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کالهبرداري ویزیتور 
اینترنتي از شهروندان 

اصفهاني 

غذاهای مضر برای 
مبتالیان به تیروئید 

بیان داستان زندگی یک سفیر 
ایرانی در ُرمان "بیداری"

از سوی شهرداری برای افتتاح در هفته دولت؛ 

طرح های عمرانی به ارزش
 128 میلیارد تومان معرفی شد

آیین کلنگ زنی عملیات بزرگترین پروژه اجرای تاسیســات فاضالب روســتایی کشــور در شهرســتان فالورجان با 
حضورحجت االســالم ناصر موســوی الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی،دکتر عباس رضایی 
اســتاندار اصفهان،مهندس مســعود خشــایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور،مهندس هاشم امینی مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان،مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان و جمعی از مســئولین اســتان، شهرستان و ذوب آهن چهارشنبه سی ام مردادماه در محل مدرسه راهنمایی شهید 

وکیلی روستای کاویان برگزار شد.
ســرمایه گذار این پروژه ذوب آهن اصفهان و ســرمایه پذیر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان است که به روش بیع 

متقابل با طول لوله گذاری 93 کیلومتر و هزینه سرمایه گذاری 910 میلیارد ریال طی مدت سه سال به ا نجام می رسد.

کلنگ زنی بزرگترین پروژه اجرای 
تاسیسات فاضالب روستایی کشور 
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اصفهان

داستان ها به بناها جذابیت می دهند

به عقیده یک کارشناس گردشگری 
داســتان ها و روایت ها حلقه گمشــده 
اصفهان امروز اســت و هیچ کس بهتر از 
خود اصفهانی ها بــرای جمع آوری این 

داستان ها وجود ندارد.
»اصفهان گرد«؛ نشســتی صمیمی 
که با منصــور ضابطیان و دورهمی با او 
در موزه گرمابه علیقلی آقا آغاز شد و حاال 
در دومین گام یا همان کارســوق دوم، 
دوست داران اصفهان را به خانه تاریخی 
نظام االســالم یا همــان هتل کریاس 
اصفهان کشــاند تا پــای روایت مجید 
عرفانیان بالگر و کارشناس گردشگری 
بنشــینند تا با گریز به قصه های تاریخی 
خانه نظام االسالم از راهنمایان، اساتید 
و متخصصــان به مــا بگوید »چگونه با 
قصه ها و روایت های یک شــهر ســفر 

کنیم؟«
دومیــن نشســت اصفهان گــرد با 
توضیحاتــی دربــاره نظام االســالم 
آغاز شــد؛ اینکه مرحــوم میرزا محمد 
دســتجردی معروف به میرزای معلم و 
نظام االسالم در دستگرد برخوار به  دنیا 
آمده و پــس از اینکه پدر و مادرش را در 
کودکی از دســت داده، به همراه عموی 
خود به اصفهان کــوچ کرده و در حوزه 
علمیــه اصفهان تحصیــل و تدریس 
کرده اســت. او هم عصر خاندان نجفی 
بود و خانه نظام الملک توســط او ساخته 
شده و آرامگاه خانوادگی تکیه کازرونی 
تخت فوالد اصفهان خانه ابدی او است.

جــواد مجدی آخرین فرزند او در قید 
حیات اســت و به خاطــر می آورد که در 
روزگاری همراه با ســه برادر خود در این 

خانه زندگی کرده است.
او از تغییــرات خانــه نظام الملک در 

پیچ و تاب زمان می گوید و اینکه چطور 
بخش هایــی از خانــه جای خــود را به 

پارکینگ و گذر داده است. 
در ادامه این نشست مجید عرفانیان 
که به 41 شــهر جهان سفر کرده است، 
داســتان ها و روایت های یک شــهر را 
عامــل دمیــدن روح به کالبد شــهرها 
دانســت و توضیح داد که چگونه در بدو 
ورود به شــهر رم ایتالیا داستان تأسیس 
آن را برای گردشگران تعریف می کنند 
و در همه  جای شــهر رم مجسمه گرگ 
مشهور این داستان وجود دارد که تبدیل 
به نماد شــهر رم شــده است. »چند نفر 
در اصفهان می توانند داســتان تأسیس 
شــهر اصفهان را تعریــف کنند؟« این 
ســوال عرفانیان از حاضــران بود که با 

پاسخ هایی از سوی آنها همراه شد.
این کارشناس گردشگری از شنیدن 
این روایت ها ابراز خرســندی کرد و در 
عیــن حال گفت: پس مــا روایت هایی 
برای شــهرها داریم اما دســتی بر سر و 
روی آنها کشیده نشده و هرکس روایت 
خــودش را تعریف می کنــد. این را هم 
بگویم که نخستین سکونت در اصفهان 

را به زمان پیشدادیان نسبت می دهند.
او با بیان اینکه چشــمه عشاق یکی 
از مهم تریــن جاذبه های گردشــگری 
رم اســت، افزود: می گویند اگر پشت به 
چشمه ســکه ای از روی شانه چپ خود 
در یکی از این چشمه ها بیندازید به شهر 
رم برمی گردیــد و روزانه 3 هزار یورو به 
این چشمه ریخته می شود که البته آن را 

صرف امور خیریه می کنند.
عرفانیان که در اصفهــان به دنبال 
چنین روایت هایی گشــته است، روایت 
یکی از اصفهانی های قدیمی از شــکل 

و شمایل میدان نقش جهان را از زبان او 
برای حاضران بازگو و بیان کرد: این یک 
نمونــه از صدها روایت و داســتان های 

شهر اصفهان است.
او تأکیــد کــرد اصفهــان مملو از 
جاذبه های گوناگون اســت، اما به نظر 
می رســد ریشه ها و داســتان های آنها 
کم کم در دســت فراموشی و گم شدن 
اســت، در حالی که داســتان ها به بناها 

جذابیت می دهد.
این کارشناس گردشگری ادامه داد: 
مثاًل در هنگام ورود به دو مســجد جامع 
عباســی و مسجد شــیخ لطف اله بدون 
اینکه متوجه باشــید مجبور به چرخش 
می شوید و این چرخش شما را هم راستا 
با قبله قرار می دهد و این نکات است که 
ویژگی هــای بناهای تاریخی را به ذهن 

بازدیدکننده می سپارد.
عرفانیــان وجــود رودخانه در مرکز 
شــهر، مجاورت در کنار ارکان طبیعی 
مانند کوه و وجود محور باشکوه تاریخی 
را ازمهم ترین ویژگی های شهر اصفهان 
دانست که کمتر شــهری در ایران این 
ویژگی ها را دارد و اینها شــهر اصفهان 
را به شهرهای اروپایی شبیه کرده است. 
او میــدان نقش جهــان اصفهان را 
جواهر تاجی دانست که در ایران بی نظیر 
اســت. به عقیده عرفانیان هم نشــینی 
مسالمت آمیز چهار دین در شهر اصفهان 
ویژگی منحصربفردی است که کمتر به 
آن توجه شــده در حالی که هم نشــینی 
سه دین در برخی شهرهای جهان چنان 
برجسته می شود که در ذهن گردشگران 

باقی بماند.
این بالگر و کارشــناس گردشگری 
تصریــح کرد: پــل خواجو داســتانی 

تکرارنشــدنی در ایران اســت و چیزی 
کــه باید ایــن ویژگی هــا را به هیجان 
بیاورد، داستان ها است که حلقه گمشده 
اصفهان امروز اســت و هیچ کس بهتر از 
خود اصفهانی ها بــرای جمع آوری این 

داستان ها وجود ندارد.
او وجود 400 طاق در مســجد جامع 
عتیق کــه حتی یکی مشــابه دیگری 
نیســت را مثال دیگــری از روایت های 
جذاب شــهر اصفهــان دانســت که 
اصفهانی ها باید برای کشــف این رازها 
و داستان های جذاب از سینه افرادی که 

هنوز در قید حیات هستند تالش کنند.
او بــا ابراز تأســف از اینکه در ایران 
از قیمت گنج بســیار باارزشی که روی 
آن نشســته ایم بی خبر هســتیم، تأکید 
کــرد اصفهان مقصد اول گردشــگری 
توریســت های خارجی اســت و یک 
گردشــگر اگر تنها فرصت سفر به یک 
شهر ایران را داشته باشد شهر اصفهان را 
انتخاب می کند.عرفانیان افزود: شاید ما 
دیرتر توجه به میراث و بناهای تاریخی 
خود را آغــاز کرده ایم، اما همین که این 
جنبش آغاز شده خوب است که باید آن 

را ادامه دهیم.
نمایش فیلم 15 دقیقه ای عرفانیان 
درباره شــهر اصفهان بخش دیگری از 
نشســت اصفهان گرد بود. قرار اســت 
ایــن فیلم به زودی به صورت رســمی 
در فضای مجازی منتشــر شود.سلسله 
 نشســت های اصفهان گــرد )101 راه 
برای کشــف اصفهان( از ســوی اداره 
گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان قرار است هر 
بار در یکی از مکان های تاریخی شــهر 

اصفهان برگزار شود.
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طرح های عمرانی به ارزش 128 میلیارد تومان از سوی 

شهرداری برای افتتاح در هفته دولت معرفی شد
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 چهارشنبه 6 شهریور 1398   شماره 5467
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان 
گفت: پروژه هایی بــه ارزش 128 میلیارد تومان 
شــامل خیابان ســازی، پیاده روســازی، مراکز 
ورزشــی و فرهنگی، مناســب ســازی، عملیات 
های اســتفاده از پســاب و ... از سوی شهرداری 
اصفهانبرای افتتاح در هفته دولت به اســتانداری 

معرفی شده است.        
بــه گزارش جام جم اصفهــان ، ایرج مظفر در 
حاشیه آیین بهره برداری از خیابان منتظرالمهدی 
و ایســتگاه آتش نشــانی منطقه 14 با بیان اینکه 
منطقــه 14 یکــی از مناطــق محــروم شــهر 
اصفهان اســت، اظهار کرد: کلنــگ زنی خیابان 
منتظرالمهدی حدود چند ماه پیش انجام و ظرف 
این مــدت خیابانی به طول 300 متر و عرض 24 
متــر و با هزینــه ای بالغ بــر 700 میلیون تومان 

احداث شد.
وی با بیان اینکه خیابان منتظرالمهدی یکی از 
دسترســی های محلی منطقه است، تصریح کرد: 
تــا پیش از احداث این خیابان بافت شــلوغ و یک 
کوچه باریــک در محل خیابــان منتظرالمهدی 
وجود داشت که مشکالت بســیاری را برای آمد 
و شــد مردم به وجــود آورده بود، بــا احداث این 
خیابان دسترســی به محالت تســهیل می شود. 
سعی شــده خیابان جدید از نظر سیمای شهری و 
زیباسازی وضعیت خوبی داشته همچنین بدنه آن 

ساماندهی و روشنایی آن کامل باشد.  
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان 
هزینه آزادســازی خیابان منتظرالمهدی را حدود 
16 میلیاردتومــان ذکر کرد و گفــت: هم اکنون 
منطقه 14 یکی از مناطقی اســت که بیشــترین 
کار عمرانی در آن در حال انجام اســت که از جمله 
آن می توان به ادامه پروژه 15 میلیاردتومانی بلوار 
فرزانگان به طول 6 کیلومتر که 1.5 کیلومتر مسیر 
آن در منطقه 14 و تقاطع بزرگراه شهید اردستانی 

واقع شده و از پروژه های بزرگ این منطقه است، 
اشاره کرد.

