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تولید ساالنه 300 هزار تن 
فوالد API درشرکت فوالد 

مبارکه

تکمیل مهارت های شهروندی 
در زنجیره سه گانه والدین 

معلمان و فرزندان 

رشد چشمگیر دیابت 
در کشور

خرید 35 اتوبوس
 18 متری برای تردد 
در خطوط بی آر تی  

دگرگونی چهره محالت و خیابان های شــهر اصفهان در گذر زمان مانند آنچه بر خیابان چهارباغ گذشــت، 
عکاسان اصفهانی را به صرافت ثبت و ضبط زیست خیابان و محله های شهر اصفهان انداخت.

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان با تعریف پروژه ای به نام "ثبت اصفهان" بر مبنای مستندسازی 
مناظر شــهری، خیابان ها، محله ها و کوچه های شــهر اصفهان قصد دارد ما را از فراموشی نجات دهد تا دیگر از 
اینکه چهره چهارباغ یا برخی دیگر از خیابان های اصفهان بدون اینکه مجموعه عکس منســجمی از آنها وجود 

داشته باشد دست خوش تغییرات اساسی شد حسرت نخوریم.
این پروژه با حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان         ...

ثبت اصفهان در نمایشگاه 
»کوچه های هفت پیچ«
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اصفهان

حال و هوای  کریسمس در خیابان های اصفهان 
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تجلیل معاون شــهردار اصفهان از  سازندگان مستند 

»خارجی«
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 یکشنبه  8 دی 1398   شماره 5562
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

در آیین اختتامیه ســومین جشنواره مستند، 
تندیس برگ زرین و دیپلــم افتخار بخش نیمه 
بلند جشنواره توسط محمد عیدی معاون شهردار 
اصفهان به مالک شــیخی و بهنــاز رفائیل زاده 
مستندســازان اصفهانی برای مستند "خارجی" 

اهدا شد.
جشنواره تلویزیونی مستند در راستای اهداف 
تعیین شــده و به منظور شناســایی و حمایت از 
مستندسازان جوان، مســتعد و متعهد، تولید آثار 
مســتند بر مبنای تحوالت داخلــی و خارجی، 
ارتقای کیفی آثار مســتند، تقویت جریان تولید 
فیلم مســتند و برداشتن موانع تولید و توزیع فیلم 

مستند برنامه ریزی شد.
ســومین جشــنواره تلویزیونی مستند  3 دی 
ماه از ســاعت 18 تا 21  با حضور علی عسکری 
رئیس سازمان صداوسیما و محمد عیدی معاون 
فرهنگی شــهرداری اصفهان، مدیران ارشــد 
تلویزیون و جمعی از هنرمندان تلویزیون و رسانه 
با معرفی برگزیدگان ســه بخش فیلم، عکس و 
مســتندنگاری در سالن همایش های بین المللی 

سازمان صدا و سیما به کار خود پایان داد.
در این مراســم تندیس بــرگ زرین و دیپلم 

افتخار بخش نیمه بلند جشــنواره توسط محمد 
عیــدی معــاون فرهنگی شــهرداری اصفهان 
و رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان به مالک شــیخی و بهناز 
رفائیــل زاده مستندســازان اصفهانی مســتند 

"خارجی" اهدا شد.
»خارجــی« مســتندی دربــاره پروفســور 
رحمت اله قدیمی چرمهینی یکی از دانشــمندان 
ناشناخته ایرانی اســت که مدرک فوق دکترای 
رشــته مکانیک در گرایش خســتگی و شکست 
جامدات را از آمریکا گرفته و در ناســا مشــغول 
فعالیت شد، اما تصمیم گرفت به ایران بازگردد.

در این مســتند شــاتل چلنجــر دومین فضا 
پیمای ســازمان فضایی آمریکا)ناســا( در سال 
1۹8۶ میالدی ، با یک پرتاب ناموفق در آسمان 

منفجر شد و تمام سرنشینان آن کشته شدند.
 ایــن واقعه قدرت آمریــکا را در جهان دچار 

خدشه کرد. 
در آن زمان، پروفســور رحمــت اله قدیمی 
چرمهینی دانشــمند ایرانی اســت که این شاتل 
را عیب یابی می کنــد اما مورد بی مهری رونالد 
ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا قرار می گیرد.

