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تأمین سنگ آهن فوالد مبارکه از 
اولویت های ایمیدرو 

135 تن شکر در خوانسار 
توزیع شد

با عوامل تشدید کننده 
پوکی استخوان آشنا شوید

زمینه الحاق اصفهان به شبکه 
شهرهای دوستدار کودک فراهم 

شده است

ششــمین کنفرانس استیل پرایس با حضور معاون وزیر صمت، مدیرعامل گروه مبارکه و جمعی از مقامات حوزه 
معــدن و صنایــع معدنی ایران و صاحبان صنایع فوالد کشــور با محوریت موضوع »زنجیره فوالد: نـــــوآوری و 

فرصتهـــــای پنهـــــان« روز یکشنبه 21 مهرماه 1398 برگزار شد.
در این کنفرانس پس از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیرعامل گروه فوالد مبارکه طی سخنانی با اشاره به 
برنامه های دشمن و به ویژه آمریکا در مواجهه با اقتصاد کشور گفت: کشور آمریکا با اقداماتی از قبیل خروج یکجانبه 
از برجام و قرار دادن فوالدمبارکه در لیست تحریمها در مهرماه 97 تالش کرد تا صنعت کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ 
اگرچه تحریم فوالدمبارکه در سه ماهۀ اول تا حدودی این شرکت را در یک شوک فروبرد، اما خوشبختانه شاهد این 
بودیم که با تدابیر ارزشمندی که در فوالدمبارکه صورت گرفت به هیچ عنوان بزرگترین گروه فوالدسازی کشور در 

برابر این تحریمها سر فرود نیاورد و قد خم نکرد و...

خام فروشی و عدم تخصیص سنگ آهن 
داخلی معضل اصلی فوالدسازان 
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اصفهان

تداوم جریان آب برای گاوخونی تا کشت پاییزه

2

برای موفق شدن باید تصمیِم درست را در زماِن درست گرفت

مدیرعامــل نخبگان برتر زیســت 
فناوری در کشــور گفت: انسان زمانی 
می توانــد در زندگی موفق باشــد که 
تصمیم درست را در زمان درست بگیرد؛ 
و زمانی می توان تصمیِم درست گرفت 
که فکِر درســت و اطالعات درســت 
داشته باشیم.دکتر کامران یاراحمدی، 
سفیر و کارآفرین برتر در عرصه زیست 
فناوری، مدیرعامل ُهلدینگ تحقیقاتی 
بیوکمــپ، مدیرعامل نخبــگان برتر 
زیســت فناوری در کشــور و سردبیر و 
مدیرمســئول ماهنامه دارو و درمان در 
همایش " طراحــی دارو" در اصفهان 
گفت: انســان زمانی می تواند تغییرات 
بزرگی را در زندگی خود شاهد باشد که 

جرقه ای به ذهن او برخورد کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه فرزندان 
ما از زمان آموزش و پرورش تا دانشگاه 
هیچگاه با معنای واقعی زندگی آشــنا 
نمی شــوند، افزود: فضــای زندگی پر 
از چالش اســت، ما بــه دنیا آمده ایم که 
مهارت بیاموزیم و آرامش داشته باشیم، 
لذا باید به مــا بیاموزند که در برخورد با 
مشکالت چه راهکارهایی داشته باشیم 

تا آرامش بیشتری را تجربه کنیم.
یاراحمدی تصریح کــرد: امروز در 
صنعــت دارو اگــر اراده کنیم، تاجران 
فرش و زعفران پیشــقدم می شــوند تا 
در این زمینه ســرمایه گذاری کنند اما 
چرا باز هــم همچنان در حال پس رفت 

هستیم؟ 
وی با بیان اینکه متاسفانه در ایران 
که یک جهان سومی محسوب می شود، 
گوش مردم ما همیشه به حرف دیگران 
اســت، اظهار کرد: بر اساس تحقیقات 
انجام شده تنها 3 درصد از مردم ایران، 

انسان موفقی هســتند؛ از طرفی مردم 
ما وقتی می خواهنــد کار بزرگی انجام 
دهند با اطرافیان خود مشورت می کنند 
و از آنجایی که متاسفانه همگی خود را 
نخبه و باهوش و موفق فرض می کنیم، 
دیگران را از راهی که خودمان رفته ایم 
و با شکست مواجه شده ایم منع می کنیم 
غافل از اینکه شــاید آن مسیر برای او 
کامال انتخاب درست و موفقیت آمیزی 

باشد.
مدیرعامــل ُهلدینــگ تحقیقاتی 
بیوکمــپ تاکید کرد: متاســفانه مردم 
ایران به خام فروشــی عادت کرده اند؛ 
نفت را می فروشند تا پول آن را بگیرند؛ 
ســیب را از درخت می چیننــد و آن را 
می فروشند تا مثال برای هر کیلو سیب، 
5 هزار تومان عایدشــان شود؛ در حالی 
که همین سیب را می توان به آب میوه و 
کمپوت تبدیل کرد یا اســانس و عصاره 
هسته سیب را گرفت و لیتری 8 میلیون 

و 700 هزار تومان فروخت.
وی با بیــان اینکه دانشــگاه های 
مــا در عمل هیچ دانــش مفیدی را به 
دانشجویان یاد نمی دهند، اذعان کرد: 
امــروز جوانان تحصیل کــرده ما حتی 
نمی داننــد در فرم اســتخدام خود، از 
دانسته ها و مهارت های خود چه چیزی 
بنویسند؛ که این امر بسیار جای تاسف 

دارد.
مدیرعامــل نخبگان برتر زیســت 
فناوری در کشــور با بیــان اینکه همه 
ما ذاتا انسان های تنبلی هستیم، گفت: 
رشــته طراحی دارو بدون نخبه بودن و 
هدف داشــتن برای ورود به صنعت آن، 
به هیچ دردی نمی خورد؛ وقتی وارد این 
فضا و شاخه شوید که عاشقانه بخواهید 

وارد صنعت آن شوید.
وی افزود: وقتی وارد صنعت شدید، 
اطالعــات خــود را پیرامــوِن صنایع 
مختلف رشــته صنعتی خــود افزایش 
دهید؛ کســی که قصد کارآفرینی دارد 
اگر یاد نگرفته باشد که بدون پشتوانه و 
با اتکا به جیِب خود شــروع کند، به طور 

قطع موفق نخواهد بود.
ســفیر و کارآفرین برتــر در عرصه 
زیست فناوری اظهار کرد: یادمان نرود 
که اگر کســی نتواند در کشور خودش 
موفــق باشــد، در خارج از کشــور هم 

نمی تواند موفق شود.
وی تاکیــد کــرد: انســان زمانی 
می توانــد در زندگی موفق باشــد که 
تصمیم درست را در زمان درست بگیرد؛ 
و زمانی می توان تصمیِم درست گرفت 
که فکر درســت و اطالعات درســت 

داشته باشیم.
وی تصریــح کرد: طراحی دارو یک 
علم جدید و مدرن و تا حدی ناشــناخته 
است؛ این علم تمام پروسه های سنتی 
تولید دارو را حذف کرده و تنها با کمک 
رایانه تمــام مکانیــزم دارو در بدن را 

شبیه سازی می کند.
مدیرعامــل نخبگان برتر زیســت 
فناوری در کشــور با بیان اینکه طراحی 
دارو مســیر تحقیقات تا تولید را کاهش 
می دهد، افزود: اگر دارو از طریق رایانه 
ساخته شــود 99 درصد همان دارویی 
اســت که پیش بینی کرده ایم؛ لذا با این 
روش، پروسه تولید دارو کاهش می یابد 

و نیازی به بررسی عوارض آن نیست.
یاراحمــدی اظهار کــرد: امروز که 
جلوی ورود دارو به کشــور گرفته شده، 
خط تولید دارو در ایران بیشــتر شده و 

همه اینها نیازمند تامین نیروی انسانی 
است.

وی خاطرنشــان کرد: در ســاری 
گیاهی می روید که از گذشته، مردم این 
شهر برای درمان محل سوختگی آن را 
با مقداری خاک نــرم می کوبیدند و بر 
روی زخم می گذاشــتند؛ لذا به سرعت 
جای آن خوب می شد؛ مدتی پیش یکی 
از هموطنان داروســاز ما مــواد مفید و 
موثر این گیاه را اســتخراج کرد و سپس 
آن را برای تولید صنعتی به یک کشــور 
اروپایی معرفی کرد؛ این دارو بالفاصله 
با سرمایه 100 میلیون دالر وارد چرخه 
تولید شــد؛ در حالی که در ایران امکان 
تولیــد صنعتی این دارو به راحتی وجود 

داشت.
ســفیر و کارآفرین برتــر در عرصه 
زیســت فناوری گفت: در حال حاضر 
امــکان فــروش دارو، مواد آرایشــی 
بهداشــتی و خوراکی برای ما در خارج 
از کشــور به راحتی امکان پذیر نیست 
اما چنانچه ساختار طراحی دارو بر روی 
جعبــه آن توضیــح داده شــود، دارو با 
ضمانت به کشورهای خارجی فروخته 

می شود.
گفتنــی اســت؛ دومیــن همایش 
طراحــی دارو در اصفهــان بــه همت 
شــرکت بیوکمــپ بعــداز ظهــر روز 
پنجشــنبه 25 مهرماه با حضور جمعی 
از دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 
رشــته های زیست شناســی، شیمی، 
شــیمی دارویی، داروسازی، نرم افزار و 
عالقمندان به حضــور در صنعت دارو 
در محل خانه جوان وابســته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری 

اصفهان برگزار شد.
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فرهنگ تولید و توسعه در ذوب آهن اصفهان نهادینه 

شده است
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 چهارشنبه  1 آبان 1398   شماره 5510
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

ذوب آهــن اصفهــان که هفته گذشــته در 
مراســمی با حضور معــاون اول رئیس جمهور ، 
برای هفتمین بار به عنــوان تنها واحد فوالدی 
لــوح و تندیس واحــد نمونه ملی اســتاندارد را 
دریافت نمــوده بود ، در اصفهــان نیز با حضور 
مسئولین این اســتان مورد تجلیل قرار گرفت و 
لوح تقدیر واحد نمونه ملی استاندارد به مهندس 
منصور یزدی زاده مدیرعامل این شــرکت اهداء 

شد .   
به گزارش خبرنگار جــام جم اصفهان :آئین 
گرامیداشــت روز جهانی اســتاندارد و تجلیل از 
برگزیــدگان واحدهای ملی و اســتانی با حضور 
دکتر عباس رضایی اســتاندار، جمعی از مقامات 
اســتانی ، مدیران صنعتــی و فعاالن بنگاه های 
اقتصادی استان اصفهان دوشنبه 22 مهرماه در 
سالن همایش سیتی سنتر اصفهان برگزار شد .

