهان تولید میشود چه میزان سرمایه
گذاری نیاز است نیز از جمله سایر سواالت
بود که مهندس صالحی در مقام پاســخ
چنین گفت  :براساس استاندارد اتحادیه
اروپا ،برای تولید یک تن فوالد به صورت

یک مجموعه ۱۰۰۰ ،یورو سرمایه گذاری
الزم اســت یعنی بــرای ایجاد مجتمعی
شــبیه ذوب آهــن اصفهان بــا ظرفیت
 ۴میلیــون تن  ۴،میلیارد یورو ســرمایه
گذاری الزم اســت.به عبــارت دیگر ۶۰
هزار میلیارد تومان.
* ارزش افــزوده و ارز آوری
یک تن فوالد ۷تا  ۸برابر یک تن
سنگ است
وی اضافه کرد  :در ذوب آهن اصفهان
با  ۶۰درصد ظرفیت تولید  ،به دلیل کمبود
مواد اولیه  ۲۴ ،هزار میلیارد سرمایه گذاری
به صورت غیر مولد باقی مانده است و این
سهم به قیمت تولید چدن اضافه میشود
.برای تولید یک تــن چدن حدود ۱۸۰۰
کیلو مــواد آهن دار الزم اســت .ارزش
افــزوده و ارز آوری یــک تن فوالد ۷تا ۸
برابر یک تن ســنگ است.با تامین پایدار
و یکنواخت مواد اولیه ،امکان دســتیابی
به حداکثر ظرفیت ممکن اســت و از این
رهگذر ،قیمت تمام شــده کاهش یافته و
امکان توزیع عادالنه سود در چرخه تولید
فراهم میشود.
* یکنواختــی و پایــداری در
تامیــن مواد حلقــه مفقوده این
روزهای تولید
معــاون خریــد شــرکت افــزود :
خوشــبختانه ذخیره مــواد آهن دار مورد
نیاز آگلومراســیون تقریب ًا به ثبات نسبی
رســیده و فرصت مناسب برای مدیریت
مصــرف ایجاد شــده اســت .در تالش
هســتیم تا ذخیره مطمئنی برای سنگ
دانه بندی مورد نیاز کوره بلند ایجاد نموده
و یکنواختــی و پایداری تامین مواد را که
حلقه مفقوده این روزهای تولید اســت را
فراهم کنیم.وی در پاســخ به این سوال
که چگونه وضع عوارض بر صادرات مواد
اولیه ملموس میشود نیز چنین بیان کرد:
تصمیم وضع عــوارض بر صادرات مواد
اولیه ،تصمیمی دیر اما موثر بوده اســت
اما این تاثیر توســط واحدهای فوالدی
خیلی ملموس نبوده است .وضع عوارض
بر صادرات مواد اولیه و اصالح قیمت پایه
صادراتی و دریافت عوارض مســتقیم ًا از
قیمــت ارزی به جای تبدیل قیمت ریالی
بــازار داخل و تبدیل آن به ارز میتواند این
تاثیرات را ملموس کند .
* تفاوت بهــره مندی و عدم
بهرهمندی از یارانــه انرژی در
صنعت فوالد
وی در خصــوص عدم بهــره مندی
ذوب آهن از یارانه انرژی در مقابل ســایر
فوالدســازان و همچنین کمبود سنگ
آهن و آسیبهای حاصل از آن نیز گفت :
یارانههای انرژی ،به معنای تامین انرژی
با قیمت جهانی است  .مواد اولیه با قیمت
جهانــی ،انرژی با قیمــت جهانی  ،یعنی
تولید گرانتر و در نتیجه قیمت تمام شــده
باالتر  ،فروش با قیمت دستوری و کنترل
شده یعنی حداقل حاشیه سود و بعض ًا غیر
اقتصادی بودن تولید.مزیت تولید فوالد
در ایران ســه عامل انرژی ارزان ،معادن
غنی در دسترس و نیروی کار ارزان بوده
اســت که ذوب آهن اصفهان از همه این
موارد محروم است.
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بومیسازی سنسورهای تشخیص
سرباره در فوالد مبارکه