وی اضافه کرد: عالوه بر این ورزشگاه بزرگی 
مانند عمان سامانی و یک ورزشگاه دیگر در محله 
کم برخوردار منطقه، در حال ســاخت است که در 

هفته دولت به بهره برداری می رسد.
مظفر در ادامه با اشــاره به کلنگ زنی ایستگاه 
آتش نشانی منطقه 14، افزود: عرصه این ایستگاه 
1300 متر استکه دو میلیارد و 600 میلیون تومان 
هزینه آزادســازی و یک میلیــارد و 400 میلیون 
تومان هزینه ســاخت آن شده و امیدواریم تا پایان 

سال به اتمام برسد.
وی بــا اشــاره به پــروژه های هفتــه دولت 
شــهرداری اصفهان، تاکید کــرد: پروژه هایی به 
ارزش 128 میلیارد تومان شــامل خیابان سازی، 
پیاده روسازی، مراکز ورزشی و فرهنگی، مناسب 
سازی، عملیات های استفاده از پساب و ... از سوی 
شــهرداری به استانداری اصفهان برای افتتاح در 

هفته دولت معرفی شده است.         
2 ایستگاه دیگر آتش نشانی در شهر 
اصفهان تا مهر به بهره برداری می رسد

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان نیز اظهار کرد: احداث 
ایســتگاه آتش نشانی شماره 19 در زمینی بالغ بر 
1400 مترمربــع و با اعتبار 45 میلیارد ریال در نظر 
گرفته شده است، کار ساخت این ایستگاه از همین 
امروز آغاز می شــود و امیدواریم در آینده نزدیک 

مورد بهره برداری قرار بگیرد.
محســن گالبی تصریح کرد: عــالوه بر این 
ایســتگاه دو ایســتگاه در ناژوان، یک ایســتگاه 
در منطقــه یک جنب بازارچــه حاج محمدعلی و 
یک ایســتگاه در منطقه 8 در دست ساخت است، 
همچنین دو ایســتگاه منطقه 10 و ایستگاه سیتی 

سنتر تا مهرماه افتتاح می شود. 

فرمانده انتظامی شهرســتان "شهرضا" از غرق شدن فردی 
در استخر آب کشاورزی خبر داد. 

به گزارش جام جم اصفهان ســرهنگ "صادق کاظم زاد" در 
گفــت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشــت : درپی 
تماس مردمی با ســامانه 110 پلیس و اعالم غرق شدن فردی 
در اســتخر آب کشاورزی در روستای "وشاره" بالفاصله گشت 

انتظامی به محل اعزام شد.
وی افزود: در بررســی های بعمل آمده مشــخص شد 2 نفر 
برای شــنا کردن داخل استخر می شــوند و در حال غرق شدن 
بودند که یکی از آنها توســط افراد حاضر در محل نجات یافت و 

متاسفانه فرد دیگری غرق می شود.
این مقام انتظامی بیان داشــت : جســد متوفی توسط عوامل 

اورژانــس به بیــرون از آب انتقال و برای اقدامــات قانونی به 
پزشکی قانونی تحویل شد.

فرمانده انتظامي شهرســتان شــهرضا ضمن ابراز تاسف از 
وقــوع این حادثه تلخ و دردناک توصیــه کرد: مراقبت فرزندان 
خود باشید و از و شنا کردن در استخرهای غیرمجاز و کانال های 
آب اکیدا خودداری کنید تا شــاهد وقوع اینگونه حوادث نباشیم.

آیین کلنــگ زنی عملیات 
بزرگتریــن پــروژه اجــرای 
تاسیســات فاضالب روستایی 
کشور در شهرستان فالورجان 
با حضورحجت االســالم ناصر 
موسوی الرگانی نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شــورای 
اســالمی،دکتر عباس رضایی 
اســتاندار اصفهان،مهنــدس 
مسعود خشــایی معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی شرکت 
مهندســی آب و فاضــالب 

کشور،مهندس هاشــم امینی مدیرعامل آب 
و فاضالب اســتان اصفهان،مهندس منصور 
یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان و 
جمعی از مســئولین استان، شهرستان و ذوب 
آهن چهارشــنبه ســی ام مردادماه در محل 
مدرســه راهنمایی شــهید وکیلی روســتای 

کاویان برگزار شد.
سرمایه گذار این پروژه ذوب آهن اصفهان 
و سرمایه پذیر شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اســت که به روش بیع متقابل با طول 
لوله گذاری 93 کیلومتر و هزینه سرمایه گذاری 
910 میلیارد ریال طی مدت سه سال به ا نجام 

می رسد.
حجت االســالم ناصر موســوی الرگانی 
نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس 
شورای اسالمی در این آیین طی سخنانی گفت 
: کلنگ زنی بزرگترین پروژه اجرایی تاسیسات 
فاضالب روستایی کشور را امروز به لطف خدا 
و با همراهی خوب مســئولین کشور،استاندار 
و مهندس یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان شاهد هستیم.
وی افزود : مهنــدس یزدی زاده از مدیران 
توانمند و فعال صنعت فوالد کشور هستند که 
از دل این مجموعه صنعتی هم اکنون ســکان 
مدیریــت آن را عهده دار هســتند و با حضور 
ایشان به واقع تحول بزرگی در تولید کارخانه ، 
روحیه امید و نشــاط در نیروی انسانی و منطقه 

همجوار ایجاد شده است.
نماینده مــردم شهرســتان فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد : شالوده 
برنامه امروز در دفتر استاندار محترم و ذوب آهن 
اصفهان برنامه ریزی شــد و همین جا شایسته 
می دانم از دکتر ســبحانی رییس هیات مدیره 
شــرکت و اعضای هیات مدیره یــاد کنم و از 
زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی می نمایم.

حجت االســالم ناصر موسوی الرگانی با 
اشاره به اینکه بر اســاس مصوبه، صنایع باید 
طی پنج سال از پساب برای تولید فوالد استفاده 
کنند، خاطر نشــان کرد : صنایع در کنار تولید 
فوالد نیاز اســت برای صرفه جویی در مصرف 
آب نیز برنامه ریزی مدون داشته باشند که ذوب 
آهن اصفهان در این زمینه اقدامات خوبی انجام 

داده است.
وی بیان کرد : با حضور اســتاندار محترم در 
اســتان نیز هم افزایی و دلگرمی خوبی در بین 
مدیران ایجاد شــده اســت  و  در شرایطی که 
در محاصره اقتصادی دشــمن قرار داریم این 

تعامل و هم افزایی بسیار راهگشاست.  
 دکتر عبــاس رضایی اســتاندار اصفهان 
نیــز گفت : مهنــدس یــزدی زاده از مدیران 
متخصص  صنعت فوالد هستند که با همدلی 
که بین پرســنل ایجاد نمودند بحمدا... بخشی 
از مشــکالت ذوب آهن اصفهان برطرف شده 
است. بنده از ُحســن نیت ایشان مطلع هستم 
و بابت اقدمات موثری که انجام دادند تشــکر 

می کنم.
 استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه پروژه 
امروز به لحاظ مســائل بهداشــتی و سالمتی 
مردم نیز بســیار موثر اســت،افزود : امســال 
بحمدا... بارش نزوالت آسمانی را شاهد بودیم 
اما همچنان نیاز است در مصرف آب با توجه به 

شرایطی که استان دارد تالش کنیم.
وی اجرای این پــروژه را یکی از مصادیق 
مصــرف بهینه آب برشــمرد و اضافه کرد : در 
شرایط فعلی که در محاصره اقتصادی دشمن 
قــرار داریم اجرای چنین پــروژه هایی در کنار 
فرهنگ ســازی همدلی و امیــد را در مردم دو 
چنــدان می کند که این مقوله ضربه بزرگی به 

استکبار جهانی است.
مهندس مســعود خشــایی معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی شــرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور نیز گفت : اجرای پروژه های 
بهره برداری از پســاب به ویژه در صنایعی که 
مصرف آب دارند، بسیار موثر است و ذوب آهن 
اصفهان در این زمینــه اقدامات موثری انجام 

داده است.
وی ادامه داد : در کشــور بیش از 32 طرح در 
قالب روش بیع متقابل و با سرمایه گذاری بالغ 

بر هفت هزار میلیارد تومان در حال اجرا است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور اضافه کرد : 
در بخش روســتایی تامین  آب شرب سالم در 
اولویت قرار دارد. پروژه امروز نیز اولین طرحی 
اســت که در بخش آب و فاضالب روستایی به 

روش بیع متقابل انجام می گیرد 
و لــذا از پیگیــری های حجت 
الرگانی،اســتاندار  االســالم 
اصفهــان و مهندس یزدی زاده 
مدیرعامــل ذوب آهــن بابت 
همراهی های بســیار خوبی که 

داشتند تشکر می نمایم.
ذوب آهن اصفهان بالغ 
بر 1000 میلیارد تومان در 
از پساب،  زمینه استفاده 
نموده  گذاری  ســرمایه 

است
مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان نیز در این آیین گفت : ذوب آهن 
اصفهان در کنار تولید انواع محصوالت فوالدی 
مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا،همواره 
به مبحث مســئولیت اجتماعی توجه ویژه ای 
داشــته اســت. آیین کلنگ زنی نیز با توجه به 
اهمیت صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از 
پساب در صنایع و عمل به مسئولیت اجتماعی 
با همراهی و حضور مســئولین استان،کشور و 

شهرستان برنامه ریزی گردید.
وی افزود : پروژه های بســیاری در شرکت 
از ابتدای تاسیس تاکنون تعریف شده و به بهره 
داری رسیده اســت و برنامه های بسیاری نیز 
در دســت اقدام می باشد. با اجرای پروژه های 
کاهش مصرف آب در فرایند تولید و جایگزینی 
با پساب این عدد به کمتر از نصف رسیده است.

