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برپایی 2 نمایشگاه مبلمان 
راحتی و فرش ماشینی 

در اصفهان

عالئم و ویژگی های منحصر به 
فرد سرماخوردگی تابستانی

ارائه بیش از 2 هزار مشاوره به 
شهروندان اصفهانی در هفته 

گذشته

 با وجود بحران کم آبی؛

 نگهداری فضای سبز 
در اولویت قرار دارد

بهــروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهان و هیئت همراه ســوم تیــر ماه با حضور در ذوب آهن 
ضمــن دیــدار و تبادل نظر با مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل شــرکت از خــط تولید این مجتمع عظیم 

صنعتی بازدید کردند .
یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این دیدار مالیات را متعلق به عموم جامعه و حق الناس دانست 

و افزود : همه باید به نهادینه شــدن فرهنگ مالیاتی در کشــور کمک کنیم .
مدیر عامل ذوب آهن ، فرایند تولید به روش های کوره بلند و کوره قوســی را یادآور شــد و تصریح کرد : با 

توجــه بــه یارانه حامل های انرژی که به روش کوره قوس تعلق می گیرد ...

امور مالیاتی با بسته های متنوع حمایتی به تولید 
ذوب آهن کمک می کند
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اصفهان

والدت با سعادت حضرت معصومه )س( و روز دختر  مبارک

والدت با سعادت حضرت معصومه)س( و روز دختر را تبریک می گوییم

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
36637500
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احیای پاتوق های فرهنگی و اجتماعی در طرح 

»به وقت نوجوانی«  
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 چهارشنبه 12 تیر 1398   شماره 5421
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

مدیــر خانــه نوجــوان ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، هدف از 
اجرای طرح پاتوق "به وقت نوجوانی" را احیای 
پاتوق های فرهنگی و اجتماعی شــهر اصفهان 

دانست.
به گزارش جام جم اصفهان : اســماء سادات 
نکویــی با بیان این مطلب اظهار داشــت: طرح 
پاتــوق "به وقت نوجوانــی" با همکاری ادارات 
فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری های مناطق 

پانزده گانه شهر اصفهان اجرا می شود.
وی افزود: طبق سند "شهروندی فرهنگی" 
به عنوان اولویت نخســت خانه نوجوان، هدف 
از اجــرای طرح پاتوق به وقــت نوجوانی ایجاد 
و احیای پاتوق های فرهنگی و اجتماعی شــهر 

اصفهان است.
مدیــر خانــه نوجــوان ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: 
یکی از مهم ترین اهداف ما در برگزاری این طرح 
اســتعدادیابی از بین نوجوانان و آماده کردن آنها 
برای حضور در رویدادهای گوناگون و همچنین 
تقویت مســئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی 

در میان آنها است.
نکویی با بیان اینکــه در این طرح تیپ های 
شــخصیتی، هوش  های چندگانــه و هیجانات 
و رفتارهای خاص ســنین نوجوانی شناســایی 
خواهد شــد، گفــت: افزایش روحیه نشــاط و 
شــادابی و حمایت از تولیدات هنری و فرهنگی 
نوجوانان در قالب تشــکیل 12 کانون تخصصی 

انجام می گیرد.
وی نقاشــی، تئاتر، فیلم، انیمیشــن، آواها و 
نواها، خوشنویســی، رسانه، قرآن و نهج البالغه، 
شعر و ادبیات، باشــگاه کتابخوانی، کتاب ساز و 
مخترعیــن را 12 کانون تخصصی دانســت که 
قرار اســت در طــرح پاتوق به وقــت نوجوانی 

تشکیل شود. 
مدیــر خانه نوجوان بیان کرد: نوجوانان دختر 
و پســر عالقه مند برحسب عالقه و استعداد خود 
در ایــن 12 کانون تخصصــی ثبت نام می کنند 
و برنامه هــای این طرح در ایــن کانون ها اجرا 

می شود.

نکویی با بیــان اینکه در این کانون ها تنها به 
آموزش پرداخته نمی شــود و مباحث اجرایی نیز 
در دستور کار است، تصریح کرد: برای هر کانون 
یک کار اجرایی تعریف می شود که بر اساس آن 

عمل خواهد کرد.
وی با اشــاره به آغاز فعالیــت چند کانون به 
صورت آزمایشــی در گذشته اظهار داشت: قرار 
است برنامه ها و رویدادهایی که در مناطق پانزده 
گانه شهر اصفهان و خانه نوجوان برگزار می شود 
از کار عکاســی و فیلم برداری رویدادها گرفته تا 

سایر موارد توسط خود نوجوانان انجام گیرد.
مدیر خانه نوجوان درباره چگونگی ثبت نام در 
طرح پاتوق به وقت نوجوانی افزود: در هر منطقه 
شــهر اصفهان یک یا دو فرهنگســرا مشخص 
شده است که نوجوانان 12 تا 18 ساله می توانند 
با مراجعه به نزدیک ترین فرهنگســرای محل 

سکونت خود فرم ثبت نام را پر کنند. 
نکویــی ادامه داد: در حیــن اجرای این طرح 
60 تسهیل گر حوزه نوجوان را آموزش می دهیم 
و به فراخور نیاز هر منطقه این تســهیل گران را 
در مناطق مســتقر می کنیم کــه وظیفه ارتباط 
بــا نوجوانــان، برنامه ریــزی بــرای برگزاری 
دورهمی ها و اردوها و ســایر مــوارد را بر عهده 

دارند.
وی "هــوش اقتصــادی" را مبحــث فصل 
تابســتان پاتوق بــه وقت نوجوانی دانســت و 
بیان کرد: با ارائــه این مبحث نوجوانان آموزش 
می بینند که حتی پول توجیبی خود را چگونه بهتر 
خــرج کنند و یا از هنر و حرفه ای که بلدند چطور 
درآمدزایی کننــد، به هوش مالی و اقتصادی در 
جریــان یادگیری حرفه نیز می پردازیم تا بتوانیم 

نتیجه خوبی از این طرح بگیریم.
نکویی اضافه کرد: اینکه نوجوانان به صورت 
مســتقیم درگیر برگزاری برنامه ها و رویدادهای 
این طرح می شــوند از نکات قابل توجهی است 
کــه باعث می شــود این طرح بــرای نوجوانان 
جذابیت داشــته باشد.گفتنی است، عالقه مندان 
برای کســب اطالعات بیشتر درباره طرح پاتوق 
به وقــت نوجوانــی می توانند با شــماره تلفن 

32304030 تماس بگیرند.

دومین دوره مسابقات استانی چرتکه کودکان هوشمند با حضور 
بیش از 300 نفر از دانش آموزان در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش  جام جم اصفهان دومین دوره مســابقات اســتانی 
محاســبات ذهنی با چرتکــه -11 تیرماه- به میزبانی موسســه 
کودکان هوشــمند اســتان اصفهان،  با رقابت بیش از 300 نفر از 
دانش آموزان رده سنی ۵ تا 12 سال در مدرسه همدانیان برگزار شد.

در این رقابت ها کودکان شــرکت کننده با اســتفاده از نیروی 
ذهن و براســاس دوره های آموزشی به صورت مکتوب با یکدیگر 
به رقابت پرداختند. نفرات برتر این دوره از رقابت ها همزمان با آغاز 
دهه کرامت با حضور در جشنواره بزرگ سامانه رشد خوش نظر روز 

جمعه 14 تیرماه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
هم چنین در این در جشنواره از کوچینگ آموزشی خانواده سامانه 

رشد خوش نظر با عنوان »کاخ سرخ« رونمایی خواهد شد.
کارشناســان حوزه آموزش از جمله مزایای یادگیری چرتکه را 
توســعه و استفاده از تمام مغز، بهبود سرعت و دقت، بهبود حافظه، 
ارتقای خالقیت و تمرکز، بهبود اعتماد به نفس، قادر ساختن دانش 
آموزان به حل مســائل ریاضی در زمان کوتاه و بهبود قدرت تخیل 

افراد به ویژه در کودکان و نوجوانان می دانند.

معــاون خدمات شــهری 
شــهرداری اصفهــان گفت: 
موضوع کم آبی هنوز وجود دارد 
و باتوجه به این شرایط نگهداری 
از فضای ســبز در اولویت است 
از این رو بایــد همه در مصرف 
آب صرفه جویی الزم را داشته 

باشند.
بــه گــزارش  جــام جــم 
اصفهــان  حســین امیری در 
جلسه هماهنگی ستاد معاونت 

خدمات شــهری اظهار کرد: وجود فضای سبز 
در شــهرها عالوه بر آنکه باعث زیبایی شــهر 
می شــود، محلی برای تفریح و گذران اوقات 
فراغت شهروندان به شمار می آید و همچنین 
در کاهش مشــکالت محیط زیســت مانند 
آلودگی هوا تأثیر مســتقیم دارد در واقع توسعه 
و ایجاد فضای سبز به عنوان یکی از مهمترین 
عوامل رفع آلودگی های محیط زیست شناخته 

شده است.
وی افزود: فضای سبز شهری مانند یک ریه 
ســالم در محیط زندگی عمل می کند و نقش 
برجســته ای در حفظ محیط زیســت و تفریح 

انسان ها دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه زندگی شهرنشینی امروز ایجاب 
می کند که شــهروندان بتوانند لحظاتی را به 
دور از اســترس در فضای سبز شهری با خیال 
آسوده سپری کنند، خاطرنشان کرد: براساس 
آخرین آمار ســال ۹۷، مساحت کل اکولوژیک 

فضای ســبز اصفهان بیش از پنج هزار و 400 
هکتار است.