با همکاری کارشناســان فوالد مبارکه و شرکتهای سازندۀ داخلی برای اولین بار
سنسورهای تشخیص سرباره با کمتر از نصف هزینۀ نوع مشابه وارداتی ،بومی سازی
شد.
رئیــس دفتر فنی تعمیرات فوالدســازی و ریخته گری مــداوم ضمن اعالم این
خبــر گفت :سیســتم تشــخیص ســرباره (Electromagnetic Slag
 )Detectorدر ماشینهای ریخته گری نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیۀ
سرباره موجود در پاتیلها به تاندیش و سپس ریختهگری دارد.
عباس محمدی در تشریح چگونگی شکلگیری سرباره و تأثیر آن در فرایند تولید
مــواد مذاب گفت :به طور طبیعی مواد مــذاب به طور معمول همواره حاوی مقداری
ســرباره اســت که به دلیل چگالی کمتر نســبت به فوالد مذاب در باالی ذوب قرار
میگیرد.اینمواددرانتهایزمانتخلیۀپاتیلبررویتاندیشماشینهایریختهگری،
بــا ایجاد جریان گردابــی کف پاتیل ،به مجرای خروجی راه مییابد و باعث تجمع در
تاندیش و افزایش ریســک ورود به قالب و ایجاد ناخالصی و حتی بیرون ریختن مواد
مذاب از تاندیش ( )break outخواهد شد.
وی افزود :عملکرد این سیســتم به گون های اســت که با تشخیص به موقع وجود
سرباره در مجرای خروجی پاتیل هشدار صادر میکند و به طور خودکار جریان مذاب
قطع میشود.
رئیس دفتر فنی تعمیرات فوالدســازی و ریخته گری مداوم اظهار داشــت :برای
حصول این امر سنســورهایی در باالی کاســت خروجی پاتیلها نصب شده است که
با اتصال به سیســتم آشکارســاز  ESD100واقع در اتاق برق ،سیگنال تحریک را
دریافت میکند و باتوجه به خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی متفاوت (Magnetic
 )Permeabilityســرباره و فوالد ســیگنالی را به صورت فیدبک به سیستم
آشکارساز ارسال میکند .در اصل سیستم اندازهگیری ()AMEPA ESD 100
ســربارۀ حمل شــده در پاتیل ذوب را تشخیص میدهد .این سیستم به مقادیر کمی
سرباره پاسخ میدهد و این امکان را فراهم میآورد که اپراتور قبل از شناسایی بصری
بتواند واکنش نشان دهد.
به گفتۀ عباس محمدی سیستم آشکارساز با فیلتراسیون نویزها و تجزیه وتحلیل
سیگنال دریافتی از سنسور ،میزان سربارۀ خروجی پاتیل را تعیین میکند و با رسیدن
درصد اسلگ به میزان  10درصد فرمان بستن کاست خروجی پاتیل صادر میشود.
وی در ادامــه تصریح کرد :این سنســور که به طور خاصی با شــرایط موجود در
سایت سازگار شده است ،خروجی پاتیل را محصور میکند و مدوالسیونهای هدایت
الکتریکی در ذوب خروجی پاتیل را تشــخیص میدهد .استفاده از این سنسور به این
صورت اســت که به دور محل خروج مذاب از پاتیل وصل شــده و با اندازهگیری شار
اطراف لوله ،درصد سربارۀ مذاب را تشخیص میدهد و همانطور که در شکل مالحظه
میشود سنسور از دو حلقۀ سیمپیچی شده تشکیل شده است .یک سیگنال جریانی
معیــن به عنوان جریان تحریک ارســال ،و در خروجی یک ســیگنال ولتاژ دریافت
میشــود و بر اســاس مقدار این ســیگنال ولتاژی میتوان مقدار سرباره در مذاب را
تشخیص داد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشت :سرباره دارای رسانایی بسیار
کمتری نســبت به فوالد مذاب است و بنابراین جریان گردابی کمتری در سرباره القا
میشــود تا بر میدان تأثیر بگذارند .این پدیــده باعث تغییر در ولتاژهای اندازهگیری
میشود و بدین معنی است که فوالد را میتوان از سرباره تشخیص داد.
وی از عمر باالی سنسورها و آسیب دیدن آنها در فرایند تخریب و بازسازی نسوز
پاتیلها به عنوان دو عامل اصلی خرابی و تعویض این تجهیزات حساس نام برد و ادامه
داد :این سنسورها تا پیش از این از خارج از کشور و با قیمتهای زیاد تأمین میشد که در
ســالهای اخیر سازندۀ خارجی به دلیل تحریم از فروش آنها به ایران خودداری میکرد
و خطوط تولید با ریسک توقف مواجه بود.
وی با تأکید بر اینکه نمونۀ بومیســازی شده به خوبی با نوع مشابه وارداتی قابل
رقابت اســت ،اظهار داشت :با همت و پیگیری دفتر فنی تعمیرات ناحیه ،کارشناسان
تعمیرات واحدهای ریختهگری مداوم و آمادهسازی پاتیل با همکاری شرکت آبادیس
فاطر ،تحریمها را به فرصت تبدیل کردند و کار بومیسازی این سنسورهای وارداتی
با موفقیت انجام شد؛ به نحوی که نسوزهای بومیسازیشده پس از گذراندن فرایند
تست سرد و گرم و تأیید بهرهبردار به خوبی در مدار تولید قرار گرفت.
گفتنی اســت هزینۀ ســاخت و تأمین این محصول از داخل کمتر از نصف قیمت
سنســورهای خارجی است و ســاالنه از خروج میزان زیادی ارز از کشور جلوگیری
خواهد شــد .وی در بخش پایانی سخنان خود از بومیسازی کل سیستم آشکارساز
( )ESD100در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت :با همت و تالش شرکتهای دانشبنیان
داخلی و ظرفیت و توانمندی مجموعه کارشناسی ناحیۀ بومی سازی در حال پیگیری
است.

