سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی اصفهان:

فعالیت کتابخانهها برای جذب حداکثری باید چند خدمتی باشد

سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی اصفهان گفت :هدف این
نهاد جذب حداکثری و در نهایت حفظ و نگهداری جذبشدگان و
عضویت پایدار است که برای این منظور روند فعالیت کتابخانهها باید
چندخدمتی باشد.
حجتاالسالم رمضانعلی معتمدی در حاشــیه بازدید از کتابخانه
عمومی اردســتان در گفتوگو با خبرنگاران افزود :نزدیک به ۳۰۰

خبر ویژه


رئیس ستاد سفر رئیس جمهور
به اصفهان عنوان کرد:

 ۱۳برنامه پیشنهادی برای سفر
رئیس جمهور

اصفهان
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مدیرعامل شرکت پاالیش نفت در مراسم راه اندازی مشعل شماره یک پاالیشگاه اصفهان مطرح کرد:

به ثمر نشستن تالش کارکنان و پیمانکاران پروژه

نسل فردا  /گروه استان
news@ naslefarda.net

حرکت بهسوی فراهم آوری شرایط الزم
برای راهاندازی واحدهای بهینهســازی
مانند پروژه تصفیه گازوئیل و RHUشتاب
گرفت .بدیــن ترتیب باهمــت و تالش
شــبانهروزی کارکنــان این شــرکت و
پیمانکاران حاضر در پروژه ،مقدمات ورود
گاز طبیعی شبکه سراسری به پاالیشگاه
جنوبی انجام شد و مشعل شماره یک این
مجموعه با ظرفیت  ۱۰۰۰تــن در روز،
بهعنــوان پیشنیاز راهانــدازی واحد در
سرویس قرار گرفت .مدیرعامل شرکت
پاالیش نفت اصفهان در مراسم راهاندازی
مشعل شــماره یک این مجموعه اظهار

مالیات

داشــت :علیرغم بدخواهی دشــمنان
جمهوری اسالمی و تالش در جهت سیاه
نمایی ،کارکنان بالنده و خالق شــرکت
پاالیش نفت اصفهان و پیمانکاران حاضر
در این مجموعه ،بــا همدلی و همکاری
پروژه تصفیه گازوئیل را سرعت بخشیدند.
محسن قدیری افزود :امیدواریم با توجه به
پایان یافتن فعالیتهای پیش راهاندازی و
متعاقب آن تکمیل فرآیندهای راهاندازی،
سایر واحدهای یوتیلیتی مورد نیاز نیز تا
اواسط مرداد ماه سال جاری در سرویس
قرار خواهند گرفت.
وی ادامــه داد :بر اســاس برنامه ریزی
جدید صورت گرفته و به حول و قوه الهی،
نخستین محموله گازوئیل تصفیه شده

طبق اســتاندارد یورو  ۵در آینده نزدیک
در واحدهای تصفیه گازوئیل تولید خواهد
شــد .با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل
پاالیشگاه اصفهان روزانه  ۱۰۰هزار بشکه
گازوئیل یورو  ۵تولید خواهد شد .و ۳۰۰
تن گوگرد از گازوئیل تولیدی پاالیشگاه
اصفهان حذف خواهد شد و غلظت گوگرد
در گازوئیل تولیدی این شرکت از ۶۰۰۰
 PPMبه کمتــر از  PPM ۵۰میرســد.
سودآوری این طرح برای شرکت حدود
 ۵٫۹هزار میلیارد تومان (در صورت تداوم
نرخهای فعلی) در ســال اســت .با بهره
برداری از این طرح به ازای تصفیه هر بشکه
گازوئیل تولیدی  ۷دالر ارزش افزوده عاید
شرکت خواهد شد .سود خالص پاالیشگاه

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خواستار شد:

گزارش تخلفات احتمالی مأموران مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت :با راهاندازی بخش ارتباط مستقیم با دادستان انتظامی مالیاتی در درگاه
ملی خدمات مالیاتی ،مؤدیان مالیاتی قادر خواهند بود گزارشهای خود را در خصوص تخلفات و تقصیرات مأموران
مالیاتی را به دادســتان انتظامی مالیاتی ارســال کنند .عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اظهار
کرد :امکان ارتباط مستقیم مؤدیان با دادستان انتظامی مالیاتی با مراجعه به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی
 intamedia.irدر بخش ارتباط با ما ،میسر شده است .وی بابیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای برخورد قاطعانه
و جدی با هرگونه فساد در نظام اداری مصمم است ،خاطرنشان کرد :با راهاندازی بخش ارتباط مستقیم با دادستان
انتظامی مالیاتی در درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی فوق ،مؤدیان مالیاتی قادر خواهند بود گزارشهای خود را در
خصوص تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و همچنین نقض قوانین و مقررات ،درخواستهای غیرقانونی و نحوه
برخورد مأموران مالیاتی را به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کنند.