در این آیین اســتاندار اصفهان با بیان این که 
در دوران سخت تحریم آنچه دشمنان را مایوس 
می کند افزایش تولید است گفت: کاروان علمی 
جهان با شــتاب در حرکت است وبرهمه ما الزم 
اســت امکانات مورد نیاز بــرای همراهی با این 

کاروان را فراهم کنیم.
دکتر رضایــی افزود: بهره گیری از فن آوری 
های نوین در دنیا یک تکلیف ملی اســت و برای 
رقابــت در عرصه جهانی باید از این فن آوری ها  

بهره مند بود .
وی بــه انتخاب ذوب آهن اصفهان به عنوان 
واحد نمونه ملی اشــاره نمود وگفت : امروز ذوب 
آهن با مطرح شــدن در ســطوح استاندارد ملی، 
نشان داد فرهنگ تولید و توسعه در این سازمان 
ســاری و جاری اســت و به تعهد رقابت پذیری 

محصوالت خود پایبند است .

استاندار اصفهان خاطر نشان کرد : ذوب آهن 
اصفهان علی رغم فشــار تحریم ها و محدودیت 
های ناشی از آن ، الزامات استانداردهای مرتبط 
بــا محصوالت خود را با دقت کامل رعایت کرده 

است.
دکتر مســلم بیات، معــاون ارزیابی کیفیت 
سازمان ملی استاندارد نیز با بیان این که تشکیل 
سازمان اســتاندارد پاسخی بود به این سوال که 
بهترین روش کار چیســت؟ گفت: استانداردها، 
قابلیت و امکانات پیشــرفته را برای زندگی بهتر 

فراهم کرده است .
دکتــر بیات، تهیه و تنظیم اســتانداردها را بر 
اســاس نظر مصرف کننده و ذینفعان دانست و 
افزود: اســتانداردها بر اساس آخرین یافته های 
علمی ، فنی و تحقیقاتی جهان، بازبینی و اصالح 

می شود .
وی، اســتانداردها را  زبان فنی مبادله کاال و 
تجارت اعالم کرد و گفت: اســتاندارد به عنوان 
ابزاری استراتژیک خیلی از الزامات غیر ضروری 

را حذف می کند .
ســید حســین دیباجی، مدیر کیفیت فراگیر 
ذوب آهن اصفهان در حاشیه این آیین در گفتگو 
با خبرنگار هفته نامه آتشکار، انتخاب این شرکت 
بــه عنوان واحد نمونه ملی اســتاندارد را حاصل 
تالش جمعی یکایک همکاران دانست و گفت:  
ذوب آهن اصفهان تنها شــرکت فوالدی است 
که موفق شــد لوح واحد نمونه ملی استاندارد را 

دریافت کند.
وی افزود: با بازرســی مستمر و تاکید سازمان 
ملی اســتاندارد بر کیفیت محصوالت ذوب آهن 
به ویژه انواع تیر آهن های بال پهن، این شرکت 
به عنوان واحد نمونه ملی برگزیده و معرفی شد.

اکران و نقد فیلم کوتاه داستانی "سوادکوهی" به کارگردانی 
محمدرضا مجد، چهارشنبه یکم آبان ماه از ساعت 17 تا 19:30 
در ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار می شود.موضوع 
هنر در هر فیلم بسیار سلیقه ای  و زمینه  ای برای آن است که هر 
فیلم قابلیتی پیدا کند که برای همه کســانی که آن را می بینند، 
یک شــاهکار تلقی شــود. این روزها، اگر فیلمی را در ذهن خود 

نگه داشــته باشــیم که از مواد مشــابه دیگر، متمایز و متفاوت 
باشد، آن فیلم، فیلم کوتاه "سوادکوهی" ساخته محمدرضا مجد 
است.یکی دیگر از جلســات نقد و بررسی آثار منتخب هفتمین 
جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با حضور فریدون خسروی به 
عنوان کارشــناس، عالقه مندان و فیلم سازان، چهارشنبه یکم 
آبان ماه از ســاعت 17 تا 19:30 در ســالن کنفرانس کتابخانه 

مرکــزی برگزار می شــود.در این جلســه که بــه همت دفتر 
تخصصی ســینما وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان و با همکاری دبیرخانه جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حســنات اصفهان برگزار می شــود، فیلم کوتاه داستانی 
"سوادکوهی" به کارگردانی محمدرضا مجد به مدت 28 دقیقه 

اکران و نقد خواهد شد.

استیل  کنفرانس  ششمین 
پرایس با حضــور معاون وزیر 
صمــت، مدیرعامــل گــروه 
مبارکــه و جمعــی از مقامات 
حوزه معــدن و صنایع معدنی 
ایران و صاحبان صنایع فوالد 
کشــور با محوریــت موضوع 
»زنجیره فوالد: نـــوآوری و 
فرصتهـــــای پنهـــــان« 
روز یکشنبه 21 مهرماه 1398 

برگزار شد.
 به گــزارش خبرنگار  جام 
جم اصفهان در بخش نخست 

ایــن کنفرانس رئیس هیئــت عامل ایمیدرو 
با اشــاره به اهمیت و نقــش صنعت فوالد در 
رشد اقتصادی کشور و با تشبیه صنعت فوالد 
بــه بارش بــاران که به همراه خــود همه جا 
سرســبزی به همراه می آورد، گفت: صنعت 
فوالد، صنعت شــکوفایی است به طوریکه در 
این صنعت مولد به خوبی آثار نشاط، بالندگی 

و رشد و رونق تولید را میتوان مشاهده کرد.
خداداد غریبپور با بیان اینکه در حال حاضر 
از بیش از 3500 شرکت دانش بنیان در کشور 
بیش از 254 شــرکت دانش بنیان و استارتاپ 
در حــوزه معــدن و صنایع معدنــی فعالیت 
دارند، گفــت: بنابراعالم آمارهــای جهانی 
ارزش افزودهای که صنعت فوالد ایجاد کرده 
است برابر 2500 میلیارد دالر است این یعنی 
GDP 3.8 کل دنیا. نکتۀ قابل توجه در این 
راســتا این است که صنعت فوالد در جهان به 
میزان باالیی برای کشورها خلق ارزش داشته 
است. از این میزان 500 میلیارد مربوط به خوِد 
فوالد و 2000 میلیارد مربوط به ارزش افزودۀ 
صنایع جانبی این صنعت است، به همین دلیل 
اســت که آغاز جنگ تجاری چین و آمریکا   از 

صنعت فوالد شروع شد.
وی میزان تولید فوالد ســال 1397 را یک 
میلیارد و 790 میلیون تن اعالم و اضافه کرد: 
امسال نیز صنعت فوالد دنیا رشد 3.5 درصدی 
را تجربه کرده اســت و از این بابت خوشحالیم 
کــه اعالم کنیم در این افزایش ظرفیتها، رتبه 
ایــران در رنکینگ جهانی فوالد از هفدهم در 
ســال 2017 در حال حاضر بــه یازدهم ارتقا 
یافته است و به طورقطع در پایان سال 1399 
به اهداف برنامۀ 5 ساله خواهیم رسید.رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو در همین خصوص گفت: 
این آمارها نشــان می دهــد که صنعت فوالد 
کشــور در حال حاضر راه خود را به درســتی 
تشــخیص داده است و نسبت به دنیا عملکرد 

قابل قبولی داشته ایم.
عملکــرد زنجیــره فوالد کشــور بخش 
دیگری از ســخنان وزیر صمــت بود. وی در 
این خصــوص گفت: در ایــن زنجیره میزان 
تولید کنسانترۀ کشــور 52 میلیون تن است. 

این در حالی اســت که حدود 3.3 دهم میلیارد 
تــن ذخیره قطعی در کشــور داریــم و با این 
میزان ذخیره تا سال 1414 میتوان پاسخگوی 
صنایع فوالدسازی کشــور باشیم. با توجه به 
این آمار باید اذعان داشــت کــه برای ادامه 
راه، نیاز مبرمی به ســرمایه گذاری در توسعه 

و اکتشافات این حوزه داریم.
غریبپور در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به میزان اشتغالزایی صنعت فوالد در 
دنیا گفت: در حــوزۀ فوالد دنیا در حال حاضر 
بیش از 96 میلیون نفر مشغول فعالیت هستند 
و جالب توجه اینکه از این میزان 6 میلیون نفر 
به طور مستقیم و مابقی به طور غیرمستقیم در 
صنایع باال و پائین دســتی این صنعت در حال 

کار هستند.
وی بــا اشــاره به نقش فــوالد در صنعت 
خودروســازی گفت: هرماه در کشــور باالی 
2.2 میلیــون تن فوالد تولید می شــود که به 
طور مشــخص در صنعت خودروسازی حدود 
یک میلیون تن فلزات مصرف می شــود. این 
در حالی اســت در سال جاری صادرات حدود 
11 میلیون تن انــواع محصوالت فوالدی را 

هدف گذاری کرده ایم.
رئیــس هیئت عامل ایمیدرو تأکید کرد: به 
طور متوسط باید در هرسال بیش از 14 میلیون 
تن فوالد مصرف شود تا در این حوزه اثربخشی 