سود فوالد مبارکه در گرو رونق اقتصادی است نه افزایش بی رویه قیمتها

مهنــدس عظیمیاندر مصاحبه بــاخبرنگار جامجم
اصفهان با ابراز ناخرسندی از افزایش بیرویۀ قیمــــت
انواع محصـــــــوالت فوالدی در کشور ،تصریــــح
کرد:افزایـــــشبیرویۀقیمتهابهنفعهیچکسنیست.
فوالد مبارکه مطلقا موافق افزایش بیرویۀ قیمتها نیست.
ازآنجاکه این شــرکت صنعتساز است ،ســود خود را در
گردش چرخ ســایر صنایع باالدست و پاییندست خود و
رونق اقتصادی هرچه بیشتر کشور میداند ،نه در افزایش
بیرویۀ قیمتها؛ و این امر بدون شک در سایۀ آرامش ایجاد
میشــود .وی از برگزاری جلسات متعدد در این خصوص
خبــردادواظهارامیدواریکردباپیشــنهادهاوتمهیدات
وزارت صمت و انجمن فوالد کشور ،به زودی شاهد ایجاد
آرامش در بازار باشیم.وی در خصوص نحوۀ قیمت گذاری
محصوالت فوالدی در کشور گفت :در حال حاضر کشف
قیمت از طریق بورس انجام میشــود .براســاس آخرین
هماهنگیهــامیانوزارتصمت،انجمنتولیدکنندگان
فوالد ایران و فوالدســازان کشور ،شرایط به گونهای شد