شهردار اصفهان از افزایش 
تالش های مدیریت شــهری 
برای توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهر اصفهان از جمله 
رایزنی با نهاد ریاست جمهوری 
خبــر داد و گفت: از دیگر فعالیت 
های ما نوســازی و بازســازی 
ناوگان بوده که در همین راســتا 
35 اتوبوس 18 متری برای تردد 
در خطوط بــی آر تی اصفهان 

خریداری شده است.     
به گــزارش  جام جم  اصفهــان، قدرت اله 
نوروزی در برنامه »شــهر پرسشــگر، شهردار 
پاسخگو«، فرا رسیدن سالروز والدت پیامبر الهی 
عیسی ابن مریم را به همه هموطنان مسیحی 
سراســر کشور تبریک گفت و اظهار کرد: هفته 
آینده آغاز ســال نو میالدی است و این هفته را 
به همه ارامنه که در شــهر اصفهان زندگی می 
کنند تبریک می گویم. ارامنه اصفهان سالهاست 
زندگی مســالمت آمیز و همراه با سازش، صفا و 
صلح دارند که نشانه ای از زیست مسالمت آمیز 
ادیان مختلف در شهر اصفهان و یکی از ویژگی 

های مردم این شهر است.   
وی ادامه داد: در محله جلفا ســال گذشــته 
برنامه هــای خوبی اجرا کردیم و امســال هم 
زیباسازی متناسب با سال نو میالدی انجام شده 
و در حال انجام اســت. شهروندان مسیحی هم 
باید مانند دیگر همشهریان از امکانات شهری 
استفاده کنند که در این برنامه ها فرصت خوبی 
برای همه همشهریان به ویژه مسیحیان فراهم 
می شود.  شهردار اصفهان با اشاره به پنجم دی 
ماه، روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات آن، 
ادامه داد: در مجموعه مدیریت شهری بحث تاب 
آوری مطرح است به گونه ای که تاب آوری نشانه 
ای از ظرفیت و قابلیت هایی اســت که در مواقع 
بحران و حوادث شهر را فورا به حالت عادی برمی 
گرداند و شهر بر مسائل پیش آمده غلبه می کند تا 

زندگی مردم به حالت عادی بازگردد. 
وی افــزود: در برنامه اصفهان 1405 که در 
شــهرداری اصفهان تهیه می شود، تاب آوری 
یکــی از محورهای مهم اســت. اگر بخواهیم 
شهری تاب آوری در مقابل همه حوادث داشته 
باشیم باید همه شــهروندان حس تعلق خاطر 
به شهر خود داشته باشــند و البته در این زمینه 
شــهروندان هم باید آموزش های الزم را ببینند 
تا شهر تاب آور باشد و آرامش برای مردم تامین 
شــود.  نوروزی تصریح کــرد: هفته جاری زیر 
پــل هوایی خیابان میر ریزش کرده بود که البته 
اشــکاالتی در انعکاس خبر آن وجود داشت اما 
دلیل این حادثه، فرسودگی لوله های فاضالب و 
در نهایت فرونشست زمین عنوان شد. شهرداری 

هم اقدامات الزم را برای ترمیم این بخش انجام 
داد.  وی با اشــاره به اینکه بایــد امکانات الزم 
برای رفع چنین مشکالتی فراهم باشد، افزود: 
فرسودگی شــبکه زمینه چنین رخدادهایی را 
فراهم کرده اســت. شرکت آبفا در یکی دو سال 
اخیر در حال بازســازی شبکه فرسوده است. ما 
باید اقداماتی انجام داده، ساخت و سازها را کنترل 
کنیم و در برخی نقاط شهر که ارتفاع و بارگذاری 
صــورت گرفته نباید ادامه پیدا کند تا تاب آوری 

کاهش یابد.   
شهردار اصفهان افزود: با بسیج همگانی نباید 
اجازه دهیم، شــهر به سویی برود تا جان انسانی 

به خطر بیفتد.
وی با اشاره به اینکه نقشه خطرپذیری شهر 
اصفهان باید تهیه شــود، اظهار کــرد: قرارداد 
پژوهشــی در زمینه زلزله خیزی با دانشــگاه 
اصفهــان و همچنیــن در خصوص پهنه های 
پتانســیل دار فرونشست با دانشگاه هنر منعقد 
شده است، این نقشه ها به ما می گوید در کجای 
شهر باید ساخت و ساز انجام شود و نقاط توسعه 
پذیر را برای ما مشــخص می کند. همچنین در 
این چارچوب مســیر استحکام بخشی به سازه 