و خلق ارزش بیشتری را شاهد باشیم.
وی با اشــاره بــه اولویــت کار علمی بر 
بهره برداری در صنعت فوالد کشــور گفت: در 
همه حوزه های اکتشاف، استخراج و فرآوری 
به شــدت نیاز داریم که خــود را به روز کنیم. 
این در حالی اســت که خوشبختانه برای هر 
ســه حوزه برنامه های مدونــی تدارک دیده 
شــده اســت. تا جایی که در این حوزه در 30 
استان کشــور 101 پهنه تعریف شده است و 
با رویکرد اکتشــافی 400 هزار کیلومتر پهنه 
اکتشــافی دیگر با مشارکت بخش خصوصی 

در دستورکار قرارگرفته است.   
غریب پــور با تأکید بر اینکــه ایمیدرو در 
پی تصدیگری نیســت و در پی ایجاد رقابت 
سالم، اکتشــاف و حمایت از بخش خصوصی 
و ایجاد زیربنا اســت گفت: مگر می شــود در 

سنگان به تولید 18 میلیون تن 
کنســانتره دست یابیم اما برای 
زیرســاختهای آن در بخــش 
حمل ریلی فکر و اقدامی نداشته 
باشــیم. و این جای خوشحالی 
اســت که بخــش خصوصی 
مشارکت خوبی با ایمیدرو دارد و 
شرکتهای بزرگ فوالدمبارکه، 
فــوالد  خوزســتان،  فــوالد 
خراسان، احیا ســپاهان و... در 
بخشهای زیربنایی این صنعت 

سرمایه گذاری کردهاند.
معاون وزیر صمت با تأکید بر 
اینکــه در حوزه فن آوری در صنعت فوالد هم 
به دستاوردهای بزرگی دست یافته ایم تصریح 
کــرد: فوالدمبارکه با اســتفاده از ظرفیتهای 
شرکت های دانش بنیان و انجمنهای علمی و 
دانشگاهی کشور توانسته است به تکنولوژی 
تولید فوالد موردنیاز لوله های مورداســتفاده 
در صنایع نفت و گاز دســت یابد و کشــور را از 
واردات 300 هزار تنی این محصوالت بی نیاز 
ســازد.او در همین راســتا ضمن قدردانی از 
همکاری شرکت فوالدمبارکه و فوالد اکسین 
گفت: به مدیرعامل فوالدمبارکه و همکاران 
سخت کوش و خالق این شرکت که در حوزۀ 
صنعت نفــت و گاز ارزش آفرینی کردند، خدا 

قوت می گوییم.
رئیس هیئت عامــل ایمیدرو ادامه داد: در 
حال حاضر فوالدمبارکه با بیش از 7 شــرکت 
استارتاپ و دانش بنیان همکاری دارد و در این 
حوزه توانســته است برای کشور ایجاد ارزش 

افزوده و خلق ارزش نماید.
او ضمــن ابراز خرســندی از اینکه نیمی 
از سود انباشته بازار ســرمایه کشور را صنایع 
فلزی بــه خود اختصــاص داده انــد، گفت: 
درنتیجه اقدامات ارزشــمند فوالد مبارکه ما 
شــاهد آن هستیم که ســرمایه فوالد مبارکه 
به زودی از 13 هزار میلیارد تومان به 20 هزار 
میلیــارد افزایش خواهد یافت که ارزشــمند 
است.وی در ادامه گفت: درزمینه تولید فوالد 
کشــور اتفاقات بســیار خوبی صورت گرفته 
است تا جایی که از تولید 25 میلیون و ظرفیت 
35 میلیون تنی سال قبل امسال حداقل به 35 
تــا 40 میلیون تن ظرفیــت و در صادرات هم 

موفقیت های خوبی حاصل شده است.
خداداد غریبپور در بخش پایانی ســخنان 
خود از تشــکیل کمیتۀ ســنگ آهن خبر داد و 
تصریح کرد: ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم 
داد تولید فوالد مبارکه متوقف شود؛ همچنان 
که طــی هفته هــای اخیر بــا پیگیری های 
مدیریت فوالد مبارکه و مساعدت های وزارت 
صمت و ایمیدرو شــاهد ایــن بودیم که تولید 
در فوالدمبارکه با فراهم شــدن ســنگ آهن 
موردنیاز آن سیر صعودی به خود گرفته است.

اکران و نقد فیلم کوتاه »سوادکوهی« در کتابخانه مرکزی 

معاون وزیر صمت:

 تأمین سنگ آهن فوالد مبارکه از اولویت های ایمیدرو 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 12 پیشنهاد 
اجرایی را برای کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان 

در فصل پاییز ارائه داد.
به گزارش خبرنــگار جام جم اصفهان ، فتح اهلل 
معین  روز )یکشنبه( در بخش تذکرات نود و نهمین 
جلســه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه  با گذشت یک ماه از فصل پاییز، وارونگی هوا 
در اصفهان همچون سال های گذشته تهدید جدی 
است، اظهار کرد: ضمن قدردانی از زحمات مدیریت 
ارشد استان با توجه به شرایط موجود ضروری است 
که شهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیست به 
موضوعات اصلی در این زمینه توجه بیشــتر داشته 

باشد.
وی تکمیل مطالعات مربوط به منشأ آلودگی هوا 
که با همکاری دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی 
اصفهان در حال انجام اســت را ضروری دانست و 
افزود: این مطالعات با تامین اعتبار شــهرداری در 
حال انجام است که باید هر چه زودتر تکمیل شود.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان از دیگر امور 
الزم توجه اجرای بهتر قوانین راهنمایی و رانندگی 
در خصوص الزام خودروها به داشــتن معاینه فنی 
و رعایت اســتانداردهای زیست محیطی دانست 
و گفت: تجهیز اتوبوس های شــرکت اتوبوسرانی 
و خودروهای ســازمان تاکســیرانی شهر به فیلتر 
گازهای دفعی خودرو نیــز از دیگر موارد الزم اجرا 

برای کاهش آلودگی هوای اصفهان است.
وی برنامه ریزی برای افزایش راندمان ناوگان 
حمل و نقل عمومی برای کاهش تردد خودروهای 

شــخصی در شــهر را نیز از دیگز ملزومات کاهش 
آالینده ها در شــهر اصفهان دانســت و ادامه داد: 
همچنین ضروری است پیگیری الزم برای اجرای 
دقیق محدوده ممنوعیت تردد در مرکز شهر با توجه 
به تراکم جمعیت و تردد خودروها در آن مورد توجه 

باشد.
معین با اشاره به لزوم جلوگیری از تغییر کاربری 
اراضی فضای ســبز و اولویت بندی آن ها را از دیگر 
موارد الــزام آور برای کاهش آالینده ها در شــهر 
اصفهان دانست و گفت: تامین کامل اعتبار اجرای 
طــرح پارک ها و محوطه های فضای ســبز که در 
بودجه ســال 98 پیش بینی شده نیز باید مورد توجه 
باشــد.وی تعیین ضوابط تخریب و خاکبرداری در 
اراضی در دســت ساخت جهت جلوگیری از انتشار 
گــرد و خاک و ذرات معلق در هوا را ضروری عنوان 
کرد و گفت: صدور دستورالعمل نظارت بر واحدهای 
خدمات شــهری و پیمانکاران فضای ســبز جهت 
جلوگیری از آتــش زدن برگ ها و ضایعات فضای 

سبز نیز مورد توجه باشد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اطالع رسانی 
مناســب به شهروندان در خصوص عوامل آلودگی 
هوا به منظور جلب مشــارکت مردم را نیز ضروری 
خواند و ادامه داد: توســعه و به روزرسانی تابلوهای 
اعالم وضعیت هــوا در چهار راه ها و میادین اصلی 

شهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ابــراز امیدواری کرد با همــکاری مردم و 
همت دستگاه های اجرایی گام ها موثری در جهت 

پیشگیری از آلودگی هوا برداشته شود.

زمینه الحاق اصفهان به شبکه شهرهای 
دوستدار کودک فراهم شده است

شــهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهر اصفهان از کاندیداهای پیشرو 
برای عضویت در شــبکه جهانی شــهرهای دوستدار کودک است، گفت: 
زمینه الحاق اصفهان به شــبکه شهرهای دوســتدار کودک فراهم شده 

است.
به گزارش جام جم اصفهان ، قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده رادیویی 
با برنامه » ســالم اصفهان« اظهار داشت: در هفته گذشته فرصتی ایجاد 
شــد تا در اجالس جهانی »شهرهای دوستدار کودک« شرکت کنم. شهر 
دوستدار کودک شــهری است که امکان زندگی در محیطی امن، سالم و 
پاکیــزه را برای همه کــودکان و نوجوانان فراهم می کند. همه ما در کنار 
هم می توانیم با مشــارکت شــهروندان در برنامــه ریزی و طراحی های 

شــهری چنین فضا و فرصتی را برای کودکان خلق کنیم. 
شهردار اصفهان ادامه داد: شــهر اصفهان از کاندیداهای پیشرو برای 
عضویت در شــبکه شهرهای دوستدار کودک است که با طی مراحل الزم 
در یونیســف زمینه الحاق آن فراهم شــده اســت.در این زمینه گام های 

موثری برداشــته شده و زمینه برای الحاق اصفهان فراهم شده است.
وی افــزود: در حاشــیه اجالس »شــهرهای دوســتدار کودک« و 
دیدارهای خوبی که انجام شــد با مقامات شــرکت کننده در این اجالس 
گفت و گوهایی داشــتیم. به جز مباحث مربوط به این اجالس، محور این 
دیدارهــا بحث و تبادل نظر در مورد حمــل و نقل و انرژی های پاک بود 

که نتایج خوبی به همراه داشت.
نــوروزی بیان کرد: ما در شــهر اصفهــان به دنبال توســعه خطوط 
اتوبوســرانی تندرو و خط تراموا در کنار خط دوم مترو هســتیم، بنابراین 
برای پیمودن مســیرهای صحیح به بهره برداری از این تجربیات بســیار 
نیــاز داریــم و گفت و گوها ایــن امکان و فرصت را ایجــاد می کند تا از 
تجربیات مشــترک دو طرفه، برای بهتر ساختن شهرمان استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه این هفته،»هفته ورزش و تربیت بدنی« 
اســت، اظهار کرد: شــهرداری اصفهان در همه مناطق 15 گانه از تمامی 
ظرفیت های خود برای توســعه ورزش همگانی به خوبی استفاده کرده و 

امیــدوارم مردم هم در این ارتباط همکاری الزم را انجام دهند.
وی همچنین با اشــاره به اینکه عده ای از پاکبانان، رانندگان اتوبوس، 
نیروهای حوزه خدمات شــهری شــهرداری اصفهان و سایر بخش ها به 
کربالی معلی اعزام شــدندتا در خدمت رســانی به زائران اربعین تالش 

کنند، گفت:از زحمات این افراد تشــکر و قدردانی می کنم.