که وزارت صمت پیشنهاد اصالحی خود را به ستاد تنظیم
بــازار ارائه کند و در آنجا موضوع مچینگ ،قیمتگذاری و
حقوق مشــتریان خرد مد نظر قرار گیرد تا با در نظر گرفتن
همــۀموارد،بازاربهآرامشالزمبرســد.ویدرتشــریح
تمهیدات وزارت صمت برای تأمین ســنگآهن موردنیاز
فوالدســازان در ســال  1399گفت :با پیگیریهای همه
فوالدسازان قرار بر این شده که تا پایان سال جاری ،وزارت
صمت با معادن به گونهای برنامهریزی و هماهنگی کنند
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که سنگآهن و کنســانتره موردنیاز فوالدسازان در سال
پیشروتأمینگردد.بههمینمنظورشرکتفوالدتکنیک
بهعنوانمشــاورطرح،اینپیشــنهادراآمادهکردهاست.
وی درخصوص چگونگی وضعیت تولید فوالد مبارکه در
سال  1398خاطرنشــان کرد :این شرکت در سال 1398
با محدودیتهای متعددی ازجمله کنسانتره و انرژی مواجه
بود،اماباتالشجمعیمدیریتوکارکنانوبااتکابهبرخی
ظرفیتهایموجودتوانســتدربسیاریازخطوطتولیدبه

اهداف از پیش تعیین شــده دست یابد .بااین حال ،به دلیل
نبودمنابعکافیسنگآهنحدود 9تا 10درصدبرنامۀتولید
خود را از دست داد .امیدواریم با تمهیداتی که وزارت صمت
در دستور کار دارد ســال آینده شاهد بروز چنین شرایطی
برای فوالدسازها نباشیم.مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه
با اشاره به استراتژی فوالد مبارکه برای تولید محصوالت
خــاصاظهارداشــت:فوالدمبارکهبــهنوعیپرچمدار
بومیسازی تجهیزات موردنیاز خطوط تولید صنعت فوالد
و انجام پژوهش برای تولید محصوالت جدیدی است که
امکان تولید آنها در شــرکت وجود نداشته است .ازاینرو با
سرمایهگذاریهایقابلتوجهوهمکاریهایگستردهایکه
باشــرکتهایدانشبنیانودانشگاههاومراکزتحقیقاتی
کشــور دارد تالش کرده است نیاز صنایع پایین دست به
انواع ورقهای خاص را تأمین کند؛ تاجاییکه در سال جاری
موفق شــد بخشی از ورقهای موردنیاز صنایع نفت و گاز و
خودروسازان کشور را تأمین کند ،محصوالتی که تاکنون
عمدتا وارداتی بوده اند.

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن
		
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن
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این مواد غذایی ویروس کرونا را نابود میکند

یــک متخصص تغذیه آلمانی ،خوردن هویج،
کلم بروکلــی و کلم معمولی را بــرای مبارزه با
کرونا مؤثر میداند.
"فون بروچ" ،متخصص تغذیه آلمانی معتقد
اســت محصوالتــی مانند هویج و کلم به شــما
کمــک میکند تا از بدن خــود در برابر ویروس
جدید محافظت کنید .در اواخر زمستان ،بسیاری
از افــراد از کمبود ویتامیــن رنج میبرند ،بدن به
دلیل کمبود خورشــید به شدت تضعیف میشود.

حافظ

به همین دلیل اسفناج باید به رژیم غذایی اضافه
شود .کاهو مانعی برای رشد ویروسها محسوب
میشــود و هویج تجدید سلولها و استحکام کل
ارگانیسم را تسریع میکند.
بــه عقیــده ایــن متخصص ،ســبزیجات و
میوههــای نارنجی رنگ حاوی آنتی اکســیدان
و ویتامیــن  B۳اســت .هویج به دفع ســموم
کمک میکند ،کلم بروکلی دارای فســفر ،روی
و ویتامین  Cاســت؛ این مواد سیستم ایمنی بدن
انسان را تقویت میکند .به گفته فون بروچ ،بدن
به دانههای آفتابگــردان و انواع آجیل نیاز دارد.
افراد میتوانند برای تقویت سیســتم ایمنی بدن
خــود مغز گردو  ،فندق  ،بــادام زمینی میل کنند.
دانهها نیز حاوی مس اســت که به سنتز آنزیمها
برای تأمین اکسیژن خون کمک میکند.
فون بروچ توصیه کرد که افراد از خوردن کلم
خــودداری نکنند؛ فقط  ۱۵۰گرم کلم به دریافت
روزانــه ویتامین  Cکمک میکند و منیزیمی که
در کلم اســت ،عملکردهــای محافظتی بدن را
تقویت میکند.