های عمومی و مسکونی فراهم می شود.  
تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا 

در شهرداری اصفهان 
نوروزی ادامه داد: این هفته شهر دچار آلودگی 
زیــادی بود از همین رو امــروز کمیته اضطرار 
آلودگــی هوا را در شــهرداری اصفهان ترتیب 
داده شــد. هرچند کنترل آلودگی هوا بحث هر 
روزه ماست و دنبال غلبه بر این مشکل هستیم. 
موضوع تاب آوری در این جا هم همین است که 

بر این شرایط غلبه کنیم. 
وی بیــان کرد: تعطیلی مدارس اولین و تنها 
راه کنترل آلودگی نیســت و فقط یک راه برای 
جلوگیری از آسیب دیدگی دانش آموزان است. 
هرچند شــهرک های صنعتی، سازمان محیط 
زیست و همه باید به تکالیف قانونی عمل کنند تا 

شهر را از این معضل نجات دهیم. 
شــهردار اصفهان با بیان چندین توصیه بر 
توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد 
و گفت: ســال گذشته، 50 اتوبوس نو خریداری 

و 50 اتوبوس بازســازی کردیم و 
40 عدد دیگر هم به ناوگان اضافه 
می شــود. همچنین قراردادی 
امضــا کردیم تا 100 دســتگاه 

اتوبوس دیگر را بازسازی کنیم. 
وی ادامه داد: در همین راستا 
200 میلیــارد تومان برای خرید 
اتوبوس نــو تخصیص دادیم اما 
به دلیل تحریم ها خرید ســخت 
شده اســت. در همین زمینه 35 
اتوبوس 18 متری برای بی آر تی 
و 20 اتوبوس 12 متری خریداری شده است و 20 
اتوبوس گازسوز را مجددا به چرخه بازگرداندیم. 
نوروزی تصریح کرد: در کنار این وســایل، 
متــرو هم 100 هــزار نفــر را روزانه جابجا می 
کند و تا 150 هزار نفر هم ظرفیت دارد. شهردار 
اصفهان بر بهبود کیفیت سوخت برای کاهش 
آالینده ها اشــاره کرد و افزود: راه حل مقابله با 
این مشکل، مشارکت همگانی در همه عرصه ها 
است. شهرداری اصفهان سال گذشته در همین 
خصوص، معاینه فنی را از خودروهای خود شروع 
کرد و به دســتگاه های دیگر هم اعالم کردیم، 
امکانات هم برای این کار فراهم است. همچنین 
باید صنایع هم سیســتم کنترل آلودگی داشته 
باشند و نصب فیلتراسیون هم امری جدی است.

نیمی از اتوبوس هــای اصفهان، 
استاندارد یورو 3 و 4 دارد 

نوروزی تصریح کرد: شــهرداری اصفهان 
مذاکراتی را برای تبدیل هزار تاکســی فرسوده 
به تاکسی نو انجام داده است و تسهیالتی برای 
تاکسیرانان برای تعویض خودروها در نظر می 
گیریم. مذاکراتی هم با شــرکت ایران خودرو 
برای دریافت تاکسی های جدید صورت گرفته 
اســت. وی افزود: اگر در حال حاضر در کشور در 
کارخانه ای اتوبوس برای فروش وجود داشت، 
شهرداری اصفهان به اندازه 200 میلیارد تومان 
اتوبوس خریداری می کرد.  شــهردار اصفهان 
تصریح کرد: هم اکنون قیمت اتوبوس های 18 
متری، 4 میلیارد تومان اســت و 12 متری هم 
زیر 2 میلیارد تومان اســت. متاسفانه در حوادث 
اخیر شهر، از اموال مردم نزدیک به 30 اتوبوس 
سوخت و حدود۶0 اتوبوس آسیب شدید دید که 
بازســازی هر کدام از آنها تا 200 میلیون تومان 
هزینه دارد و کار را با مشکل مواجه می کند.وی 
افزود: امــا به طور کلی 50 درصد اتوبوس های 
شــهر اصفهان دارای استاندارد یورو 3 و 4 است 
و 35 اتوبوس 18 متری هم با اســتاندارد یورو 5 
خریداری کردیم که برای خرید امکان گزینش 
وجود ندارد و این کار را سخت می کند. همچنین 
10 درصد اتوبوس های ما مناســب شهروندان 

نیست. 

