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صنعت و معدن از دیرباز دو بخش جایی ناپذیر اقتصاد ایران به شــما می روند که ارزش آفرینی بســیاری را 
برای جامعه به ارمغان می آورند. این بخش ها،در حال حاضر بیش از گذشــته به تعامل و دور اندیشــی نیاز دارند 
تا بتوانند بر اســاس برنامه راهبردی خودشــان مسیر توســعه و ترقی را طی نمایند. اما عدول از این برنامه ها و 
مســائل حاشیه ای چندی اســت که گریبانگر این بخش ها شده است. به منظور بررسی کم و کیف این موضوع 
گفتگویی با مهندس مهرداد اکبریان رئیس انجمن ســنگ آهن ایران در دفتر ایشــان انجام داده ایم که در ادامه 

از نظرتان می گذرد :
مهندس اکبریان گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان...

فعالیت معدنی ها و فوالدی ها در کنار 
یکدیگر مقدس است
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آگاهی جامعه از کار داوطلبانه اندک است

علی محمد هاشــمی، سرپرســت 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
در همایــش »مهربی منت« که در روز 
پنج شــنبه چهاردهم آذرماه به مناسبت 
روز جهانی کار داوطلبانه در هنرسرای 
خورشــید به همت معاونــت اجتماعی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان و مشارکت سازمان 
هالل احمر کشور برگزار شد به بررسی 
وضعیت کار داوطلبانه و عام المنفعه در 
ایــران و جهان پرداخــت و اظهار کرد: 
سازمان کمک و خیریه )CAF( که در 
جهان به بررسی امور خیریه و کارهای 
داوطلبانــه کشــورها می پــردازد و به 
کشورها کمک های مشاوره ای و مالی 
در زمینه خیریه و کارهــای داوطلبانه 
می دهد و تحقیقات گسترده ای در این 
زمینــه دارد جایگاه کار داوطلبانه ایران 
را در سال 2012 در مقام نوزدهم تعریف 

کرده است.
وی افزود: با این که استان اصفهان 
در امور خیریه و سازمان های مردم نهاد 
ســرآمد کشور است اما آگاهی کافی در 
زمینــه کار داوطلبانه در ســطح جامعه 
وجود ندارد.سرپرســت جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان هشــت کشور 
اول دنیــا در زمینــه کار داوطلبانه در 
سال 2012 را برشمرد و گفت: میانمار، 
ایاالت متحده امریــکا، کانادا، ایرلند، 
نیوزلند، اســترالیا، مالزی و انگلســتان 
در زمینه کار داوطلبانه در جهان توسط 
سازمان کمک وخیریه )CAF( پیشتاز 
اعالم شــدند.وی با اشاره به اینکه کار 
داوطلبانه می تواند در اقتصاد کشــورها 
موثر باشــد تصریح کرد: در سال 2012 

 )CAF( ســازمان کمک و خیریــه
ارزش اقتصاد کار داوطلبانه را در امریکا 
بــه ازای هر ســاعت 9.7 میلیارد دالر 
ارزیابی کرد که معادل ســه برابر درآمد 

نفتی در همان سال ارزش داشت.
هاشــمی کار داوطلبانــه را یکی از 
پارامترهای توســعه پایدار در هر جامعه 
دانســت و ابراز کرد: مشــارکت فعال 
جامعه مبتنی بــر توانمندی ها می تواند 
موجــب اســتحکام اجتماعی شــود. 
فعالیت سازمان های مردم نهاد در قالب 
کار داوطلبانــه زمینه توســعه پایدار در 

جامعه را فراهم خواهد کرد. 
وی افزود: اگر افراد جامعه به صورت 
شهروندان فعال و مشارکت جو فعالیت 
کننــد جامعه بــه راحتــی می تواند از 
بحران ها عبور کند.سرپرست جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان وضعیت 
کار داوطلبانه در ایران را آسیب شناسی 
کرد و گفت: در کشــور ما خیرین تمایل 
دارند به افراد بی بضاعت کمک کنند و 
یا افراد تمایل دارند در موسسات خیریه 
فعالیت کنند. وی افزود: اگر جامعه ما از 
مزایای کار داوطلبانه در ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی و روانی آگاه بود و می دانست 
کار داوطلبانــه چــه مزیت هایی دارد 

بسیاری از مشکالت ما حل می شد. 
هاشــمی مهمتریــن مزیــت کار 
داوطلبانه را توســعه زیرســاخت های 
توســعه پایدار برای هر جامعه دانست 
و گفــت: افراد هر جامعــه می توانند با 
احســاس مســئولیت اجتماعی و کار 
داوطلبانه به صورت مشارکت جویی در 
جامعه فعال باشند تا توسعه پایدار برای 

آن جامعه پدیدار شود.

وی با اشــاره به تحقیقات سازمان 
کمک و خیریه )CAF( گفت: افرادی 
که کار داوطلبانــه می کنند کمتر دچار 
بیماری های جســمی و روانی خواهند 
شد زیرا ســطح هورمون اندروفین که 
موجــب رضایــت فردی می شــود در 
این افراد افزایش می یابد. سرپرســت 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با 
اشاره به شعار افرادی که کار داوطلبانه 
می کننــد مبنی بــر اینکه »مــا حلقه 
اتصال نیاز نیازمندان و توان توانمندان 
هستیم« اظهار کرد: امروزه ما به دنبال 
رفع نیاز توانمندان و نیازمندان هستیم 
و کار داوطلبانه می تواند نیازهای روانی 
و احساس رضایت و خشنودی در غنی 
و فقیــر را فراهم کند. علــت اینکه کار 
داوطلبانه در کشــورهای پیشرفته و یا 
در بین توانگــران از نظر مالی افزایش 
می یابــد را در همیــن رضایت درونی 
می توان جســتجو کرد. هاشمی مزیت 
دیگــر انجــام کار داوطلبانــه را ورود 
افراد به شــبکه های اجتماعی دانست و 
گفت: افراد بــا کار داوطلبانه در جامعه 
مقبولیت پیــدا می کنند و بــه فعالیت 
مشغول می شوند و توانمند خواهند شد. 
وی افزود: هرچه افراد از ســنین پایین 
تر به کارهــای داوطلبانه روی بیاورند 
می توانند هوش اجتماعی و معنوی خود 
را پــرورش دهنــد و در جامعه و زندگی 
شخصی فرد موفق تری شوند. چه بسا 
افرادی هســتند که از نظر تحصیالت 
موفق هستند اما از نظر هوش اجتماعی 
از رشــد کافــی برخوردار نیســتند اما 
تحقیقات نشــان داده است افرادی که 
از ســنین پایین به کارهــای داوطلبانه 

مشغول می شــوند از هوش اجتماعی 
باالتــری برخــوردار خواهنــد بــود. 
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان مشارکت را در دو سطح سنتی 
و مدرن تعریــف و تصریح کرد: توصیه 
می شــود افرادی که می خواهند به کار 
داوطلبانــه روی بیاورنــد حتما با یکی 
از زبان های بین المللی آشــنا شــوند تا 
بتوانند در سطح بین المللی هم مشارکت 
داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه فواید 
مشارکت باید بر هزینه آن فزونی داشته 
باشــد گفت: موضوع مشارکت هم باید 
مورد عالقه افراد جویای کار داوطلبانه 
باشد و نباید احساس تهدیدی از فعالیت 
کار داوطلبانه شان داشته باشند. هاشمی 
اشاره ای هم به تشکل ها و سازمان های 
مردم نهاد به عنوان هســته های تجمع 
یافتــه فعالیت های داوطلبانه داشــت 
و ابــراز کرد: چالش های تشــکل ها را 
می توان در موانــع حقوقی و تمرکز در 
شــهرهای بزرگ دانست. کم توجهی 
به نقش بالقوه تشــکل ها و وابستگی از 
آسیب های تشکل هاست و شهروندان 
هنوز آشنایی کافی با کارکردهای موثر 

سازمان های غیردولتی ندارند. 
سرپرســت جمعیت هــالل احمر 
اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت کار 
داوطلبانه گفت: چرخه مدیریت بحران 
در هــر جامعه ای با کاهــش، آمادگی 
پاســخ و بازســازی تعریف می شود و 
مشــارکت افــراد را می طلبد. هرکس 
در هــر جایگاهی می توانــد اندکی از 
توانمندی های خود را به کار داوطلبانه 
تخصیص دهد و زیرساخت های توسعه 

پایدار در جامعه را فراهم کند. 
گفتنی اســت؛ در همایش »مهر بی 
منت« که با همت اداره مشــارکت های 
فرهنگی اجتماعی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان 
برگزار شد از رحمت اله آزاد و زینت آزاد 
از اعضای جمعیت هالل احمر اســتان 
مازنــدران که قصد دارند تــا جنوب را 
رکاب بزنند تا پیــام کار داوطلبانه را به 
گــوش جامعه برســانند تقدیر به عمل 

آمد. 

سرپرست جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

پاسخگویی 24 ساعته ارتباطات مردمی شهرداری؛ 
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ســید حمیدرضا ابطحی با اعالم بهره برداری 
و عملیاتی ســازی ســامانه جامع  منابع انسانی 
شــهرداری اصفهان گفــت: در دنیای مدیریت 
امروز ، یکی از مهمترین ســامانه های مورد نیاز 
در سازمان ها، ادارات و نهادها، در حوزه مدیریت 
منابع انســانی بوده که خــود به زیرمجموعه ها و 

زیرسیستم های متعددی تقسیم می شود.
 وی افــزود: ســازمان فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات شــهرداری اصفهــان بــه منظور 
پاسخگویی به نیازهای موجود در حوزه مدیریت 
اطالعــات منابــع انســانی، احــکام و حقوق و 
دســتمزد، بیمه و... اقدام به طراحی تولید سامانه 
جامع منابع انســانی)HR( بــه صورت داخلی و 
مبتنی بر شبکه)وب و شــبکه داخلی( نموده که 
این سامانه به طور مداوم بر اساس نیازهای اعالم 
شده از سوی حوزه های بهره بردار، به روز رسانی 

می گردد.
مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات شــهرداری اصفهان هــدف اصلی 
تولید این ســامانه را پیاده سازی و یکپارچه سازی 
ســرویس های منابع انسانی شــامل: تهیه انواع 
فرم ها و گزارش ها و تســهیل مدیریت یکپارچه 
اطالعــات و فرایندهای این حــوزه عنوان کرد 
و گفت:  این ســامانه شــامل زیر ســامانه های 
مدیریت اطالعــات پایه، مدیریــت اطالعات 
فردی، مدیریت اطالعات پرسنلی، تشکیالت و 
ساختار سازمانی، مدیریت احکام پرسنلی، حقوق 
و دســتمزد، بیمه تکمیلی، مدیریت کاربران و...  