امیری با تأکید بر ضــرورت توزیع متعادل 
فضای ســبز در بین مناطق مختلف شهری، 
اظهــار کــرد: در میان مناطق 1۵ گانه شــهر 
اصفهان مناطــق چهار، پنج و شــش دارای 
بیشترین سرانه فضای سبز است که در تالشیم 
با توزیع متوازن فضای سبز در کل مناطق، همه 
مردم بتوانند از پارک ها و فضای ســبز ســطح 

شهر بهره ببرند.
وی با بیان اینکه توسعه فضای سبز شهری 
یکی از شاخص های مهم بهبود کیفیت زندگی 
به شــمار می آید، تصریح کرد: در حال حاضر 
به ازای هر شــهروند اصفهانی ۷. 2۷ متر مربع 
فضای ســبز وجود دارد که ۵8.3 متر مربع آن 
ســرانه فضای ســبز تفرج گاهی است و برای 
رســیدن به چشــم اندازهای تعریف شــده و 
اســتانداردهای جهانی این سرانه باید توسعه 
یابد که یکی از راه حل های آن توسعه حجمی 

فضای سبز است.

معــاون خدمات شــهری 
افزود:  اصفهــان  شــهرداری 
با توجه به مشــکالت زیســت 
آلودگی  محیطــی همچــون 
هوا و گرم شــدن کره زمین اگر 
فضای سبز شهری توسعه نیابد 
سالمت شهروندان به خطر می 
افتــد از طرفی باتوجه به کاهش 
بارندگی ها و خشکسالی در سال 
های اخیر توانستیم با تالش زیاد 
فضای سبز موجود در سطح شهر 

را حفظ کنیم.
وی افــزود: با توجه به محدودیت های آبی 
در سال اخیر توانستیم بیش از 1۵ هکتار توسعه 
فضای ســبز در شــهر اصفهان داشته باشیم، 
همچنین بیــش از 1۹8هــزار اصله درخت و 

درختچه نیز در سال ۹۷ کاشته ایم.
معاون خدمات شهری با بیان اینکه بحران 
آبی به طور کامل بر طرف نشده است، تصریح 
کرد: موضوع کم آبی هنوز وجود دارد و باتوجه به 
این شرایط نگهداری از فضای سبز در اولویت 
اســت از این رو باید همه در مصرف آب صرفه 

جویی الزم را داشته باشند.
امیــری با بیان اینکه نگهداری و توســعه 
فضای سبز بخش زیادی از بودجه شهرداری را 
به خود اختصاص می دهد، خاطرنشان کرد: به 
دلیل اهمیت حفظ و نگهداری فضای ســبز در 
ســال جاری 33 درصد بودجه معاونت خدمات 
شهری بیش از 243 میلیارد تومان برای  فضای 

سبز شهری در نظر گرفته شده است.

اصفهان؛ میزبان دومین دوره مسابقات استانی چرتکه کودکان

 با وجود بحران کم آبی؛

 نگهداری فضای سبز در اولویت قرار دارد

نجات خاک اصفهان از شیرابه ها
مدیرعامل سازمان مدیریت 
اصفهان  شــهرداری  پسماند 
گفت: جمــع آوری پســماند 
خشــک و تر شــهر اصفهان 
برای تخصصی تر شــدن روند 
جمع آوری پسماندها و سالمت 
بیشتر شــهروندان، از ابتدای 
تیرماه ســال جاری به سازمان 

مدیریت پسماند واگذار شد. 
به گزارش جام جم  اصفهان، 
علی دهنوی به تغییرات ایجاد 
شــده بــرای بهبــود در حوزه 
مدیریت پســماندهای خشک 
و رویکــرد این ســازمان برای 
مدیریت بهینه پســماندهای 
شــهری با بهــره منــدی از 
تکنولوژیهای جدید و روشهای 
پیشرفته اشــاره و اظهار کرد: 
روزانــه حدود یک هــزار تن 
پســماند به کارخانه پردازش 
پســماندها منتقل می شــود 
کــه این عــدد را باید بــه آمار 
پســماندهای خشکی که از در 
منازل و ایســتگاههای ثابت 
جمع آوری میشود و همچنین 
پســماندهای ســاختمانی و 

پزشکی و ... افزود. 
وی بــا اشــاره به تقســیم 
بندی شــهر اصفهــان به دو 
بخش غربی و شرقی به منظور 
مدیریــت و جمــع آوری بهتر 
پسماندهای خشــک، اضافه 
کرد: پیش از این، این فرآیندها 
در حــوزه فعالیــت معاونــت 
خدمات شــهری بوده و اکنون 
به ســازمان مدیریت پسماند 
محول شــده است.  از این پس 
پیمانــکاران متخصص، جمع 
آوری و مدیریت پســماندهای 
خشــک را بر عهــده دارندوبا 
خودروهای مشخص و نیروی 
کار ایرانی، بــا لباس فرم و کد 
معیــن این کار را انجام خواهند 
داد. وی افــزود: بــا توجــه به 
جداشــدن پیمانکاران پسماند 
تر و خشــک در قرارداد جدید، 
پیش بینی می شــود ســرانه 
جمع آوری پســماند خشــک 
در شــهر اصفهان افزایش پیدا 
کرده و رقــم آن از 6درصد در 
اصفهان، بــه ارقام بین المللی 

نزدیک شــود. دهنوی با اشاره 
بــه مزایای ایــن تغییر، اضافه 
کرد: زمینه ســازی آموزش و 
برخورد مناســب با شهروندان 
و تعیین کد بــرای خودروهای 
جمع آوری بــه منظور فراهم 
کــردن امکان گــزارش دهی 
تخلفات از ســوی شهروندان 
از جمله مزایــای اجرای طرح 
جمع آوری پســماندها از سوی 
سازمان مدیریت پسماند است.

امحای اصولی شیرابه 
با هدف ارتقای وضعیت 
بهداشت و سالمت مردم

مدیرعامل سازمان مدیریت 
پســماند همچنین به مطالعات 
و اقدامــات این مجموعه برای 
مدیریت اصولی شــیرابه ناشی 
از پســماندها اشاره و بیان کرد: 
روزانه حدود 400تن پســماند 
در شــهر اصفهان دفن میشود 
که روش دفــن آن تا به امروز 
اصولی نبوده و ســبب شــده تا 
شــیرابه ناشی از آن بعد از عبور 
از خاک به منابع آبی برسد. پس 
از انجام مطالعات و بررسیهای 
علمی متوجه شدیم که میتوان 
بــا روش های اصولــی برای 
کاهش خطرات و آســیبهای 
دفن پســماند، اقــدام کرده و 
نفوذپذیــری خاک نســبت به 

ورود شیرابه را کاهش دهیم.
وی ادامــه داد: در همیــن 
راســتا بــا کمک و مشــاوره 
دانشــگاه اصفهان، مطالعات و 
پژوهشــهایی انجام شده و در 
ادامه ســاخت دو سلول با عایق 
بندی مناسب برای لوله گذاری 

مخزن شیرابه و به منظور جمع 
آوری شیرابه ها، در دستور کار 

قرار گرفته است. 
دهنوی با بیــان این که در 
کشورهای خشک از روشهای 
تبخیری برای تبخیر شــیرابه 
پسماند استفاده میشود، افزود: 
در روش تبخیــری بــا جمع 
آوری و توزیع شــیرابه بر سطح 
لندفیل، بخش قابل توجهی از 
آن تبخیر شده و بخشی دیگر به 
مخزن جمع آوری خواهد رسید 
که مجدداً در این ســیکل قرار 
میگیرد تا کاماًل تبخیر شود. این 
اقدام از ورود شــیرابه به خاک و 
منابع زیرزمینی آب جلوگیری 
میکند. بــرای اجرای این طرح 
هــم اکنــون منتظــر نتیجه 
آزمایشــات انجام شده روی دو 
سلول ساخته شــده هستیم تا 
در صورت نتیجه بخشــی، دو 

سلول بعدی را احداث کنیم.
کاهش دفن پسماندها 

با روش پیرولیز
وی در ادامــه با اشــاره به 
اجرای فرآینــد پیرولیز در دنیا 
به منظور تبدیل پســماندهای 
دارای ترکیبــات نفتــی بــه 
سوخت، افزود: به منظور اجرای 
این طرح پیشرفته در اصفهان 
و برای نخســتین بار در کشور، 
فراخوانی را برای شــرکتهای 
فعال در این حوزه منتشر کردیم 
و بررسیهای فنی پیشنهادهای 

ارسالی در حال انجام است. 
مدیرعامل سازمان مدیریت 
اصفهان  شــهرداری  پسماند 
ادامه داد: تاکنون دو شرکت به 

این منظور اعالم آمادگی کرده 
اند و جلساتی برای ارزیابی تیم 
ها برگزار شــده تا صالحیت و 
توانایی این دو شــرکت مورد 
بررسی قرار گیرد و در آینده برای 
اجرای این طرح تصمیم گیری 
شود. دهنوی در مورد جزئیات 
فرآینــد پیرولیز بیــان کرد: با 
کاهش میزان رطوبت 400تن 
پســماندی که روزانه در شهر 
اصفهان دفن میشــود، میتوان 
وزن آن را به 300تن رساند و از 
آن برای تولید هیدروکربنهای 
مختلف و نیز کک استفاده کرد.