مدیرعامل شرکت ادامه داد : با برنامه ریزی 
های انجام گرفته در استفاده از پساب شهرهای 
مجاور از جمله ایمانشهر و نجف آباد ذوب آهن 
اصفهــان در مجموع بالغ بــر 1000 میلیارد 
تومان در زمینه اســتفاده از پســاب، سرمایه 

گذاری نموده است.
وی گفــت : این اقدام موثر در شــرایطی از 
ســوی ذوب آهن اصفهان انجام می گیرد که 
این شــرکت با مشــکالتی از جمله نقدینگی 
رو به رو اســت اما به دلیــل اهمیت پروژه این 
اقدام صورت می گیرد. امیدواریم در افق 1404 
مصرف آب خام کارخانه از زاینده رود صرفاً برای 
مصارف روزانه و شــرب باشد. عمده استفاده از 
آب برای تولید فوالد از طریق پســاب با توجه 
به ســرمایه گذاری های انجام شده تامین می 
شــود. شایسته است از زحمات حجت االسالم 
ناصر موسوی الرگانی، دکتر رضایی استاندار 
و مهنــدس امینی مدیرعامــل آب و فاضالب 

استان تشکر و قدردانی نمایم. 
مهنــدس یزدی زاده اظهار داشــت : ذوب 
آهن افتخــار دارد در منطقــه اصفهان اولین 
شــرکتی است که از پساب اســتفاده می کند. 
بهره برداری از پســاب زرین شهر به میزان 60 
لیتر بر ثانیه اولین اســتفاده ذوب آهن از پساب 

در صنعت بود.

ادامه سریال غرق شدگی ها این بار در »شهرضا« 

کلنگ زنی عملیات بزرگترین پروژه اجرای 
تاسیسات فاضالب روستایی کشور 

»تداکــس  نخســتین 
اصفهــان« و دومین تداکس 
بــزرگ ایــران با حضــور 13 
پیشگام، هشتم شــهریورماه 
جاری در هنرســرای خورشید 

برگزار می شود.
به گزارش جام جم اصفهان، 
محمدعلــی زاهدی با اشــاره 
بــه برگزاری رویــداد تداکس 
اصفهان با همکاری و حمایت 
شهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
در رویداد امسال سخنرانانی از 
اصفهان، تهران و هلند حضور 

دارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه 
تاکنــون حضور 13 پیشــگام 
در رویــداد اصفهــان تداکس 
نهایی شده اســت، گفت: این 
رویداد هشــتم شــهریورماه 
جاری از ســاعت هشت صبح 
تــا 14 در ســالن هنرســرای 
خورشید برگزار می شود.مدیر 
اجرایی و برگزارکننده تداکس 
اصفهــان تصریح کــرد: این 
رویداد به صورت زنده از سایت 
tedxesfahan.ir پخش 
خواهد شــد. وی با اشــاره به 

اینکه بازدید رسمی ویدئوهای 
سال های گذشــته این رویداد 
75 هزار بار بوده اســت، اظهار 
کرد: امسال ســخنرانی ها در 
حــوزه ورزش، کســب و کار، 
مســئولیت اجتماعی، علمی، 
هنر، موسیقی، اقتصاد رفتاری، 

آینده پژوهی خواهد بود.
زاهــدی افزود: ســیاوش 
شــوان  پــور،  صفاریــان 
صدرقاضی، سروش صلواتیان، 
آرش برهمنــد، امیــر ناظمی، 
مهســا علی بیگی، محمدرضا 
صفدریان، آیت حسینی، علی 
داس مه، فربد هرندی، بهرنگ 
کوفگر، شــیرین تبعه امامی، 
محســن طاهــری و محمد 
ســعیدی از جمله ســخنرانان 

تداکس اصفهان خواهند بود.
وی بیان کــرد: مدت زمان 
اجــرای هر ســخنرانی تا 15 
دقیقه خواهد بود که استاندارد 
جهانی آن بین سه تا 18 دقیقه 

است.
مدیر اجرایی و برگزارکننده 
تداکــس اصفهان با اشــاره به 
اینکه این رویداد اولین تداکس 

به نام  اصفهان و دومین تداکس 
بزرگ ایران بعد از تهران است، 
گفــت: فقط تهران اســت که 
 major( تداکس شهر بزرگ
city( را برگزار می کند و هیچ 
شــهر بزرگی دیگــر تداکس 
با نام شــهر خــود را ندارد.وی 
ادامــه داد: دریافــت عنــوان 
تداکس به نام شــهر، به سابقه 
برگــزاری تداکــس، کیفیت 
برگــزاری دوره های قبلی این 
رویداد و... بستگی دارد.زاهدی 
افزود: سابقه برگزاری تداکس 
در جهان به سال 2009 بازمی 
گردد و امســال دهمین ســال 
برگــزاری این رویداد اســت و 
تاکنون بیش از 30 هزار رویداد 
در دنیا برگزار شــده که دو هزار 
رویــداد دیگر در حال برگزاری 
اســت. وی گفت: تداکس در 
180 کشــور جهان با 23 هزار 
ســخنران و بازدیــد بیش از 
1.2 میلیــارد بــار ویدئوهای 
ســخنرانی ها از سال 2009 تا 

کنون، برگزار شده است.
مدیر اجرایی و برگزارکننده 
تداکــس اصفهان بیــان کرد: 

هیــچ پنل یا کارگاه آموزشــی 
در تداکس برگزار نمی شــود 
اما شــبکه ســازی صحبت با 
ســخنرانان در طی دمان های 
استراحت و  زمان بین سخنرانی 
ها، شرکت کنندگان می توانند 
با سخنرانان ارتباط برقرار کنند.

وی ادامــه داد: ظرفیــت 
حضور در این تداکس 300 نفر 
است که این ظرفیت به صورت 

صددرصد تکمیل شده است. 
زاهــدی گفــت: حامیان 
برگــزاری تداکــس اصفهان 
شــهرداری اصفهــان و اغلب 
از فعــاالن بخــش خصوصی 

هستند.
وی افزود: تداکس مجموعه 
ای از سخنرانی های کوتاه 15 
دقیقه ای اســت کــه در این 
رویداد ســخنرانانی که دارای 
ایده هســتند با مخاطبان خود 
از طریــق حضور در ســالن و 
پخش زنــده اینترنتی، تجارب 
و ایده ها را در میان گذاشــته و 
باب گفت و گو میان مخاطب و 
اندیشمندان برای ایجاد جرقه 
در ذهن مخاطب باز می شود. 

افزایش 2 برابری پسماند خشک با اجرای 
طرح تخصصی شدن جمع آوری

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان گفت: با گذشت 
دو ماه از اجرای طرح تخصصی جمع آوری پســماند خشک در شهر اصفهان، 
میزان پســماند شهر اصفهان از 37 تن در خرداد 98 به بیش از 75 تن افزایش 

یافت.
بــه گــزارش  خبرنگار جام جــم اصفهان ، علی دهنوی با اشــاره به طرح 
تخصصی شدن جمع آوری پسماند خشک در شهر اصفهان که از دو ماه پیش 
در شهر اجرایی شده است، اظهار کرد: پیش از اجرای این طرح پسماند خشک 
و تر از سوی پیمانکاران مناطق با هم جمع آوری می شد و به دلیل حضور برخی 
گروه های غیرمجاز برای جمع آوری پســماند خشک در شهر، میزان پسماند 

به 37 تن در ماه خرداد سال جاری کاهش یافته بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از ابتدای تیرماه جمع آوری پســماند خشک 
در اختیار سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان قرار گرفت، با همکاری 
دادستانی اصفهان، نیروی محترم انتظامی و  نیز دادیار شعبه ویژه بهداشتی و 
زیست محیطی، با گروه های غیرمجازی که اقدام به جمع آوری پسماند خشک 
می کردند، برخورد و برخی کارگاه ها پلمب شد و این کار با شدت در حال انجام و 
پیگیری است. در حال حاضر تنها در برخی مناطق حاشیه ای شهر هنوز فعالیت 
این گروه ها ادامه دارد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
افزود: برخی از این گروه ها با راه اندازی کارگاه های زیرزمینی غیرمجاز اقدام 
به تولید برخی اجناس و مواد از پســماندهای خشــک می کردند که این اقدام 
بهداشت شهروندان را تهدید می کرد. وی با اشاره به اینکه در طرح جدید جمع 
آوری پسماند، شــهر اصفهان به دو ناحیه غربی و شرقی با محوریت چهارباغ 
عباسی، تقسیم شــد، گفت: از زمان اجرایی شدن این طرح وزن پسماند جمع 

آوری شده در شهر از 37 تن به تدریج به 75 تن افزایش یافته است.
افزایش نرخ بازیافت دریافتی از شهروندان در ایستگاه  های 

بازیافت
دهنوی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح، ایستگاه های بازیافت نیز 
در اختیار ســازمان مدیریت پسماند قرار گرفت، تصریح کرد: پیش از این مردم 
در ازای تحویل بازیافت نمک دریافت می کردند اما در طرح جدید، هم نرخ مواد 
بازیافتــی افزایش یافته و نیز در ازای تحویل، مردم هدایای غیر نقدی دریافت 

کرده و یا اصفهان کارت خود را شارژ می کنند. 
وی بیــان کرد: قبال نرخ هر کیلو مواد بازیافتی در ایســتگاه ها 100 تومان 
بود اما اکنون نرخ هر کیلو مواد بازیافتی با دریافت درب منازل 200 تومان و در 
ایستگاه بازیافت 300 تومان است و اگر شهروندی در ازای تحویل قصد داشته 
باشد »اصفهان کارت« خود را شارژ کند، نرخ هر کیلو بازیافت 350 تومان برای 

وی محاسبه می شود.
جزء ویژه پسماند عادی اصفهان با جعبه های ایمن جداسازی 

می شود
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همچنین با اشاره 
به اینکه ســازمان مدیریت پســماند موظف به جمع آوری پسماندهای عادی 
است و جمع آوری و امحاء پسماند خطرناک و ویژه در اصفهان با مجوز محیط 
زیست و از ســوی بخش خصوصی در حال انجام است، گفت: البته بخشی از 
پســماند عادی شــهر هم جزء ویژه دارد که این بخش از پسماند با طرح توزیع 
جعبه های ایمن در مدارس و ایســتگاه های بازیافت شــهر اصفهان، در حال 
مدیریت و جمع آوری است. وی ادامه داد: باطری موبایل و قلمی، سرنگ، تیغ 
و..... جزء ویژه پســماند عادی به شــمار می روند که شهروندان اصفهانی می 
توانند برای جداسازی آنها از پسماند عادی جعبه های ایمنی را از ایستگاه های 
بازیافت به صورت رایگان تحویل گرفته و پس از پر شــدن، مجددا به ایستگاه 

ها تحویل دهند.