است.
وی درخصــوص مدیریــت اطالعــات پایه 
توضیــح داد: در این بخش امکان حذف و اضافه 
و ویرایــش اطالعات پایه وجــود دارد که در هر 
قســمت  فرمی متناسب با آن طراحی و امکان به 
روز رسانی و اصالح اطالعات فراهم شده است. 
ابطحی  با اشــاره به مدیریت اطالعات فردی 
این سامانه یادآور شد:  محور سیستم های مرتبط 
با منابع انســانی فرد اســت کــه در این بخش 
اطالعات افراد مرتبط با سیســتم گردآوری شده 
و امکان اصالح، حذف و به روز رســانی اطالعات 

مرتبط با هر فرد وجود دارد. 
مدیرعامل ســازمان فاوا شهرداری اصفهان 
همچنیــن مدیریت اطالعات کارکنان را از دیگر 
امکانات این سامانه برشمرد و گفت: یکی دیگر از 
عناصر موثر در سامانه های منابع انسانی، مدیریت 
اطالعات کارکنان شاغل در شهرداری است که 
در این زیرســامانه، اطالعات مرتبط با کارکنان 

از جملــه: اطالعــات فردی، ابالغ هــا، احکام، 
مزایای رفاهــی، فیش های حقوقــی و معوقه، 
درخواســت های رفاهی، مرخصــی و ماموریت، 

تشویق تحصیلی، کلیه سوابق و... وجود دارد.
وی ضمن قدردانــی از زحمات حوزه معاونت 
نرم افزار  سازمان به جهت تولید سامانه، همچنین 
همکاری و همراهی همکاران حوزه های معاونت 
برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی و معاونت 
مالی، اقتصادی شهرداری، ابراز امیدواری کرد تا 
با اســتفاده از این ســامانه در شهرداری اصفهان 
و سایر شــهرداری های کشور، انجام خدمات در 
حوزه مدیریت منابع انســانی با ســرعت و دقت 

بیشتری انجام گیرد.
در ایــن راســتا معاون نــرم افزار ســازمان 
فاوا شــهرداری اصفهان نیز با اشــاره به ســایر 
ویژگی های این ســامانه، به بخش تشــکیالت 
و ساختار ســازمانی شــهرداری و سازمان های 
وابسته اشاره کرد که در دوره های مختلف ممکن 
اســت با تغییرات مواجه شــود. وی گفت: در نرم 
افزار تولیدی ســازمان فاوا، این بخش به صورت 
انعطــاف پذیــر و مبتنی بر قانون طراحی شــده 
که به نیازهای مرتبط با شــغل، پســت، سمت و 
واحدهای ســازمانی متناسب با چارت مصوب و 

در چهارچوب قانونی پاسخ می دهد. 
محمد صابری صدور احکام پرسنل بر اساس 
انواع قوانین و احکام استخدامی در کمترین زمان 
ممکن را از ویژگی های دیگر این سامانه برشمرد 
و با بیان توضیحاتی در خصوص محاسبه حقوق 
کارکنان بیان کرد:  در بخش حقوق و دســتمزد 
این ســامانه فرمول ها و قوانین محاســبه حقوق 
و دســتمزد و معوقه، قابل تنظیم و اصالح بوده و 
محاسبه حقوقودســتمزدومعوقه برای هر یک از 

کارکنان انجام می شود.
معاون نرم افزار سازمان فاوا در پایان، مدیریت 
کاربــران، بیمه تکمیلی کارکنان و زیرسیســتم 
کارانه را از دیگر بخش های این ســامانه معرفی 
کرد و اظهار داشــت: با توجه به تولید این سامانه 
توســط کارشناســان و متخصصان نــرم افزار 
ســازمان فاوا شهرداری اصفهان و بهره گیری از 
تجارب و فرایندهای مدیران و متخصصان منابع 
انسانی در شــهرداری، امکان تغییر و توسعه این 
سامانه بر اســاس نیاز آتی شهرداری در کمترین 

زمان ممکن میسر خواهد بود.
شایان ذکر است این سامانه به صورت داخلی، 
توســط ســازمان فناوری اطالعات و ارتاباطات 

شهرداری اصفهان تولید شده است.

مدیــر نگهداری  وتعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان با 
اعالم پایان تعمیرات اساســی مجتمع بنزین سازی این شرکت 
گفت: از آنجایي که این مجتمع براي نخســتین بار مورد تعمیرات 
اساســي قرار مي گرفت و ممکن بود به دالیلي همچون شــرایط 
اســتقرار، ارتفاع و فشردگي تجهیزات،  کار را با چالشهایي روبرو 

کند زمان انجام تعمیرات به سختي قابل برآورد بود.

علیرضــا قزوینی زاده   با بیان اینکه  برودت هوا در مدت انجام 
تعمیرات، گاهي به 7 درجه منهاي صفر مي رسید، افزود: از دالیل 
دیگــر افزایش زمان پیش بیني، مي تــوان به عدم امکان تامین 
تجهیزات و اجناس مورد  نظر تعمیرات اساســي، نیاز به اســتفاده 
از ابزار آالت و و ســایل تعمیراتي و تامین آن از پاالیشــگاه هاي 
دیگر  اشــاره کرد. ضمن اینکه با توجه به نصب برخي تجهیزات 

در ارتفاع، احتمال ریســک و  اتالف زمان بیشتري  براي تعمیرات 
  NHT انتظار مي رفت.  با این وجود علیرغم پیش بیني ها، واحد
که تعمیرات اساســي آن 22 روز تخمین زده شــده بود با  9 روز، 
واحــدCCR که 2۴ روز پیش بیني شــده بود با ۴/۵ روز و واحد 
آیزومریزاســیون که 22 روز پیش بیني شده بود با 1/۵ روز  صرفه 

جویي در زمان، در مدار سرویس قرار گرفتند.

ارتباطــات  اداره  رئیــس 
مردمی 137 شهرداری اصفهان 
گفــت: ایــن اداره بــه عنوان 
مرجع پیوندمردم با شــهرداری 
اصفهان، در تمام ایام ســال به 
صورت 2۴ ساعته حتی روزهای 
تعطیل، با شــعار " پاسخگوی 
همیشه بیدار" فعالیت می کند 
و با اطالعات کامل پاسخگوی 
شهروندان عزیز در بخش های 

مختلف است.  
به گــزارش خبرنــگار جام 
جم  اصفهان، حامد ســحاریان 

در جریان بازدید خبرنــگاران از اداره ارتباطات 
مردمی 137 شهرداری اصفهان در قالب چهل 
و پنجمین برنامه خبری " سه شنبه ها با رسانه" 
گفت: بیشــترین تماس های شهروندان با اداره 
ارتباطات مردمی 137 از ســاعت 7.۵ صبح تا 
1۴ بعدازظهر اســت اما در مواقع بحرانی مانند 
بارندگی هــا، باد و طوفان و یا شــرایط ویژه ای 
مانند ایام نوروز تعداد تماس های مردم با شماره 
137 بیشــتر بوده و ما نیز با پرسنل بیشتری به 
صورت 2۴ ساعته پاسخگوی تلفنی شهروندان 

عزیز هستیم.
وی ادامــه داد: در حال حاضر 30 نفر نیروی 
آموزش دیده در ســه شیفت پاسخگوی تماس 
شهروندان هستند اما در شرایط ویژه و بحرانی، 
به علت افزایش حجم تماس های مردمی به این 
تعداد افزوده خواهد شد تا پاسخگویی به بهترین 

شکل ممکن انجام شود.   
وی با اشــاره به واحد بازخورد اداره ارتباطات 
مردمــی 137، تصریح کــرد: در این واحد تمام 
تماس های مــردم پیگیری و پس از ارســال 
جوابیه منطقه، نتیجه نهایی به شهروند تماس 
گیرنده، اعالم می شود. همچنین میزان رضایت 
شهروندان، بررسی شــده و بازخوردها گرفته 

می شود.   
رئیس اداره ارتباطات مردمی 137 شهرداری 
اصفهــان با بیان اینکه در ایــن اداره دو بخش 
پاسخگویی به شهروندان وجود دارد، افزود: یکی 
از این بخش ها مربوط به تماس هایی است که 
به اطالع رسانی، مشاوره و پاسخگویی در حوزه 
مدیریت شــهری و شهرداری اصفهان مربوط 
می شــود و ۴2 درصد پیام ها را شامل می شود. 
بخــش دیگر که در حــدود ۵8 درصد پیام ها را 
شامل می شود، پیام هایی است که نیاز به زمان 
بیشــتر برای حل مشــکل دارند. در این مورد، 
مناطق یا سازمان های شهرداری مهلتی ۵ روزه 
دارند تا به این اداره جواب بدهند و اداره با شهروند 
تماس گرفته و جواب منطقه یا سازمان را اعالم 
می کند. در ادامــه هم 137، جویای اقدام انجام 
شده از سوی آن ســازمان یا منطقه می شود تا 
بداند آیا جوابیه و یــا اقدام منطقه، مورد قبول و 

رضایت شهروندان بوده است یا خیر.

درصــدی   90 رضایتمنــدی 
شهروندان

وی با بیان اینکه میزان رضایت شهروندان 
از 137 طبق آمار اخذ شــده از شهرداری بیش از 
90 درصد اســت، اضافه کرد: تعهد و وظیفه این 
اداره، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه است. در 
خصوص مواردی که دارای فوریت است مانند 
اعالم شهروندان در خصوص آبگرفتگی معابر، 
آسیب درختان، تصادف در معابر و ریختن خرده 
شیشه و ضایعات ناشی از تصادف، هدررفت آب 
و ... تعهــد داریم این موارد را در کوتاه ترین زمان 
ممکن به نتیجه رسانده و رفع کنیم. سایر موارد 
درخواست های شــهروندان مانند درخواست 
روکش آســفالت، درخواســت احداث پل عابر 
پیاده، روشــنایی های بوستان ها و ... به مناطق 
اطــالع داده و به شــهروند اعالم می کنیم با در 

دســت داشتن مدارک به قســمت مربوطه در 
شهرداری مراجعه کنند.البته این موارد نیز ثبت 
و پیگیری شده و سعی می شود تا حصول نتیجه 

دنبال شود.
سحاریان گفت: در بســیاری از موارد مانند 
آلودگی هوا یا شیوع آنفلوآنزا، شهروندان حتی در 
خصوص تعطیل بودن یا تعطیل نبودن مدارس 
هم که به شهرداری ارتباطی ندارد، با 137 تماس 
می گیرند. در زمان نوروز هم اطالع رسانی های 
زیادی از جمله اطالعات هتل ها، ســاعات کار 
مراکز گردشــگری و ... و بسیاری از مواردی که 
مســافران در سفر خود به آن نیاز دارند، در اختیار 

گردشگران قرار می گیرد. 