وی در مورد بازدهی اقتصادی 
این طرح نیز گفــت: صادرات 
ترکیبات حاصــل از پیرولیز از 
نظر اقتصادی به صرفه اســت 
و از ایــن رو مذاکراتــی را بــا 
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و 
ســوخت آغاز کرده ایــم تا در 
صورت تولید بنزین و گازوئیل 
از این پسماندها، مجوز فروش 
محصــوالت برای مــا صادر 
شود. عالوه بر آن، کک موجود 
باقیمانده پسماندها هم قابلیت 
کاربــرد در صنعت را دارد که در 
صورت استفاده از آن، باقیمانده 
پســماندی که باید در اصفهان 
دفن شــود از روزانه 400تن به 
کمتــر از 100تن یعنی کمتر از 
10درصد کل پسماند تولیدی 
شــهر اصفهان، خواهد رسید.

مدیرعامل ســازمان مدیریت 
اصفهان  شــهرداری  پسماند 
در مــورد دیگــر طرحهــای 
حوزه پســماند نیزتوضیح داد: 
احداث لندفیل پســماندهای 
بیمارســتانی و توزیع 340هزار 
جعبه ایمن مخصوص جزء ویژه 
پســماندهای خانگی در میان 
دانش آمــوزان، از جمله دیگر 
اقدامات این سازمان بوده است.

همچنین بنا داریم تا نخستین 
پردیس نمایشــگاهی زیست 
محیطی کشور را در اصفهان راه 
انــدازی کنیم که به این منظور 
طرحهای پیشنهادی بررسی و 
طرح نهایی انتخاب شده و طی 
ماه های آینده طراحی و اجرای 

آن به انجام خواهد رسید. 

ارائه بیش از 2 هزار مشاوره به 
شهروندان اصفهانی در هفته گذشته

کارشناســان اداره ارتباطات مردمی 13۷ شــهرداری اصفهان طی هفته 
گذشــته دو هزار و 34۵ مورد مشــاوره یا اطالعات مربوط به اماکن تفریحی، 
مســیریابی، حمل ونقل عمومی و شماره تلفن مناطق 1۵ گانه فن های مورد 

نیاز شهروندان به شهروندان ارائه کردند.
بر اساس اعالم اداره ارتباطات مردمی 13۷ شهرداری اصفهان، شهروندان 
اصفهانی در هفته ای که گذشت، شش هزار و ۹0۷ مرتبه با مرکز 13۷ تماس 
برقرار کردند که از این تعداد شــش هــزار و 4۵6 پیام جهت پیگیری به ثبت 

رسید.
از مجموع تماس های واصل شــده سه هزار و 432 مورد مربوط به معاونت 
خدمات شــهری معادل ۵3 درصد، 343 تمــاس معاونت عمران معادل پنج 
درصد و ۷4 مورد نیز ترافیکی شــامل یک درصد از مجموع کل پیام ها است؛ 

سایر پیام ها نیز به سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ارجاع شد.
ایــن گزارش حاکی اســت 8۹4 مورد از تماس های شــهروندان مربوط 
به رفــع آلودگی ها، رفع خطر درختان در حال ســقوط و گزارش ترکیدگی و 
باز بودن والو آب فضای ســبز بود که به صورت فوری توســط کارشناســان 
این اداره به مســئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از طریِق 
تماس با شــهروندان پیگیری شــد که بازتاب آن رضایت مندی ۹2 درصدی 

تماس گیرندگان اداره 13۷ بوده است.
در بخــش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های ارجاع شــده به مناطق 
و اقدامات صورت گرفته، چهار هزار و ۵۹8 تماس با شــهروندان برقرار شده 

است.
کارشناســان اداره ارتباطــات مردمی 13۷ شــهرداری اصفهان در هفته 
گذشــته دو هــزار و 34۵ مورد کــه معادل 36 درصد از کل پیام ها را شــامل 
می شــود، مشــاوره یا اطالعات مربوط به اماکن تفریحی، مسیریابی، حمل 
ونقل عمومی و شــماره تلفن های مناطق 1۵ گانه  مورد نیاز شــهروندان به 

شهروندان ارائه کردند.
 شــهروندان اصفهانی می توانند همه روزه به صورت 24 ساعته با سامانه 
13۷ شــهرداری اصفهــان تماس گرفته و مســائل و مشــکالت خود را در 
بخش های خدمات شــهر، عمران و ترافیک شــهری مطرح و از راهنمایی و 

مشاوره کارشناسان این اداره در حوزه مدیریت شهری استفاده کنند.

مذاکرات شهرداری با ارتش برای توسعه ساخت 
رینگ چهارم حفاظتی شهر

شــهردار اصفهان گفت: در هفته های گذشته با 
امیر سرلشــکر موسوی، فرمانده ارتش در ارتباط با 
مسیرهای حلقه چهارم حفاظتی شهر که بخشی از 
آن در زمین های ارتش واقع شــده اســت، گفت و 
گوهای خوبی صورت گرفتکه نتیجه این مذاکرات 

برای شهروندان موثر خواهد بود.
به گزارش جام جم  اصفهان، قدرت اله نوروزی 
در ارتباط زنــده تلفنی با برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهان«ضمن تسلیت شــهادت امام صادق )ع( 
و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای دفاع مقدس 
که روز گذشــته پیکر 11 تن از این شــهدا در شهر 
اصفهان تشــییع شد، اظهار کرد: اصفهان بار دیگر 
فرزندان خود را تا گلســتان همیشــه جاوید شهدا 
بدرقه کرد.هشــت نفر از این شهدا شناسایی شده 

و سه نفر هم گمنام بودند.
وی ادامــه داد: اصفهان در هفته گذشــته مثل 
دو هفته قبل مهمانان بین المللی داشــت و میزبان 
نمایندگان کمیته سیاسی بین المجالس کشورهای 
آســیایی بود. برگزاری چنین رویدادهایی می تواند 

در زمینه بازاریابی شهری موثر باشد.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: از ســوی دیگر 

مذاکرات حاشــیه چنین نشست هایی می تواند در 
جذب ســرمایه گذاری ارزش آفرین باشد، از همین 
رو بایــد این فرصت ها را غنیمت شــمرد و به نحو 

شایسته از آن استفاده کرد.
وی افــزود: در اثر تعامالت انجام شــده با وزیر 
امور خارجه ترکیه و کشــور خودمان شاهد اتفاقات 
مطلوبی بودیم. امیدوارم بتوانم در فرصت مناســب 

نتایج ملموس تر این اتفاق را به مردم اعالم کنم.
نوروزی بــا بیان اینکه در هفته های گذشــته 
فرمانده ارتش و فرمانده نیروی زمینی در اصفهان 
حضور داشتند که با امیر سرلشکر موسوی، فرمانده 
ارتش در ارتباط با مسیرهای حلقه چهارم حفاظتی 
شهر که بخشی از آن در زمین های ارتش واقع شده 
اســت،گفت و گوهای خوبی صورت گرفت،گفت: 
نتیجه این مذاکرات نیز برای شــهر و شــهروندان 

بسیار مفید است.
وی افزود: با توســعه دیپلماســی شهر، تدبیر و 
مدیریــت صحیح و البته جاری بــودن زاینده رود 
امیــدوارم هر روز شــاهد بهبود همه جانبه شــهر 
اصفهان و رونق کســب و کار برای مردم اصفهان 

باشیم.

فعاالن شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها از خط دوم مترو بازدید می کنند

مدیــر پژوهش معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری 
اصفهان گفت: فعاالن فناوری های نوین مانند شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها چهارشــنبه هفته جاری )12 تیرماه( در قالب تور فناوری، از خط دوم متروی 

اصفهان بازدید می کنند.
به گزارش  جام جم اصفهان , سعید ابراهیمی با اشاره به اینکه تورهای فناوری 
برای برقراری ارتباط و اتصال میان شــرکت های دانش بنیان و طبقه دانشگاهی 
با مجموعه مدیریت شــهری و استفاده از ظرفیت های آنان برگزار می شود، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه نیازهای فناورانه در برخی سازمان ها و بخش های شهرداری 
اصفهان وجود دارد، این نیازها به حوزه مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شــهرداری اصفهان اعالم و توســط شرکت های دانش بنیان یا استارت آپ 

ها برطرف می شود.
وی ادامه داد: تور جدید فناورانه شهرداری اصفهان برای بازدید از سازمان قطار 

شهری و رفع نیازهای این سازمان در احداث خط دوم قطار شهری است.
مدیــر پژوهش معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری 
اصفهــان افزود: با توجه به اینکه حفاری تونل های خط دوم مترو ســرعت گرفته 
است نیازهایی در این ارتباط وجود دارد که به همین منظور گروهی از شرکت های 
دانش بنیان، افراد متخصص و استارت آپ ها از سوی مدیریت پژوهش، خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان از این خط بازدید و با مسئوالن قطار شهری 

دیدار و گفت و گوهایی خواهند داشت.
وی تصریح کرد: معرفی دستاوردهای شهرداری در حوزه سازمان قطار شهری، 
ارائه نیازهای ســازمان قطار شــهری در حوزه فناوری برای شــرکت کنندگان، 
اســتخراج نیازهای فناورانه ســازمانقطار شهری توسط شــرکت کنندگان، ارائه 
محصوالت فناوری شرکت ها و اشخاص مرتبط با نیازهای سازمان قطار شهری، 
ایجاد ارتباط ســازنده میان شهرداری، شــرکت های دانش بنیان و متخصصان و 
معرفی خدمات و تسهیالت شهرداری در حوزه اکوسیستم کارآفریناز جمله اهداف 