1۲ پیشنهاد برای کاهش آالینده های 
شهر اصفهان

تداوم جریان آب برای گاوخونی تا کشت پاییزه

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه 
ذخیره ســد زاینــده رود بــه 440 میلیون 
مترمکعب رسیده اســت، گفت: رهاسازی 
آب برای تاالب گاوخونی و محیط زیســت 

تا زمان توزیع آب کشت پاییزه ادامه دارد.
حسن ساسانی روز یکشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار  جــام جم اصفهان با بیان اینکه 
تاکنون بیش از ســه میلیون مترمکعب آب 
از ســد رودشتین به سمت تاالب گاوخونی 
رهاسازی شده است، اظهار کرد: مقدار آبی 
که در حال حاضر در رودخانه جاری اســت 
برای محیط زیســت و اکوسیستم این رود 
در نظر گرفته شــده که بخشی از آن نیز به 

سمت تاالب گاوخونی هدایت می شود.

وی اعــالم کرد: رهاســازی آب برای 
تاالب گاوخونی و محیط زیســت تا زمان 

توزیع آب کشت پاییزه ادامه دارد.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقــه ای اســتان اصفهــان با بیان 
اینکــه نیمه دوم آبان ماه آب برای کشــت 
پاییزه کشــاورزان رهاســازی خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: بــا وجــود مکاتبات و 
پیشــنهادات ما هنوز زمان برگزاری جلسه 
شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود 
برای تصمیــم گیری نحوه توزیع آب برای 
کشــاورزان مشخص نیســت.  ساسانی با 
بیان اینکه ذخیره ســد زاینده رود به 440 
میلیون مترمکعب رســیده اســت، گفت: 
هم اکنون ورودی به ســد 15 مترمکعب و 

خروجی 24 مترمکعب در ثانیه است.
به گزارش خبرنــگار  جام جم اصفهان  
از روز چهارشــنبه دهم مهرماه آب از ســد 
رودشتین به سمت تاالب گاوخونی با حجم 
چهار مترمکعب بر ثانیــه و با هدف تامین 
بخشــی از حقابه 176 میلیون مترمکعبی 
این تاالب، رهاسازی شد و پس از یک هفته 
به بندشاخ کنار رسید، بنابر اعالم اداره کل 
حفاظت محیط زیســت استان اصفهان از 
دوم تا بیستم مهرماه دو میلیون و 241 هزار 
مترمکعب آب وارد تاالب گاوخونی شده که 
این حجم از آب نیز به همراه پساب و زهآب 

های کشاورزی بوده است.
گنجایش ســد زاینده رود یک میلیارد و 

400 میلیون متر مکعب است.

خام فروشی و عدم تخصیص 
سنگ آهن داخلی؛ معضل اصلی 

فوالدسازان 
ششــمین کنفرانس استیل پرایس با حضور معاون وزیر صمت، مدیرعامل گروه 
مبارکــه و جمعــی از مقامات حوزه معدن و صنایع معدنی ایــران و صاحبان صنایع 
فوالد کشور با محوریت موضوع »زنجیره فوالد: نـــــوآوری و فرصتهـــــــای 
پنهـــــــان« روز یکشنبه 21 مهرماه 1398 برگزار شــد.در این کنفرانس پس از 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیرعامل گروه فوالد مبارکه طی ســخنانی با 
اشاره به برنامه های دشمن و به ویژه آمریکا در مواجهه با اقتصاد کشور گفت: کشور 
آمریکا با اقداماتی از قبیل خروج یکجانبه از برجام و قرار دادن فوالدمبارکه در لیست 
تحریمها در مهرماه 97 تالش کرد تا صنعت کشــور را تحت تأثیر قرار دهد؛ اگرچه 
تحریم فوالدمبارکه در سه ماهۀ اول تا حدودی این شرکت را در یک شوک فروبرد، 
اما خوشــبختانه شاهد این بودیم که با تدابیر ارزشمندی که در فوالدمبارکه صورت 
گرفت به هیچ عنوان بزرگترین گروه فوالدسازی کشور در برابر این تحریمها سر فرود 
نیاورد و قد خم نکرد و راه خود را مجددا باز یافت.عظیمیان با اشــاره به دستاوردهای 
فوالدمبارکه در شرایط سخت تحریم گفت: علیرغم همه محدودیتها خوشحالیم که 
اعالم کنیم فوالدمبارکه در 6 ماهۀ نخســت سال 98 توانست به اندازۀ کل سال 97 
فروش داشــته باشد و به تمامی برنامه های خود در صادرات نیز دست یابد.او با اشاره 
به دیگر موفقیتهای کسب شده در گروه فوالدمبارکه گفت: فوالدمبارکه با نگاه قوی 
به دانش افزایی، توســعه و خلق ارزش برای ذینفعان توانســته است راه تعالی خود را 
همچنان با قدرت طی نماید؛ تا جایی که در سال جاری با بسیاری از شرکتهای دانش 
بنیان و دانشــگاهها و انجمنهای دانشی کشــور ارتباط مؤثری برقرار کرده است و 
توانسته با این رویکرد به تولید محصوالت جدیدی دست یابد، که تولید فوالد موردنیاز 
لوله های انتقال نفت و گاز و بی نیاز ســاختن کشــور از واردات این قبیل محصوالت 
از آن جمله اســت.مدیرعامل گروه فوالدمبارکه در ادامه اظهار داشت: امروز در این 
کنفرانس خرسندم که اعالم کنم فوالدمبارکه پس از 30 سال از عمر پرخیر و برکت 
خود، طی پنج سال آینده، فقط تولیدکنندۀ فوالد و ورقهای فوالدی نخواهد بود و به 
شرکتی با قابلیت صاحب تکنولوژی صنعت فوالد در کنار سایر شرکتهای مطرح دنیا 
قرار خواهد گرفت و به کشــور در این زمینــه نیز خدمات ارزنده ای ارائه خواهد کرد.

حمیدرضــا عظیمیان در ادامه گفت: امروز مدیران و کارکنان فوالدمبارکه مفتخرند 
که با تولید اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در جامعه شورونشــاط و امید تزریق کنند.

وی در ادامــه ضمن قدردانی از تالش مدیران عامل پیــش از خود در فوالدمبارکه 
گفــت: پیش ازاین عزیــزان تالش کردند تا فوالد مبارکه را با خرید بلوکی ســهام 
برخی معادن ازنظر تأمین ســنگ آهن در حاشیۀ امنیت قرار دهند، اما با شرایطی که 
اخیرا پیش آمد و شــرکتهای بزرگی مانند فوالد مبارکه و ذوب آهن با مشکل تأمین 
ســنگ آهن مواجه شدند به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای قبل کافی نبوده است. 
ازاین رو فوالد مبارکه با همراهی ســازمانهای رسمی کشور، اقدامات جدیتری را با 
سرمایه گذاری در اکتشاف در دستور کار قرار داده و در چارت سازمانی خود معاونتی 
به عنوان معاونت معدن ایجاد کرده اســت.مدیرعامل فوالد مبارکه از خام فروشی و 
عدم تخصیص ســنگ آهن داخلی به فوالدسازان کشور به عنوان معضل اصلی یاد 
و تصریح کرد: این کنفرانس فرصتی است برای هم افزایی و رسیدن به راهکارهایی 
برای رونق هرچه بیشــتر تولید که امیدوارم بــا همکاری همه جانبۀ بخش دولتی و 

خصوصی به این مهم دست یابیم.
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افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان از
 20 به 51 هزار میلیارد ریال 

جلســه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام( با 
دســتور جلســه تصمیم گیري درخصوص افزایش سرمایه و اصالح ماده 5 اساسنامه مرتبط با میزان 

ســرمایه و تعداد سهام این شرکت روز چهارشنبه 17 مهرماه برگزار شد. 
در این جلســه که حدود 63.57 درصد از سهامداران حضور داشتند، با موافقت سهامداران، مصوبه 
مجمع براي افزایش ســرمایه شــرکت از 20 هزار میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد ریال مورد تصویب 
قرار گرفت، همچنین با اصالح بند 5 اساســنامه شرکت، سرمایه آن 51 هزار میلیارد ریال معادل 51 

میلیارد سهم هزار ریالي تعیین گردید.
در ابتدای این جلســه، مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گزارشــي از وضعیت شرکت و 
گزارش توجیهي هیات مدیره در مورد افزایش ســرمایه ارائه کرد و گفت: ماموریت اصلي شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان تولید و فرآورش فرآورده هاي نفتي براســاس تعهدات شــرکت براي طرف 
هاي ذي نفع است. مرتضي ابراهیمي دست یابي به توسعه پایدار با اشتیاق به محیط زیست و ایفاي 
مســئولیت هاي اجتماعي، حفظ و تداوم تامین خوراک  وتولید محصوالت فعلي را از جمله استراتژي 
هاي مهم شــرکت عنوان کرد و گفت:  راه اندازي واحد تقطیر  و گاز مایع 3  نیز از اقداماتي اســت که  

در جهت استراتژي هاي شرکت انجام شده. 
وی درخصوص کلیت افزایش ســرمایه شرکت اظهار داشت: پیشنهاد اولیه هیات مدیره  افزایش 
ســرمایه از 20 هزار میلیارد ریال به 64 هزار میلیارد ریال بود که از محل ســود انباشته حدود 16 هزار 
میلیارد ریال و از محل اندوخته طرح هاي توسعه 28 هزار میلیارد ریال براساس پیشنهاد هیات مدیره 
شــرکت درنظر گرفته شده بود، اما آنجه در بورس مطرح شد افزایش سرمایه از 20 هزار میلیارد ریال 
بــه 51 هزار میلیارد ریال بود که 28 هزار میلیارد ریال از محل اندوخته طرح هاي توســعه و حدود 3 

هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته است.