پیگیری های ویژه 
وی اضافه کرد: واحد دیگری نیز در این اداره 
بــا نام واحد پیگیری های ویــژه وجود دارد تا در 
صورتی که یک بخش شهرداری در خصوص 
درخواست شهروند، سهل انگاری کرد، موضوع 
را به صورت ویژه پیگیری کند و یک نفر تا زمان 
حصول نتیجه در واحد پیگیری، مســئول ویژه 

پیگیری می شود.
رئیس اداره ارتباطات مردمی 137 شهرداری 
اصفهان با اشاره به بخش تحلیل و آمار  این اداره، 
گفت: این بخش به صــورت ماهیانه، فصلی، 
شش ماهه و یکساله به صورت جامع و تحلیلی 
گزارش هایی برای اعضای شــورای شــهر و 
مدیران شــهری ارائه می دهدتا خواسته های 
شــهروندان و موضوعات آن ها مــورد توجه 
مدیــران برای تصمیم گیــری، برنامه ریزی و 

بودجه ریزی ها قرار گیرد.

پل میان مردم و شهرداری
سحاریان با بیان اینکه این اداره پل ارتباطی 
میان مردم و شهرداری است، اضافه کرد: عالوه 
بر شماره 137 که در اختیار شهروندان قرار دارد 
دو سامانه پیامکی و همچنین سامانه پیام صوتی 
پیام شهروند فعال اســت که شهروند با شماره 
گیری عدد ســه بعد از شماره گیری تلفن 137 
می تواند پیام خود را به صورت صوتی قرار دهد. 
این دو راه برای ارتباط مســتقیم شهروندان با 

شهردار اصفهان نیز در نظر گرفته شده است.  
وی افزود: در طول سال مباحث ویژه ای برای 
کمک به بخش های دیگر شهرداری وجود دارد 
که از طریق این اداره پیگیری و به شــهروندان 
اطالع داده می شود. به طور مثال موضوع حذف 
قبوض کاغذی نوســازی و عــوارض خودرو 
و کســب و پیشه شــهرداری از طریق 137 به 
شهروندان اطالع رســانی و راهنمایی شد و در 
تماس ها به شــهروندان اعالم می شد که برای 
کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از آســیب به 
محیط زیســت می توانند اطالعات و شــماره 
تلفــن همراه خود را به صــورت تماس با تلفن 
137 یا ارســال شــماره شناسایی ملک خود به 
سامانه پیامکی 20000137 اعالم کنندتا قبض 

کاغذی آنها حذف شود.
رئیس اداره ارتباطات مردمی 137 شهرداری 
اصفهان گفت: در ایــام نوروز در حدود 20 هزار 
تماس از سوی مســافران و گردشگران با 137 

گرفته می شــود کــه ما موظف 
به پاســخگویی کامل به آن ها 
هستیم تا گردشگران ایام خوشی 

را در اصفهان داشته باشند.

اســتقبال شهروندان 
از اطــالع گزارش هــای 

هدررفت آب
وی تاکید کرد: ســال گذشته 
که با بحــران کم آبــی مواجه 
بودیم کمپینی در این خصوص 
تشکیل شد تا هر کجا شهروندان 
بــا هدررفت آب مواجه شــدند 
مســتقیما با 137 تماس بگیرند، به همین دلیل 
بســیاری از تماس های گرفته شده با این اداره 
مشــمول همین موضوع هدررفت آب شد که 
گزارش های مفصلی نیــز در این خصوص به 
شورای شهر ارائه شــد. شهروندان هنوز هم از 
این موضوع استقبال می کنند و موضوع یکی از ۵ 
تماس اول شهروندان با این اداره، هدر رفت آب 

در سطح شهر است.

افزایش رضایتمنــدی از 137 به 
موازات افزایش میزان تماس ها

ســحاریان با بیان اینکه طی ۵ ســال اخیر 
تعــداد تماس ها با ایــن اداره 10 برابر افزایش 
داشــته اســت، گفت: این موضــوع پیام بدی 
ندارد زیرا نشــان می دهد شهروندان از تماس 
خود با این اداره بازخورد مناســب دریافت کرده 
و نتیجــه گرفته اند و به دلیل حس اعتماد ایجاد 
شده، مســایل خود را در تماس های بعدی هم 
اعالم کرده اند. به مــوازات افزایش تماس ها، 
حدود 70 تــا 80 درصد افزایش رضایتمندی و 
افزایش پاسخگویی توسط مناطق، معاونت ها و 
ســازمان های شهرداری را شاهد بوده ایم و این 

نکته بسیار مهمی است.  
وی با بیان اینکه بیشــتر تماس ها با 137 از 
ســوی خانم های خانه دار اســت، اضافه کرد: 
هر اپراتــور این اداره به طور معمــول و روزانه 
پاســخگوی 100 تا 1۵0 تماس از شهروندان 
بوده و در مجموع بیــن 1000 تا 1۵00 تماس 

را در 2۴ ساعت پاسخ می دهند.
وی افــزود: در ایــن اداره، چیزی به عنوان 
نمــی دانم یا ارتباطی به ما نــدارد وجود ندارد و 
کارمندان به هر نحوی که باشد راهنمایی های 
الزم را در خصوص موارد مختلف به شهروندان 
ارائه می دهند. حتی در مواردی که به شهرداری 
مرتبط نیســت، اطالعات تماس ســازمان یا 
دستگاه مربوطه را اعالم کرده و در اختیار شهروند 

قرار می دهند. 
رئیس اداره ارتباطات مردمی 137 شهرداری 
اصفهان گفت: سال گذشــته حدود 2۵0 هزار 
تماس و در 6 ماهه نخســت امسال نیز بیش از 
1۴0 هزار تماس از سوی شهروندان با این اداره 

گرفته شد. 
وی تاکید کرد: میانگین پاســخگویی این 
اداره در ســال گذشــته 93 درصــد و میانگین 
رضایتمندی شــهروندان نیــز 91 درصد بوده 
است.  ســحاریان افزود: ۴7 درصد کل پیام ها 
مربوط بــه حوزه خدمات شــهری، ۴2 درصد 
درخواســت اطالع رسانی در موارد مختلف اعم 
از برنامه های فرهنگی و ...، راهنمایی و مشاوره و 
مابقی مربوط به حوزه عمران، ترافیک، خدمات 

فرهنگی و ... است. 
وی اظهار داشــت: در مواقع الزم مانند ایام 
نوروز اپراتورهایی آشنا به زبان انگلیسی، عربی 
و یا ترکی هم مستقر می شوند تا تماس های این 

گروه از افراد هم بی پاسخ نماند.   
بــه گفته وی، منطقه 8 به دلیل تراکم باالی 
جمعیت، بیشترین حجم تماس های 137 را در 

بین مناطق به خود اختصاص داده است.

تعمیرات مجتمع بنزین سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان پایان یافت

پاسخگویی 24 ساعته ارتباطات مردمی شهرداری؛ 

پیگیری درخواست شهروندان تا حصول نتیجه
مشارکت افراد خالق ارزشمندترین نوع 

مشارکت به شمار می رود

شــهردار اصفهــان گفت: مشــارکت مردم در اداره شــهر منحصر به 
ســرمایه گذاری در حوزه هــای مادی نمی شــود و در همه عرصه های 
اجتماعی و فرهنگی توســعه یافته است، از همین رو مشارکت افراد خالق 

ارزشمندترین نوع مشارکت به شمار می رود.
به گــزارش جام جم اصفهان، قدرت اله نوروزی در هفتمین ایده کاپ 
شــهر اصفهان در قالب طرح »اصفهان 2020« با اشــاره به اینکه در این 
ایــده کاپ بیش از ۵00 ایده دانش آموزی مورد داوری قرار گرفت، اظهار 
کرد: هر ایده دارای خالقیتی برای حرکت به ســوی بهتر شــدن است و 

راهکاری برای برون رفت از مشــکالت شهر به همراه دارد.
وی ادامــه داد: برگزاری این ایده کاپ ها نمونه ای از مشــارکت مردم 
در اداره امور شــهر اســت. در این بین افرادی که صاحب نظر و خالقیت 

هســتند باید بیش از سایران در این حوزه مشارکت داشته باشند.
شــهردار اصفهان افزود:شــهر می تواند با ایده های ایده پردازان اداره 
شــود، ارائه ایده در حوزه های مختلــف ترافیکی، عمرانی، فرهنگی و .... 
نشــان دهنده اعتقاد برای اجرای آن است. ایده ها می تواند کیفیت زندگی 

در شهر را افزایش دهد.
وی با اشــاره به اینکه مشارکت مردم در اداره شهر منحصر به سرمایه 
گــذاری در حوزه های مادی نمی شــود و در همه عرصه های اجتماعی و 
فرهنگی توســعه یافته اســت، گفت: مشارکت افراد خالق ارزشمندترین 
نوع مشــارکت به شــمار می رود و ایده های خوب قطعا توسط مدیران در 

شهر اجرا می شود.
نوروزی افزود: دانش آموزانی که در این ایده کاپ مشــارکت کرده اند 
در آینده هم برای کشور و جهان طرح هایی خواهند داشت و قدم برداشتن 

در این راه از دانش آموزان، انســان های خالق و مثمرثمری می سازد.
وی اظهار کرد:امیدواریم، هر ســاله شــاهد این رویداد مهم باشیم تا 
خالقیت ها و استعدادها شــکوفا شود و بتواند جامعه را از توانمندی نهفته 
در بین جوانان و نوجوانان شــکوفا کند. دانش آموزانی که اکنون وارد این 
عرصه شــده اند محکم و استوار بایستندو اگر ایده آنها در داوری برگزیده 

نشد، مایوس نشوند.

میزبانی باغ ناژوان از دانش آموزان درجشن " میالد خورشید"
"میــالد خورشــید" توســط معاونت 
ورزشــی و تفریحــی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از 23 
تا 27 آذرماه ویــژه یلدا در باغ بانوان ناژوان 
برگزار می شود.به گزارش جام جم اصفهان 
مدیر باغ بانوان ناژوان وابســته به سازمان 
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان گفت: "میالد خورشــید" عنوان 
جشنی است که توســط معاونت ورزشی و 
تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان از 23 تا 27 آذرماه ساعت 
10 صبح ویژه یلدا در باغ بانوان ناژوان برگزار 

می شود.
زهره ابوالقاســمی اظهار داشــت: این 
برنامه ویژه عموم مدارس اســت که روزانه 
300 نفــر از دانش آمــوزان می توانند در آن 
شــرکت کنند.وی با بیان ۴ قســمت اصلی 
این برنامه ادامه داد: ســفره یلدا برای دانش 
آموزان مدارس آماده شــده که با کم ترین 
هزینه کنار آن قرار گرفته و عکس یادگاری 
بگیرند.مدیــر باغ بانوان ناژوان گفت: حافظ 
خوانی و فال حافظ به گونه ای طراحی شده 
که دانش آموزان با جایگاه فال آشــنا شوند 
و با گرفتن فال حافظ متناســب با سنشــان 

فال هایی از امید و عشق به آینده بگیرند.
ابوالقاســمی افــزود: برنامه شــاهنامه 
خوانی بــا هدف معرفی جایگاه شــاهنامه 
و قصه هــای آن و آشــنایی دانش آموزان با 
ضــرب المثل های فولکلــوری نیز از دیگر 

برنامه های این جشن است.
وی تصریــح کــرد: بخــش اصلی این 
برنامه تفریحی، آموزش بازی هفت سنگ و 
تشویق و ترغیب دانش آموزان به بازی های 
حرکتی اســت چون آن ها باید به بازی هایی 
که حالت جنبشی دارد به عنوان تفریح نگاه 

کنند.