خرید   35   اتوبوس 18 متری برای تردد 
در خطوط بی آر تی 

تکمیل مهارت های شهروندی در زنجیره 
سه گانه والدین، معلمان و فرزندان 

احســان کاظمی در سلسله نشســت های توجیهی کالس شهر در دبستان 
محســنیه در جمع والدین با اشــاره بــه مهارت های پانــزده گانه در کتاب 
مهــارت شــهروندی اظهار کرد: الزم اســت دانش آموزان در طول مســیر 
آموزشــی به رشــد عاطفی، اجتماعی، ارتباطی و عقلی دست یابند و با حقوق 

خود آشنا شوند. 
وی افزود: با آشــنا و مجهز شــدن به مهارت های شهروندی و همراهی 
والدین با معلمان می توان به اهداف و اصول مورد نظر در این مســیر دســت 

یافت. 
این مدرس کالس شــهر با بیان اینکه شــهروندی بر ســه اصل احساس 
تعلق اجتماعی، مشــارکت جویی و مســئولیت پذیری استوار است گفت: این 
وظیفه والدین اســت کــه از کودکی به فرزندانشــان بیاموزند که هیچ کس 
حــق ندارد حقــوق دیگری را ضایع کند و همه باید با هم در یک مســیر گام 
برداریم. شــهروندی در کشــورهای پیشــرفته جزو اصول اولیه آموزش در 
کودکی قلمداد می شــود و اگر کودک در مســیر آموزش و پرورش با اصول 

شــهروندی آشنا نشود موارد دیگر درســی مورد توجه قرار نخواهد گرفت. 
این روان شــناس کودک با اشــاره به اینکه جامعه ما از فقر مهارت های 
زندگی و شــهروندی رنج می برد تصریح کرد: متاســفانه والدین با ســبک 
تربیتــی فرزندان را دچار عقب ماندگــی عاطفی و روانی و اجتماعی می کنند 
لذا مهارت های شــهروندی به کودکان یاد می دهد که در تمام ابعاد رشــد 
کنند و نقش والدین در این مســیر بســیار مهم اســت تا اصول احترام را به 

بیاموزند.  کودکان 
وی افزود: از اصول ابتدایی شــهروندی رعایت نکاتی مانند عدم استفاده 
از تلفن همراه در فضای بســته مانند اتوبوس و تاکســی اســت و یا آســیب 

نرســاندن به موجود زنده اســت که در بسیاری از مواقع رعایت نمی شود. 
کاظمــی با بیان اینکه آموزش شــهروندی در زنجیــره ای به هم تنیده از 
والدین، دانش آموزان و معلمان تعریف می شــود اضافه کرد: کودکان ما در 
محیطی پراز پرخاش در حال رشــد و پرورش هســتند. زمانی که کودکان با 
این حجم از پرخاشــگری مواجه می شــوند در محیط مدرسه هم نمی توانند 
در تعامل ســازنده با همســاالن قــرار بگیرند و مدام در معــرض رفتارهای 

پرخاشجو قرار می گیرند. 
این مشــاور خانواده با اشــاره به تاثیر نامحســوس و مخرب گوشی های 
همــراه بر کــودکان گفت: تاثیر مخرب اســتفاده از گوشــی های همراه در 
درازمدت نمایان می شــود و مهارت شهروندی به ما می آموزد که در استفاده 

از تکنولوژی به تعادل برسیم.
وی با اشــاره به یکی از پانزده مهارت اصول شــهروندی در کالس شهر 
تصریح کرد: اهمیت و ضرورت اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی برای 
فرزنــدان از ضرورت های شــهروندی اســت که می توانــد در حفظ محیط 

زیست هم موثر واقع شود. 
این مدرس کالس شــهر با تاکید بر آموزش استفاده از حمل و نقل عمومی 
بــه کودکان گفت: با آموزش مصرف بهینه انرژی به کودکان می توان هوای 