این تور فناوری است.
ابراهیمی با بیان اینکه این تور روز چهارشنبه 12 تیرماه برگزار می شود، افزود: 
پیش بینی می شــود حدود 60 نفر از متخصصان این حوزه ها در تور فناوری مترو 

اصفهان شرکت کنند.
وی اضافــه کرد: به طــور کلی بعد از برگــزاری تورهای فنــاوری، یک فرم 
پیشــنهادات طرح نوآورانه برای شرکت ها و متخصصانی که در این تورها حضور 
داشــته اند، ارسال می شــود تا پیشنهادات خود را به صورت کتبی مطرح کنند. این 
پیشنهادات در چرخه فناوری که سال گذشته تشکیل شد مورد بررسی و تایید قرار 
می گیرد تا به روند اجرایی در مجموعه مدیریت شهری وارد و بدین ترتیب مدیریت 

شهری از ایده های مرتبط با نیازهای فناورانه خود بهره مند شود.
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سرپرست جدید شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
معرفی شد

 آیین معارفه سرپرســت جدید شــهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

به گــزارش خبرنگار  جام جــم اصفهان ، 
مســعود برومند، معاون پژوهــش و فناوری 
وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری در آیین 
معارفــه سرپرســت جدید شــهرک علمی 
تحقیقاتی اســتان اصفهان کــه دهم تیرماه 
برگــزار شــد، اظهــار کرد: شــهرک علمی 
تحقیقاتــی اصفهان در شــرایط کنونی یک 
ســازمان پیشتاز در کشور اســت که با تحقق 
انجــام طرح ها و مدل هــای فناوری، با تمام 
توان نوآوری و کارآفرینی را عینیت بخشــیده 
اســت اما برای پیشــتاز ماندن بایــد هزینه و 

تالش بیشتری داشت.
وی ادامه داد: یک ســازمان برای پیشــتاز 
ماندن باید فعال و چابک باشــد، خود را زندانی 
برخی قوانین نکند و الگوی توســعه را با توجه 

به ذی نفعان خود طراحی کند.
معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری افزود: شــهرک علمی 
و تحقیقاتــی اصفهــان امروز یک ســازمان 
یکپارچه اســت که هر کــدام از اجزای اداری 
آن دارای توانمندی های بســیار باالیی است 
و بر همین اســاس ذی نفعان از این ســازمان 

انتظارات پیچیده ای دارند. 
وی افزود: امروز مــردم یکی از ذی نفعان 
این مجموعه هســتند و انتظار دارند که برای 
آنها شــغل ایجاد شود حتی آنها که تحصیالت 
عالی ندارند باید برای آنها ایجاد اشتغال کرد و 
از این نظر کارآفرینان وظیفه ســختی برعهده 

دارند. 
برومند با بیان اینکــه تولیدکنندگان نیز از 
ذی نفعان شهرک علمی تحقیقاتی محسوب 
می شــوند، گفت: ادامه فعالیت صنایع در گرو 
تجهیزاتــی اســت که امروز بــه دلیل برخی 
مشکالت توان  و امکان تامین ندارد و فناوری 
و نــوآوری شــهرک می توانــد کمک کننده 

صنایع باشد.  
 معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری اظهار کرد: باید خوشــه 
های توســعه کشــور را پرورش داد و حمایت 
کرد این وظیفه است و ما در قبال رفع نیازهای 
مردم مسئول هستیم؛ حتی در برابر افرادی که 
دغدغــه محیط زیســت و آب دارند باید برای 
نیازهای آنها نیز چاره اندیشی شود، بنابراین ما 
مجموعه پیچیده ای از ذی نفعان و نیازهاشان 
را داریــم و این نیازها و پیچیدگی ها روز به روز 

بیشتر می شود. 
وی تصریــح کــرد: برای چنین شــرایط 
پیچیده ای مجموعه مــا باید همواره در حال 
فکر کردن باشــد و ایده های جدید را دریافت 

کند و راه حل ارائه کند. 
برومند ادامه داد:همه مجموعه ما یک تیم 
است که در آن نگاه سنتی مدیر و کارمند در آن 
وجــود ندارد، در تیم ما همه باید با ایفای نقش 
خود به پیشرفت کشور بیندیشند و منافع خود 
ر ا در منافع سازمان بدانند بنابراین این تیم که 
در حــوزه نوآوری و فنــاوری کار می کند باید 
گســترده تر و صمیمی تر شود تا هر سدی را از 

راه خود بردارد. 
معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری خاطرنشــان کرد: رمز 
موفقیت هر سازمانی برای پیشتاز بودن توجه 
نکردن به حواشــی، حل مشــکالت از طریق 
گفتمان و پرهیــز از قضاوت های زود هنگام 

است.
نیروی انســانی خالق، مهمترین 

عامل توسعه اقتصاد دانایی محور
همچنیــن جعفــر قیصری، سرپرســت 
جدید شــهرک علمــی و تحقیقاتی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: امروزه توســعه اجتماعی 
و اقتصــادی مبتنــی بردانایــی از مهمترین 
ضروریات و خواســته های کشورهای توسعه 
یافته و درحال توسعه اســت. تغییر نگرش از 
اقتصاد متکی به ســمت اقتصاد دانایی محور 

زمینه ســاز ایجاد و مراکز رشــد شــده است. 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان 
نخســتین و بزرگترین مجموعه از این نوع در 
کشــور بی نظیر بوده است. طی نزدیک به سه 
دهه فراز و فرودهــای مختلف این حرکت به 
همــت کارکنان خدوم، شــرکت های فعال و 
مدیران پرتالش و درایت روســای ســابق با 

وفقیت طی شده است. 
وی افزود: از آنجایی که پیشــرو بودن نباید 
سازمان و نیرو انســانی آن را در دام همه چیز 
دانی و بی نیازی از نظارت موثر بیاندازد، براین 
اســاس یکی از محورهــای کاری تمرکز بر 
اصــالح و بهبود فرآیندهــا، افزایش چابکی 
سازمانی و کارآیی منابع انسانی و بهره برداری 

از سایر منابع خواهد بود. 
قیصری با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 
۵00 واحد فناور و شــرکت دانش بنیان مستقر 
در شــهرک فعالیــت های تجــاری متنوع و 
ارزنده ای در زمینه ارائه خدمات و محصوالت 
فناورانــه به بازار های گوناگون دارند، گفت: با 
این وجود تا رســیدن به شرایط مطلوب راهی 
طوالنی باقی اســت، همفکری، برنامه ریزی 
و اقدامات مشــترک با شــرکت های فعال در 
راستای حمایت از برندسازی و تجاری سازی 
فناوری چه در ســطح ملــی و بین المللی یک 

محور کاری مهم است.
سرپرست جدید شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان اظهار کرد: نیروی انسانی دانا، خالق 
و توانمند مهمترین عامل در  توسعه اقتصادی 
دانا محور اســت و دانشگاه ها نقش کلیدی در 

تربیت و تامین چنین نیروهایی دارند. 
وی ادامه داد: هر ســاله شمار زیادی پایان 
نامه کارشناســی ارشد ارائه می شود که جهت 
دهی به تعدادی از آنها می تواند پاســخگوی 
نیازهای پژوهشــی و فناوری شرکت ها باشد، 
براین اســاس همکاری با دانشــگاه ها یکی 

دیگر از محورهای خواهد بود. 
قیصری اظهار کرد: بهبود مستمر بهره وری 
سازمان، افزایش کمی و کیفی تجاری سازی 
فنــاوری، تامین تکنولــوژی خطوط تولید در 
صنایع بزرگ، ایجاد و گسترش بازارهای بین 
المللی محصوالت و خدمات فناورانه، تعیین و 
حرکت به سوی برخی فناوری های راهبردی 
و های تک و مشارکت با دانشگاه های استان 
برای ایجاد، انتقال و توسعه فناوری از اهداف 

این سازمان خواهد بود.  
 شــهرک علمــی و تحقیقاتی به 

مدیریتی با انگیزه نیاز داشت
در ادامه ســید مهدی ابطحی، رئیس سابق 
شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان اظهار 
کرد: یک ســال پیش در شروع مسئولیت خود 
گفتم مســئولیت خطیری به من واگذار شد اما 
بــرای من قابل پیش بینی نبود که کوتاه مدت 

باشد. 
ابطحی ادامه داد: طی یک ســال تغییرات 
و جابــه جایی هایی اعمال شــد، نــگاه نو به 
ارزشــیابی همکاران الزم بــود و با پذیرفتن 
ریســک برخی از اقدامات، امروز نتایج حاکی 
از اثرات مثبت تصمیم گیری های یک ســال 

اخیر است.  
رییس سابق شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت: بســیار خرســندم کــه آینده 
ســازمان به دســت مدیران جوان است هرم 
سازمانی شهرک بسیار مناسب بوده و جوانان 
آینده خوبی را برای این ســازمان رقم خواهند 
زد.وی ادامــه داد: این مجموعه به همکارانی 
دانا، شــرکت های دانش بنیان سخت کوش 
و نیروهای خدماتــی متخصص به مدیریتی 
با انگیزه نیاز داشــت و به اعتقاد من مدیریت 
جدید موفق تر خواهد بود. به گزارش خبرنگار  
جام جم اصفهان ، در پایان این مراســم جعفر 
قیصری به عنوان سرپرســت جدید شهرک 
علمــی و تحقیقاتی معرفی و  از ســیدمهدی 
ابطحی رییس ســابق ایــن مجموعه به پاس 

یک سال تالش، قدردانی شد. 