برگزاری کارگاه تخصصی تایپو گرافی اسماء الحسنی 
در اصفهان

کارگاه تخصصی دو روزه تایپو گرافی اســماء الحســنی به مناســبت برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
ســاالنه حروف نگاری پوستر اســماء الحسنی همزمان با ۵ استان کشور با حضورهنرمندان مراکز استانی 

حوزه هنری در 21 و22 آذرماه در اصفهان برگزار می شود.
به گزارش جام جم اصفهان ، محســن ســلیمانی مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان اصفهان 
گفت: به مناسبت برگزاری شانزدهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی کارگاه های 
تخصصی دراین زمینه با همکاری مرکز هنرهای تجســمی حوزه هنری و اداره کل امور استانها و مجلس 

برگزار می شود.
وی افزود: در آستانه شانزدهمین نمایشگاه پوستر اسماء الحسنی، ساختمان مرکزی حوزه هنری استان 
اصفهان میزبان هنرمندان منتخب پنج اســتان چهارمحال و بختیاری، مرکزی، یزد، قم و فارس اســت و 
اســاتید این دوره اســتاد احمد عزیزپور و محسن سلیمانی هستند که به آموزش در حوزه طراحی حروف و 

تایپوگرافی و همچنین بازی با هندسه حروف و ... می پردازند.
وی ادامــه داد: در واقع آموزش هــای تخصصی این کارگاه منجر به تکمیــل اتودهای اولیه آثار این 

هنرمندان برای ارائه در نمایشگاه پوستر اسماء الحسنی می شود.
گفتنی اســت، کارگاه های تخصصی اسماء الحسنی در پنج استان کشور) اصفهان، خوزستان، کرمان، 

مازندران و کرمانشاه(  از تاریخ 21 تا 29 آذرماه برگزار خواهد شد.
شــانزدهمین نمایشگاه ســاالنه حروف نگاری پوستراسماء الحسنی ۴ تا 18 اردیبهشت سال 1399 با 

معرفی  برترین های طراحی و برپایی نمایشگاه آثارمنتخب این رویداد هنری برگزارخواهدشد.

نسخه الکترونیکی مقاالت اصفهان شناس 
فقید رونمایی شد

نســخه الکترونیکــی مجموعه مقاالت مرحوم دکتر لطف الــه هنرفر با حضور 
دوستداران او رونمایی شد.

دکتر لطف اله هنرفر تاریخ دان، اصفهان شناس، نویسنده و استاد دانشگاه در سال 
1298 هجری شمســی در محله قدیمی شیخ یوسف اصفهان دیده به جهان گشود 
و تحصیالت خود را در مکتب خانه امجدیه آغاز کرد و ســپس در دبســتان نوریه و 

حکیم نظامی و دبیرستان صارمیه ادامه تحصیل داد.
او در ســال 1316 موفق به دریافت دیپلم ممتاز از نخســتین دوره دانش سرای 
مقدماتی شــد و در سال 1320 از دانش ســرای عالی دانشگاه تهران به عنوان رتبه 

اول به درجه لیسانس در رشته تاریخ و جغرافیا دست یافت.
خدمات بی شــائبه مرحوم هنرفر مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان را بر آن داشت تا نسخه الکترونیکی 
مجموعه مقاالت وی را تهیه و در مراســمی با حضور دوســتداران او در کتابخانه 

مرکزی رونمایی کند.
مهدی کیوان اصفهان شناس و استاد تاریخ دانشگاه اصفهان در سخنان خود در 
این مراســم، مرحوم هنرفر را متعلق به نســلی دانست که قدم در راه تجدد برداشت 
و جای او در مرز میان ســنت و مدرنیته بود، به همین دلیل مرحوم هنرفر شایســته 

ستایش است.
به گفته وی، او از نظر گفتار و رفتار انســانی مدرن ولی از نظر تفکر مردی سنتی 

بود و در پندار بیشتر گرایش به سنت داشت. 
کیــوان مشــکالت جامعه امــروز را مربــوط بــه روشــنفکران، متجددان، 
تحصیل کردگان و دانشــگاهیان و ارباب مناصب دانست و تأکید کرد که مسئوالن 

باید پای سخنان و درددل پژوهشگران و دلسوزان بنشینند.
این اســتاد دانشگاه مشکل امروز جامعه را غیبت فکر در اعمال و رفتار ما دانست 
و اظهار داشــت: دیگر اثری از زبان انتقال فکر در بین رجال سیاسی و دانشگاهیان 

ما به چشم نمی خورد.
کیوان با بیان اینکه متأســفانه ادبیات ما نوســتالژیک و تمامًا در حسرت گذشته 
اســت و نه برای حال دســتاوردی دارد و نه برای آینده، ادامه داد: درست است که به 
ســعدی، حافظ و فردوســی افتخار می کنیم اما چرا در شعر امروز کسی باالتر از آنها 

پیدا نشده است؟
این اصفهان شــناس بــا انتقاد از اینکه در اصفهان بســیار مدعی بهترین بودن 
هســتیم، تأکید کرد که فرهنگ ایرانی در خود مانده است و باید دست از خودفریبی 
و خودســتایی برداریم و با حفظ گذشــته با تجدد آشــتی کنیم، در حالی که با تجدد 

قهریم و از آن می ترسیم.
کیوان با بیان اینکه ملتی که به آثار تاریخی خود نیندیشــد ماندنی نیست، گفت: 
دکتر هنرفر یکی از افرادی بود که برای مرمت آثار تاریخی اصفهان به مســئوالن 
وقت نامه نوشت که قدم بسیار بزرگی بود و به همین دلیل او را انسان مدرنی می دانم. 

حفظ آثار تاریخی جزو تجددخواهی است نه ماندن در گذشته. 
این استاد دانشگاه، هویت را یکی از عوامل سالمت نفس و روان دانست و تصریح 
کرد: اصفهانی بودن افتخار است اما متأسفانه هویت ما برای جوانان ناشناخته باقی 
مانده و این در حالی اســت که مدنیت در ایران از اصفهان ریشــه گرفته و اصفهان 

واقعًا در تمدن خاورمیانه شرکت فعال داشته است.
کیــوان با بیان اینکه برخی تجدد و مدرنیته را می کوبند در حالی که خود از تمام 
ابزار مدرن در زندگی روزمره اســتفاده می کنند، اضافه کرد: علت ایجاد روشنفکری 
در اروپا اقتصادی بود که نتیجه آن ظهور افرادی مانند رامبرانت، روســو و ولتر بود. 
پس کســانی که عصر روشنگری را به وجود آوردند ابتدا شرایط اقتصادی را فراهم 
کردند. این پدیده در کشــور ما در دوره صفویه در حال شــکل گیری بود اما استبداد 

جلوی آن را گرفت.
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فعالیت معدنی ها و فوالدی ها در کنار یکدیگر 
مقدس است

صنعــت و معــدن از دیرباز دو بخش جایی ناپذیر اقتصاد ایران به شــما می روند که ارزش آفرینی 
بسیاری را برای جامعه به ارمغان می آورند. این بخش ها،در حال حاضر بیش از گذشته به تعامل و دور 
اندیشی نیاز دارند تا بتوانند بر اساس برنامه راهبردی خودشان مسیر توسعه و ترقی را طی نمایند. اما 
عدول از این برنامه ها و مسائل حاشیه ای چندی است که گریبانگر این بخش ها شده است. به منظور 
بررسی کم و کیف این موضوع گفتگویی با مهندس مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران 

در دفتر ایشــان انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد :
مهندس اکبریان گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان به نخستین تولید کننده فوالد کشور جایگاه 
ویژه ای نزد مردم ایران دارد و ســنگ آهن در این شــرکت به دلیل شیوه تولید آن که کوره بلند است 

از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
تعامل و هم افزایی؛ حلقه مفقوده دو بخش صنعت و معدن

وی افزود : تعامل و هم افزایی حلقه مفقوده ای اســت که از همان ابتدا می توانســت وصل کننده 
این دو تشکل بزرگ باشد که متاسفانه نادیده گرفته شد.

رئیس انجمن ســنگ آهن ایران ادامه داد : فوالدی ها و معدنی ها هر دو بردار،دوســت و مهمتر از 
همه هموطن هستند که برای رشد و شکوفایی کشور تالش می کنند. به جای واگرایی و دور شدن از 

یکدیگر می توانند در کنار همدیگر با تالش مضاعف به رونق تولید کشــور کمک نمایند.
تشکیل شورای آهن و فوالد در راستای همکاری موثر

مهندس اکبریان در پاســخ به این ســوال که راهکار شــما برای برقراری ارتباط دو ســویه بین 
فوالدی ها و معدنی ها چیست،چنین گفت : چند سال گذشته انجمن سنگ آهن ایران،پیشنهاد ایجاد 
تشــکلی را تحت عنوان شــورای آهن و فوالد با حضور تولید کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان 
آن و ضلع ســوم ایمیدور به عنوان بخش خصوصی ارائه نمود تا از این طریق با برگزاری نشست های 
دوره ای، تامین مواد اولیه از سوی معادن و مصرف آن از سوی صنایع فوالدی بررسی شود و این دو 
گروه با درک مشــترک از شرایط یکدیگر و همکاری موثر در راستای تحقق اهداف تالش کنند. این 
شورا هم اکنون در حال شکل گیری است و می تواند تعامالت بسیار خوبی را بین بخش ها ایجاد نماید.
معدنی ها تخصص خودشــان را دارند و بخش فوالد نیز دانش و تجربه خاص خودش را می طلبد

وی اظهار داشــت : معدنی ها تخصص خودشــان را دارند و بخش فوالد نیز دانش و تجربه خاص 
خودش را می طلبد. هر یک از این بخش ها با فعالیت تخصصی و مطابق با نقشه راه خودشان است که 
می توانند موفق باشــند، دور شدن از تخصص هاست که مشکالت امروزی را ایجاد کرده است. بنده 
مخالف هســتم بخش معدن به فکر تکمیل زنجیره خودش باشــد و فوالدی ها نیز به دنبال در اختیار 