آمــوزش و اطالع از آخرین
وضعیت شــیوع بیماری کرونا
در کشــور و جهان با اپلیکیشن
سفیران ســامت در دسترس
کاربران قرار میگیرد.
از آنجا که فرهنگســازی و

ترویج اطالعات درست درباره
بیماری کرونــا نقش مهمی در
پیشــگیری از آن ایفا میکند،
راه اندازی اپلیکیشن "سفیران
ســامت" ،اقدامــی بــود که
در راســتای پویــش "کرونا را

شکســت میدهیم" ،به نتیجه
رســید تا از ظرفیتهای زیست
بوم استارتاپی کشور و آموزش
همگانی بــرای مقابله با کرونا
بهره بیشتری برده شود.
بنابراین با این اپلیکیشــن
همه آنچه بایــد از کرونا بدانید
بر روی گوشــی موبایل شــما
قــرار دارد؛ آمــوزش و اطالع
از آخریــن وضعیــت شــیوع
بیماری در کشــور و دنیا با این
اپلیکیشن در دسترس کاربران
قرار میگیرد.
اطالع از آخرین روشهای
درمانــی در ایــران و خارج از
ایران ،اســتارتاپها و کسب و

کارهای خدمت رســان در این
شرایط بحرانی ،اطالع از مراکز
اختصــاص یافته بــه درمان،
آمــوزش به دانــش آموزان و
والدیــن و بســیاری از مطالب
معتبر دیگر نیز توســط سفیران
سالمت در دســترس کاربران
قرار میگیرد.
همچنین با این پلتفرم ایجاد
ارتباط بین مردم ،ســازمانها و
کسب و کارها تسهیل میشود
و از طریق اپلیکیشــن مذکور
کســب و کارهــا میتواننــد
خدمــات ویژه خــود را در این
شــرایط بحرانی برای استفاده
عموم معرفی کنند.

اپل واچی که مقدار اکسیژن خون را تشخیص میدهد

آالیندههای دارویی و رنگی بــود ،زیرا این صنایع
حجم پساب زیادی را تولید میکند؛ البته روشهای
بیولوژیکی مرســوم دیگری برای حذف آالیندهها
وجود دارد ،اما بعضی آالیندهها در مقابل آنها مقاوم
هستند و با روشی که ما توسعه دادهایم ،آالیندههای
مقاوم نیز حذف میشود.
حقیقی خاطرنشــان کــرد :تا کنــون  ۱۵نانو
کاتالیســت در این زمینه توســعه یافته و ثبت پنج
پتنت مرتبط نیز انجام شده است.

شــرکت اپل در حــال تولید
نسل بعدی ساعتهای هوشمند
خود اســت که میتوانــد مقدار
اکســیژن موجود در خون کاربر
را تشخیص دهد.
شرکت اپل دو ویژگی کنترل
ســامت جدید را برای ســاعت

هوشمند خود توســعه میدهد،
اما هنوز مشــخص نیست که آیا
این موارد محدود به نســل بعدی
اپل واچ خواهــد بود یا مدلهای
موجود نیز از طریق به روز رسانی
نــرم افزارها به ایــن دو ویژگی
مجهز خواهد شد.