نائب رئیس شــورای اســالمی شــهر 
اصفهــان گفت: ســامانه جامع ثبت اموال 
شــهرداری اصفهان طی ســه ماه آینده 

راه اندازی می شود.
به گــزارش خبرنگار جام جم اصفهان ، 
علیرضا نصراصفهانــی در برنامه رادیویی 
»صدای شهر« اظهارکرد: اموال شهرداری 
شــامل دو بخش منقول و غیرمنقول است 
که اموال منقول توســط مسئوالن ثبت و 
ضبط می شود و اموال غیرمنقول که شامل 
امالک و ساختمان در اختیار شهرداری است 
به جهت پراکندگی ممکن است از قلم بیفتد 
یا در اختیار افراد قرار گرفته باشد که موعد آن 
به سر رسیده و باید به شهرداری برگردانده 
شود.وی افزود: راه اندازی سامانه ای برای  
ثبت الکترونیکی اموال غیرمنقول یکی از 
برنامه های اصلی پنجمین دوره شــورای 

اسالمی شهر اصفهان است که باید هر چه 
زودتر در دستور کار قرار گیرد تا هر مالی در 
هر جایی متعلق به شهرداری است، ثبت و 
ضبط شود و مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

نائب رئیس شــورای اســالمی شــهر 
اصفهــان ادامه داد: با توجــه به تاکیدات 

صــورت گرفته، در این ارتباط قراردادی در 
آینده نزدیک منعقد خواهد شــد تا نگرانی 
درباره اموال غیرمنقول برطرف شود، زیرا 
به هر حال ممکن اســت امروز مســئولی 
اموال موجود را در حافظه  ســپرده باشد، اما 
فردا به دلیل بازنشستگی یا منصوب شدن 
در جایــگاه دیگری ماموریــت او به اتمام 
برســد، از این رو باید ســامانه الکترونیکی 

قابل استحصال تعریف و راه اندازی شود.
وی با بیان اینکه شفافیت و به روز بودن 
اطالعات همواره مورد تاکید شورای شهر 
و شــهرداری اصفهان اســت، خاطرنشان 
کرد: با راه اندازی ســامانه جامع  ثبت اموال 
شهرداری اصفهان که پیش بینی می شود 
تا ســه ماه آینده به نتیجه برسد، تمام اموال 
جدید متعلق به شــهر در این ســامانه ثبت 

خواهد شد.

تابستان امسال اصفهان مجموعه اصفهان سیتی سنتر در اوقات 
پیک مصرف برق از ژنراتورهای مجموعه استفاده می کند.

به گــزارش جام جم اصفهــان مدیر بهره برداری تاسیســات 
مجموعه اصفهان ســیتی ســنتر گفت: این سومین سالی است که 
این مجموعه در ایام تابستان در راستای حمایت از حقوق شهروندان 

اصفهانی، در ســاعات پیک مصرف، بار خود را از روی شبکه بر می 
 دارد.به گفته شــهرام بهادرانی در این مدت برق مجموعه از طریق 
۵ دســتگاه دیزل ژنراتور برقی تامین می  شود. مولدهایی که برای 
تامیــن برق اضطراری مجموعه پیش بینی شــده اند و برای تامین 

مداوم انرژی طراحی نشده اند.

بهادرانی میزان مصرف برق مجموعه را بین 4000 تا 4۵00 کیلو 
وات بیان کرد و گفت: ساعت های قطعی برق به صورت برنامه  های 
روزانه یا هفتگی از ســوی شرکت توزیع برق به مجموعه اعالم می 
 شــود و طبق آن  برق مجموعه از شــبکه قطع و به دیزل ژنراتورها 

متصل می  گردد.   

فضای ذوب آهن با شمیم شهادت عطرآگین شد
به همت حوزه مقاومت بسیج 
شــهید تندگویان ، امور شهدا ، 
جانبازان و ایثارگــران و روابط 
عمومی ذوب آهــن اصفهان ، 
مراسم » شــهید آبروی صنعت 
« و یادواره یازده شــهید بخش 
آگلومراسیون با حضور مهندس 
یزدی زاده مدیر عامل شــرکت 
، تعــدادی از معاونین، مدیران  
و تعــدادی از کارکنــان ، روز 
یکشــنبه ۹ تیر مــاه به میزبانی 
پایگاه های بسیج شهید مدرس 
و والفجــر در مســجد والفجر 

برگزار شد .
در ایــن مراســم کــه پیکر 
پاک شــهید تازه تفحص شده 
در منطقــه عملیاتــی رمضان 
نیز بــر فراز دســتان همکاران 
تشــییع گردید ، حجت االسالم 
ســید فتاح حکمت منش گفت: 
شــهادت از آثــار اخــالص در 
عبادت اســت و خداوند شهادت 
را به افــراد مخلص جامعه اعطا 

می کند .
وی جهاد اقتصادی و تالش 
بــرای تولید را از عبادت های پر 
اجر عنوان نمود و گفت : کارکنان 

ذوب آهن اصفهان با اخالص در 
خط اول جبهه صنعت به جهاد و 

عبادت مشغولند .
تــورج نوابی مدیــر بخش 
آگلومراســیون نیز در گفتگو با 
خبرنگار هفته نامه آتشکار یاد و 
خاطره یازده شهید این بخش را 
گرامی داشــت و گفت : تشییع و 
حضور بابرکت این شهید گمنام 
در بخش آگلومراسیون ، باعث 
افزایش روحیه ایثارگری و گره 

گشایی در کارها خواهد شد .
وی افزود: شهدا برای امنیت 
و آسایش کشور و ملت جان خود 
را فدا کردنــد و در لحظه لحظه 
زندگی همه مــا حضور دارند و 

برکت خون آنها همیشه شامل 
حال ما می شود .

ســرهنگ مهران مختاری 
فرمانده حوزه بســیج شــهید 
تندگویــان کــه مســئولیت 
برگزاری این یادواره و تشــییع 
پیکر پاک شــهید گمنــام را بر 
عهده داشــت به خبرنــگار ما 
گفــت : اجــرای برنامــه های 
متنــوع فرهنگی به ویژه حضور 
پیکر پاک شهدا در چنین برنامه 
هایی موجب تقویت روحیه ایثار 

و از خود گذشتگی خواهد شد.
وی افزود: بــا چنین روحیه 
ای مســلمًا کارکنان ذوب آهن 
در پایان سال به تولید 3 میلیون 

و پنجــاه هزار  تن چدن دســت 
خواهند یافت.

ســرهنگ مختــاری تولید 
محصــول ایرانــی و توســعه 
ســفارش  از  را  اقتصــادی 
هــای موکــد مقــام معظــم 
رهبری)مدظلــه العالی( در چند 
ســال اخیر دانســت و گفت : با 
اهتمــام به تولید و شــکوفایی 
اقتصادی باید نشــان دهیم در 
مســیر والیت فقیه در حرکت 

هستیم .
همچنیــن در این مراســم 
از والدیــن شــهدای واالمقام 
محمــود و علیرضــا موذنی به 
عنوان شــهدای آبروی صنعت 
و پدر مرحــوم علــی ادیبی از 
همکاران درگذشته ذوب آهنی 
تجلیل به عمل آمد. شایان ذکر 
است که آیین تشییع پیکر پاک 
شهید گمنام با حضور یزدی زاده 
مدیر عامــل و جمعی از مدیران 
و کارکنان ســختکوش شرکت 
در بخش آگلومراســیون برگزار 
گردیــد و شــرکت کنندگان در  
آیین مذکور با آرمانهای شــهدا 

تجدید میثاق نمودند.

کســب تندیس و تقدیرنامه شرکت سامانه جامع ثبت اموال شهرداری اصفهان راه اندازی می شود
برتر در پیک سایی مصرف تابستان97

با توجه به محدودیت تولید برق در کشور و افزایش مصرف برق در تابستان 
در سال های اخیر، به منظور کاهش خاموشی ها در سطح کشور ، شرکت برق 
منطقه ای با برنامه ریزی گســترده نسبت به کاهش مصرف در ساعات پیک 
تابســتان اقدام می کند. در این خصوص مشــترکین صنعتی بزرگ و کوچک 
خــود را متعهد می کنند که جهت کاهش خاموشــی ها و کاهش مصرف برق 

با شــرکت های برق منطقه ای همکاری نمایند.
محســن شــیرازی مدیرمهندســی تولید و توزیع برق گفــت :  با توجه به 
محدودیت شــدید آب در تابســتان ۹۷ ذوب آهن اصفهان موفق شــد برای 
ســومین بار پیاپی با تامیــن آب نیروگاه و راه انــدازی واحدهای نیروگاهی 
خود نســبت به افزایش تولید برق اقدام و کمک بســیار موثری در پیک سایی 
تابســتان ۹۷ به ثبت رســاند. وی یاد آور شــد : به همین منظور شرکت برق 
منطقــه ای اصفهــان طی آیینی که 14 اردیبهشــت۹8 برگزار کرد با اهدای 
تندیس و لوح ســپاس به عنوان شــرکت برتر در خصوص همکاری در پیک 

ســایی مصرف تابستان13۹۷ از ذوب آهن اصفهان تجلیل به عمل آورد .
شــیرازی با اشــاره به این موضوع که می توان با برنامه ریزی در تابستان 
13۹8 بــه ایــن همکاری ادامه داد ، گفت : ذوب آهــن اصفهان موفق به اخذ 

تخفیف به میزان حدود63میلیارد ریال برای پیک ســایی سال۹۷گردید.
وی در انتهــا از معاونین، سرپرســتان و پرســنل محترم مهندســی تولید 
و توزیــع بــرق و مدیریت های آبرســانی ، اتوماســیون و ارتباطات ، انرژی 
و بهینــه ســازی ســوخت و خصوصا پرســنل زحمتکش در نیــروگاه های 
حرارتی،110مگاواتی،مرکزی و تصفیه خانه شــیمیایی و شبکه و پست ها که 
در جهت افزایش تولید و انتقال برق فعالیت نموه اند تشــکر و قدر دانی نمود .