گرفتن پهنه های معدنی باشند.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران ضمن اشاره به اینکه معدنی ها باید به دنبال نقشه راهبردی معدن 
و صنایع معدنی و فوالدی نیز باید به دنبال طرح جامع فوالد باشــند، افزود : در بخش معدن به دلیل 
گســتردگی فعالیت ها هنوز جای کار بسیاری وجود دارد،درحوزه فوالد نیز برای تنوع بخشی به سبد 
محصوالت و بهره گیری از تکنولوژی های نوین دنیایی از کار وجود دارد که اندیشــه و توان خاصی 
را می طلبد،چه نیکوســت که هر بخشی مســیر خود را در پیش گرفته و بدان سو برای رشد و توسعه 

جامعه تالش نماید.
کاربرد مکانیسم های دستوری مقطعی است، نه همیشگی

این مقام مسئول بیان کرد : اگر همه به این مهم مقید باشند که قیمت ها در بازار نوسان دارد و سود 
و ضرر حاصله در بین همه به صورت عادالنه تقســیم شــود و کل زنجیره از آن منتفع شوند،ناراحتی 
ایجاد نمی شود. باید به ماهیت بازار و عرضه و تقاضا باز گردیم،مکانیسم های دستوری ممکن است 

تا زمانی کاربرد داشته باشد اما همیشگی نیست.
توافق سر میز مذاکره

مهندس اکبریان خاطر نشــان کرد : حاضر هســتیم برای نمونه توافق هایی جهت تامین سنگ 
آهن و گندله داشــته باشــیم تا سایر بخش ها شاهد باشــند معدنی ها و فوالدی ها ، سر میز مذاکره به 
راحتی موضوعی که این روزها در محافل از آن بســیار یاد می شود را چگونه به آسانی حل می نمایند. 
وی اضافه کرد : در آینده با کمبود سنگ آهن به عنوان یک ماده اولیه استراتژیک مواجه خواهیم 
بود. در این زمینه حالت های مختلفی وجود دارد. اول اینکه بخش معدن منفعل باشد و مانند یک انبار 
از مواد اولیه بدون آینده نگری استفاده شود،مسلم است که روزی این ذخیره به پایان می رسد. بخش 
فوالد نیز به دنبال تولید ۵۵ میلیون تن فوالد اســت و ماده اولیه نیاز دارد. مشــخص است که این دو 
بخش نمی توانند بدون پشتیبانی یکدیگر موفق باشند.آیا قرار است اکتشاف جدیدی صورت نگیرد؟ 
فوالدی می گویند در سال 9۴ گفته شده 2 میلیارد و 800 میلیون تن ذخیره قطعی سنگ آهن کشور 
اســت و ما ۵00 میلیون تن آن را مصرف کردیم ، 2 میلیارد و 300 میلیون تن آن باقی مانده اســت که 

حدود 10 سال دیگر به پایان می رسد.
تنها 7 درصد از مساحت کل کشور را اسکن کردیم

مهندس اکبریان گفت : اکتشافات باید به صورت کامل و در عمق انجام گیرد تا نتایج موثر و قابل 
قبولی را شاهد باشیم. ما تنها 7 درصد از مساحت کل کشور را اسکن کردیم و 93 درصد آن باقی مانده 

اســت که می توان با یک برنامه ریزی مطلوب بهترین بهره برداری را از آن داشت.
رئیس انجمن ســنگ آهن ایران بیان کرد : بخشی از ۵۵ میلیون تن فوالد توجیه فنی و اقتصادی 
دارد اما بخشــی از آن فوالدی سیاســی است که ســهم مواد اولیه کارخانه هایی همچون ذوب آهن 

اصفهان را تصاحب می کند و این خوشایند نیست.
وی تصریح کرد : بورس به عنوان ابزار شفافیت در این زمینه بسیار راهگشاست و لذا قیمت گذاری 

دســتوری جایگاهی ندارد. از طریق می توان مواد اولیه را برای استفاده با شرایط بازار عرضه نمود.
این مقام مســئول گفت : عنوان می شــود ذوب آهن اصفهان از نیروی انســانی،انرژی و سنگ 
آهن ارزان اســتفاده می کند. در خصوص معادن نیز چنین تفکری وجود دارد،در صورتی این دیدگاه 
صحیح نیست و هر یک از این پارامترها با توجه به شرایط تحریم کنونی و همچنین مسائل اجتماعی 

پیچیدگی های خاص خودش را دارد.
فعالیت معدنی ها و فوالدی ها در کنار یکدیگر ارزشمند و مقدس است

مهندس اکبریان افزود : هزینه بسیار زیادی برای شناسایی محدوده و اخذ پروانه اکتشاف صورت 
می گیرد. از هر 100 پروانه اکتشاف،  10 مورد آن به گواهی کشف منجر می شود و از این تعداد حدود 
دو مــورد نتیجه می دهد که آخرین باقــی مانده مورد توجه همگان قرار می گیرد و این را در نظر نمی 
گیرند که این بخش چه مشقت هایی برای تنها معدن باقی مانده تحمل کرده است. فعالیت معدنی ها 
و فوالدی ها در کنار یکدیگر ارزشمند و مقدس است و هر دو برای تالش بیشتر و برنامه های توسعه 

ای حق دارند.
رئیس انجمن ســنگ آهن ایران در پاسخ به ســوال که آیا بازدیدی از ذوب آهن اصفهان داشتید 
گفت : حدود هشــت ســال پیش بازدیدی از ذوب آهن داشتم،قطعًا تاکنون تغییراتی بسیاری در این 
مجموعه ایجاده شده و مناسب است که مجدد نیز از این شرکت مادر صنعتی بازدیدی داشته باشیم.

خداداد غریــب پور معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
در غرفــه فــوالد مبارکه در 
نمایشگاه ایران متافو در پاسخ 
به نگاه معاونت صنعت، معدن و 
تجارت به توسعه فوالد مبارکه 
اظهار داشت: نگاه ما به شرکت 
فوالد مبارکه همسو با توسعه 
است.بر این اعتقاد هستیم که 
هم طرح نورد گــرم2  فوالد 
مبارکــه باید اجرا شــود و هم 
اینکه فوالد مبارکه طرح های 
توسعه فوالد هرمزگان و فوالد 
چابهــار را نیز در دســتور کار 
خود قراردهــد. فوالدمبارکه 
از واحدهــای بزرگی اســت 
کــه دانش فنی زیــادی را در 
مجموعه مهندسی خود جای 
داده و همیــن عامــل باعث 
شــده تــا فوالدمبارکه نقش 

تکنولوژیکی هم ایفا نماید.
معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت افزود: عالوه بر آن 
ما پیگیر هستیم ، فوالدمبارکه 
بــه معدن وصل شــود یعنی 
فوالدمبارکه واحدهای بزرگ 
تولیــد کنســانتره وگندله را 

خریــداری نموده و به زنجیره 
تولید خــود اضافــه نموده و 
شعار از ســنگ تا رنگ خود را 
مدیریت و مالکیت کند. ما در 
فوالد مبارکه همانگونه که به 
دنبال تامیــن پایدار مواداولیه 
هستیم ، به دنبال توسعه نورد 
این شرکت هم هستیم،  اینکه 
تولید محصوالت پایین دستی 
فوالدمبارکه که محصوالت با 
ارزشی هم هست، در زنجیره 

تولید این شرکت کامل شود.
غریــب پــور با اشــاره به 
اینکــه فوالد مبارکــه برای 
پاســخگویی صنایــع پایین 

دســتی خــود و افزایــش 
اشــتغالزایی  نیاز به راه اندازی 
نــورد گــرم 2 دارد، تصریح 
کرد: پر واضح اســت که این 
راه انــدازی با مشــکالت و 
موانعی نیز همراه است ، اما ما 
در وزارت صمــت از این طرح 
حمایت خواهیم کــرد. ما در 
تامین موارد مالی، موارد فنی 
و تکنولوژی، پیشــبرد مراحل 
اجرایــی پــروژه و حمایــت 
ســهام داری به فوالدمبارکه 
کمک می کنیــم و بر این باور 
هســتیم که این حمایت ها و 
اراده فــوالد مبارکــه در کنار 

هم باعث خواهد شــد، طرح 
نوردگرم2  اجرا شود.

رئیــس هیئــت عامــل 
ایمیــدرو خاطرنشــان کرد: 
تکمیل نورد گرم 2 ، عالوه بر 
بی نیازی کشــور به ورق های 
جدید و جلوگیــری از خروج 
ارز از کشــور، موجب خواهد 
شــد ظرفیت  سه میلیون تنی 
معطــل تولیــد در میان خط  
فوالدمبارکه نیــز کامل و به 

محصول نهایی تبدیل شود.
غریب پور در تصریح کمک 
به صنایع پایین دســتی با راه 
اندازی خط نوردگرم2 افزود: 
فوالدمبارکه یک صنعت مادر 
است و با تامین نیازهای صنایع 
وابسته، موجب رونق تولید در 
کشور میشــود. با راه اندازی و 
تکمیل این پــروژه، عالوه بر 
اینکــه صنابع پایین دســتی 
نیز منتفع خواهند شــد، رونق 
تولید، کــه منطبق بر منویات 
مقام معظم رهبری نیز هست، 
محقق میشود. عالوه بر این، 
نقش تکنولوژیکی این پروژه 
با دانش فنی موجود در فوالد 

مبارکه نیز قابل تامل است.

حجت االســالم محمد رضا میرتاج الدینی مشاور قائم مقام صدا 
و ســیما در بازدید از غرفه ذوب آهن در دهمین کنفرانس ملی ســازه 
و فوالد گفت: نیاز اســت نســل جدید قطار پرسرعت در کشور به کار 
گرفته شود و خوشحالیم که کارشناسان و مجموعه ذوب آهن با تولید 
انواع ریل به ویژه ریل قطارهای پرسرعت ، نیاز حمل و نقل کشور به 

این محصول استراتژیک را برطرف نموده است .
وی صــادرات محصوالت نهایی را سیاســتگذاری ارزشــمند 
جمهوری اســالمی دانســت و افزود : متاسفانه صادرات مواد اولیه و 
خام فروشی مواد مورد نیاز شرکت ها و صنعت داخلی به اقتصاد کشور 

لطمه های جبران ناپذیری وارد می کند .

مشــاور قائم مقام صدا و ســیما تاکید کرد: بــرای رونق تولید و 
شکوفایی اقتصاد کشور باید از خام فروشی جلوگیری شود و صادرات 
محصوالت نهایــی با ارزش افزوده باال در دســتور کار قرار گیرد تا 
شرکت های داخلی دچار بحران نشوند و بتوانند از تمام ظرفیت های 

تولیدی استفاده کنند.