احداث نیروگاه هزار مگاواتی سیکل 
ترکیبی در شرق اصفهان 

مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق استان اصفهان گفت: ساخت سه واحد بخار 
بــا ظرفیت 480 مگاوات در نیروگاه جنــوب اصفهان و همچنین احداث نیروگاه هزار 

مگاواتی در شرق اصفهان در دستور کار این شرکت قرار دارد.
سعید محسنی در گفت وگو با خبرنگار جام جم  اظهار کرد: در حال حاضر کل تولید 
اســمی اســتان 5000 مگاوات و ظرفیت عملی حدود چهار هزار و 600 مگاوات است 
اما میزان مصرف نیروی برق اســتان اصفهان بیش از این مقدار بوده و حدود یک هزار 
مگاوات کمبود داریم.وی خاطرنشان کرد: هر چند محدودیت آب می تواند کمی باعث 
محــدود نمودن تولید در نیروگاه های دارای سیســتم خنک کننــده تَر مانند نیروگاه 
اصفهان شــود اما تمامی نیروگاه های استان اصفهان فعال است.مدیرعامل شرکت 
تولید نیروی برق اســتان اصفهان افزود: با وجود اینکــه در حال حاضر نیروگاهی در 
دست ساخت نیست اما اضافه نمودن سه واحد بخار با ظرفیت 480 مگاوات در نیروگاه 
جنوب اصفهان و احداث نیروگاه هزار مگاواتی ســیکل ترکیبی در شــرق اصفهان در 
دستور کار قرار دارد. محسنی تصریح کرد: درحال حاضر 10 نیروگاه اصفهان) بخاری(، 
هسا )گازی(، شهید منتظری ) بخاری و توربین انبساطی(، چهلستون) گازی(، زواره ) 
ســیکل ترکیبی(، ذوب آهن، فوالد مبارکه ) گازی و بخاری ( در استان اصفهان وجود 

دارد که همگی فعال است.

نخستین »تداکس اصفهان« و دومین »تداکس بزرگ 
ایران«8  شهریور برگزار می شود

تولید تسمه تیر ورق در ذوب آهن اصفهان

ذوب آهــن بــرای تنوع بخشــی به ســبد 
محصوالت خــود و تضمین ایمنی ســازه های 

فوالدی کشور، تسمه تیرورق تولید کرد .
یوســف زاده مدیر مهندسی نورد در گفتگو با 
خبرنگار ما و با اعالم خبر فوق، گفت: تسمه تولید 
شــده در نورد 650 ذوب آهن اصفهان در ســازه 
هایی کاربرد دارد که از تیرورق استفاده می شود.

وی تولید محصول جدید را در راستای تضمین 
ایمنی اینگونه سازه ها ارزیابی کرد و افزود: برای 
اســتفاده از تیرورق که به روش جوشکاری ورق 
انجام می شــود دو مشــکل عمده وجود داردکه 

ایمنی سازه ها را به مخاطره می اندازد :
1. برشــکاری ورقهای عریض به اندازه های 
موردنظــر که در برش ورق ســطح کناری ورق  
ضمن ناهمــوار بودن حاوی زائــده های برش 

میباشد که عمدتا برطرف نمیشوند
2. مشــکل دوم نیز به جوشکاری غیر پیوسته 
و قطــع و وصلهای مکرر بر روی ورق های برش 
خورده مربوط اســت ،که این دو عامل باعث می 
شود سطح ایمنی سازه نسبت به استفاده از تسمه 

به یک سوم کاهش یابد .
یوســف زاده با بیــان اینکه طراحــی فنی و 
اجرایــی مورد نیاز برای تولیــد این محصول در 
نورد 650 توسط کارکنان این مدیریت انجام شد 
اظهار داشت : ذوب آهن قبال برای ساخت هادی 
های  قفسه ها ، تسمه تولید می کرد  اما برای تولید 
مــورد نیاز تیرورق الزم بود تولید این محصوالت 
بــا دقت و تلرانس بســیار محدود صورت گیرد و 

با بررســی های انجام شــده طراحی تولید تسمه 
برای مصارف تیر ورق در دســتور کار قرار گرفت 
و به همت همکاران، این پروژه به نتیجه رســید .

مدیر مهندســی نورد اســتفاده از تیر ورق در 
ســازه های صنعتی را غیر قابل اجتناب دانســت 
و خاطرنشــان کرد: ذوب آهــن اصفهان با تولید 
تیرآهن های بال پهن تا ســطح H300  نیاز این 
ســازه ها را برطرف کرده است اما در سازه هایی 
که بیشــتر از این سطح باشد و یا در سازه هایی که 
مخروطی شــکل باشند ناگزیر هستیم از تیرورق 

استفاده کنیم.
وی ایمنی در ســاختمان های مســکونی و 
صنعتــی را نقطه ثقل امنیت عمومی دانســت و 
گفت : ذوب آهن اصفهان در راســتای مسئولیت 
هــای اجتماعی خــود و برای تضمیــن ایمنی و 
امنیت ســازه ها، این نوع تســمه ها رامطابق با 
ابعــاد و اندازه الزم و بدون نیاز به برشــکاری  با 
کیفیت باال و مطابق استانداردهای شناخته شده 

تولید می کند .
مدیر مهندســی نورد ادامه داد : در دنیا استفاده 
از تیرورق بر اساس استانداردهای خاص و مطابق 
مقررات نظام مهندسی ساختمان انجام می شود 

تا آرامش خاطر جامعه تامین گردد.
یوســف زاده ، مصارف ســالیانه این تسمه ها 
را در کشــور حدود 200 هــزار تن برآورد و تاکید 
کرد: مهندسی نورد آمادگی دارد انواع تسمه های 
مورد نیاز مشــتری را بر اســاس  سفارش تولید و 

تحویل نماید .
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تولیدات گلخانه ای، زمینه ساز تولید ثروت و اشتغال 
باال در جامعه

توجــه روزافــزون مصرف کننــدگان به 
کیفیــت محصــوالت باغبانــی و صیفی در 
قالب محصوالت ارگانیگ و ســالم، افزایش 
تولیدات این نوع محصوالت را در پی داشــته 
و این موضوع، اشــتغال زایی باالیی را ایجاد 
کرده که در ســال های آتی بر حجم آن افزوده 

خواهد شد.
بــه گــزارش جام جــم اصفهــان: دکتر 
فریبــا خلیلی مدیر گروه رشــته مهندســی 
علوم باغبانی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
اصفهان)خوراســگان( با اعــالم این مطلب 
افزود: ایران همواره یکی از مهمترین مناطق 
تولید محصوالت باغبانی بوده وسطح تولید و 
کیفیت محصوالت متنوع باغبانی در کشــور 
پهناور ایران همیشه مد نظر قرار داشته است. 
عضو هیأت علمی دانشــکده کشــاورزی 
و منابع طبیعی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
اصفهان)خوراســگان( ضمن تبیین اهمیت 
رشــته علوم باغبانی و وضعیت بازار اقتصادی 
آن، گفت: محصوالت باغبانی در ایران، قدمتی 
دیرینه و سطح زیر کشت قابل توجهی داشته و 
دارد، نامناسب بودن مواد گیاهی قابل دسترس 
تولیــد کننده و کمبود دانش فنی و عملی تولید 
نهال، گیاهچــه و بذر مطلوب در عرصه تولید 
محصــوالت باغبانی و از دیگر ســو، کمبود 
خاک مناسب برای پرورش محصوالت باغی 
و نهایتًا کمبود آب هم از نظر کمی و هم کیفی، 
مشکالت و نابسامانی های متعددی را در امر 
تولید و پرورش این محصوالت ارزشــمند در 

سطح کشور به وجود آورده است. 
مدیر گروه علــوم باغبانی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد اصفهان)خوراسگان( اظهار 
کرد: با توجه به این شــرایط، تنها راه حل رفع 
این مشــکالت و در جهت نیل به هدف مهم 
و مقدس افزایش تولید در بخش کشــاورزی، 
تربیــت متخصصینی اســت کــه در مقاطع 
مختلــف و گرایش های مختلف علوم باغبانی 
بتوانند با اســتفاده از دانش روز و تجربه خود، 
تولید اقتصــادی و قابل صادرات محصوالت 
باغبانــی را امکان پذیر ســاخته و از طرفی در 

امــر آموزش، تحقیق، مدیریت و برنامه ریزی 
توســعه و بهبود رشــته علوم باغبانی فعالیت 
نماینــد و بصورت حرفه ای، عملی و کاربردی 
توانمندی ارائه راهکارهای مناســب به تولید 

کنندگان زحمتکش را داشته باشند. 
خلیلی افزود: دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراســگان( به واسطه قرار گرفتن 
در مرکز کشور و داشتن ظرفیت های مختلف 
ســخت افزاری و نرم افزاری شامل در اختیار 
داشــتن اســاتید مجرب و متخصص، مزرعه 
آموزشــیـ  پژوهشــی و مجموعه تخصصی 
علوم باغبانی، سالنهای پرورش قارچ خوراکی، 
مجموعه گلخانه های آموزشــیـ  پژوهشی 
و تولیــدی با مســاحت 15000 متــر مربع با 
محتــوای محصوالت زینتــی، توت فرنگی، 
انواع گلهای شــاخه بریده، گیاهان گوشــت 
خوار، ســبزی و صیفی )خیــار، گوجه فرنگی 
گلخانه ای، بادمجان، فلفل، کاهو و تولید انواع 
گیاهچه های آماده کشــت(، آزمایشگاه های 
مجهز، گلخانه شیشــه ای به عنوان مجموعه 
ای از گیاهــان بــرگ زینتــی و آپارتمانی در 
مجموعه دانشــکده کشــاورزی، جزو قوی 
ترین و بــا کیفیت ترین دانشــگاه های ارائه 

کننده رشته علوم باغبانی است.
مدیــر گــروه رشــته مهندســی علــوم 
باغبانــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
اصفهان)خوراســگان( عنــوان کــرد: گروه 
باغبانی دانشــکده کشــاورزی این دانشگاه، 
بــا عنایت بــه تجربه ســی و چند ســاله در 
تربیت متخصصین علــوم باغبانی در مقاطع 
کارشناسی و کارشناســی ارشد و دکتری که 
در حال حاضر دانش آموختگان این رشته، چه 
در بخــش دولتی و چــه در بخش خصوصی، 
مســؤولیت های مهمی را دارا می باشــند، در 
نظــر دارد در امر تربیــت متخصصین در این 
حوزه از علم در مقاطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشــد و دکتری تخصصی با همتی بیشــتر و 
عزمی راسختر و در اولویت قرار دادن آموزش 
های عملی و مهارتی، بر آموزش های تئوری، 

اقدام نماید.