سالم تر و محیط زیســت بهتری برایشان  فراهم کرد. 
وی بــا بیان اینکه مهارت های شــهروندی این امــکان را برای فرزندان 
فراهم می کند که در همه ابعاد جســمی و روانی و عاطفی و اجتماعی رشــد 
یابند اظهار کرد: عدم اســتفاده از پل عابر پیاده و عدم رعایت چراغ عابر پیاده 

نشــان دهنده تربیت نشدن شــهروند قانون مدار در جامعه است. 
کاظمــی به دومین مهارت شــهروندی اشــاره ای کــرد و گفت: مهارت 
پســماند و بازیافت دومین مهارت شــهروندی اســت که در کالس شهر به 
دانش آموزان آموزش داده می شــود و نیاز اســت والدین هم این مهارت را 

در  منــزل مدام به فرزندان یادآوری کنند. 
وی با اشــاره به اینکه پســماند به مواد فیزیکی اطالق نمی شــود تصریح 
کــرد: یکــی از مهارت هایی که خانواده ها باید به آن مجهز باشــد و از آن به 

عنوان زیرمجموعه پســماند یاد می شــود بازیافت وقت و زمان است. 
این مشاور خانواده و روانشــناس کودک با بیان اینکه تفکیک زباله امری 
اســت که باید از دوران کودکی و از کانون خانواده انجام شــود گفت: انتظار 
می رود که فرزندان این تفکیک زباله را از آشــپزخانه فرا بگیرند و در تفکیک 

زباله نســبت به محیط های عمومی هم  احســاس مسئولیت داشته باشند.  
وی مهارت ســوم را فضای ســبز و پــارک ها معرفی کــرد و افزود: نیاز 
کودکان به فضای ســبز و پارک حیاتی اســت و خالقیت آنها را افزایش می 

دهد. 
کاظمــی با بیــان اینکه خودایمنی و آتش نشــانی یکــی دیگر از مهارت 
هایی اســت که در کالس شهر به دانش آموزان آموزش داده می شود اظهار 
کرد: آموزش مراقبت از خود و دیگران یکی از آموزشــهای شــهروندی است 
و فرزندان در کالس شــهر فرا می گیرنــد چگونه در خانواده و جامعه از خود 

و دیگران محافظت کنند. 
وی با اشــاره به مصرف بهینه انرژی به عنوان مهارت آموزشــی دیگر به 
دانــش آموزان تصریح کــرد: فرزندان ما به راحتی آموزش می پذیرند و به ما 

آموزش هایشــان را یادآوری می کنند.
گفتنی اســت؛ طرح "کالس شــهر" ویژه دانش آموزان مقطع اول تا سوم 
ابتدایی از سوی اداره توســعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شــهرداری اصفهان سال جاری رونمایی شد.

ثبت اصفهان در نمایشگاه »کوچه های هفت پیچ«
دگرگونی چهره محالت و خیابان های شهر اصفهان در 
گذر زمان مانند آنچه بر خیابان چهارباغ گذشــت، عکاسان 
اصفهانــی را بــه صرافت ثبــت و ضبط زیســت خیابان و 
محله های شــهر اصفهــان انداخت.کانون عکس انجمن 
ســینمای جوانان اصفهان با تعریف پروژه ای به نام "ثبت 
اصفهان" بر مبنای مستندسازی مناظر شهری، خیابان ها، 
محله هــا و کوچه های شــهر اصفهان قصــد دارد ما را از 
فراموشی نجات دهد تا دیگر از اینکه چهره چهارباغ یا برخی 
دیگــر از خیابان های اصفهان بدون اینکه مجموعه عکس 
منســجمی از آنها وجود داشته باشــد دستخوش تغییرات 
اساسی شد حســرت نخوریم.این پروژه با حمایت سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان از سال 
گذشته کلید خورد و در فاز اول آن، 2۹ عکاس در کوچه پس 
کوچه های خیابان مســجد سید و محالت پشت بارو، درب 
کوشک، باب همایون، علی قلی آقا، بیدآباد و پاچنار راه افتاده 
و آدم ها، مکان ها و مشاغل را در قاب دوربین ثبت کردند که 
حاصل آن نمایشگاه "کوچه های هفت پیچ" شده که در آن 
عکس هایی از مشاغل، فرهنگ عامه، پرتره و مردم نگاری، 
مســتند اجتماعی و مناظر شــهری این خیابان به نمایش 
درآمده اســت.فراز آهنین، مهسا اتحادی، فروغ اشکانیان، 
ریحانه اکبری، ملیحه امینــی، زهرا انالی، حمیدرضا بانی، 
گالره بهداد، رخســاره پورحیدر، امیر ترکان، نیره حاجیان، 
شیرین حمیدی، فرزانه خسروی، افسانه راست قلم، سمیه 
رحمانی، مهشــاد رضوی، فاطمه شاهی، مریم شیخ بهایی، 
ناهید طوقی عشق، فرزانه عبدی نیان، علی عظیمی، سودابه 
عمرانی، محدثه غالمی، مریم فرخیان، زهرا کاظمی، مریم 
کرمی، مهسا مطیع، مهرزاد مقصودیان و مریم نکویی مهر 
پــروژه ثبت اصفهان را در فاز نخســت همراهی کرده اند و 
ایــن پروژه قرار اســت در آینده به ســراغ دیگر محالت و 