معاون وزیر صمت: رفع ظرفیت معطل تولید 
در فوالدمبارکه با نورد گرم 2

استان اصفهان ۶00 هزار بی سواد دارد

معاون  ســواد آموزی آموزش  و پرورش اســتان اصفهان، گفت: در مجموع در 
اســتان اصفهان حدود 600 هزار نفر بی سواد داریم که در بازه سنی شش  تا 100 

سال هستند و این  سنین جامعه هدف سواد آموزی  نیستند.
بهمــن  امید قائمی  در گفت وگــو  با خبرنگار   جام جــم اصفهان در خصوص 
 اســتخدام معلمان  حق التدریس  و آموزشــیاران نهضت  ســواد  آموزی  در استان 
اصفهــان، اظهار کرد: آئین نامه  این  برنامه  در ســطح وزارت مطرح و  به اســتان 
اصفهان  هم ابالغ شــد؛ بیش از 327 نفر در اصفهان شرایط  جذب  به صورت حق 

 التدریس را دارند.
وی  تصریح کرد:  حدود 200 نفر  از  آموزش دهنده های  نهضت ســواد آموزی 
 شرایط استخدام را دارند، برای این افراد دوره های توانمندسازی، و مهارت آموزی 

در دستور کار است.
معاون  سواد آموزی آموزش  و  پرورش استان  اصفهان با  بیان اینکه  جامعه هدف 
 در ســواد آموزی  افراد  10  تا ۴9 سال هستند، افزود:   حدود 100 هزار نفر در سنین  
10 تا ۴9 ســال  در استان  اصفهان  هنوز بی سواد هستند  و در کل کشور این آمار به 

هشت میلیون  نفر می رسد.
وی تصریح کرد: در مجموع در اســتان اصفهان حدود 600 هزار نفر بی سواد 
داریم که در بازه ســنی شــش  تا 100 سال هستند و این  سنین جامعه هدف سواد 
آموزی  نیســتند.امید  قائمی  در خصوص  بی سوادی  اتباع خارجی ساکن اصفهان 
نیز اظهار کرد:  برای اتباع ســهمیه ای  وجود دارد و امســال حدود هزار نفر در دوره 
ســواد آموزی  و حدود 320 نفر در دوره انتقال  ســهمیه  داشتیم که صد درصد این 

افراد را برای سواد آموزی  جذب کردیم.

استفاده از تجربیات شهرداری اصفهان در پروژه های عمرانی تبریز 

شــهردار تبریز با بیان اینکه در اصفهان 
فعالیت هــای عمرانی خوبی انجام شــده و 
پروژه های بســیاری در حال انجام اســت، 
گفت: با وجود فضای سخت اقتصادی کشور 
ناشــی از شرایط تحریم و فشــار زیادی که 
بابــت این موضوع بر روی شــهرداری های 
کالنشــهرها وارد می شود، پروژه های شهر 
اصفهان به ویژه پروژه خط دو مترو به خوبی 

در حال اجراست.    
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شهرداری اصفهان، شهردار، رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر تبریز در جریان سفر به 
اصفهان از پروژه های مختلف شهر اصفهان 

بازدید کردند.  
شــهردار تبریز در حاشــیه بازدید از خط 
دو قطار شــهری اصفهان، اظهــار کرد: در 
راســتای بهره گیری از تجربیات شهرهای 
مختلف کشــور و شهر اصفهان، سفری را به 
اتفاق اعضای شــورای شهر تبریز و مدیران 
شــهری در دستور کار قرار دادیم تا از نزدیک 
در جریان اقدامات و پروژه های مختلف شهر 

اصفهان قرار بگیریم. 
ایرج شــهین  باهر تصریح کرد: اقدامات 
خوبی در شــهرهای ایران و اصفهان در حال 
انجام اســت و ما در شــهر تبریز می توانیم از 
این تجربیات به منظــور کاهش هزینه ها و 
افزایش بهره وری استفاده کنیم، این کسب 
تجربــه می تواند به عنوان یک راه کم هزینه 
و ارزان در همــه حوزه های تصمیم گیری و 

مدیریتی شهر تبریز مؤثر واقع شود.  
وی ادامــه داد: همچنین ایــن بازدیدها 
کمک می کند تــا اقدامــات عمرانی دیگر 

شهرها آسیب شناسی شود. 
وی اصفهان را شهری تمیز و زیبا خواند و 
تاکیــد کرد: به خوبی می دانیم که بابت حفظ 
چنین فضایی اقدامات بسیار دشواری در حال 
انجام است. از زحمات دکتر نوروزی شهردار 
سختکوش اصفهان و اعضای شورای شهر 
اصفهان تشکر می کنم زیرا نتیجه تصمیمات 
و تالش های این عزیزان اســت که امروز از 
هر جای ایران به این شــهر سفر می کنند، از 

شهر اصفهان لذت می برند.
تبادل اطالعــات عمرانی کالن 

شهرها 
عضو هیات رئیســه و سخنگوی شورای 
اســالمی شهر تبریز نیز در حاشیه این بازدید 
اظهار کرد: مشــابه متروی اصفهان متروی 
تبریز نیز در حال احداث اســت، با مشاهداتی 
کــه از پروژه خط دو قطار شــهری اصفهان 
به عمل آمد پیشــرفت های خوبی را در این 
پروژه دیدیم و تالش بســیار زیاد کارگران، 
مهندســان و کارشناسان این پروژه ستودنی 
اســت.     کریم صادق زاده تبریزی با اشــاره 
به پروژه در حال تکمیل مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان، تصریح کرد: این پروژه 
نیز یکی از پروژه های بی نظیری است که در 

سطح کشور در حال اجرا است.  
وی اضافــه کرد: الزم اســت هشــت 
کالنشهر کشور در خصوص مسائل مختلف 
به ویژه مســائل عمرانی با یکدیگر همکاری 
کنند زیرا هر میزان شهرهای زیباتر و آبادتری 
داشته باشیم مردم کشور در آسایش و آرامش 
بیشــتری قرار می گیرند. تبریز و اصفهان نیز 
بــا توجه به بودجه ای که بــرای پروژه های 

عمرانی شهرهای خود در نظر گرفته اند این 
اقدامات را به خوبی به پیش برده اند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر تبریز با 
بیان اینکــه در مدت اقامت خود در اصفهان 
شــاهد زیبایی این شهر نمونه در کشور بوده 
ایم، ادامه داد: این شــهر به ویژه در موضوع 
گردشگری از شهرهای منحصر به فرد کشور 
بوده و میدان نقش جهان این شهر همانطور 
که از نامش پیداســت نقش جهانی است که 
در دل این شــهر قرار گرفته اســت. در شهر 
تبریــز هم مانند اصفهان آثار منحصربفردی 
مانند مرکز گردشــگری ائل گلی وجود دارد 
که نشان از تمدن و فرهنگ این شهر دارد. 

صادق زاده تبریزی با بیان اینکه الزم است 
بابت تالش های صورت گرفته برای زیبایی 
شــهر اصفهان به مردم اصفهــان تبریک 
بگویم، افزود: آســفالت ریزی شهر اصفهان 
به خوبی انجام شــده، نهضت آسفالت ریزی 
در شهر تبریز هم در حال انجام است اما شهر 
اصفهان عالوه بر آسفالت ریزی خوبی که در 
خیابان هایش انجام داده دارای فضای ســبز 
خوبی نیز هســت و الزم است مردم این شهر 

قدر این فضای سبز بسیار خوب را بدانند. 
وی بــا بیــان اینکه مــردم تبریز عالقه 
بسیاری به شــهر اصفهان دارند، گفت: این 
عالقه نشــان دهنده پیوند عمیق میان مردم 
این دو شهر است، از مدیران شهری اصفهان 
هم دعوت شده تا از شهر تبریز بازدید به عمل 
بیاورند زیرا پروژه های خوبی در شــهر تبریز 
در حال انجام اســت، امیــدوارم اجرای این 
پروژه ها سبب خیر و برکت برای همشهریان 

عزیز هر دو شهر اصفهان و تبریز باشد.
عضو هیات رئیســه شورای شهر تبریز با 
بیان اینکه تبریز نیز مانند اصفهان از خط یک 
متروی خود بهره برداری کرده و خط دو را در 
دست احداث دارد، افزود: پیشرفت خوبی در 
خط دوی متروی تبریز وجود دارد اما نیاز است 
همــه در این خصوص کمک کنند زیرا مترو 
یکی از مهمترین مسائل هر شهری است که 
باعث به وجود آمدن محیط زیســت سالم و 

حمل و نقلی بسیار ایمن و پاک می شود.

آبرسانی ســیار به روســتاهای اصفهان 
کاهش یافت

معاون بهره برداری آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان گفت: تابستان 
امســال به 2۵۵ روستای این استان آبرسانی سیار شد که این آمار در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته کاهش داشته است .
کاظم جعفری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشــاره به کاهش عملیات آبرسانی 
سیار به روستاهای استان اصفهان در سال جاری، اظهار کرد: سال 97 به دلیل کمبود 
بارش و خشکســالی شمار روستاهایی که به آنها آبرسانی سیار می شد بیشتر بود اما 

امسال کمتر شده است.
 وی با بیان اینکه در ســال 97 به حدود 380 روســتا آبرســانی سیار شد، افزود: 

این آمار در برخی ماه ها کاهش و در برخی ماه ها به ویژه تابستان افزایش می یابد.
معاون بهره برداری آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان ادامه داد: از این 
380 روســتا که به آنها آبرسانی سیار شد 210 روستا تحت پوشش و 170 روستا غیر 

تحت پوشش بودند.
جعفری با اشاره به بارندگی های مطلوب بهار امسال و آبگیری چشمه ها، قنات و 
چاه ها در برخی روســتاها، گفت: تابستان امسال به 2۵۵ روستا آبرسانی سیار شد که 

از این شمار 132 روستا نیز تحت پوشش و 123 روستا در پوشش نیستند.
وی با بیان اینکه عملیات آبرسانی سیار در هشت ماهه نخست امسال در مقایسه 
با مدت مشابه روند کاهشی داشته است، اضافه کرد: آبان ماه امسال نیز به 19۴ روستا 

آبرسانی شد که از این شمار 60 روستا در اردستان و ۵3 روستا در نایین قرار دارد.
معاون بهره برداری آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با بیان اینکه آبرسانی 
ســیار به دو دلیل برای تامین شــرب انجام می شود، گفت: گاهی شرایط اضطراری 
مانند وقوع ســیل یا حوادث طبیعــی اتفاق می افتد که تا رفع شــرایط اضطراری، 
آبرسانی سیار می کنیم؛ بهار امسال در منطقه پادنا سمیرم پدیده سیل را داشتیم و به 
این دلیل آبرســانی شبکه مختل شده بود، چند روز از طریق آبرسانی سیار آب شرب 