به دلیل شرایط ناشی از بیماری کرونا صورت گرفت

افزایش خدمات غیرحضوری شهرداری اصفهان

شــرکت اپل اکنون در حال
طراحی یــک ویژگــی کنترل
سالمت جدید اســت که میزان
اکسیژن موجود در خون کاربر را
تشــخیص میدهد و در صورتی
کــه مقــدار آن از حــد معمول
پایینتر باشــد به صورت اعالن
ضربان قلب نامنظم به او هشدار
میدهد .ســطح پایین اکسیژن
خون میتواند خطر حمله قلبی را
افزایش دهــد؛ بنابراین این روند
کمک میکند تا در بعضی موارد
احتمال بروز سکته قلبی به افراد
هشدار داده شود.
سطح اکسیژن بین  ۹۵تا ۱۰۰
درصد ،وضعیت سالمت افراد را
نشــان میدهد و زمانی که این

میزان کمتر از  ۸۰درصد باشــد،
ممکن است باعث بروز اختالالت
در عملکرد قلب و مغز شود .خطر
ایســت قلبی یا توقــف کارکرد
دستگاه تنفســی پس از کاهش
مــداوم چگالی اکســیژن خون
بسیار رایج است.
ممکن است اپل واچ در آینده
مشکالت ســامتی بیشتری را
با توجه به ضربــان قلب نامنظم
کاربران تشــخیص دهد .به نظر
میرســد شــرکت اپل ساعت
هوشــمند خود را بیــش از اینکه
به عنوان دســتیاری برای تلفن
هوشمند در نظر بگیرد ،به عنوان
یک ابــزار کنترل ســامت در
اختیار کاربران قرار دهد.

دفترسرپرستیاستاناصفهان:
031 -36637500

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

آموزش مقابله با شیوع کرونا توسط سفیران سالمت

حذف آالیندههای آب با نور خورشید

پژوهشــگران دانشگاه صنعتی ســهند تبریز با
توسعه روشی نوین به دانش فنی جدید برای حذف
آالیندههای آبی دست یافتند.
"توســعه دانش فنی نانو فتوکاتالیســتهای
محیط زیســت" ،عنوان گرنت پژوهشــی اســت
که این محققان با پشــتیبانی صنــدوق حمایت از
پژوهشــگران و فناوران معاونــت علمی و فناوری
روی آن کار کردهاند.محمــد حقیقی ،مجری این
طرح پژوهشــی با بیان اینکــه مراحل پایانی ثبت
اختــراع بینالمللی این طرح در حال انجام اســت،
گفت" :روشهای بســیاری برای تصفیه آب وجود
دارد ،امــا در این طرح از نور خورشــید برای تصفیه
اســتفاده میشــود که منبعی رایگان و در دسترس
محسوب میشــود .برای رسیدن به این هدف نانو
کاتالیســتهایی توسعه دادیم که عمل تصفیه را با
جذب نور انجام دهند".
وی ادامه داد :تمرکز ما در این روش روی حذف

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان اصفهان:هاجر مقضی
تحریریه شهرستانها021-44233511 :