برق

عکس :نسل فردا

رئیس ستاد سفر رئیس جمهور به اصفهان گفت:
این ســفر ،کاری و قرار است عملیاتی باشد ،الزم
نیست هیچ بنر خاصی نصب و یا تشریفات ویژهای
در نظر گرفته شود؛ تمام تاکید خود را بر آشنایی
وزیر با شهرســتان خود بگذارید ،هر وزیر را نه به
چشــم حوزه تخصصی کاری او ،بلکه به چشــم
نمایندههیئتدولتدر شهرستانخودببینید..
محمد رضا جاننثاری در جلسه شــورای اداری
اســتان اصفهان ،با تاکید بر اینکه برای سفر آتی
رییس جمهور سه کلمه امن ،ایمن و مؤثر را مالک
قرار دادهایم ،اظهار کرد :این ســفر باید امن باشد
تا خدایی نکرده به واسطه توطئه و دشمنیها از
نظر امنیتی مشکلی ایجاد نشود ،ایمن باشد ،چون
تعداد قابل توجهی برنامه قرار است برگزار شود و
ایاب و ذهاب و سالن همگی بهصورت ایمن انجام یا
انتخاب شود .وی ادامه داد :به هر حال در حین سفر
قرار است دیدارهای مردمی هم انجام شود ،در این
دیدارهانبایدبهمردمبیاعتناییشود؛اینسفرباید
برای استان مؤثر باشد ،ممکن است یک جمله یا
حرف بیجا یا اشتباه ،تمام نتایج سفر را تحتالشعاع
قرار دهد ،پس باید همه بخشها با مدیریت استان
هماهنگی الزم را انجام دهند.
رئیس ستاد سفر رییس جمهور به اصفهان با اعالم
تشکیل هفت کمیته برای انجام هر چه بهتر سفر
ریاســت جمهوری خاطر نشان کرد :کمیتههای
پشتیبانی،شهرستانها،امنیتی،هماهنگیمالقات
مردمی معاونان وزیر در ادارات کل ،اطالع رسانی،
رسیدگی به درخواستها و شــکایات مردمی و
حراست ،هماهنگی برنامههای مختلف این سفر
را انجام خواهند داد.

کتابخانه عمومی و مشارکتی در  ۲۸شهرستان این استان فعالیت
دارند که  ۲۱۱واحد آن عمومی و بقیه مشارکتی است.
وی اضافه کرد :تشکیل هیات اندیشهورز در کتابخانههای عمومی
شهرستانها برای تولید فکر و اندیشه ،رفع چالشهای پیش روی این
واحدها با استفاده از ظرفیت مردم و ارگانها ،فعالتر کردن کتابخانه
و ایجاد فضای شاداب و نشاطآور برای جذب مخاطب از برنامههای

پیش روی کتابخانههای عمومی خواهد بود.
سرپرســت ادارهکل کتابخانههای عمومی اصفهــان اضافه کرد:
کتابخانههای عمومی باید رویدادمحور و مناسبتی حرکت کنند و
برگزاری مسابقهها و اجرای برنامههای فرهنگی و برپایی جشنها با
استفاده از ظرفیت مردمی را در دستور کار خود قرار دهند.
حجتاالسالم معتمدی با بیان اینکه ضروری است پایگاه جمعآوری
دیدگاهها با استفاده از ظرفیت کتابداران راهاندازی شود خاطر نشان
کرد :فعال کردن کودکان که منجر به فعال شدن بزرگترها میشود
و دعوت از خانواده برای حضــور در کتابخانهها در قالب یک طرح و

تصویب آن در انجمن کتابخانهها و کار چهره به چهره برای افزایش
مطالعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی اصفهان با اشاره به لزوم
ساخت کتابخانه مرکزی در اردستان اظهار داشت :این شهرستان باید
با حمایت انجمن کتابخانهها ،کمک و مساعدت شهرداری ،پیگیری و
همکاری مسووالن عالی شهرستان و استفاده از توانمندی نیکوکاران
نسبت به ساخت کتابخانه مرکزی اقدام کند.
وی خاطر نشان کرد :اگر مشارکت مردم در فعالیتها باشد بسیاری از
کمبودها رفع میشود و کار به خوبی پیش خواهد رفت.