مردم را تامین کردیم.
جعفری افزود: برخی روستاها نیز به دلیل پراکندگی، جمعیت کمتر از ۵0 خانوار، 
نداشــتن منابع محلی و نبود زیرساخت ها برای شــبکه گذاری و لوله کشی هزینه 
ســنگینی دارد و به نوعی هنوز در اولویت نیســتند که زیرساخت آبرسانی برای آنها 

ایجاد شود. از این رو به صورت سیار آب شرب آنها تامین می شود.
 وی با بیان اینکه عمده این روستاها در اردستان و شهرستان نایین موجود است، 
اظهار کرد: برای خدمات رسانی به برخی روستاها قبض صادر می شود که روستاهای 

تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان محسوب می شوند.
 معاون بهره برداری آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان افزود: موضوع 
تامین آب در برخی روســتاها نیز توسط شورای روستایی اداره می شود و هنوز تحت 

پوشش و خدمات رسانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان نیستند.
جعفری گفت: تاسیســات آبرســانی این روســتاها زیر نظر شورا است و ما برای 

آبرسانی سیار و گندزدایی و کلرزنی آب به آنها کمک می کنیم .
وی خاطرنشان کرد: این روستاها کوچک و اغلب دارای جمعیتی کم هستند که 
به دالیل مختلف تحت پوشــش شرکت آب و فاضالب استان قرار نگرفتند، یکی از 

دالیل عمده این مسئله نبود تمایل از جانب خود روستاییان بوده است.
معاون بهره برداری آب و فاضالب روستایی استان اصفهان افزود: از سوی دیگر 
در برخی روســتاها نیز باید زیرســاخت ها آماده شود تا تحت پوشش شبکه آبرسانی 

قرار گیرند.

کاهش زمان حضور آتش نشانان کاشان در محل وقوع حوادث
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری کاشــان گفت: 
مدت زمــان حضــور نیروهــای امداد و 
نجــات ایــن ســازمان در محــل وقوع 
حوادث در مقایســه با سال گذشته کاهش 

چشمگیری داشته است.
محمدمســعود چایچــی در گفت وگو 
با خبرنــگار ایمنا از کاشــان، اظهار کرد: 
میانگین زمان رســیدن نیروهای عملیاتی 
به محل وقوع سوانح درهشت ماه نخست 
ســال جــاری در ســوانح 37 ثانیه و در 

آتش سوزی ها 20 ثانیه بوده است که این 
زمان نســبت به مدت مشــابه نسبت سال 

گذشــته کاهش چشمگیری داشته است.
وی ادامــه داد: در ایــن مــدت 26 
مانور ایســتگاهی و دو مانور مشــترک با 
ســازمان های امدادی برگزار و 6۴7 مورد 
اســتقرار تیم های عملیاتی آتش نشانی و 

خدمات ایمنی اجرا شده است.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری کاشــان ادامه 
داد: بــرای کاهــش مدت زمــان حضور 

نیروهــای امــدادی و عملیاتــی به محل 
حادثه، اقداماتی نظیر نوسازی و بهسازی 
تجهیــزات و بــه روز رســانی تجهیزات 
gps خودروهای  الکترونیکــی ماننــد 

عملیاتی انجام شده است.
چایچی با اشــاره به  نصب و تعمیر 10 
شیر هیدرانت در مناطق پرخطر این شهر، 
تصریح کرد: در هشــت ماه نخســت سال 
جاری مدت زمان حوادث ۴2 هزار و 280 
دقیقه  و مدت زمان حریق 18 هزار و 233 

دقیقه بوده است.
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ویروس سین سیشیال تنفسی چیست؟

بعضــی از گیاهان به دلیل ویژگی های خاصــی که دارند، می توانند آلودگی هوا و 
عوارض ناشی از آن را کاهش دهند.

امروزه آلودگی هوا به یکی از مشکالت اصلی کالنشهرها تبدیل شده است؛ بعضی 
افراد به دلیل مشــکالت سالمت خود تصمیم می گیرند این روزها در منزل بمانند تا 
از تاثیرات مخرب آلودگی هوا در امان باشــند، اما متاســفانه هوای آلوده می تواند به 
داخل منزل نیز ســرایت کند. کمبود جریان هوا به خصوص در فصل زمستان باعث 
می شود این آلودگی در محیط بسته باقی بماند و برای افراد مشکالت تنفسی به وجود 
آورد. یکی از راهکارهای موثر جهت کاهش تاثیرات ناشــی از آلودگی هوا، نگهداری 

گیاهان در منزل است. در ادامه به معرفی بعضی از این گیاهان می پردازیم:
 گل داوودی

به نظر می رســد گل داوودی نخســتین جایگاه را درفهرست گیاهان مفید جهت 
تصفیه هوای منزل به خود اختصاص دهد؛ گل داوودی توانایی باالیی در جذب مواد 
آالینده دارد و می تواند ترکیبات ســمی مانند فرمالدئیــد، زایلن، بنزن و آمونیاک را 
از بین ببرد. این گیاه فقط به مدت 6 هفته گل دارد ودر زمانی که گل نداشــته باشــد، 

تاثیری  بر تصفیه هوا و کاهش آلودگی آن ندارد.
گیاه بامبو

بامبو گیاهی پرطرفدار در میان افراد اســت که در فضاهای داخلی و کم نور خوب 
رشــد می کند. این گیاه می تواند تاثیر آالینده هایی مانند بنزن و تری کلورواتیلن را از 
بین ببرد. بامبو نه تنها آلودگی هوا را کاهش می دهد، بلکه ذرات شیمیایی که بعضی 
وسایل درون خانه از خود متصاعد می کند نیز به خود جذب می کند. برای مثال مبلمان 
خانه ممکن اســت گاز فرمالدئید متصاعد کند؛ بنابراین بهتر اســت گیاه بامبو را کنار 
مبلمــان قرار دهید تا این ترکیب شــیمیایی را به خود جذب کند. عالوه بر این، بامبو 

رطوبت مورد نیاز فصل زمستان را نیز برای شما فراهم می کند.
گیاه سرخس

گیاه ســرخس بیشترین توانایی را در از بین بردن سم فرمالدئید، مونو اکسید کربن 
و زایلن دارد و می تواند به راحتی در طول یک ســاعت، ترکیبات سمی موجود در هوا 
را رفــع کنــد. خاک این گیاه نیز می تواند فلزات ســنگین موجود در هوا مانند جیوه و 
آرســنیک را به خود جذب کند. عالوه بر این، گیاه سرخس نقش موثری در مرطوب 

کردن محیط خانه داشته، اما به آبرسانی کافی نیاز دارد.

 Respiratory( سین سیشیال تنفســی 
Syncytial Virus(، یک ویروس بســیار 
مسری اســت که حداقل یکبار قبل از دو سالگی، 

دستگاه تنفسی کودکان را آلوده می کند. 
RSV شــایع ترین علت بیماری دســتگاه 
تنفســی در نوزادان بوده که ممکن اســت باعث 
ایجاد مشــکالت جدی در آن ها شود. عفونت های 
دســتگاه تنفسی فوقانی ناشــی از RSV گاه به 
ســمت سیستم تنفسی تحتانی پیشرفت کرده و به 
ندرت منجر به پنومونی های کشــنده می شود. در 
ادامه شــما را با عالئــم ابتال به این ویروس، نحوه 

تشخیص و درمان آن آشنا می کنیم:
RSV شیوع

تقریبًا همه کودکان حداقل یک بار قبل از ســن 
دو ســالگی، به عفونت RSV مبتال می شوند، اما 
 RSV خوشبختانه برای اکثر کودکان، نشانه های
مانند سرماخوردگی بوده و مشکل جدی محسوب 
نمی شود. هر گونه عالمت مانند عطسه ، آبریزش 
بینی، تب و سرفه معمواًل طی یک یا دو هفته از بین 
می رود، اما برخی کودکان به ویژه نوزادان کمتر از 6 
ماه یا کودکانی که مبتال به بیمارهای دیگر هستند، 
به ســختی به RSV مبتال می شوند؛ تا جایی که 
احتمال اینکــه RSV به بیماری های جدی ریه 

مانند ذات الریه منجر شود، زیاد است.
RSV عالئم ابتال به ویروس

تنفس سریع شــکمی، گرفتگی سوراخ بینی، 
خس خس ســینه، وقفــه در تنفــس، تغییر رنگ 
اطــراف لب یــا نوک انگشــتان به رنــگ آبی و 
انقباض ماهیچه های شــکم هنگام تنفس، بعضی 
از نشــانه های مشکالت تنفسی در کودکان است. 
والدین باید در صورت مشــاهده هــر کدام از این 

عالئم در تنفس کودکان خود به پزشــک مراجعه 
کنند.

 تشــخیص ویروس سین سیشیال 
تنفسی

تشخیص این بیماری به ویژه در ابتدا کار آسانی 
نیســت، زیرا گاهی اوقات نوزادان کم ســن مبتال 
بــه ویروس RSV، عالئم کــودکان بزرگ تر را 
خود بروز نمی دهند. در بســیاری موارد، تنها نشانه 
بیماری این است که میزان فعالیت کودکان کاهش 
یافته و بیشــتر از قبل کج خلقی می کنند. پزشکان 
معمواًل با در نظر گرفتن ســابقه پزشــکی و انجام 
معاینه بدنی، ویروس سین سیشــیال تنفســی را 
تشــخیص می دهند. در اکثر کودکان سالم نیازی 
بــه تمایز RSV از ســرماخوردگی نیســت، اما 
اگر کودک مشــکل دیگری داشته باشد، پزشک 
آزمایــش تشــخیصی RSV را تجویز می کند؛ 
در این حالــت ویروس با آزمایــش مایعات بینی 

تشخیص داده می شود.
درمان بیماری

در اکثر موارد ویروس سین سیشــیال تنفسی 
خفیف اســت و نیازی به درمان از ســوی پزشک 
نــدارد. همچنین بــرای درمان این مشــکل از 
آنتی بیوتیک اســتفاده نمی شود زیرا RSV یک 
ویروس اســت و آنتی بیوتیک  تنهــا بر باکتری ها 
تاثیر دارد. گاهی اوقات پزشــک برای بازشــدن 
مجــاری هوایی کودک دارو تجویــز می کند. در 
صورت مشــاهده هر گونه مشکل در تنفس نوزاد، 
به خصــوص همــراه با کمبود آب بــدن یا عالئم 
سرماخوردگی شدید، نیاز به معالجه در بیمارستان 
ضروری است؛ با درمان صحیح، اکثر نوزادان طی 

چند روز بهبودی کامل می یابند.