مهندس  خبری  نشســت 
منصور یزدی زاده مدیرعامل 
بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب 
و  رســانه  حضور،اصحــاب 
جمعــی از دیگــر مســئولین 
شــرکت دوشــنبه چهــارم 
شــهریور ماه همزمان با هفته 
دولــت در دفتــر مدیرعامل 

برگزار شد.
مهندس منصور یزدی زاده 
ضمن تبریــک هفته دولت و 
وخاطره  یــاد  گرامیداشــت 
شــهیدان گرانقــدر رجایی و 
باهنــر گفت : امســال تحت 
عنــوان رونق تولید از ســوی 
مقام معظم رهبری نامگذاری 
گردیــد و تولیــد کنندگان در 
این خصوص وظیفه ســنگین 
و الزاماتــی نیاز دارند تا بتوانند 
در ایــن زمینه با تمام قوا نقش 

آفرین باشند.
وی در ادامــه بــه فرایند 
متفــاوت تولیــد ذوب آهن با 
سایر فوالدســازان پرداخت و 
افــزود : شــیوه تولید در ذوب 
آهن به روش کوره بلند اســت 
که این شــیوه 80 درصد تولید 
در دنیا را به خودش اختصاص 
داده اســت. شــرکت هــای 
تولیدی دیگــر از گاز طبیعی 
استفاده می کنند و از یارانه این 
حامل های انــرژی برخوردار 
هســتند اما زغال و کک ماده 
اولیــه تولیــد در ذوب آهن به 
شمار می روند . این امر موجب 
شده سود ذوب آهن اصفهان 
نســبت به دیگر شرکت های 

فوالدساز کمتر باشد .
دغدغه  بزرگتریــن 
امــروز ذوب آهن تامین 

سنگ آهن است 
مهندس یزدی زاده در این 
جلســه به پروژه های مختلف 
این شرکت از جمله پروژه های 
PCI ،پروژه زیست محیطی 
فلکســیبل ، تولید تســمه تیر 
ورق و سایر دستاوردهای این 
شرکت اشــاره نمود و افزود : 
بزرگترین دغدغه امروز ذوب 
آهن تامین ســنگ آهن است. 
هم اکنون در مرز یک میلیون 
تن تولید فوالد هســتیم شاید 
اندکی با برنامه فاصله داشــته 
باشیم اما تالش داریم آن را در 
شش ماهه دوم جبران نماییم.

انتظار داریم بــا برنامه ریزی 
وزارت صمــت مواد معدنی در 

داخل به ارزش افزوده تبدیل 
شــود و سپس فرایند صادرات 
را شــاهد باشــیم. البته باید 
مشــکالت معــدن داران نیز 
شنیده شــود و لذا نیاز است در 
ســال رونق تولید هماهنگی 
الزم در ایــن خصوص ایجاد 

شود.
در  ناهمگونــی 
مشــکالت  واگذاری ها 

فراوانی را ایجاد نمود 
وی گفــت : تمــام معادن 
ایران در گذشته در اختیار ذوب 
آهــن اصفهان بود اما از زمانی 
که بحث واگــذاری ها انجام 
شــد و متاسفانه ناهمگونی رخ 
داد مشکالت فراوانی را ایجاد 

کرد.
پــروژه VD و تولید 
ریل یکــی از مهمترین 
اقدامــات ذوب آهن در 

سال گذشته بود
مهنــدس یزدی زاده گفت 
: در ســال گذشته رویدادهای 
خوبی را در ذوب آهن اصفهان 
شــاهد بودیــم کــه البته در 
گذشــته نیز ریشــه دارد اما با 
همکاری کلیه تالشــگران در 
بخش های مختلف تســریع 
شــد. تولید ریل به عنوان یک 
آرزوی بزرگ بــرای ایرانیان 
مطرح بود که در ســال گذشته 
در ذوب آهــن اصفهــان به 
ثمر نشســت برای تولید این 
محصول اســتراتژیک پروژه 
VD در ذوب آهن راه اندازی 
شــد تا فوالد ریل با باالترین 
کیفیت تولید گردد و هم اکنون 
محدودیتی در خصوص تنوع 

و تناژ تولید ریل وجود ندارد.
هر یــک از درب های 
 1000 حدود  فلکسیبل 
شیت نقشــه و بیش از 

چند هزار قطعه دارد

وی در ادامــه بــه مبحث 
و  پرداخــت  محیطزیســت 
گفت : یکــی از موفقیت های 
خوب و موثــر ما در این زمینه 
در باتری ســه کک سازی رخ 
داد. طراح،ساخت و تولید درب 
های فلکسیبل)انعطاف پذیر( 
با تالش و کوشش شبانه وزی 
کارکنان و در شــرایط سخت 
تحریمــی به ثمر نشســت و 
افتخاری دیگر به کارنامه این 
شــرکت مادر صنعتی افزوده 
شــد و هم اکنــون تعدادی از 
درب ها نصب شــده اســت. 
هر یــک از این درب ها حدود 
1000 شــیت نقشه و بیش از 

چند هزار قطعه است.
مهنــدس یــزدی زاده در 
خصــوص پــروژه PCI نیز 
اظهار داشــت : ایــن پروژه از 
ســال 95 کلید خورد و به دلیل 
مشــکالت تحریم و واردات 
قطعــات پیشــرفت کنــدی 
داشــت. مراحلی از این پروژه 
توســط طرف چینی انجام می 
گیــرد که برنــده مناقصه بود 
اما نصب،ســاخت، اســکلت 
فلزی،معمــاری و ... توســط 
شــرکت انجام می گیرد. این 
پــروژه هم اکنــون در فاز راه 
اندازی قــرار دارد تنها بخش 
کوچــک آن کــه تزریق پودر 
زغال به داخل کــوره بلندها 
است باقی مانده که به صورت 
آزمایشــی بزودی انجام می 
گیرد.وی در خصوص مصرف 
آب نیــز گفت : از طریق پروژه 
هــای مختلف مصــرف آب 
کارخانــه را کاهــش دادیم.

سال 96 حدود 17 میلیون متر 
مکعب مصرف آب داشــتیم و 
سال گذشته به 14 میلیون متر 
مکعب رســیده است. استفاده 
از پســاب نیز بــه عنوان یکی 

از دیگر اقدامــات مهم مورد 
توجــه قرار گرفــت و در این 
راستا قراردادهای مختلفی به 
منظور خرید پساب شهرهای 
مختلــف منعقــد گردید که از 
خرید پســاب زرین شهر کلید 

خورد. 
ذوب آهــن اصفهان 
میلیارد   1000 حــدود 
تومــان پــروژه خرید 

پساب دارد 
مهندس یزدی زاده اضافه 
کــرد :حــدود 1000 میلیارد 
تومان پروژه های خرید پساب 
داریــم و قراردادهــای خرید 
شهرهای نجف آباد،ایمانشهر 
و روســتاهای فالورجان نیز 
منعقد شده است. امیدواریم از 
دو سال آینده به مرور مصرف 
آب خام فقط در حد شــرب و 
داخل  بهداشــتی  مصــارف 
کارخانه باشــد. در این زمینه 
پــروژه BOT تصفیه خانه 
توسط شــرکت مپنا به عنوان 
برنده در دســت اقدام است و 
اولیــن الگوی کشــور در این 

زمینه به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت تصریح 
کــرد : ذوب آهــن بــه دلیل 
داشتن نیروگاه گفته می شود 
کــه خودش باید خوراک آن را 
تامین نمایــد. گازی که برای 
نیــروگاه بــه ما مــی دهند با 
تعرفه صنعتی اســت در حالی 
که بایــد با تعرفه نیروگاهی به 

ما بدهند.
بیان  شــرکت  مدیرعامل 
کرد:سال گذشــته را با وجود 
ســختی های فراوان از جمله 
ها،اعتصاب  تحریم  تشــدید 
کامیون داران،بحران آب و ... 
پشت ســر گذاشتیم اما 2410 
هزار تن تولید چدن با دو کوره 
بلند را در سال گذشته داشتیم. 
برای امســال عدد 3 میلیون و 
پنجاه هزار تــن را هدف قرار 
دادیم و کوره یک را نیز انشاا... 
از نیمه دوم ســال جاری وارد 

مدار می کنیم.
شایان ذکر اســت در این 
بازدید اصحاب رسانه از پروژه 
تولید ریل در نورد 650،ساخت 
درب های فلکســیبل و کوره 
بلند شــماره ســه از نزدیک 
بازدیــد نمودند و در نشســت 
خبری نیز ســواالت خود را نیز 

مطرح نمودند.