تقویت سیستم ایمنی بدن با گیاه آلوئهورا
گیاه آلوئهورا دارای خواص بیشــماری
مانند درمان مشــکالت پوســتی ،بهبود
عملکرد سیســتم گوارش ،تقویت سیستم
ایمنی و کاهش قند خون است.
آلوئهورا گیاهی است که در مناطق گرم
و خشــک رشد میکند و شباهت زیادی به
کاکتوس دارد .تمام خواص این گیاه درون
ژلی اســت که در بافت برگهای آن قرار
دارد .در ادامه بعضی خواص این گیاه را بررسی میکنیم:
درمان مشکالت پوستی با آلوئه ورا
از زمانهای قدیم از گیاه آلوئهورا برای درمان بیماریهای پوســتی اســتفاده شده
است .ژل درون بافت برگهای پهن این گیاه بهترین راهکار طبیعی برای الیهبرداری
پوست است و بیماریهای پوستی را بهبود میبخشد .اگر دارای پوست خشک هستید،
آلوئهورا گیاهی مفید برای افزایش رطوبت پوســت است زیرا حاوی پلی ساکاریدهایی
بــوده کــه خواص ضد التهابی دارد و پوســت را مرطوب میکند .عــاوه بر این ،پلی
ساکاریدها خارش و سوزشهای پوستی را تسکین میدهد.
آلوئه ورا و بهبود عملکرد سیستم گوارش
آلوئهورا دارای ترکیبات ضد التهابی و ضد یبوســت اســت؛ بنابراین مصرف آن در
هضم غذا ،تنظیم اســید معده ،کاهش تشــکیل مخمرها ،تقویت باکتریهای مفید و
تنظیم حرکات رودهای کمک میکند .بررسیهای اخیر محققان نشان میدهد مصرف
آلوئهورا برای درمان ســندروم روده تحریک پذیر بسیار مفید است .نتایج مطالعه دیگر
روی موشها نشان داد مشکالت معده و روده در موشهایی که با آلوئهورا تحت درمان
قرار گرفتند ،کاهش چشــمگیری یافت .عالوه بــر این دارای خاصیت ضد میکروبی
اســت؛ بنابراین به تسکین دردهای زخم معده کمک کرده و سلولهای پوششی معده
را ترمیم میکند.
تقویت سیستم ایمنی با آلوئه ورا
عنصر روی به بهبود عملکرد سیســتم ایمنی بدن کمک میکند؛ مصرف آلوئهورا
میتواند کمبود روی بدن را رفع کرده و سیســتم ایمنی را تقویت کند .این گیاه دارای
خواص ضد التهابی ،ضد عفونی کنندگی ،ضد ویروســی و ضد قارچی است؛ بنابراین
بدون بروز حساســیت و عوارض جانبی میتواند به بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن
کمککند.همچنین،آنزیمهایموجوددرآلوئهورا،ساختارپروتئینهایبههمچسبیده
را میشکند و آنها را به اسیدهای آمینه مفید برای بدن تبدیل میکند.
آلوئه ورا و کاهش قند خون
مصرف گیاه آلوئهورا میتواندهایپرگلیسمی مزمن و مشکالت ناشی از چربی خون
بــاال را که بیمــاران مبتال به دیابت از آن رنج میبرند ،کاهش دهد .نتایج یک پژوهش
روی  ۷۲زن مبتال به دیابت نشــان داد قند خون و تری گلیســیرید بیمارانی که روزانه
یک قاشــق ژل آلوئهورا مصرف کردند ،نسبت به سایرین به طور قابل توجهی کاهش
یافت.

آگهی مزایده

آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا در نظر دارد فروشگاه
مواد غذایی و فست فودی خود را از طریق مزایده به اجاره برساند.
مهلت بازدید و اخذ فرم مزایده از تاریخ 98/12/22
به مدت  5روز کاری

آدرس  :اصفهان – مشتاق سوم سه راه پینارت – جاده انرژی اتمی
– جنب نمایشگاه بزرگ اصفهان – آموزشگاه شهید بهشتی ناجا
در روزهایــی کــه
شــهروندان با خطر ابتال
به ویروس کرونا از طریق
ترددهای غیرضروری در
سطح شــهر روبرو هستند،
شــهرداری اصفهان دامنه
خدمات غیرحضوری خود
را گسترش داده است.
بــه گــزارش اداره
ارتباطــات رســانه ای
شــهرداری اصفهــان،
بســیاری از امــور اداری
شــهروندان بــا روزهای
پایانی سال همزمان شده
اســت اما این روزها استان
و شهر اصفهان در شرایط
ویژه ای قرار دارد و ضروری
است بسیاری از سفرهای
شــهری و امــور اداری
شــهروندان که به صورت
غیرحضــوری قابل انجام
اســت ،از طریق اینترنت و
آنالین انجام شود.
بــر اســاس آمــار ،دو
درصد از مراجعه کنندگان
شــهرداری برای دریافت