امور مالیاتی با بسته های متنوع 
حمایتی به تولید ذوب آهن کمک 

می کند

بهروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهان و هیئت همراه ســوم تیر 
مــاه بــا حضور در ذوب آهن ضمن دیدار و تبادل نظر بــا مهندس منصور یزدی 
زاده مدیر عامل شــرکت از خط تولید این مجتمع عظیم صنعتی بازدید کردند .

یــزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهــان در این دیدار مالیات را متعلق به 
عموم جامعه و حق الناس دانســت و افزود : همه باید به نهادینه شــدن فرهنگ 

مالیاتی در کشور کمک کنیم .
مدیــر عامل ذوب آهن ، فرایند تولید به روش های کوره بلند و کوره قوســی 
را یــادآور شــد و تصریح کرد : با توجه به یارانــه حامل های انرژی که به روش 
کــوره قــوس تعلق می گیرد به ازای هر کیلو تولید ۹ هزار ریال بیشــتر از روش 
کوره بلند از این یارانه ها بهره مند هســتند لذا انتظار داریم دولت نیز نســبت به 

ذوب آهن اصفهان نگاه حمایتی متفاوت تری داشــته باشد.
وی وابســتگی معادن زغال سنگ کشور به ذوب آهن اصفهان را یادآور شد 
و تاکید کرد: در ســال جدید 20 درصد افزایش تولید را هدف گذاری کردیم که 
این هدف باعث خواهد شــد تولید معادن زغال ســنگ کشــور نیز 20 درصدی  

افرایش یابد.
یــزدی زاده با بیان این که ذوب آهــن اصفهان مجموعه ای از کارخانه های 
تولیدی اســت کــه در کنار هم قرار دارندگفت: بخش های بســیار کمی از این 
مجموعه آالینده محســوب می شــوند و منصفانه نیست در عوارض آالیندگی 

تمام قســمت های ذوب آهن اصفهان را آالینده در نظر بگیرند.
بهــروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهان نیز در این دیدار تعامل 
ذوب آهن اصفهان با اداره کل امور مالیاتی اســتان را مطلوب و ســازنده دانست 
و گفت: خوشــبختانه امروزه پرداخت مالیات و دریافت مفاصاحســاب مالیاتی 

برای ســازمان و شرکت ها یک افتخار محسوب می شود
وی با تشــریح مشــوق های مالیاتی برای رونق تولید ،افزود: مجموعه امور 
مالیاتــی اصفهان در تالش اســت با ارائه بســته های متنــوع حمایتی به تولید 

شــرکت های بزرگ به ویژه ذوب آهن اصفهان کمک شود.
مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهان پیشینه ذوب آهن اصفهان در توسعه 
صنعتی کشــور را درخشــان توصیف کرد و گفت: احداث بیش از 16 هزار هکتار 
جنگل دســت کاشت توسط ذوب آهن قابل تجلیل است و باید هزینه نگهداری 

این وسعت فضای ســبز در مباحث مرتبط با عوارض آالیندگی لحاظ شود.

برپایی2 نمایشگاه مبلمان راحتی و فرش ماشینی در اصفهان

همزمان با برپایی دو نمایشــگاه تخصصی مبلمان راحتی و فرش 
ماشینی، پل شهرستان میزبان طیف وسیعی از خانواده های اصفهانی 

می شود تا از آخرین محصوالت این دو بخش بازدید کنند.
به گزارش اداره رســانه شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، نخســتین نمایشــگاه تخصصی مبلمــان راحتی که طی 
روزهای 11 تا 14 تیرماه برپا خواهد شــد، توانمندی های 60 شرکت را 

در فضایی بالغ بر 4200 مترمربع به نمایش می گذارد.
در این نمایشــگاه که برای نخســتین بار به صورت تخصصی در 
اصفهان برپا می شود، شرکت های صنعتی، توزیعی و تولیدی فعال در 

حوزه مبلمان راحتی از استان های تهران، البرز و اصفهان، انواع مبلمان 
راحتی را به نمایش می گذارند. از جمله مهمترین برندهای حاضر در این 
نمایشگاه می توان به چوبینا، چوبیران، ایران فرنیچر، نیمکت، مایهور، 
بالسا، دل آرا، برلین، لرد، آکاژو، چیدمان مدرن، کرال و آلماچوب اشاره 
کرد. در کنار این نمایشگاه، دهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی 
برپا می شــود که 10 شــرکت معتبر از اصفهان، یزد، کاشان و تبریز در 
آن حضور دارند.این نمایشــگاه طی روزهــای 11 تا 1۵ تیر در 3۵00 
مترمربع فضای نمایشــگاهی برپا می شــود و محصوالت برندهای 
مطرحی همچون فرش قیطران، فرش بهشــتی تبریز، فرش مشــهد 

هالل، فرش شوکران و فرش اهورا را به نمایش می گذارد. 
در این دوره از نمایشــگاه تخصصی فرش ماشینی، شرایطی فراهم 
آمده که فقط تولیدکنندگان فرش به صورت تخصصی حضور داشــته 
باشــند و آخرین محصوالت خود را در معرض بازدید عالقمندان قرار 
دهند.عالقمنــدان به بازدید از دو نمایشــگاه مبلمان راحتی و فرش 
ماشینی می توانند از ساعت 1۷ تا 23 روزهای برگزاری به محل برپایی 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان واقع در پل شهرســتان 

مراجعه کنند.

تکالیف بی رویه مانع شکل گیری شخصیت دانش آموز است
نماینــده مــردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اثرات مخرب تکلیف درســی 
بی رویــه و آزمون های پی درپی 
بــرای دانش آمــوزان گفــت: 
معلمان با دادن تکالیف بی رویه 
و آزمون های پــی در پی جلوی 
شکل گیری شخصیت کودکان 
و نوجوانان را گرفته اند و این رویه 

حتمًا باید تغییر کند.
به گــزارش خبرنــگار  جام 
جم اصفهــان  حیدر علی عابدی 
جشــن اختتامیــه بخش هنری 
بیســت و نهمیــن جشــنواره 
فرهنگــی دانشــجو معلمــان 
دانشــگاه فرهنگیان با اشــاره 
اهمیت شــکل گیری شخصیت 
دانــش آموزان توســط معلمان 

اظهار کــرد: در کنار بحث دانش 
و علم در آمــوزش و پرورش امر 
شکل گیری شــخصیت دانش 
آموزان نیز بســیار مهم اســت و 
معلمان باید به این امر اشــراف 

کامل داشته باشند.
وی با بیان اینکه برای آموزش 
بهتــر بایــد معلمــان از آگاهی 
باالیی برخوردار باشــند، افزود: 
معلمان نباید خــود را محدود به 
آموزه هایی کنند که در تحصیل 
به آنها آموزش داده می شــود و 
باید سطح تفکری باالتر از آنچه 
در سیســتم اداری است، داشته 

باشند.
نماینــده مــردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اثرات مخــرب انجام تکالیف 

درســی بی رویه بــرای دانش 
آموزان گفت: معلمــان با دادن 
تکالیف بی رویــه و آزمون های 
پــی در پی جلوی شــکل گیری 
شــخصیت کودکان و نوجوانان 
را گرفته انــد و این رویه حتمًا باید 

تغییر کند.
در  دانشجویان  حضور 
فرهنگی  جشــنواره های 

قابل توجه است
همچنین ســید کامران میر 
معینــی، مدیــر کل فرهنگــی 
دانشــگاه فرهنگیان با اشــاره 
به اســتقبال خوب دانشجویان 
از جشــنواره  فرهنگی دانشجو 
معلمان اظهار کرد: امســال در 
پنج بخش و 41 رشــته حدود 1۵ 
هزار نفر اثر خود را ارســال کردند 

که این گواه بر این اســت که باید 
جشنواره های فرهنگی و هنری 

ادامه یابد.
وی در خصــوص بخــش 
هنــری ایــن جشــنواره افزود: 
300 اثر هنری امسال به مرحله 
کشوری رســید که ۹0 اثر از این 
تعداد بــه مرحله نهایی راه یافت 
و از بیــن این تعداد افراد منتخب 
رشــته های مختلف به مسابفات 

ملی راه خواهند یافت.
میر معینی با بیان اینکه ســی 
ساله شــدن این جشنوارع نشان 
از قدرت آن اســت، اضافه کرد: 
جشــنواره های فرهنگی همانند 
سابق قدرت خود را دارند و تداوم 
آن می توانــد پیامدهای خوبی 
برای کشور به همراه داشته باشد.
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بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
که به باالی چمان از بن و بیخم برکند   

حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا
که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند   

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i rضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان 
حافظ

عالئم و ویژگی های سرماخوردگی منحصر به فرد تابستانی

در صورتی که پس از خواب یا اســتراحت کافــی برای انجام فعالیت های روزانه 
خود احســاس خستگی و بی حالی می کنید، ممکن اســت به افسردگی مبتال شده 

باشید.
 افسردگی یک اختالل پیچیده خلقی است که مبتالیان به آن اشتیاق خود را برای 
انجام فعالیت هایی که در گذشــته از آن لذت می بردند، از دســت می دهند. احساس 
ناامیدی، درماندگی، اضطراب، پوچی و شــرمندگی بعضی از نشانه های روحی این 
بیماری اســت اما افسردگی عالوه بر تاثیرات روحی، نشانه های جسمی نیز دارد که 

در ادامه با آن ها آشنا می شویم.
مشکالت خواب

بی خوابی یا بیدار شــدن در طول شــب از رایج ترین عالئم افسردگی است؛ البته 
برخی از مبتالیان به افســردگی بیش از حد معمول می خوابند. از دیگر نشــانه های 
افســردگی، احساس خســتگی و فرسودگی اســت؛ در صورتی که پس از خواب یا 
اســتراحت کافی برای انجام فعالیت های روزانه خود احســاس خستگی و بی حالی 

می کنید، ممکن است به افسردگی مبتال شده باشید.

درد قفسه سینه
این نوع درد ممکن اســت به علت مشکالت ریوی، گوارشی یا قلبی ایجاد شود؛ 
بنابراین افراد پیش از هر کاری باید برای بررسی علل احتمالی آن به پزشک مراجعه 
کنند. درد قفسه سینه یکی از عالئم افسردگی نیز محسوب می شود. افسردگی، خطر 
وقــوع بیماری های قلبی را افزایش می دهد؛ موضوع قابل توجه اینکه خطر ابتال به 

افسردگی در افرادی که سابقه حمالت قلبی دارند، بیشتر از سایرین است.

درد عضالت و مفاصل
 افســردگی ممکن است منجر به بروز درد شــود، زیرا پیام رسان های شیمیایی 
افسردگی و درد در مغز مشترک هستند. جالب است بدانید که احتمال ابتال به دردهای 
مداوم در مبتالیان به افســردگی سه برابر سایر افراد است. نتایج یک مطالعه نشان 
می دهد مبتالیان به افســردگی، سه برابر سایر افراد دچار میگرن می شوند و افرادی 
که به ســردردهای میگرنی مبتال هستند، پنج  برابر افراد سالم در معرض خطر ابتال 

به افسردگی قرار دارند.
مشکالت گوارشی

مغز و سیستم گوارشی به شدت به هم وابسته است؛ به همین دلیل است که افراد 
در هنگام اضطراب و نگرانی، دچار تهوع و درد معده می شــوند. افســردگی، روده ها 
را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن اســت با عالئمی نظیر ســوء هاضمه، اسهال 

یا یبوست همراه باشد.
تغییرات در اشتها و وزن

احساس گرسنگی در برخی مبتالیان به افسردگی کاهش می یابد اما برخی دیگر 
دســت به پرخوری می زنند. نتیجه این تغییرات اضافه وزن یا کاهش وزن همراه با 
از دســت دادن انرژی است. معموال افســردگی با اختالالتی نظیر پرخوری عصبی، 

بی اشتهایی عصبی و اختالل پرخوری همراه است

بــی تردید، زمان خوب برای بیمار شــدن وجود 
ندارد، اما ابتال به ســرماخوردگی در فصل تابستان، 
احتماال شرایط بدتری نسبت به سرماخوردگی های 

زمستانی ایجاد می کند. 
به گــزارش  جــام جــم اصفهــان ، در فصل 
زمســتان، بیشتر موارد ســرماخوردگی به واسطه 
ویروس "راینوویروس" ایجاد می شــود. این گروه 
از میکروب هــا در محیط ســرد تکثیر می شــوند 
امــا در تابســتان و زمانــی که هوا گرم تر اســت، 
ســرماخوردگی ها معموال به دلیــل نوع متفاوتی از 
میکروب ها با نام  "انتروویروس" شکل می گیرد. در 
این گزارش شــما را با عالئم و ویژگی های منحصر 
به فرد سرماخوردگی های تابستانی آشنا می کنیم.

عالئــم ســرماخوردگی تابســتانی 
چیست؟

در بزرگســاالن، انتروویروس غیر از مواردی که 
فرد به فلج اطفال مبتال می شــود، معموال خود را به 
صورت یک ســرماخوردگی خفیف نشان می دهد. 
شما ممکن اســت با آبریزش بینی، عطسه، سرفه 
و همچنیــن تــب و بدن درد مواجه شــوید. برخی 
افراد ممکن اســت تاول های دهانی را تجربه کنند. 
همچنین، بروز عالئم گوارشــی مانند حالت تهوع 
یا استفراغ به واســطه فعالیت انتروویروس چندان 
عجیب نیست. به طور کلی، سرماخوردگی تابستانی 
در کودکان و نوزادان از شــدت بیشــتری نسبت به 
بزرگساالن برخوردار است زیرا سیستم ایمنی بدن 

آن ها به طور کامل توسعه نیافته است.
تفاوت ســرماخوردگی تابســتانی و 

آلرژی چیست؟
ســرماخوردگی های تابســتانی و آلرژی های 
فصلی می توانند در زمانی مشــابه رخ دهند، از این 
رو، تمایز بین عالئم آنها دشــوار می شــود. اگرچه 

هر دو می تواننــد موجب آبریزش و گرفتگی بینی، 
و احســاس خارش و درد در گلو شــوند، اما آلرژی 
ها معموال با آبریزش چشــم ها نیز همراه هســتند. 
از ســوی دیگر، تب معموال نشــانه ای است که با 
ســرماخوردگی همراه اســت. به طور کلی، عالئم 
آلرژی معموال بیشــتر از یک ســرماخوردگی دوام 

می آورد.
سرماخوردگی  تابستانی بدتر است یا 

زمستانی؟
اظهارنظــر دقیق در این زمینه دشــوار اســت. 
کارشناســان بــر ایــن باورند کــه ترکیب عالئم 
ســرماخوردگی و آلرژی های فصلی ممکن است 
ســرماخوردگی تابستانی را به شــرایطی وخیم تر 
نســبت بــه ســرماخوردگی در زمســتان تبدیل 
کنــد. همچنین، یک عامل روانــی نیز وجود دارد؛ 
ســرماخوردگی در تابســتان یعنی زمانی که قصد 
دارید خوش بگذرانید، ناعادالنه تر از تجربه بیماری 

در زمستان است.
 ســرماخوردگی تابستانی چقدر طول 

می کشد؟
اگر تنها با یک ســرماخوردگی مواجه هســتید، 
بیماری طی چند روز یا یک هفته بهبود می یابد. اما 
اگر با تب باال، درد، یا به طور کلی احساس خستگی 
شدید مواجه هستید، این مشکل می تواند نشانه ای 
از آنفلوآنزا باشــد. در این صورت، مراجعه به پزشک 
برای تجویز یک داروی ضد ویروس بهترین گزینه 

است.
چگونه ســرماخوردگی تابســتانی را 

درمان کنیم؟
درمانی برای ســرماخوردگی چه در زمستان یا 
تابســتان وجود ندارد. بهترین گزینه مقابله با عالئم 
بیماری اســت. داروهای ضد احتقــان بینی بدون 
نســخه در دسترس هســتند که می تواند به بهبود 
گرفتگی بینی کمک کنند و برخی درمانی ها خانگی 
ممکن اســت گلودرد را تســکین دهند. همچنین 
تامین آب مورد نیاز بدن عاملی کلیدی هنگام ابتال 
به بیماری در تابســتان اســت زیرا ممکن است به 
واســطه دماهای گرم تر آب بدن خود را راحت تر از 

دست بدهید.