رئیس پلیس فتا استان از دستگیري فردي که در شبکه اجتماعي 
تلگرام تحت عنــوان ویزیتور اقدام به کالهبرداري از شــهروندان 

اصفهاني کرده بود خبر داد.  
سرهنگ "سید مصطفي مرتضوي" در گفت و گو با خبرنگار  جام 
جم اصفهان گفت : در پي شــکایت یکي از شهروندان مبني بر اینکه 

فردي در شــبکه اجتماعي تلگرام با معرفي خــود به عنوان ویزیتور 
شــرکت تجهیزات پزشــکي از او کالهبرداري کرده است، بررسي 
موضوع در دســتور کار این پلیس قرار گرفت. وي افزود: شاکي اظهار 
داشت در شبکه اجتماعي تلگرام با فردي آشنا شدم که خود را نماینده 
فروش محصوالت پزشکي معرفي کرد، اینجانب به قصد خرید کاال با 

وي آشنا شدم و فریب صحبت هاي او را خورده و مبلغ 55 میلیون ریال 
به عنوان پیش پرداخت به حساب او واریز کردم که پس از واریز متوجه 
شــدم اقدام وي کالهبرداري بوده است.سرهنگ مرتضوي افزود :با 
انجام تحقیقات تخصصي در فضاي مجازي و اقدامات کارشناســي، 

متهم شناسایي و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

بیان داســتان زندگی یک ســفیر  تامین سنگ آهن؛ بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن
ایرانی در ُرمان "بیداری"

»بیداری« جدیدترین اثر محمداســماعیل حاجی علیان و از تازه های به نشر 
است که داستان زندگی و فعالیت های یک سفیر ایرانی را در 420 صفحه روایت 
مــی کند. رمان در هفت فصــل مجموعه ای از اتفاقات در دهه 40 ایران و دوران 
دانشــجویی یوسف است. رمانی که می توان شخصیت های تاریخی این دوران 
مهم را تا انقالب اسالمی در اجرای نمایش نامه متاثر از باغ آلبالو چخوف که منجر 

به بازداشت و شکنجه شخصیت اصلی رمان می شود را پیدا کرد.
بــه گزارش جام جــم اصفهان آیین رونمایی، جشــن امضــا و معرفی و نقد 
رمان »بیداری« روز پنجشــنبه آخر مرداداز ســوی دفترتخصصی ادبیات وزبان 
ومرکزآفرینشــهای ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان در ســالن همایش های کتابخانه مرکزی با حضور حســن 

میرعابدینی و سیاوش گلشیری برگزار شد. 
حســن میرعابدینی، پژوهشــگر و محقق ادبیات داســتانی با اشاره به اینکه 
نویســنده کتاب »بیداری« با بیش از 10 رمان و داســتان کوتاه نویســنده جوان 
پرکاری اســت اظهار داشــت: رمان »بیداری« با مرور وقایع تاریخی یک قرن 
گذشته از فرم روایی و اسطوره ها و روایت های موازی بهره گرفته شده است. ارایه 
تک نگاری اجتماعی و مســتند گرایی از ویژگی های نویســنده رمان »بیداری« 

است. 
نویسنده کتاب صدسال داســتان نویسی ایران، با تاکید بر استفاده از فولکلور 
و ادبیــات عامه به عنوان ویژگی های رمان »بیــداری«، ادامه داد: در این رمان 
سعی شده مراسم آدابی و مذهبی با جزنگاری روایت شود که می تواند مورد توجه 

پژوهشگران مسائل فرهنگی قرار بگیرد. 
وی افزود: رمان »بیداری« در هفت فصل به شــخصیت »یوسف« می پردازد 
که دیپلمات جمهوری اســالمی ایران اســت که در حبشه مشغول است و بعد از 
شنیدن خبر فوت پدرش، یحیی به زادگاهش بر می گردد. این سفر عینی برگشت 
به زادگاه با ســفر ذهنی که برگشت به خاطرات همراه است و سپس در طی هفت 
فصل حرکت ذهنی و چگونگی شکل گیری شخصیت اصلی را دنبال می کنیم.

میرعابدینی با اشــاره به اینکه بخش عمده رمان »بیداری« به دنبال رشــد و 
تعالی است تصریح کرد: شخصیت اصلی این رمان از دوران کودکی تا زمان حال 
را پی می گیرد و چگونگی تغییر و تحول یوســف را در برخورد با ماجراها و حوادث 

دنبال می کند. 
وی بیان داشــت: در رمان »بیداری« عالوه بر انتخاب تعمدانه »نام ها« بارها 
از نماد 7 اســتفاده شده است که طنین اسطوره ای دارد. بارها در رمان از یوسف با 
عزیزمصر یاد می شــود که بر تاکید نویســنده بر استفاده از اسطوره های مذهبی 

داللت دارد.
این پژوهشــگر ادبیات داستانی اظهار داشــت: در رمان مدرنیستی، تمرکز بر 
درون نگری شــخصیت ها بیش از تمرکز بر مسائل بیرونی است و شک و تردید 

درونی آدم ها برای رسیدن به یک نوع عدم قطعیت داستانی بازنمایی می شود.
وی افزود: در داســتان های مدرنیستی زبان فشرده کنایی و ضمنی می شود. 
یکی از راه هایی که نویســنده رمان های مدرنیســتی به این بیان کنایی و ضمنی 
در فرم روایت داســتان و زبان می رسد اســتفاده از اسطوره هاست. به کارگیری 
اسطوره ها می تواند از بیان مستقیم ایدئولوژی متن بپرهیزد و به بیان غیرمستقیم 
برسد. اسطوره داللتی معنایی است که موجب فراتر رفتن متن از معنا و پیام یگانه 
و آشکار می شود و راهی برای پرهیز از گزارش گری و نشان دادن ماجرا ها است.

میرعابدینی با اشــاره به اینکه نویســنده رمان »بیداری« سعی کرده از تمام 
تکنیک های رمان مدرن اســتفاده کند اما این رمــان در مرحله واقع گرای گذرا 
باقی می ماند اظهار داشــت: جدیدترین اثر محمداسماعیل حاجی علیان روایت 

زمانی خطی را طی می کند و ماجراها در سیر تقویمی پیش می رود. 
این نویسنده و پژوهشــگر ادبیات داستانی معاصر با اشاره به اینکه شخصیت 
های رمانی خوب، پیچیده هستند اظهار داشت: شخصیت اصلی رمان »بیداری« 
مســاله ساز است. ساخت نوگرایانه در فصل اول به ساخت گزارشی در فصل دوم 

این رمان تبدیل می شود. 
وی با تاکید بر اینکه در رمان دو نوع زمان در تقســیم بندی کلی داریم اظهار 
داشــت: در کنار زمان زندگی که پر از حواشــی و تکرارهاست، زمان داستانی که 
دست چین شده زمان زندگی هم وجود دارد که وظیفه نویسنده به کارگیری زمان 

داستانی است تا اثرش سمت و سوی گزارش پیدا نکند. 
به گفته حسن میرعابدینی در رمان »بیداری« رگه های رئالیسم جادویی دیده 
می شــود. وی افزود: از فصل دوم با پیرمردی مواجه می شــویم که این پیرمرد از 
دل اســطوره ها و تاریخ مذهبی گذشته بیرون آمده است. تداوم این شخصیت با 
ارزش های موتیف گونه همراه اســت. به این معنا که به خواننده هشدار داده می 
شــود که این پیرمرد فراتر از نقش ســاده اش است. این پیرمرد پایان بخش رمان 
»بیداری«می شود و یوسف با قوه کشف و شهود می تواند با او ارتباط برقرار کند.  
در ادامه سیاوش گلشیری با اشاره به اینکه رمان »بیداری« نتوانسته انتظاراتش 
را برآورده کند و مورد قبول او نیســت گفت: این رمان ســفارش گونه خواننده را  با 

توالی مسائل بسیار و نامرتبط روبه رو می کند. 
این مدرس دوره های داســتان نویســی افزود: پرداخت در رمان »بیداری« 
صورت نگرفته و ای کاش کمی از حالت شــعاری فاصله می گرفت و داســتان 
پرداخت می شد. وقتی درباره پرداخت صحبت می شود عالوه بر شگردها، فنون و 
فرم مساله ای که مهم است زبان است. وی افزود: زبان داستان یکی از معضالتی 
اســت که در رمان »بیداری« دیده می شــود و شیوه دیالوگ هم دچار اشکاالتی 
اســت. گفتنی است؛ رمان »بیداری« به قلم اســماعیل حاجی علیان یادآوری و 
بازبینی خاطرات یوســف زربخش از ایران در سالهای پیش از انقالب است که با 
همکاری ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و حوزه هنری 

به عالقه مندان معرفی شد.

نشســت توجیهی تخصصی مدیران حراست واحدها و مراکز 
آموزشــی دانشگاه آزاد اســالمی اســتان های؛ اصفهان، یزد، 
چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویه و بویر احمــد به میزبانی 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان)خوراسگان( آغاز به کار 

کرد.
به گزارش جام جم اصفهان در ابتدای این نشســت مدیرکل 
حراست دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان ضمن عرض 
خیر مقدم به مهمانان و شــرکت کنندگان، هدف این نشســت 
را تقویــت آموزش مدیران حراســت به عنــوان عنصر اصلی 

کارآمدی حراست ها عنوان نمود.
ســپس مدیر حراست کل استان اصفهان آموزش حراست ها 
را عامــل مهمی در زمینــه کاهش نارضایتی مردم دانســت و 
افزود: حراســت در صورتی موفق خواهد بود، که با تسلط کامل 
به محیــط کار، گام های عملی و مفیدی برای حل مشــکالت 

مردم بردارد. 
وی تأکید کرد: مدیران حراست دانشگاه آزاد اسالمی موظف 
هســتند که به عنوان مشــاوری امین برای روسای واحدهای 

دانشــگاهی، آنها را در زمینه عبور از مشــکالت مختلف یاری 
نمایند و با نگاه آســیب شناسی، لزوم توجه دانشگاه آزاد اسالمی 

بــه پژوهش و تولید ثروت از آن را مورد تأکید قرار داد.
در ادامه معاون آموزشی مرکز حراست دانشگاه آزاد اسالمی 
ضمن تأکید بر لزوم آموزش مدیران حراســت و به روزرســانی 
آنها بر تداوم منظم این گونه نشســت های آموزشی تاکید کرد.

وی ضمــن تقدیر از زحمات مدیران حراســت گفت: نیاز به 
آموزش به عنوان عامل تحرک بیشــتر مورد توجه اســت و  به 
روز رســانی و ارتقــاء آگاهی های مدیران حراســت موجب نور 
افروزی بیشــتر بر تاریکی ها در اجــرای مأموریت ها و اهداف 
محوله و اطمینان بخش مســیر حرکت دانشــگاه آزاد اسالمی 

در آینده خواهد بود.
گفتنی اســت نشســت توجیهی تخصصی مدیران حراست 
واحدها و مراکز آموزشــی دانشگاه آزاد اســالمی استان های؛ 
اصفهان، یزد، چهارمحــال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد 
به مدت 4 روز با حضور اســاتید مختلف در دانشگاه آزاد اسالمی 

استان اصفهان ادامه خواهد داشت.