اجرای پروژه ها در راستای الزام به بهبود و ارتقاء کيفيت فرآورده ها
مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان اشــاره ای هم به تاریخچه این شــرکت داشت و گفت: شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در ســال 1352 توسط یک شرکت آمریکایي-آلماني طراحي و مهندسي شد، 
اما بعد از پیروزي انقالب اســالمي و خروج شرکت هاي خارجي، خوشبختانه آغاز عملیات تولید این 
پاالیشــگاه به دســت نیروهاي متخصص داخلي صورت گرفت.  ابراهیمي ادامه داد: با روندي که 
پاالیشگاه اصفهان داشت و الزام به بهبود و ارتقاي کیفیت و رعایت مسائل زیست محیطي یک سري 

فرآورده ها، پروژه هایي در این راستا تعریف شد. 
وي احداث و راه اندازي واحد بنزین ســازي را یکي از پروژه هاي شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
عنوان و تصریح کرد: باتوجه به الزامات محیط زیست، مي بایست بنزین پاالیشگاه از حالت معمولي 
به یورو تبدیل مي شد و بر همین اساس درسال 94 واحد بنزین سازي پاالیشگاه اصفهان راه اندازي 
شــد. ابراهیمــي همچنین به راه انــدازي واحد تقطیر و گاز مایع 3 در تیرماه 98 اشــاره کرد و گفت: 
امیدواریم راه اندازي واحد تصفیه گازوئیل نیز  مانند واحد بنزین ســازي در راســتاي بهبود کیفیت 

محصوالت تولیدي این پاالیشگاه باشد.

بهره برداری از واحد تصفيه گازوئيل پااليشگاه اصفهان تا پايان سال ۹۹
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان وعده داد واحد تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان در 
نیمه تا پایان سال آینده به بهره برداري برسد و گفت: نیمه اول سال 99 شروع به راه اندازي این واحد 
خواهیم کرد و تا نیمه دوم ســال  به بهره برداري کامل خواهد رســید. وي همچنین اشاره اي هم به 
میزان سرمایه و ترکیب سهامداران این شرکت داشت و گفت: در سال 77 میزان سرمایه شرکت 100 
میلیون ریال بود، که طي سال هاي گذشته  و با افزایش سرمایه به مبلغ20 هزار  میلیارد  ریال رسیده 

اســت و در حال حاضر هم درخواست افزایش آن به مبلغ 51 هزار میلیارد ریال داریم.
 ابراهیمی هدف از افزایش سرمایه را تشریح کرد: جبران مخارج سرمایه اي انجام شده در مجموعه 
طرح هاي بهبود فرآیند و بهینه ســازي، اصالح ســاختار مالي ناشي از مخارج سرمایه اي انجام شده 
طي سالهاي گذشته، جلوگیري از خروج نقدینگي در جهت تامین  مالي پروژه هاي در دست تکمیل 

و سرمایه در گردش.
وی با یادآوری اینکه در سال 94، مبلغ  22 هزار  میلیارد ریال دارائي داشتیم، درحالي که این میزان 
هم اکنون 67 هزار میلیارد ریال رســیده و اختالف آن 45 هزار  میلیارد ریال اســت، افزود: این مبلغ را 

در پروژه ها ســرمایه گذاري کرده ایم و باعث شده به افزایش سرمایه فکر کنیم. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه به پروژه هاي تعریف شــده در این شــرکت 
همچون، احداث واحد تقطیر و گاز مایع ســوم، احداث دو بویلر و تصفیه خانه مربوطه، ســاخت فلر، 
ساخت بسته هاي روغن گیر، ایجاد سیستم تصفیه پساب و ... اشاره و عنوان کرد: اجراي پروژه هاي 
زیســت محیطي مزایایي براي شــرکت دارد که ازجمله مي توان حفظ جایگاه شرکت، دسترسي به 
بازارهاي بین المللي، حذف گوگرد، رعایت اســتانداردها و تقلیل عوارض آالیندگي و ... را برشــمرد. 
وي در ادامه یادآور شد: راه اندازي مجتمع بنزین سازي یکي از پروژه هایي است که انجام داده ایم و 
ســود دهي بابت بنزین ســازي در سال 95، حدود 2000  میلیارد ریال  بوده است. در سال 96، 4 هزار 
میلیارد ریال و ســال 97 ، 9 هزار  میلیارد ریال بوده اســت، که البته بســتگي به تاثیر نرخ ارز و شرایط 

اقتصادي داشته است. 

سود ۸ هزار ميليارد ريالي از راه اندازي واحد تقطير و گاز مايع سوم
وی همچنین با اشــاره به بهره برداری از واحد تقطیر و گاز مایع ســوم که تیرماه امســال به بهره 
برداري رسید، گفت: این واحد ظرفیت تولید 120 هزار بشکه در روز را دارد و درحال حاضر با ظرفیت 
135 هزار بشــکه در روز کار مي کند. وي افزایش ایمني پاالیشگاه، افزایش کیفي و کمي واحد نفت 
ســفید و تولید بخش قابل مالحظه اي از خوراک بنزین ســازي را از اهداف بهره برداري از این واحد 
برشــمرد. ابراهیمي ادامه داد: پیش بیني ســود این واحد در سال 98 حدود 8 هزار میلیارد ریال برآورد 
شــده  و ما امیدواریم  به این عدد برســیم البته با توجه به تســعیر نرخ ارز شاید این عدد تحت الشعاع 
قرار گیرد. مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان به پروژه هاي زیســت محیطي نیز اشاره اي کرد و گفت: 
از جمله این پروژه ها ایجاد پمپاژ و سیســتم پســاب تصفیه خانه پساب آب شاهین شهر است که در 

صنعت استفاده مي کنیم. 

راه اندازی واحد تصفيه گازوئيل در سال ۹۹
وی راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل را از پروژه هاي در دست اقدام برشمرد و افزود: این پروژه براي 
پاالیشگاه اصفهان تقریبا الزام آور است و همچنین واحد RHU که حتما باید انجام شود. وي با بیان 
اینکه با راه اندازي واحد تصفیه گازوئیل 100 هزار بشکه گازوئیل در روز تصفیه مي شود، اعالم کرد: 
امیدواریم در ســال 99 این پروژه نیز به صورت کامل راه اندازي شــود و عالوه بر تولید سوخت پاک 

مطابق با اســتاندارد یورو، از انتشار 300 تن گوگرد در روز جلوگیري شود. 

رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجــارت خوانســار گفت: از 
135 تــن شــکر اختصاص 
یافتــه به این شهرســتان 75 
تــن در حوزه صنفــی، 50 تن 
برای خانوار و 10 تن در سطح 

شهرستان توزیع شده است.
علی نجاتیان در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا از خوانســار، 
اظهار کرد: امســال پنج فقره 
پروانه بهره برداری ایجادی و 
دو فقره توســعه ای صادر شده 
که توسط سرمایه گذار بخش 
خصوصی با اعتبــاری بالغ بر 
109 میلیارد ریــال احداث و 
اشــتغال 130 نفر را به صورت 

مستقیم فراهم می کند.
وی بــا بیــان اینکه در 13 
ماهه گذشته در بخش صنعت 
22 فقره جواز تأسیس صنایع 
ایجادی و صنایع توســعه ای 
صادر شــده اســت، افزود: از 
این تعداد 13 فقره جواز مربوط 
به صنایع ایجادی اســت که 
با ســرمایه گذاری بالغ بر پنج 
هزار میلیارد ریال اشتغال 430 

نفر را به همراه دارد.
صنعــت،  اداره  رئیــس 
معــدن و تجارت خوانســار 
گفت: شــش واحد صنعتی با 

پیشــرفت فیزیکی باالی 90 
درصد در حال احداث اســت 
که پیش بینی می شــود تا دهه 
فجر به بهره برداری برسد، این 
شش واحد صنعتی اشتغالزایی 

106 نفر را به همراه دارد.
نجاتیان با اشــاره به اینکه 
شــرکت فراز باطــری نوین 
ســپاهان با سرمایه گذاری دو 
هزار میلیارد تومان تاکنون 40 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 
افزود: با احــداث این کارخانه 
ســاالنه چهار میلیون باطری 
تولیــد و اشــتغال 350 نفر را 
به صــورت مســتقیم  فراهم 

 می کند.
وی افزود: ماشــین آالت 

این کارخانه از کشــور کره و 
ایتالیــا خریــداری و به زودی 
وارد کشور می شود، پیش بینی 
می شود در نیمه دوم سال این 
کارخانه به بهره برداری برسد.

مشــکل  عمــده 
صنعتــی  واحدهــای 
شهرســتان نرخ باالی 

سود بانکی است
رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت خوانســار با اشاره به 
اینکه عمده مشکل واحدهای 
صنعتی شهرســتان پرداخت 
نشدن تسهیالت و نرخ باالی 
ســود بانکــی اســت، گفت: 
شــرکت های حمل و نقل بار 
به صــورت روزانــه قیمت ها 

را افزایــش می دهنــد کــه 
واحدهای تولیدی شهرستان 
از این نوســانات قیمت  کرایه 
حمــل و نقل بــار گالیه مند 
هســتند و الزم است نظارت 

شود.
نجاتیــان گفــت: اگر در 
استان رایزنی با فروشگاه های  
بــزرگ و زنجیره ای مثل رفاه 
و کوثر برای خرید مســتقیم از 
تولیدات واحدهــای صنعتی 
بدون واسطه انجام شود کمک 
بزرگی به تولید کننده می شود.