جراحت ســطح پوســت و 
ایجاد یک زخم باز معموال باعث 
نمایان شدن قسمت های زیرین 
پوســت وخونریزی می شــود؛ 
اگرچه این موضوع گاهی اوقات 
نگران کننده به نظر می رسد، اما 
بــه تمیز کــردن زخم ها کمک 

می کند. 
و  بریدگی هــا  اکثــر  در 
آســیب های کوچک، خونریزی 
ســریع متوقــف می شــود، اما 
می تــوان با اعمال فشــار ثابت 
و آرام توســط یــک گاز یا پارچه 
اســتریل به این امر کمک کرد. 
اگر خونریزی پانسمان را خیس 
کرد، باید قسمت دیگری از گاز را 
روی زخم قرار داد، زیرا استفاده از 
پانسمان قدیمی باعث خونریزی 
مجدد می شود. در ادامه شما را با 
بعضی از روش هــای موثر برای 

مراقبت از زخم ها آشنا می کنیم:
 زخم را بــه آرامی تمیز 

کنید
 اولین قدم بــرای مراقبت از 
زخم، تمیز کردن آن با آب است؛ 

سپس توســط موچین استریل 
شده با الکل، ســنگریزه، خرده 
چوب و یا شــیء دیگری را که در 
آن فرو رفته اســت، جدا کنید، به 
آرامی اطراف زخــم را با صابون 
و لیف حمام بشــویید و از مصرف 
هر گونه صابون تحریک کننده، 
الکل یا پراکسید هیدروژن روی 

زخم خودداری کنید. 
پماد آنتی بیوتیک 

 پمادهای آنتی بیوتیک نه تنها 
زخم هــا را مرطوب نگه می دارد، 
بلکه می تواند خطر عفونت را نیز 
کاهش دهــد؛ در صورت تمایل 
بــه مصــرف آنتی بیوتیک، قرار 
دادن یــک الیه نازک روی زخم 
کافی است، زیرا بعضی ترکیبات 
آنتی بیوتیک باعث ایجاد جوش 
در افــراد می شــود. در صورت 
بیرون ریختــن جوش، مصرف 

این پمادها را کنار بگذارید.
بانداژ زخم

اگر خراش زخم توسط لباس 
ســاییده می شــود، باید آن را با 
بانداژ بپوشــانید؛ زخم یا خراش 

باز و بدون پانســمان در معرض 
خطر باز شــدن مجدد یا عفونت 
قــرار دارد. در صورت مردد بودن 
در مورد اســتفاده از بانداژ، آن را با 
یک چسب زخم بپوشانید و روزانه 
عــوض کنید تا از  نفوذ باکتری ها 

جلوگیری شود. 
 حساســیت به چسب 

زخم
احساس خارش، تاول زدگی 
یا ســوختگی در زیر بانداژ ممکن 
اســت بــه دلیل حساســیت به 
چسب مورد اســتفاده در بعضی 
از آن ها باشــد؛ بنابراین استفاده 
از گاز اســتریل و نــوار کاغذی 
یا یک پانســمان بدون چســب 
برای پوست های حساس، گزینه 

مناسب تری است.
 التیام زخم

تقریبــاً بالفاصلــه پــس از 
بریدگی یا خراش، بدن انســان 
شــروع به التیام زخــم می کند. 
در این زمان گلبول های ســفید 
بــه باکتری های ایجــاد کننده 
عفونت حمله می کند. پالکت ها، 
گلبول های قرمز و فیبرین )ماده 
پروتئینی رشــته مانند( لخته ای 
ژلــه ای بــر روی زخــم ایجاد 
می کند و د رنتیجه به زودی یک 
پوست محافظ روی زخم شکل 
می گیــرد. در صورت احســاس 
خارش در محــل زخم باید با آن 
مالیم رفتار کرد تا این پوســته از 

روی زخم برداشته نشود.
 سوختگی های سطحی

بیشتر ما حداقل یک یا دو بار 
در زندگی خود دچار ســوختگی 

سطحی شــده ایم. برای معالجه 
این نوع ســوختگی ها باید آن را 
ســریعاً با یک پارچه سرد یا آب 
خنک شستشــو داد تــا گرمای 
پوســت خارج شود و سوختن آن 
خاتمــه یابد. پس از آن باید محل 
سوختگی را با آب و صابون، تمیز و 
به آرامی پانسمان کرد. تاول های 
ایجاد شــده را به هیچ وجه نباید 
دســتکاری کنیــد، زیــرا آن ها 
تا بهبود ســوختگی، از پوســت 

محافظت می کند.
 مراقبــت از زخم های 

جراحی
مراقبت از زخــم جراحی نیز 
ماننــد مواظبــت از بریدگــی و 
خراش اســت؛ باید چند روزی با 
اســتفاده از بانداژ از آن محافظت 
و روزانه پانســمان را عوض کرد. 
رعایت دستورالعمل پزشک برای 
مراقبــت از بخیه الزامی اســت. 
همچنیــن باید زخم را خشــک 
نگــه دارید و هرگونــه افزایش 
خونریزی یا قرمزی را به پزشک 

گزارش دهید.
 عالئم عفونت

در صورت مشــاهده هرگونه 
قرمزی پوست، تورم، ترشح مایع 
سبز یا زرد رنگ، افزایش گرما یا 
حساسیت در اطراف زخم، احتمال 
ایجــاد عفونت وجود دارد. عالئم 
دیگر عفونت شامل تورم گره های 
لنفاوی در گردن، زیر بغل یا کشاله 
ران و همچنین درد بدن و تب و لرز 
است. بنابراین در صورت مشاهده 
هر یک از این عالئم به پزشــک 

مراجعه کنید.

کــدام گیاهان به کاهــش آلودگی هوا چگونه از زخم  خود مراقبت کنیم؟ 
کمک می کنند؟

اسطوره؛ کوششی برای فهمیدن جهان با یک صورت سمبولیک 

مســعود آلگونه در نشســت »اســطوره، تاریخ و 
اصفهان« که به همت موزه عصارخانه شاهی وابسته 
به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و به 
مناسبت نکوداشت هفته اصفهان در شامگاه دوشنبه 
در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، با اشاره به دیدگاه 
برخی پژوهشــگران غربی که ذهن اســطوره باور را 
وحشی قلمداد می کنند اظهار داشت: مکتب هایی که 
در غرب شــکل گرفته با نوعی تعارض همراه شــده 
اســت و می کوشــیدند تا به چرایی ذهن اسطوره ای 

انسان پی ببرند.
وی با اشــاره به مفهوم دیالکتیک که هر هســتی 
مدام در فرایند با نیستی قرار می گیرد تصریح کرد: در 
اســطوره ها خدایان متعدد مرگ را می آفریند؛ این در 
حالی است که ذهن انسان خردمند و مدرن نمی تواند 
این موضوع را بپذیــرد که خدایان گوناگوني مرگ و 

زندگی را آفریده اند. 
عضو هیات علمی  گروه ادبیات فارســی دانشگاه 
اصفهان با اســتناد به اسطوره مایایی، به مفهوم مرگ 
و زندگی پرداخت که در نهایت انسان رو به فنا خواهد 
بــود و اضافه کرد: »افرادی که در ســاحت فلســفه 
می اندیشــند متوجه پدیده ای با عنوان اسطوره شدند 
که با قواعد عقلی ســازگار نیســت. اما جمع کثیری 
از انســانها پیش از صورت هایــی مانند دین و علم با 
اسطوره زیســت می کردند، معنا می گرفتند و ارزش 

داشتند.« 

وی با بیان اینکه »خرد« همواره بر اسطوره غالب 
بوده است و به دســتگاه مطالعه اسطوره تبدیل شده 
اســت ابراز داشت: »رشته میتولوژی به مطالعه رابطه 
بین اسطوره و خرد می پردازد و می کوشد تا اسطوره ها  
طوری تبیین شود که با سیستم عقلی سازگاری داشته 

باشد.« 
این پژوهشــگر اســطوره با تاکید بر اینکه اطراف 
شــخصیت های تاریخی داستان هایی تنیده می شود 
کــه از شــخصیت تاریخی فراتر رفته و شــخصیت 
ماورایی پیدا خواهند کرد افزود: به زعم پژوهشگران، 

»اسطوره« در گذر تاریخ تغییر ماهیت داده است.
وی با اشــاره به روش اوهمریستی که بین روش 
تاریخی و اسطوره ای ارتباط برقرار می کند گفت: عده 
ای هم بر این باور هستند که اسطوره تمثیل است که 
می توان به یونانیان دوران باســتان از جمله افالطون 

اشاره کرد. 
آلگونه با اشاره به آراء کاسیرر که فیلسوف نئوکانتی 
است گفت: به زعم کاســیرر انسان برای فهم جهان 
مجهز به صورت های سمبولیک است که به مجموعه 
باورهــای فرد نظم می بخشــد؛ ایــن صورت های 

سمبولیک درصدد »تبیین« هستند. 
وی افزود: اســطوره کوششی اســت برای اینکه 
جهان را با یک صورت سمبولیک ویژه بفهمد و قواعد 

آن با دین و تاریخ و علم محض متفاوت است.
وی در بخش ســوم ســخنان خود پس از تبیین 

اســطوره و تمایز آن با تاریخ،  با اشــاره به اصفهان در 
ساحت مکان و زمان بیان نمود که معانی اسطوره ای 
که برای پایه گذاری شــهرها در زمان و مکان خاصی 
بیــان می گردد، با توجه به نیاز به تبیین ذهنی پیشــا 
مدرن صورت گرفته اســت. بر این اســاس پایه گذار 
اســطوره ای اصفهان، طهمــورث در زمان و مکانی 
که ما نمی دانیم کی و کجا، اصفهان را پایه  گذاشــت. 
چــرا برج قوس؟ چرا این ماه بــرای زمان پایه گذاری 
اصفهان انتخاب شــد؟ به نظر می رسد این رویکردی 
اســطوره ای در ساحتی تاریخی اســت. راکب نماد 
برج قوس که به اصفهان مرتبط دانســته شده است، 
کالهی قزلباشی به ســر دارد و بر شیری سوار است؛ 
بــه مانند پارت ها تیر می اندازد و این تیر به نماد اژدها، 
نماد نیستی برخورد می کند. به نظر می رسد در دوران 
صفــوی نماد این ماه، نزدیک ترین نماد به مفاهیم مد 
نظر این دوره اســت. پس در اینجا اســطوره به یاری 
تاریخ آمده و نمادی برای اصفهان تعریف شده است. 
بدین ترتیب پایه گذار اسطوره ای اصفهان، طهمورث، 
فرزند جمشــید جم، در یــک دوره تاریخی، با کمک 
گرفتــن از زمان احداث باروی اصفهان، در برج قوس 

اصفهان را پایه گذاشت. 
در حقیقت آنچه به نظر می رســد این است که نیاز 
انسان ها به وجود اسطوره ها که در تمامی ساحت های 
زندگی جاری بوده اســت، در تبیین تمام رویکردهای 

تاریخی نیز به کار گرفته شده است.