آمادگی نخبگان شهر برای پیشگیری از کار کودکان

کوروش محمدی، رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان درباره نمایشگاه "رویای 
کودکان" اظهار کرد: برای اولین بار در خردادماه امســال همه NGO  های مبارزه با کار کودکان گرد 
هم آمدند و در یک تصمیم جمعی قرار شد برنامه های روز جهانی مبارزه با کار کودکان با نگاه پیشگیرانه 

پیش رود.
به گزارش جام جم اصفهان وی با بیان اینکه  امسال از رفتارهای نمادین مقابله با کار کودکان فاصله 
گرفته شــد، ادامه داد: این NGO ها با یک شعار فعالیت هماهنگ زیبایی را به نمایش گذاشتند و حدود 
200 برنامه در ســطح شــهر اصفهان انجام شد که مبتنی بر آموزش و افزایش دانش خانواده ها و آموزش 

حقوق کودکان بود.
رییس کمیســیون اجتماعی شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه پیشگیری از کار کودکان 
فراموش شــده اســت و صرفا به مقابله و مبارزه با این موضوع پرداخته می شــود، افزود: کارگروهی در 
کمیســیون اجتماعی شورای اســالمی شــهر اصفهان برای مقابله با کار کودکان با حضور NGO ها 
تشکیل شده که در جلسات آن تولید محتوا می شود و در حال حاضر در حال تدوین منشور حقوق کودکان 

کار هستند.
محمدی با بیان اینکه اکنون نخبگان شهر برای پیشگیری از کار کودکان آمادگی دارند، ادامه داد: در 
دیداری که این کارگروه با مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان داشــت  قرار بر این شد با توجه به 
شــروع سال تحصیلی جدید و ثبت نام در مدارس هیچ کودک کاری در اصفهان به خاطر مشکالت مالی 

از تحصیل باز نماند.
وی تصریح کرد: کارگروه مبارزه با کار کودکان کمیســیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
همکاری معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز اقدام به برگزاری 

بوم یک کیلومتری نقاشی 300 هنرمند گمنام اصفهانی در محدوده ناژوان کرد.
رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه وسایل و بوم این طرح از طریق 
خیرین تامین شد، گفت: 125 اثر از 300 اثر بعد از داوری برای کمک به تحصیل، بیمه و سالمت کودکان 
کار انتخاب و در قالب برنامه "رویای کودکان" در موزه هنرهای معاصر وابســته به ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان حراج شد.محمدی با بیان اینکه این برنامه برای اولین بار در سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان کلید خورد و ادامه دار خواهد بود، بیان کرد: 70 درصد بوم 
های نقاشی در موزه هنرهای معاصر به فروش رسید و خیرین برای خرید بقیه بوم ها به موسسات مبارزه با 
کار کودکان اعالم آمادگی کردند.وی با بیان اینکه اصفهان در اجرای برنامه برای کودکان پیشتاز است، 
اظهار کرد: جشــنواره ای از همدلی، مهربانی و هنر در نمایشگاه "رویای کودکان" به نمایش گذاشته شد 

که با سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان همنوایی داشت.
رییس کمیســیون اجتماعی شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: برای اولین بار هر روز جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان در تماشاخانه سیار میزبان کودکان و نوجوانان مناطق محروم نیز است 

که این موضوع با مقابله با کار کودکان و فعالیت هایی در این راستا همخوانی دارد.

نشست مدیران حراست دانشگاه آزاد؛ اصفهان، یزد 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد
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از سر کوی تو هر کو به ماللت برود
نرود کارش و آخر به خجالت برود    

کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا
به تجمل بنشیند به جاللت برود    

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

غذاهای مضر برای مبتالیان به تیروئید 

بررســی های اخیر محققان نشان داده است افرادی که با انجام تمرینات ورزشی 
بســیار سبک خسته می شوند، بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتال به بیماری های 

قلبی قرار دارند.
بیماری قلبی عروقی یکی از دالیل اصلی مرگ و میر در سراســر دنیا است. بنابر 
گزارش  ســازمان جهانی بهداشــت، تعداد مرگ و میر ناشی از این بیماری ها بسیار 
باال اســت و تا 15 ســال آینده، از 17.9 میلیون مرگ و میر در سال 2016 به بیش از 
23.6 میلیون نفر در سال 2030 خواهد رسید. البته روش های متفاوتی برای کاهش 

گسترش بیماری قلبی عروقی وجود دارد.
پیروی کردن از یک رژیم غذایی مناســب که دارای چربی اشباع، چربی ترانس 
و ســدیم کم بوده و شامل میوه و ســبزیجات، غالت کامل، حبوبات و دانه ها باشد، 
می تواند در کاهش ابتال به این امراض موثر باشــد. عــالوه بر این، انجام تمرینات 
ورزشــی برای مدت 150 دقیقه در هفته، نقش موثری در کاهش خطر ابتال به این 
بیماری ها دارد؛ بســیاری از افراد این زمان را به پنج جلســه 30 دقیقه ای در هر هفته 

تقسیم می کنند.
گروهی از محققان آمریکایی به منظور بررسی رابطه بین خستگی در حین ورزش 
و میزان ابتال به بیماری های قلبی عروقی، اطالعات پزشــکی 625 فرد با میانگین 
ســنی 68 سال را مورد بررســی قرار دادند. آن ها با اســتفاده از دو فرمول متفاوت، 
خطر ابتال به امراض قلبی یا ســکته مغزی افراد را در 10 ســال آینده ارزیابی کردند. 
همچنین داده های پزشــکی شرکت کنندگان با انجام آزمایشی که شامل پیاده روی 
با ســرعت آهسته بود، بررســی شد، به گونه ای که هر فردی باید به مدت پنج دقیقه 
با ســرعت 1.5 مایل بر ســاعت راه می رفت. این آزمایش به منظور ارزیابی میزان 

خستگی افراد انجام شد.
یافته های جدید نشان داد افرادی که از سال ها قبل به بیماری قلبی عروقی مبتال 
بودند، بیشتر از سایرین با انجام دادن تمرینات ورزشی ساده  خسته می شوند؛ به بیان 
دیگر کســانی که به راحتی خسته می شوند، بیشــتر از بقیه در معرض خطر ابتال به 
بیماری های قلبی عروقی قرار دارند. محققان معتقد هســتند افرادی که وزن سالم 
خود را حفظ کرده و ورزش می کنند، کمتر خسته می شوند و احتمال ابتال به مشکالت 

قلبی عروقی در آن ها کاهش می یابد.

افرادی که به بیماری تیروئید مبتال هســتند باید 
از مصرف بعضی غذاها مانند فســت فود، غذاهای 
فرآوری شــده، گندم، سویا و ســبزیجات چلیپایی 

دوری کنند.
غده تیروئید در جلوی گردن قرار دارد و مســئول 
تنظیم سوخت و ساز بدن است. اگر این غده بیش از 
مقدار طبیعی، هورمون ترشح کند، پرکاری تیروئید 
و اگــر کمتر از مقدار طبیعی، هورمون ترشــح کند، 
کــم کاری تیروئید به وجود می آید. بیماری تیروئید 
عمدتا یک بیماری ژنتیکی اســت، اما عواملی مانند 
اســترس، سموم محیط زیســت و رژیم غذایی در 
ایجاد آن بی تاثیر نیســت. مصــرف بعضی غذاها، 
بیمــاری تیروئیــد را وخیم تر می کنــد، در ادامه به 
بررسی بعضی از مواد غذایی مضر برای مبتالیان به 

تیروئید می پردازیم:
فست فودها

غــده تیروئید برای تولید هورمون T۳ و T4، از 
یــد موجود در غذاها اســتفاده می کند. در حقیقت، 
تیروئیــد تنها عضوی از بدن اســت کــه به ید نیاز 
دارد. فست فودها شامل مقدار زیادی نمک و مقدار 
ناچیزی ید اســت، بنابراین مبتالیــان به بیماری 
تیروئید بایــد از مصرف این نوع غذاها دوری کنند. 
همچنین چربی موجود در فســت فود، مانع ترشح 

هورمون های تیروئید می شود.
غذاهای فرآوری شده

غذاهای فرآوری شــده همانند فســت فودها، 
حاوی مقدار زیادی سدیم است اما مقدار ید موجود 

در آن بسیار کم است. بسیاری از محصوالت، حتی 
مواد غذایی شیرین دارای مقدار زیادی سدیم است؛ 
متاســفانه مصرف بیش از حد ســدیم باعث بروز 
بیماری هایی مانند بیماری های قلبی و فشــار خون 
باال می شــود. از آنجا که مصرف غذاهای فرآوری 
شــده، میزان ید حیاتی بدن را تامین نمی کند، آماده 
کردن غذا در منزل، همیشــه بهترین گزینه است و 
می توان به مقدار الزم از نمک یددار برای پخت غذا 

استفاده کرد.
گندم

افراد مبتال به بیماری تیروئید باید از مصرف مواد 
غذایی که حاوی "گلوتن" است، دوری کنند؛ گلوتن 
نوعی پروتئین اســت که در مواد غذایی مانند گندم، 
جــو و غالت دیگر وجود دارد. مصرف گلوتن باعث 
تحریــک روده کوچک می شــود، در نتیجه داروی 
جایگزین هورمون تیروئید، جذب نمی شــود. نان، 
پاستا و برنج هم حاوی گلوتن است، اما این غذاها از 
فیبر و مواد غذایی مفید دیگر نیز تشکیل شده است 

که به بهبود عملکرد روده کمک می کند.
سویا

برخی افراد معتقد هســتند که ســویا جایگزین 
خوبی برای گوشت است، اما مصرف سویا می تواند 
تاثیرات منفی بر عملکرد غده تیروئید داشــته باشد. 
افرادی که به بیماری پر کاری تیروئید مبتال هستند، 
باید از مصرف ســویا دوری کنند، زیرا ســویا مانع 
جذب هورمون های تیروئید توســط بدن می شود. 
همچنین سویا سرشار از "فیتواستروژن" )استروژن 
گیاهی( است که مصرف بیش از حد آن خطر ابتال به 

کم کاری تیروئید را افزایش می دهد.
سبزیجات چلیپایی

ســبزیجات چلیپایی مانند بروکلــی، گل کلم 
و کلــم پیچ، حاوی مقدار زیــادی فیبر، مواد معدنی 
و ویتامین اســت، اما متاســفانه مصــرف این نوع 
سبزیجات تولید هورمون تیروئید و جذب ید در غده 
تیروئید را دچار مشــکل می کند. بنابراین مبتالیان 
به بیماری تیروئید باید مصرف این نوع سبزیجات را 
محدود کننــد. موضوع قابل توجه اینکه پختن این 
نوع ســبزیجات، می تواند اثر آن ها را بر غده تیروئید 

کاهش دهد.