وی اظهار کرد: در شــش 
ماهــه نخســت امســال در 
راســتای تنظیم بــازار بالغ بر 
پنج تن گوشت قرمز منجمد، 
ســه تن گوشت مرغ منجمد و 
هفت تن گوشــت گوسفندی 

گرم توزیع شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجــارت خوانســار افزود: از 
میزان 135 تن شــکر 75 تن 
در حــوزه صنفــی، 50 تن آن 
در حــوزه خانــوار و 10 تن در 
سطح شهرســتان توزیع شده 
اســت، همچنیــن 30 تن آرد 
فوق العــاده در ایام ماه محرم 
و صفر و 10 تــن برنج هندی 

توزیع شده است.

عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان گفت: ورودی شهرها 
از مهمترین فضاهای شهری است که باید معرف هویت شهر باشد.

محمود شکوهی در گفت وگو با خبرنگار جام جم اصفهان ، با بیان 
اینکه اولین گام برای معرفی شــهر ورودی آن است، اظهار کرد: اکثر 
ورودی هــای اصفهان از بعد زیبایی بصری، بحث ترافیکی و حمل و 

نقل خوب سازماندهی شده اند، اما هویت شهر را معرفی نمی کنند.
وی با بیان اینکه تبدیل پذیری یکی از ویژگی های ورودی شهرها 
است که با عناصر کالبدی و غیرکالبدی ذهن افراد برای ورود به شهر 
آماده می شود، خاطرنشان کرد: از دیدگاه شهرسازی در تبدیل پذیری، 
هویت شهر مد نظر قرار می گیرد و هنگامی که صحبت از آن می شود 

باید سابقه تاریخی، اجتماعی و محیط زیستی شهر را در نظر گرفت که 
هیچ یک از ورودی های اصفهان این ویژگی را ندارد.این کارشــناس 
شهرسازی غیر از ورودی شمال شهر را از منظر عناصر زیبایی بصری 
مطلوب دانســت و پیشــنهاد داد: مطالعاتی در زمینه تبدیل پذیری 

فضاهای ورودی شهر اصفهان بر اساس هویت آن صورت گیرد. 

تغییــرات ماهوی در نشــریات داخلی و ۱۳۵ تن شکر در خوانسار توزیع شد
خارجی با شتاب تکنولوژی 

رضا ابراهیم زاده با حضور در کارگاه آموزشی "مدیریت کسب و کار در رسانه با 
تاکید بر مطبوعات" با اشاره به اینکه شتاب تکنولوژی موجب تغییرات ماهوی در 
نشریات داخلی و خارجی شده گفت: چند سال گذشته روزنامه همشهری به عنوان 
بنگاه بزرگ رســانه ای شناخته می شد و تبلیغات آن با بخش »نیازمندی ها« نیاز 
مخاطبان را برطرف می کرد که با توسعه شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن هایی 
مانند شــیپور و دیوار دســتخوش تغییرات عظیمی شد و با ریزش تبلیغات مواجه 
گردید. مدرس این کارگاه ادامه داد: در گذشــته مطبوعات با دپوکردن کاغذهایی 
کــه با یارانه دولتی دریافت می کردند و فروش این کاغذها در بازار آزاد هزینه ها 
را تامین می کردند؛ اما به مرور زمان ســازمان های دولتی کاغذ یارانه ای اندکی 
در اختیار مطبوعات قرار می دهند و از ســوی دیگر با فراگیر شــدن شــبکه های 

اجتماعی و فضای وب ماهیت تبلیغات دچار تحول و دگردیسی شده است. 
وی افزود: مطبوعات داخلی با ســه آســیب مهم کاهش کاغذهای یارانه ای، 
توســعه شــبکه های اجتماعی و فضای وب و کمبود مطالعــه روزنامه ها مواجه 
هســتند.ابراهیم زاده با تاکید بر مدل"پنج گانه" که در تحلیل کسب و کار به کار 
گرفته می شود تصریح کرد: مدل "پنج گانه"شامل تهدید تازه واردها، تهدید چانه 
زنی خریداران و مشتریان و تهدید کاالها و خدمات جایگزین، تهدید قدرت چانه 
زنــی عرضه کنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه و در نهایت تهدید رقابت درون 
صنعتی است.به گفته این مدرس دانشگاه اصفهان، هرکسب و کاری که به نیروی 
متخصص کمتر نیاز داشــته باشد و ساختار پیچیده ای نداشته باشد با تهدید تازه 
واردها مواجه خواهد شــد. وی اضافه می کند: فضای رسانه و مطبوعات با تهدید 
و هجوم تازه واردها همراه اســت؛ زیرا در آینده نزدیک توســعه و فراگیری شبکه 
های اجتماعی و نســل چهارم و پنجم وب ها، به همه این امکان را می دهد تا با 
ایجاد گروه به خبرپراکنی مشــغول شوند. ابراهیم زاده با تاکید بر گسترش پدیده 
شــهروند خبرنگار اظهار داشت: تازه واردها در عرصه رسانه می توانند تبلیغات را 
که در گذشته در انحصار چند رسانه محدود بود و عامل بقای آن رسانه تعریف می 
شــد را از بین ببرند و زمینه تعطیلی رســانه فراهم شود. وی در ادامه بر نیازسنجی 
مخاطبان تاکید کرد و گفت: با شــناخت تیپ های شخصیتی و روانشناختی افراد 
می توان به نیازســنجی اطالعاتی در بین مخاطبان دســت زد و متناســب با نیاز 
مخاطبان برای تولید محتوا اقدام کرد. این مدرس دانشــگاه اصفهان با اشاره به 
اینکه قدرت چانه زنی مصرف کننده در عالم مطبوعات را می توان با قیمت گذاری 
اطالعات مورد نیاز برای هر مخاطب تعیین کرد گفت: اگر رســانه ها با احترام به 
نیاز مخاطب، قیمت موضوعات را به شــیوه ای تنظیم و تعیین کنند که خرید کل 
روزنامه برای فرد به صرفه تر باشــد مخاطب به خرید آن رسانه راغب خواهد شد. 
وی اضافه کرد: از سوی دیگر می توان با نشر کوتاه یک خبر و پیگیری مستمر آن 
موضوع توسط افراد درگیر با آن، از فعاالن شبکه های اجتماعی که فرصت چنین 
واکاوی را ندارند در ازای ارائه مشروح آن مطلب، هزینه ای مازاد درخواست کرد. 
ابراهیم زاده با بیان اینکه بخش بندی مشــتریان می تواند اطالعات دقیقی از 
مخاطبان را ســیاهه کند ابراز داشت: سیاهه ای از اطالعات و عالقه مندی های 
مخاطبان می تواند در تولید محتوا و دریافت تبلیغات و وفاداری مشتریان به رسانه 
و کاهش چانه زنی مخاطبان نقش داشــته باشد. به گفته این مدرس، هرکسی در 
عالم رسانه و مطبوعات به فعالیت مشغول است باید بر روانشناسی متقاعدسازی 
افراد در رسانه های اجتماعی که جایگزین خبرنویسی شده مسلط شود و همچنین 
دانش فعالیت در شــبکه های اجتماعی را فرا بگیرد. وی خاطرنشــان کرد: اقناع 
درشــبکه های اجتماعی گاهی با نوشتن چند کلمه و به کارگیری تصاویر همراه 
بوده لذا با فراگیری این دو مهارت که مهمتر از ســبک های خبرنویسی است می 
توان به کسب و کار در رسانه رونق بخشید. گفتنی است؛ کارگاه آموزشی"مدیریت 
کســب و کار در رســانه با تاکید بر مطبوعات" به همت فرهنگسرای تخصصی 
رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در مجتمع 

مطبوعاتی برگزار شد. 

 رئیس شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: در دیدار با 
معاون اول رییس جمهور مباحث مختلفی مطرح شــد که مورد 
اســتقبال قرار گرفت و امیدواریم موضوعات مطرح شده محقق 

شوند.
علیرضــا نصراصفهانــی در گفت وگو با خبرنــگار  جام جم 
اصفهان در خصوص دیدار بــا معاون اول رئیس جمهور اظهار 
کــرد: به اتفــاق جمعی از معتمــدان شــهراصفهان به عنوان 
ســازمان های مردم نهاد و به اتفاق بعضی از نمایندگان شــهر 
اصفهان به دیــدار معاون اول رئیس جمهــور رفتیم که محور 
اصلــی آن درخصوص توجه به اصفهان بــود و اینکه اصفهان 
متعلق به کشــور اســت و بی توجهــی به این شــهر می تواند 

خسارت بار باشد.
وی با اشــاره به اینکــه معاون اول رئیس جمهور ســال ها 
در اصفهان بــوده و عالقه ویژه ای به اصفهــان دارد، تصریح 
کرد: با توجه به شــناختی که وی بر تمام مســائل اصفهان دارد 
موضوعــات مختلفی از جمله بحــث ارتقا، توجه به حق وحقوق 
مردم اصفهان، ســهم اصفهان در ردیف  های استانی، بودجه و 

... را مطرح کردیم.

رئیس شورای شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: مورد مطالبه 
مــا بیشــترتوانمندی هایی بود که در اصفهان اســت و به طور 
کلی می تواند بر روی کشــور تاثیرگذار باشــد، که معاون اول 
رئیس جمهورهم به خوبی اســتقبال کرد و مطالبی که دوستان 
در زمینه های مختلف مانند مباحث مربوط به مدیریت شــهری 
که توســط شهرداری و شورای شهر مطرح شد، هم مباحثی که  
ارتباط مســتقیمی با مدیریت شهری ندارد ولی به مباحث کالن 
اســتان برمی گردد، در این جلسه بیشترین محوریت را داشت.