یافته هــای جدیــد محققان 
نشــان می دهد که عفونت های 
ویروسی دوران کودکی منجر به 
بیماری های خودایمنی نظیر "ام 

اس" می شود. 
به گزارش سرویس ترجمه  جام 
جم اصفهان ، "ام اس" شایعترین 
بیماری خودایمنی سیستم عصبی 
در میان جوانان اســت، در ســال 
2016، دو میلیــون و 221 هزار و 
188 فرد مبتال به ام اس شناسایی 
شــدند. این بیماری مشــکالت 
حرکتی، هماهنگ ســازی بدن و 
بینایی را همــراه دارد و عالئم آن 
شامل خستگی، دوبینی، سرگیجه 
و گاهی اوقات مشــکل در بلع غذا 

است.
گروهی از محققان دانشــگاه 
ســوئیس  در   "Geneva"
بــه تازگــی نظریــه جدیــدی 
ارائــه کرده انــد. به گفتــه آن ها 
عفونت های ویروســی ردپایی از 

خود روی مغز باقــی می گذارند، 
به طوری کــه عفونت های دوران 
کودکــی می تواند به مغز برســد 
و در بزرگســالی باعث گسترش 

بیماری های خودایمنی شود.
محققان سوئیسی در ابتدا، یک 
نوع عفونت ویروسی ناپایدار را به 
دو گروه از موش ها منتقل کردند. 
گروه اول شــامل موش های پیر و 
گروه دوم موش های بسیار جوان 
بودند؛ پس از انتقال عفونت در هر 
دو گروه، موش ها هیچگونه عالئم 
بیماری از خود نشان ندادند بلکه با 

یک واکنش ایمنی ضد ویروسی، 
عفونت را طی یــک هفته از بین 

بردند.
در مرحله دوم مطالعه، محققان 
خودواکنش گــر  ســلول های 
 )self-reactive cells(
را به موش هــا تزریق کردند. این 
سلول ها می توانند بر ساختار مغز 
اثر بگذارند و برخی دانشــمندان 
معتقدنــد زمینه ابتال به بیماری ام 
اس را فراهم می کنند. سلول های 
خودواکنش گــر در بدن بیشــتر 
انسان ها وجود دارد اما لزوما منجر 

به بیماری نمی شود زیرا توسط ساز 
و کارهای  متفاوت کنترل شده و به 

مغز نمی رسند.
طی انجام این تحقیق تعدادی 
سلول  T)نوعی سلول ایمنی( به 
طور غیرعادی در یک قســمت 
مغز موش ها تجمــع یافت که در 
دوران کودکی محل دقیق عفونت 
بوده است، این سلول ها مولکولی 
تولیــد کردنــد که ســلول های 
خودواکنش گر را جذب و به آن ها 
کمک کرد تا به مغز  رســیده و در 
نهایت منجر به ایجاد مشــکالت 

مغزی شود. 
بررسی های محققان سوئیسی 
نشان داد عفونت ویروسی موش ها 
در اوایل زندگی  منجر به گسترش 
مشکالت مغزی در آن ها می شود 
زیرا سلول های خود واکنش گر به 
مغز نفوذ می کنند و مســتقیما به 
بخشــی راه می یابند که عفونت 

ویروسی در آنجا وجود دارد.

نشانه های جسمی افسردگی عفونت های کودکی چه تاثیری در بروز "ام اس" دارد؟

نقص های تولد با سرطان ارتباط دارد 
محققــان کالج بیلــور در 
تازه تریــن پژوهش های خود 
تولد  نقص هــای  دریافتنــد، 
نــوزادان بــا ابتــالی آنها به 
ســرطان در ســال های بعــد 

ارتباط دارد.
به گزارش جم جم اصفهان  
محققان کالج بیلور در تازه ترین 
پژوهش های خــود دریافتند، 
نقص هــای تولد نــوزادان با 
ابتــالی آنها به ســرطان در 

سال های بعد ارتباط دارد. 
پژوهش  ایــن  براســاس 

مهم که در نوع خود نخســتین 
تحقیــق درباره ایــن موضوع 
اســت، نــوزادان مبتــال به 
نقص هــای مــادرزادی تولد، 
12 بار بیش از نوزادان معمولی 
ممکن اســت در ســال های 
بعــدی زندگی دچــار بیماری 

سرطان شوند. 
محققــان کالج پزشــکی 
بیلــور که یکــی از معتبرترین 
کالج های علوم پزشکی آمریکا 
و جهــان به حســاب می آید 
می گوینــد: هر چهــار دقیقه 

و نیــم یک کــودک مبتال به 
نقص های مادرزادی در آمریکا 
متولد می شود که این موضوع 
به عــالوه فاکتورهایی مانند 
چاقی، رژیم غذایی نامناســب 
و عدم تحــرک فیزیکی آنها را 
چندین برابر بیشــتر در معرض 

ابتال به سرطان قرار می دهد.
داده هــای  پژوهشــگران 
مربوط بــه 10 میلیــون تولد 
را تجزیــه و تحلیــل کردند و 
دریافتنــد، کــودکان مبتال به 
نقــص مادرزادی با علت نقص 

کروموزوم 11.6 برابر بیشــتر 
در معــرض ابتال به ســرطان 

هستند.
کودکان مبتال به نقص های 
ناشناخته نیز 2.۵ برابر بیشتر از 
دیگــر کودکان ریســک بروز 

سرطان را حمل می کنند.
تأکید  جدیــد  تحقیقــات 
می کنــد، کــودکان مبتال به 
نقایــص زودرس بیــن دو تا 
12 برابــر بیشــتر در معرض 
خطر ابتال به ســرطان در دوره 

کودکی خود هستند.

توانستن، خواستن است

رامین دادفر متخصص آســیب های اجتماعی و ایدز در نشست تخصصی 
تسهلیگران ســالمت روانی و اجتماعی که از ســوی اداره اجتماعی معاونت 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد به 

بیان مطالبی در این خصوص پرداخت.
وی اظهار کرد: برای بهره مندی از خدمات تندرستی از جمله خدمات اعتیاد 
باید در چند مرحله اتفاق بیفتد در واقع خواســتن همیشه توانستن نیست بلکه 

توانستن خواستن است.
این پژوهشــگر با بیان تعریف پیشگیری گفت: پیشگیری به معنی تقویت 
عوامل محافظت کننده، تضعیف عوامل خطرساز و رشد سالم و ایمن کودکان 
اســت لذا جامعه ما در هر ســطحی نیازمند خدمات پیشگیری است اما به این 

معنی نیست که همه مردم میخواهند این اتفاق بیفتد.
وی ادامــه داد: هدف اصلی برنامه های پیشــگیری از مصرف مواد مخدر 
کمــک به افراد جامعه به ویژه جوانان در پرهیز از شــروع به مصرف مواد و در 
صورت مصرف، اجتناب از رســیدن به مرحله اختالالت وابســتگی است. اما 
اهداف کلی این برنامه ها بسیار گسترده تر و شامل رشد سالم و ایمن کودکان 
و نوجوانان و شکوفایی استعداد و توانایی آن ها در تبدیل شدن به افراد سودمند 

برای جوامع و کشور است.
دادفــر در ادامه مقبولیت را نتیجــه قضاوت مردم درباره خدمت عنوان کرد 
و گفت: مقبولیت به دو صورت تجربیات مســتقیم قبلی و غیر مستقیم صورت 

می گیرد.
وی افزود: تقاضا بر شــدت احساس ناتوانی، احتمال بروز ناتوانی و شدت و 
مدت پس از وقوع، احتمال وقوع مرگ و زمان آن، ارزشــی که فرد برای عمر و 
توانایی خود قائل می شود و احتمال تاثیر خدمت بر تقاضای خدمات تندرستی 

تاثیر می گذارد.
وی با بیان عوامل خطرساز و محافظت کننده بیان کرد: مداخالت زودرس 
در خصوص عوامل خطرســاز معموال تاثیر بهتری در پیشگیری از سومصرف 
مواد مخدر نســبت به مداخالت دیرهنگام دارد زیرا باعث تغییر شــیوه و مسیر 

زندگی افراد می شود.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگرچه عوامل خطرساز یا محافظت کننده 
همه مردم را تحت تاثیر قرار می دهد ولی این شدت تاثیر بسته به سن، جنس، 

موقعیت و فرهنگ و محیط تفاوت پیدا می کند.
دادفر گفت: برنامه های پیشگیرانه باید انواع سوءمصرف مواد مخدر را تحت 
پوشــش قرار دهد و به آن ها بپردازد. این برنامه ها می تواند به صورت انفرادی 
یا ترکیبی درباره مواد مختلف تهیه شــود و تمام مقاطع، شــیوه ها و روش ها 
را پوشــش دهد.دادفر در مورد برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر مدارس افزود: 
برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر مدارس باید به ارتقای یادگیری های تحصیلی 
و اجتماعی و عاطفی بپردازد تا بتواند عوامل خطرساز را شناسایی کند. در واقع 
آموزش باید بر مهارت های خود کنترلی، درک احساسات شخصی، ارتباطات، 
حل مسائل اجتماعی و تقویت تحصیلی به خصوص در مهارت مطالعه متمرکز 
باشد.وی در ادامه با بیان برنامه های مبتنی بر جامعه اظهار کرد: این برنامه ها 
باید به مراحل گذار در زندگی افراد بپردازد.در واقع این رنامه ها با توجه به اینکه 
به صورت خاص به جمعیت در معرض خطر نمی پردازد خطر برچســب زدن و 
انگ و تبعیض را کاهش می دهد و روابط بین مدرسه و جامعه را تقویت می کند.

این پژوهشگر گفت: برنامه های اجتماع محور باید به آحاد جامعه در مقاطع 
و امکانات مختلف نظیر مدرســه، انجمن های مذهبی و اجتماعی و رســانه ها 
دسترسی داشته باشد. این برنامه ها زمانی با پیام های مشابه در مقاطع مختلف 
کارآمد تر خواهد بود.دادفر گفت: زمانی جامعه برنامه ای را ســازگارتر با نیازها 
هنجارها و خواســته های فرهنگی مختلف خود می پذیرد که با هســته های 
یک برنامه پیشگیرانه مبتنی بر تحقیق آشنا شده باشد که این هسته ها شامل 
ســاختار، محتوا و اجرا می شوند.وی ادامه داد: زمانی که برنامه های پیشگیرانه 
از شــیوه های آموزشــی نظیر بحث گروهی و ایفای نقش به صورت همزمان 
اســتفاده کنند تاثیر بیشتری خواهند داشت.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 
برنامه های پیشــگیرانه باید طوالنی مدت باشد خاطرنشان کرد: در این میان 

مداخالت متعدد نیاز است.