عضــو انجمــن جهانــی و 
فلوشــیپ اختالالت حرکتی با 
بیان اینکه بیماری »ام اس ای« 
متفاوت از »ام اس« است، گفت: 
»ام.اس.ای« بیمــاری تخریبی 
مغــز بــوده و در ســنین باالتر 
نمایان شــده و از گروه بیماری 

های پارکینسونی است. 
به گزارش  جام جم اصفهان 
، صفا نجمی اظهار کرد: بیماری 
»ام اس« یــک بیماری التهابی 
تخریبــی سیســتم اعصــاب 
مرکزی اســت و در سنین پایین 
بین 20 تا 40 ســال نمایان می 
شود.وی ادامه داد: »ام اس ای« 
یکی از بیماری های تخریبی مغز 
اســت و در گروه پارکینسونیسم 
ها طبقــه بندی می شــود و از 
لحاظ عالیم ظاهری شــباهت 
زیادی به بیماری پارکینســون 
دارد بــه خصــوص در مراحل 
اولیه بیمــاری، افتــراق دادن 
»پارکینســون« از » ام اس ای« 
کار سختی است.متخصص مغز 
و اعصاب و فلوشــیپ اختالالت 
حرکتی افزود: در هر دو بیماری 
»پارکینســون« و »ام اس ای« 
بیماران در راه رفتن دچار مشکل 
هســتند و لرزش انــدام و نگاه 
خیره نشــانه های مشترک این 
دو بیماری اســت.وی با اشاره به 
اینکه در بیمــاران »ام اس ای« 
به تدریج نشانه های دیگری نیز 
ظاهر می شود که در پارکینسون 
کمتر اســت، گفت: از جمله این 
نشــانه ها تغییرات اتونوم است، 
سیســتم اتونوم یکی از سیستم 

هــای کنتــرل کننــده اعمال 
مختلــف بــدن از جمله فشــار 
خون، تعریق و کارکرد سیســتم 

گوارشی است.
نجمی گفت: شدت درگیری 
سیســتم اتونوم در بیماری » ام 
اس ای« بسیار باالتر از بیماری 
پارکینســون اســت و از مراحل  

اولیه خود را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه بیماری »ام 
اس ای« به داروهای شــایع ضد 
پارکینسونی خیلی خوب جواب 
نمــی دهد، افزود: اختالل تعادل 
در این بیماران شایع است و بیمار 
به یک ســمت منحرف و یا دچار 
افت می شــود، پوزیشــن های 
عجیب و نامناسب در سر و گردن 
این بیماران مشاهده می شود که 
ممکن است سر بیمار به صورت 
خیلی شدید به عقب ، جلو و یا به 
طرفین خم شود.متخصص مغز 
و اعصاب و فلوشــیپ اختالالت 
حرکتی ادامــه داد: این تغییرات 
ظاهر بــدن در بیماری » ام اس 
ای« شــایع تر است و ضعف در 
اندام هــای بیمار از دیگر عالیم 
ایــن بیماری اســت.وی با بیان 
اینکه شــیوع این بیماری نسبت 

به پارکینسون کمتر است و منشا 
ژنتیکــی ضعیفــی دارد، گفت: 
متاســفانه درمان خیلی موثری 
برای این بیمــاری وجود ندارد 
و پاســخ دهی آن به داروها کم 
است در حالی که در پارکینسون 
عالوه بر داروهای متعدد امکان 
اســتفاده از اعمال جراحی مثل 
کارگزاری الکتــرود عمقی مغز 

وجود دارد.
نجمی افزود: درمان موثری 
بــرای »ام اس ای« وجود ندارد 
و داروهایــی کــه تجویــز می 
شــود، برای کنترل ناتوانی ها و 
مشــکالت بیمار از جمله کنترل 
فشــار خون، کنتــرل اختالل 
تعادل بیمار، کنترل مشــکالت 
پارکینسونی مثل سفتی و کندی 
است.وی اضافه کرد: تنها کاری 
که می توان برای بیماران »ام اس 
ای« انجام داد، کارهای حمایتی 
و نگهداری اســت و باید کیفیت 
زندگی بیمار اصالح شــود.عضو 
انجمن هــای نورولوژی ایران و 
آمریکا و عضــو انجمن جهانی 
اختالالت حرکتی بــا بیان این 
که در دنیا درمــان قطعی برای 
این بیماری شناخته نشده است، 

گفت: طرح هــای تحقیقاتی در 
نقاط مختلف دنیــا در حال اجرا 
و داروهــای مختلفــی در حال 
آزمایش برای این بیماری است.

وی اظهــار کــرد: داروهای 
اســتفاده شــده در داخل کشور 
با کشــورهای پیشــرفته از نظر 
پزشــکی یکسان اســت، ولی 
متاســفانه سیســتم حمایتی و 
بخش های بســتری مناســب 
بــرای بیماران تخریبــی مغز از 
جمله پارکینســون، ام اس ای و 

آلزایمر در کشور وجود ندارد.
نجمی با بیان اینکه متاسفانه 
اگر این بیماری اتفاق افتد امکان 
توقــف کامل آن وجــود ندارد، 
افــزود: به نظر می رســد هرچه 
شــرایط زندگی فرد سالم باشد ، 
از اســترس دور باشد ، از غذاها و 
آشامیدنی های سالم تر استفاده  
و در آب و هــوای تمیــز زندگی 
کنــد، وقوع این بیمــاری کمتر 

خواهد بود.
وی ادامه داد: به این بیماران 
توصیــه مــی شــود از مصرف 
غذاهــای چــرب و گوشــت 
قرمــز اجتناب کننــد و مصرف 
ســبزیجات، میوه و ماهی را در 

برنامه غذایی خود داشته باشند.
متخصص مغــز و اعصاب و 
فلوشــیپ اختالالت حرکتی با 
بیان اینکه طول عمر متوســط 
بیمــاران »ام اس ای« 10 تا 12 
سال است، گفت: هر چه اقدامات 
مراقبتــی و حمایتی بهتر و موثر 
تری از بیمار  انجام شود فرد طول 

عمر بیشتری خواهد داشت.

زود خسته شدن؛ معیاری برای تشخیص بیماری »ام اس ای« متفاوت از »ام اس« است
بیماری های قلبی

کالنترمعتمدی:
شیوه نگارش آثارم مبتنی بر پژوهش است

نویســندۀ کتاب"چکامــه شــکوه ایرانیــان؛ دفتر اول: 
هخامنشــیان" گفت:اگر قرار باشــد تاریخ منظوم باشد و به 
صورت شعر در دســترس عالقمندان قرار بگیرد هیچ قالبی 
مناســبت تر از مثنوی حماسی نیســت یعنی همان قالبی که 

فردوسی برای اشعار خود انتخاب کرد.
پیمــان کالنتر معتمدی نویســندۀ کتاب "چکامه شــکوه 
ایرانیان؛ دفتر اول: هخامنشــیان" در حاشــیۀ آیین رونمایی 
ازاین کتاب که در عمارت هنرمند برگزار شــد، اظهار کرد:من 
کتاب "منظومه کوروش هخامنشی" را تماماً با استفاده از کتاب 
"سیرۀ کوروش بزرگ" نوشــتۀ »گزنفون« نوشتم یعنی عیناً 
کتاب گزنفون را به نظم در آورده ام، اما در کتاب »چکامه شکوه 
ایرانیان« چون یک کتاب تحقیقاتی است منبع اصلی نگارش 
آن کتاب»تاریخ ایران باستان« تالیف »استاد پیرنیا« است اما 
یکــی از منابعی که به خصوص دررابطه با مقطع پادشــاهی و 
زندگی کوروش و بــرای تکمیل جزییــات اتفاقات تاریخی 
مورد استفاده قرار داده ام کتاب سیرت کوروش بزرگ نوشته 

گزنفون بوده است.
وی افزود: من اصال نمی خواهم در مقام قیاس با فردوســی 
بــزرگ قرارگیرم اما واقعیت این اســت که با ســخن دکتر 
محمودآبادی از یک جهت هم عقیده هســتم که شاید از زمانی 
که تاریخ ایران مدون شــده و در دسترس ما قرارگرفته بیش 
از چند ســده نمی گذرد و اگرچه تاریخــی مانند هرودوت به 
چندهزار سال قبل تعلق دارد اما آنچه ترجمه شده و به دست ما 
رسیده خیلی دور نیست، به همین دلیل من تااندازه ای با شرح 
تاریخ ایران آن ناگفته هایی که ابوالقاسم فردوسی از آن ها بی 
اطالع بوده را به تحریر درآوردم چرا که مرجع فردوسی حکیم 
خداینامه و روایت ها و داستان ها و افسانه هایی بود که در زمان 

خودش از آن ها اطالع داشت و مسلماً هنوز نوشته هایی مانند 
هردودت در تاریخ ایران جایی نداشــت و اگر می بود فردوسی 
قطعا تاریخ مکتوب ما را در همان قالب شــاهنامه و به صورت 

مثنوی حماسی به نظم درمی آورد.
این نویســنده درخصوص انتخاب قالب حماســی برای 
سرودن و نگارش اشعارش، گفت: در بیان تاریخ اگر قرار باشد 
تاریخ منظوم باشــد و به صورت شعر در دسترس عالقمندان 
قرار بگیرد هیچ قالبی مناسبت تر از مثنوی حماسی نیست یعنی 
همان قالبی که فردوسی برای اشعار خود انتخاب کرد و باتوجه 
به اینکه اتفاقات طوالنی است بنابراین یک حادثه را نمی توان 
در یک غزل یــا یک قصیدۀ گنجاند؛ ازطرفی درخصوص لحن 
روایی تاریخ که بتواند حالت داستان گونه را به خواننده منتقل 
کند باید گفت که بهترین قالبی که بتوان اســتفاده کرد مثنوی 
است. کالنترمعتمدی با اشاره به اینکه شیوۀ سرایش آثارش 
با پژوهش آغاز می شود، تصریح کرد: یکی عالقمندی های من 
از دوران نوجوانی و جوانی مطالعۀ تاریخ بود، اما شیوۀ کارم این 
اســت که آن مقطعی از تاریخ را که می خواهم به نظم درآورم 
مثال درخصوص دوران هخامنشــیان، منابعی که در مورد این 
دوران وجود دارد و موثق و در دسترس هستند انتخاب کرده و 
در تشــخیص اصالت این منابع از اساتیدی مانند دکتر کیوان، 
دکتر محمودآبادی و سایر اساتید استفاده می کنم و ابتدا منابع 
را خوانده و ســپس خالصه نویســی می کنم و به اصطالح لُب 
کالم را از آن بیــرون می آورم و بعــد آن را به صورت نظم می 

نویسم.
گفتنی است، آیین رونمایی از کتاب »چکامه شکوه ایرانیان؛ 
دفتر اول: هخامنشیان« در عمارت هنرمند وابسته به سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.