وی ادامــه داد: باتوجه به انگیزه باالیی که در این نشســت 
صمیمانــه و خوب درارتبــاط با موضوعات گفته شــده، وجود 
داشت، قطعا این جلسه بســیار موثر خواهد بود و امیدواریم که 

نتیجه خوبی داشته باشد.
نصــر اصفهانی افــزود: در رابطــه با بحث متــرو، ناوگان 
حمل ونقل شــهری و نو کردن ناوگان و همچنین ســالن های 
اجالس بــا معاون اول رئیس جمهور رایزنی داشــتیم صحبت 
کردیــم و این مقام مســئول هم قول داد که بــا مبانی مربوطه 
مذاکرات الزم را داشــته باشند و ما نیز مکاتباتی را داشته باشیم 

تا از این طریق مباحث مورد نظر محقق شــود.

مهم ترین مسائل مطرح شده در دیدار تیم مدیریت شهری 
اصفهان با معاون اول رئیس جمهور

زوج ها توان پرداخت اقساط وام ازدواج را ندارند

 معــاون فرهنگــی و امور جوانــان اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: 
افزایــش وام و تســهیالت ازدواج کمکی 
به افزایــش ازدواج نکرده و بایــد به دنبال 
راهکارهــای دیگری چون ایجاد اشــتغال 
ایمن، مســکن ارزان و تغییر نگرش جوانان 

به ازدواج باشیم.
رامین نعیمی در گفت وگو با خبرنگار   جام 
جــم اصفهان در خصــوص وام های ازدواج 
تخصیص یافته به جوانان، اظهار کرد: دولت 
تدبیــر و امید تمام تالش خود را برای به صفر 
رساندن مشکالت وام ازدواج تاکنون داشته 
اســت و در این دولت پرداخت تســهیالت 
ازدواج نسبت به سال 92 ده برابر شده است.

وی با بیان اینکه بررســی ها نشــان داده که 
افزایش وام و تســهیالت ازدواج کمکی به 
افزایش ازدواج نکرده اســت، افزود: ســال 
گذشته و امســال با وجود افزایش چشمگیر 
وام ازدواج در واقعــه ثبت ازدواج افزایشــی 

نداشته و حتی با کاهش روبه رو بوده ایم.
معاون فرهنگــی و امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: 
آمارها  نشان می دهد افزایش ازدواج نیازمند 

راهکارهــای دیگر از جمله اشــتغال ایمن، 
مســکن ارزان همچنین فعالیت فرهنگی و 

تغییر نگرش جوانان به مقوله ازدواج است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 
امســال 30 میلیون تومان بوده است، اظهار 
کرد: این تســهیالت با دوره بازپرداخت پنج 
ســاله و یک ضامــن معتبر و ســفته واگذار 
می شــود و نرخ کارمزد تسهیالت آن چهار 

درصد تعیین شده است.
نعیمــی بــا بیان اینکــه به هــر یک از 
متقاضیــان صرفــا یک مرتبه تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج تعلق می گیرد، گفت: 
متقاضیان تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
از تاریخ وقوع عقد، به مدت 2 سال )24 ماه(، 
مهلت ثبت نام جهت اســتفاده از تسهیالت 

ازدواج را دارند.
وی با بیان اینکه در بسیاری موارد پرداخت 
اقساط در توان زوج های جوان نیست، افزود: 
بســیاری از متقاضیــان وام ازدواج به بانک 
مراجعه می کنند و درخواست رقم وام کمتری 
دارنــد چرا که قادر به پرداخت اقســاط و باز 
پرداخت وام نیستند چرا که اقساط مربوط به 

وام 30 میلیونی ازدواج تا یک میلیون تومان 
می رســد که جوانان متاسفانه توان پرداخت 

این مبلغ را ندارند.
زوج ها بدهکاران بانکی شده اند

معاون فرهنگــی و امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه با افزایش وام ازدواج عمال جوانان را به 
بدهکار بانکی تبدیل می کنیم، خاطرنشــان 
کرد: در استان اصفهان در شش ماه اول سال 
جــاری 24 هزار و 43 نفــر موفق به دریافت 
وام ازدواج شــده اند که این تعداد نزدیک به 
78 درصد کل متقاضیان تســهیالت ازدواج 
را شامل می شــود و این آمار در مدت مشابه 
ســال قبل معادل 30 هزار و 840 نفر بوده که 

تقریبا 74 درصد افراد را دربر گرفته است.
وی بــا تاکید بر اینکه کمک به ســاخت 
مسکن برای زوجین از طریق مجمع خیرین 
ازدواج راهی مناسب برای حل این مشکالت 
زوجین اســت، افزود: پیگیری این مسئله از 
اولویت هــای اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان اســت و با تشــکیل مجمع خیرین 
ازدواج فعالیت های ساخت و ساز خیرین روند 
آســانتری خواهد داشت.نعیمی با بیان اینکه 
پیگیری و رصد پرداخت تسهیالت وام ازدواج 
از وظایف اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اســت، تصریح کرد: بدین منظور به صورت 
شش ماه یکبار جلســه مشترک کارشناسی 
با شــورای هماهنگی امور بانکی اســتان به 
منظور بررسی و رفع موانع تسهیالت مذکور 
برگزار می شــود تا زمینه تسریع در پرداخت 
تسهیالت توسط بانک های عامل در استان 

فراهم شود.

موزه هنرهای معاصــر اصفهان میزبان 
آثار هنرمندان چینی

نمایشــگاه "سمفونی دوســتی راه ابریشــم" با تعداد 50 اثر از کودکان هنرمند 
چینی روز چهارشنبه یکم آبان ساعت 10:30صبح در موزه هنرهای معاصر اصفهان 

افتتاح می شود.
امروزه اکثر کشــورهای جهان با توجه به نیازهای سیاســی خود در ســطح بین 
المللی تالش می کنند تا از عناصر دیپلماســی فرهنگی برای پیشــبرد اهداف ملی 
بهره ببرند که همیشــه به عنوان یک دیپلماســی مهم و اثرگذار در روابط بین الملل 

از آن یاد می شود.
هدف نهایی دیپلماســِی فرهنگی، نفوذ، رشــد و پرورش افکار یک فرهنگ در 
فرهنگ ملت هاِی دیگر و یکی از راه های آن اشــاعه هنر دیگر کشــور ها است لذا 

وقتی از هنر صحبت می شود سخن از ارتباط انسان در پیکره جهان است.
موزه هنرهای معاصر  وابســته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان نیز در همین راستا به وسیله هنر تعامل صحیح، تبادل و همکاری در سطح 

اشخاص، سازمان ها و جوامع مدرن بشری را ممکن ساخته و توسعه داده است.
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان در این رابطه گفت: در دو ســال گذشته موزه 
هنرهای معاصر اصفهان آثار کودکان اصفهانی را به مســابقه بین المللی "سمفونی 
دوستی راه ابریشم" شانگهای فرستاده که این اتفاق برای نخستین بار در کشور در 

سال های پس از انقالب رخ داده است.
مهدی تمیزی افزود: این کودکان در سال 2018 سه جایزه بین المللی و در سال 
2019 دو جایزه بین المللی کسب کردند که جوایز و لوح افتخار آن ها روز چهارشنبه 
یکم آبان در افتتاحیه نمایشــگاه "سمفونی دوســتی راه ابریشم" در اصفهان اهدا 

می شود.
وی ادامه داد: در بیســت و پنجمین ســال تاسیس موزه هنرهای معاصر وابسته 
به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری بنیاد هنری 
بردبــار، بنیاد توســعه آموزش و پرورش شــانگهای و موزه هنرهای کلکســیونی 

شانگهای نمایشگاه "سمفونی دوستی راه ابریشم" در اصفهان برگزار می شود.
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم   

چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست
بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم   

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

آشنایی با میگرن "همی پلژیک" و عالئم آن

تمرینــات منظم هــوازی و مقاومتی نه تنها از بروز انواع مختلفی از ســرطان ها 
پیشگیری می کند بلکه طیف وسیعی از عوارض عمومی ناشی از سرطان را رفع کرده 

و کیفیت زندگی بیماران مبتال را ارتقاء می دهد. 
می دانیم که ورزش منظم به پیشــگیری از انواع بیماری ها از جمله بیماری های 
قلبــی و درمان آن ها کمک می کند، اما آگاهی چندانــی در مورد فواید فعالیت بدنی 

برای بیماران سرطانی وجود ندارد.
به گفته محققان، ورزش در پیشگیری از سرطان اهمیت زیادی دارد و خطر ایجاد 

سرطان های روده بزرگ، سینه، رحم، کلیه، مثانه، مری و معده را کاهش می دهد.
ورزش در طول و پس از درمان ســرطان به رفع خســتگی، اضطراب، افسردگی و 
ارتقای کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی کمک کرده و میزان بقای بیماران را پس از 

تشخیص سرطان سینه، روده بزرگ و پروستات افزایش می دهد.
کاترین شــمیتز استاد علوم بهداشت عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه ایالتی 
پنســیلوانیا بــه همراه تیمی از محققان حوزه بهداشــت با ابتکار عملی موســوم به 
Moving Through Cancer به امید آن هســتند تا سال 2029 میالدی 

در مورد فواید ورزش برای بیماران مبتال به سرطان آگاهی افزایی کنند. 
شــمیتز و تیم همراهش با انتشار مقاله ای توصیه های ورزشی جدیدی را برای آن 
دســته از افراد تجویز کرده اند که هنوز با بیماری ســرطان دست و پنجه نرم می کنند 

یا درمان شده اند.
ایــن محققان به طور کلی بر پایه ســطح توانایی ها و فعالیت های بدنی هر بیمار، 
30 دقیقه ورزش هوازی با شــدت متوسط سه بار در هفته و 20 تا 30 دقیقه تمرینات 

مقاومتی را به مدت دوبار در هفته، توصیه می کنند.
به اســتناد گفته های شمیتز، پیشــرفت ها در این زمینه به جایی رسیده است که 
پژوهشگران می توانند با توجه به شرایط و قابلیت های هر بیمار نسخه های فردی از 

ورزش و تمرینات مورد نیاز برای او تجویز کنند.  