پروانــه ســاختمانی بــه
شــهرداری رفــت و آمد
دارند اما برای همین میزان
مراجعه هم ،ترتیبی اتخاذ
شده تا شــهروندان ،امور
مالــی مربوط به پروانه را تا
پایان ســال انجام و مابقی
مراحــل را تــا تیرماه 99
انجام دهند.
تمدیــد مهلت پرداخت
کلیه عوارض شهرداری
همچنیــن پرداخــت
عــوارض نوســازی و
عمــران شــهری ،ثبــت
سهمیه خدمات مهندسی
نظارت و طراحی ،استعالم
دفترخانه ،عوارض کسب
و پیشــه ،عوارض خودرو،
پایان کار و ســفت کاری،
تا پایان اردیبهشت ماه 99
تمدید شــده و نرخ ها نیز
طبق تعرفه های ســال 98
محاسبه می شود.
پاسخگویی  24ساعته
 137بــرای بــه حداقــل
رساندن مراجعات

برخــی از مراجعــات
به شــهرداری به صورت
تلفنی قابل انجام اســت.
برخی افراد بــرای اطالع
از مــواردی چون نرخ های
ســال های آینده و آگاهی
از مصوبات شورای شهر و
 ...به شهرداری ها مراجعه
می کننــد که اینگونه افراد
در ایــن شــرایط نیازی به
مراجعه حضوری نداشته و
می توانند از طریق تماس با
سامانه  137شهرداری ،این
خدمات را دریافت کنند.
در همین راســتا ،از یکم
تا  20اســفند مــاه بیش از
دو هــزار نفر با  137تماس
داشــتند و پاسخ های خود
را دریافت کردند .بیشترین
تمــاس هــا در خصوص
درخواســت ضدعفونــی
معابر ،بوستان ها ،ایستگاه
هــای اتوبــوس و  ...بوده
است .در حال حاضر روزانه
و به طور متوســط بیش از
هــزار تماس با  137برقرار

می شــود و ایــن مرکز به
صــورت  24ســاعته و در
سه شــیفت ،پاسخگوی
شهروندان است.
نوبــت دهــی مکانیزه
مراکز معاینه فنی
برخــی خدمــات هم
بــه صــورت اینترنتی به
شــهروندان در حال ارائه
اســت که از آن جمله می
توان بــه دریافــت نوبت
معاینه فنی خــودرو ،ثبت
نــام و درخواســت صدور
پروانــه هــای فعالیت و
اشتغال در ســامانه حمل
بار درون شهری شهرداری
اصفهان و پرداخت آنالین،
درخواســت تمدید پروانه
هــای صــادره و پرداخت
آنالیــن آن ،نامه نگاری از
طریق اتوماســیون موجود
در سامانه حمل بار با شرکت
های حمــل و نقلی جهت
ارایه خدمات غیرحضوری
و حذف حضور ارباب رجوع
در سازمان حمل بار درون

شهری اشاره کرد.
همچنین شــهروندان
می توانند درخواست جا به
جایی بار توسط اپلیکیشن
باریار  724را بدون مراجعه
حضــوری و بــا پرداخت
آنالیــن هزینــه و گرفتن
درخواســت جا به جایی بار
توسط راننده بدون مراجعه
به سطح شهر انجام دهند.
در مجموع ،شهرداری
اصفهــان روزانه  400نوع
خدمات به شهروندان ارائه
می دهد کــه اگرچه برخی
خدمات مانند آبیاری فضای
سبز ،نظافت شهر و یا حمل
و نقل عمومــی به ناچار به
صورت حضــوری انجام
می شــود ،اما در این روزها
شــهرداری تالش کرده
با افزایــش دامنه خدمات
غیرحضوری خــود ،خطر
کمتری سالمت کارکنان و
مراجعه کنندگان را تهدید
کند.

تلفن هماهنگی 09132151633 :

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
36637500