اصفهان با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل
در مجموع  ۲۶۳میلیون دالر خواهد بود

و هزینههای انجام شده برای اجرای این
طرح ملی پس از ۴سال برمیگردد.

مدیرعامل شرکت برق استان اصفهان در جلسه شورای اداری خبرداد:

روشن شدن برنامه خاموشیهایی بخش صنعت

مدیرعامل شرکت برق استان اصفهان در جلسه شورای اداری استان اصفهان بابیان اینکه ما در تابستان با کمبود
تولید برق روبهرو میشویم ،اظهار داشت :امسال نیز  ۱۲هزار مگاوات کمبود برق راداریم و ازاینرو از  ۱۵خرداد
تا  ۱۵شهریور خاموشیهایی را در بخش صنعتی اعمال خواهیم کرد .موسوی الرضایی افزود :همچنین مقرر
شد دستگاههای اداری در ساعات اداری  ۳۰درصد و در ســاعات غیر اداری  ۶۰درصد مصارف خود را کاهش
دهند .مدیرعامل شرکت برق استان اصفهان بابیان اینکه ساعت اداری از  ۷تا  ۱۳و  ۳۰دقیقه مصوب شده است،
ابراز داشت :این امر در راستای کاهش میزان مصرف برق صورت گرفت ،همه دستگاههای اداری سیستم کنتور
هوشمند دارند و ازاینرو نظارت جدی بر مصرف برق ادارات داریم .وی افزود :جهاد کشاورزی نیز موظف شده
است تا پنج ساعت مصرف را از ساعت  ۱۲تا  ۱۷چاههای آب کشاورزی از مدار خارج شوند و فعالیت خود را به
نیمهشب موکول کنند.

خبر روز
رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان خبرداد:

اصفهان دارای ظرفیت تبدیل
به قطب هوش مصنوعی کشور

رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان گفت :این
استان باوجود داشتن زیرساختها و دانشگاههای
توانمند ،ظرفیت الزم برای تبدیل به قطب هوش
مصنوعی کشــور را دارد .حســین ربانی افزود:
پیشــنهاد بنیاد نخبگان اســتان این است که
اصفهان بهعنوان هاب قطــب هوش مصنوعی
کشــور مطرح و بر اســاس آن برنامهریزی شود
و ظرفیتهــای الزم در این زمینــه در اصفهان
وجود دارد و باید با سرعت اقدام کنیم .وی بابیان
اینکه تا  ۱۰سال آینده هوش مصنوعی در بیشتر
عرصههای جهانی متحول میشــود ادامه داد:
درصورتیکه کشــور ما در این زمینه پیشتازی
نداشته باشد از دیگر کشــورها عقب میمانیم و
باید بهصورت منفعالنه عمل کنیم.
رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهــان اضافه
کرد :ظرفیتهــای خیلی خوبی ازجمله ســه
دانشگاه خوب کشور در اســتان اصفهان وجود
دارد کــه هرکــدام از آنهــا درزمینــه هوش
مصنوعی دانشــمندان خیلی برجستهای دارند
و از زیرســاختهای خیلی خوبی در این زمینه
برخوردارند .ربانی خاطرنشان کرد :میتوانیم با
ارتباط با ایرانیان و اصفهانیهای خارج از کشور از
ظرفیت آنها در این زمینه استفاده کنیم.
وی بیان کرد :بسیاری از زیرساختها در استان
اصفهان فراهم اســت و از طرف دیگر زیرساخت
چندان پیچیدهای هم نیاز ندارد و فقط نیازمند
برنامهریــزی در این زمینه اســت .رییس بنیاد
نخبگان اســتان اصفهان افزود :هوش مصنوعی
باید بهعنوان اولویــت در مجموعه قرارگاه علم و
فناوری استان در نظر گرفته شود و داشتههای این
استان در مرحله اول باید احصا شده و طرحهای
آن در مباحث علمی ،پژوهشی ،فناوری و بازار باید
تعریف شــود .وی گفت :مذاکرههایی با معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری انجامشده و
آمادگی برای حمایتهــای الزم در این زمینه
وجود دارد .به گزارش ایرنــا ،هوش مصنوعی یا
 artificial intelligenceشــاخهای از علوم رایانه
اســت که هدف اصلی آن تولید ماشــینهای
هوشمندی اســت که توانایی انجام وظایفی که
نیازمند به هوش انسانی است را داشته باشد.
هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیهســازی
هوش انســانی برای کامپیوتر اســت و منظور
از هوش مصنوعی درواقع ماشــینی اســت که
بهگونهای برنامهنویســی شده که همانند انسان
فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته
باشد.