میگرن "همی پلژیک"، نوعی اختالل نادر است 
که در آن افراد سردردهای میگرنی را همراه با ضعف 
در یک طرف بدن تجربه می کنند.به گزارش ایمنا، 
بســیاری از عالئم این سردردها مشابه نشانه های 
متداول در ســکته مغزی است؛ به عنوان مثال در 
ســردردهمی پلژیک، ضعف عضــالت می تواند 
آنقدر شدید باشــد که باعث فلج شدن موقت یک 
طرف بدن شــود. پزشکان این حالت را همی پلژی 
یــا فلج ناقص می نامند. در ادامه با بعضی از عالئم 

این سردردها آشنا می شویم:

تشعشعات نورانی 
گاهی اوقات، قبل از آغاز سردرد واقعی، عالئم 
هشــداردهنده دیگری دیده می شود. این عالئم 
اولیه که "اورا" یا تشعشعات نورانی نام دارد شامل 
مشــکالت کوتاه مدت در کنترل ماهیچه ها است. 
حالــت اورا معمواًل در مدت نیم ســاعت به تدریج 
روی می دهد و پس از آن ممکن اســت ساعت ها 
طول بکشــد تا به آرامی برطرف شــود. این حالت 
می تواند شدیدتر و طوالنی تر از سایر انواع میگرن 
باشد. عالئم مشابه با ســکته مغزی می تواند آزار 
دهنده یا ناتوان کننده باشد. برخالف سکته مغزی، 
این نشانه ها به آرامی بروز می کند و ممکن است به 
طور کامل از بین برود. مشکالت عضالنی معمواًل 
طی 24 ســاعت برطرف می شود، اما گاهی ممکن 

است چند روز طول بکشد.
عالئم سردرد همی پلژيک

درد شدید و ضربانی در یک طرف سر،  احساس 
مورمور شــدن، که اغلب از دســت به سمت بازو 
حرکت می کند، احســاس کرخــی در یک طرف 
بدن که ممکن اســت شــامل بازو، پــا و نیمی از 

صورت باشــد، ضعف یا فلج یک طــرف بدن، از 
دست دادن تعادل و هماهنگی، گیجی یا سرگیجه 
و تهوع و اســتفراغ از عالئم ســردرد همی پلژیک 
است. این نوع ســردرد ممکن است با مشکالتی 
در حواس، برقــراری ارتباط و خواب آلودگی مانند 
دیدن خطوط به صورت کج، دو بینی، حساســیت 
شــدید به نور، صــدا و بو، مشــکالت زبانی مانند 
اشــتباه کردن کلمات یا مشکل در به خاطر آوردن 
یک کلمه، لکنت زبان، گیجــی و در مواقع نادر از 
دست دادن هوشیاری یا رفتن به اغما همراه باشد.

هیــچ الگوی قابل پیش بینــی در این نوع میگرن 
وجود ندارد. 

معمــواًل درد به دنبال فلج ایجاد می شــود، اما 
گاهی ممکن اســت پیــش از آن نیز روی دهد، یا 
ممکن است اصاًل ســردردی وجود نداشته باشد. 
همچنین میگرن ممکن است آسیب زیادی ایجاد 
نکند و تنها با کمی احســاس ضعف در افراد همراه 
باشــد، اما حمالت بعدی  باعث فلج شــدید بدون 
ایجاد درد زیاد شــود. برخی از افراد ممکن اســت 
با گذشــت زمان دچار مشکالت طوالنی مدت در 
حرکــت و هماهنگی بدن شــوند. عالئم میگرن 
همی پلژیک اغلــب در دوران کودکی یا نوجوانی 
شــروع می شــود و در بعضی مواقع با افزایش سن 

ناپدید می شود.

چه مواردی باعث ســردرد ميگرنی 
همی پلژيک می شود؟

تاکنــون محققــان چهــار ژن مرتبــط بــا 
 CACNA۱A میگرن همی پلژیک شــامل
 SCN۱A ،PRRT۲،  ،ATP۱A2
کشــف کرده انــد؛ نقص یا جهــش در هر یک از 
این ژن ها منجر به اختــالل در توانایی بدن برای 
ساختن نوعی پروتئین می شود. بدون این  پروتئین، 
ارسال یا گرفتن ســیگنال  بین سلول های عصبی 
دچار مشــکل می شود. یکی از این پیام رسان های 
عصبــی،  انتقال دهنده هــای  یــا  شــیمیایی 
"سروتونین" اســت. حدود نیمی از افراد مبتال به 
میگرن همی پلژیک، این ژن ها را از والدینی با این 

بیماری به ارث برده اند.  

پوکی استخوان که به عنوان 
"بیماری خاموش" نیز شــناخته 
می شود، عبارت است از افزایش 
شــکنندگی و سست  شدن بافت 
استخوان ها و کاهش حجم توده 
استخوانی که در صورت ابتال به 
آن احتمال شکستن استخوان ها 

افزایش می یابد.
پوکــی اســتخوان به دالیل 
مختلف در افراد ایجاد می شــود؛ 
اصلی ترین دلیــل این عارضه، 
 D کمبــود کلســیم و ویتامین
کافــی در رژیم غذایــی روزانه 
اســت. همچنین احتمــال بروز 
پوکی استخوان با افزایش سن در 
افراد بیشــتر می شود، به گونه ای 
که پس از 30 سالگی به ازای هر 
10 سال، به تدریج عالئم کاهش 
توده استخوانی افزایش می یابد. 

ایــن بیمــاری در زنان چهار 
برابر بیشــتر از مــردان بروز پیدا 
می کنداز ســوی دیگر مبتالیان 

بــه بیماری هــای هورمونــی، 
پــرکاری تیروئید، مشــکالت 
غدد جنسی، بیماری های مزمن 
کبدی، آرتریت، دیابت نوع یک 
و کــم کاری یا پرکاری غدد فوق 
کلیوی بیشــتر از ســایرین در 
معــرض ابتال به آن قــرار دارند. 
همچنین مواردی نظیر مصرف 
طوالنی  مدت داروی "کورتون"، 
اســتعمال دخانیــات، مصرف 
داروهای استروئیدی، هورمونی، 
داروهای رقیق کننده خون و ضد 
افسردگی، نداشتن تحرک کافی، 
وزن،  افزایش  ورزش نکــردن، 
مصرف الکل، نوشــیدن بیش از 
حد قهوه و یائســگی زودرس نیز 
از عوامــل تشــدیدکننده پوکی 

استخوان محسوب می شود.
پیشرفت این بیماری ممکن 
اســت فرد را با شــرایطی مواجه 
کند که با عطسه  کردن و یا سرفه 
قسمتی از اســتخوان های وی 

آســیب ببیند و بشکند؛ بیشترین 
خطرات شکستگی های ناشی از 
پوکی استخوان در ستون فقرات، 
اســتخوان لگن و مچ هــا دیده 

می شود.
 از عوارض دیگر این بیماری 
می توان به تغییر شــکل ستون 
فقرات اشــاره کــرد که موجب 
انحنای پشــت یا قــوز درآوردن 
افراد می شــود. کوتاه  شــدن قد 
نیــز می تواند عارضــه دیگری 
از ایــن بیماری به حســاب آید.

در حــال حاضر ایــن بیماری به 
اندازه ای شــایع و فراگیر اســت 
که ســازمان بهداشــت جهانی 
)WHO(، با هــدف باال بردن 
ســطح آگاهی جهان در رابطه با 
شیوه های پیشگیری، تشخیص 
و درمان آن، 20 اکتبر هر ســال 
را بــه عنــوان روز جهانی پوکی 
اســتخوان نامگــذاری کــرده 
اســت. این بیمــاری در صورت 

تشخیص زودهنگام قابل درمان 
و پیشــگیری است، اما از آنجایی 
که در مراحل اولیه آن هیچگونه 
عالئمی دیده نمی شود، معموال 
فرد زمانی به وجــود بیماری در 
بدن خود پی می برد که بسیار دیر 

شده است.
با این حال می توان با داشتن 
تغذیه مناسب و رژیم روزانه حاوی 
امالح، پروتئین ها و ویتامین های 
کافی و همچنین گنجاندن منابع 
اصلی کلسیم شــامل غذاهای 
دریایی، ماهی های آزاد، ساردین، 
شیر، ماست، پنیر، سویا، تخم مرغ، 
آب پرتقال، قارچ و ســبزیجات 
دارای برگ ســبز نظیر اســفناج 
در غذاهای روزانه و نیز داشــتن 
حداقل 10 دقیقــه پیاده روی، از 
بروز و پیشرفت پوکی استخوان 

جلوگیری کرد.
 در مرحله پیشــرفته بیماری 
که به کمک "دانســیتومتری" 
یا ســنجش تراکم اســتخوان 
تشخیص داده می شود، فرد مبتال 
نیاز به درمان های پزشکی مانند 
مصــرف قرص هــای ویتامین 
D، مکمل هــای پزشــکی و 
داروهایی نظیر "کلسی تونین"، 
"رالوکسیفن" و "بایفوسفونیت " 
دارد. آزمایش ســنجش تراکم 
استخوانی تنها چند دقیقه طول 
می کشد، معموال بدون درد است 
و احتیاج بــه آمادگی قبلی ندارد؛ 
این ســنجش به پزشک کمک 
می کند تا اســتحکام استخوان را 
بسنجد و شدت پوکی استخوان 

را مشخص کند.

ورزش منظــم، تجویــزی جدید برای با عوامل تشدید کننده پوکی استخوان آشنا شوید
بیماران سرطانی