خیابان های اصفهان هم برود.

رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در آیین گشایش نمایشگاه "کوچه های هفت پیچ" 
در موزه هنرهای معاصر اصفهان، آن را تالشــی هدفمند و 
روش منــد برای ثبت و ضبط زندگی روزمره از نگاه دوربین 
نامید.بــه گفته محمد عیدی محــالت اصفهان قصه های 
بلند این بوم کهنســال هســتند و این قصه هنوز ادامه دارد. 
این محالت پیوندهای ظریفی با هسته اصلی شهر داشتند و 
نمایانگر وحدت در کثرت بودند و بن مایه شکل گیری هویت 

شهر اصفهان در خالل هزاره های تاریخی هستند.
وی در ادامه به ســراغ اصطالح امر روزمره رفت و افزود: 
امر روزمره که گاهی آنهــا را نادیده می گیریم و نمی بینیم، 
در واقع پرسشــی از بدیهیــات و گفتــن از ملموس ترین 
هســتی های اجتماعی اســت و دایره آن از فلســفه به هنر 
هنرمندان نیز کشیده شده است. امر روزمره آن قدر ملموس 

و پرتکرار بوده که چشم ما به وجود آن عادت کرده است.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان، امر روزمره را یکی از 

پیچیده ترین و مبهم ترین مســائل جهان اجتماعی دانست 
که شایســته ثبت و ضبط است.عیدی با بیان اینکه امر آشنا 
الزامًا امر شناخته شده نیســت، ادامه داد: اینکه همواره امر 
روزمره را مقابل چشــمان خود دیده ایم به این معنا نیســت 
که آن را شــناخته ایم. امر روزمره در عمیق ترین الیه های 
روان آدمی ریشــه دارد و درست است که فرآیند عقالنی و 
منطقی را طی نکرده، اما از ناخودآگاه اجتماعی سرچشــمه 
گرفته و بــه همین دلیل اصیل و ناب اســت.به گفته وی، 
امروزه جامعه شناسان، فیلســوفان هنر و هنرمندان بسیار 
تــالش دارند که به امر روزمره بپردازند که یک نمونه عینی 
آن، نمایشــگاه عکس "کوچه های هفت پیچ" اســت. این 
امر دقیقًا در مقابل ســنت فرهنگی کالسیک قرار دارد که 
می کوشد تفسیر خاص خود از واقعیات اجتماعی را به صورت 
انتزاع شــده و بدون ارجاع به خــود واقعیت بیان کند. امروز 
هنرمندان در تمام جهان می کوشند با ارجاع به خود واقعیت 
به امر روزمره بپردازند و واقعیات اجتماعی را وادار به ســخن 

گفتن کنند.
رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان بیان کرد: برخی فیلســوفان مانند ریچارد رورتی 
معتقدند امروزه هنر کارآمدتر از فلسفه عمل می کند و برای 
مثال کاری که چارلی چاپلین در بازنمایی حقایق اجتماعی 
انجام داد را فیلســوفان هم عصر او نتوانســتند انجام دهند 
و این قدرت اعجازآور هنر درباره امر روزمره اســت.عیدی 
بــا بیان اینکه عکس واقعیــت فیزیکی را تبدیل به واقعیت 
تصویری می کند، اظهار داشت: از نظر اندیشمندان عکس 
صاد ق ترین، لطیف تریــن و مطمئن ترین روایت از واقعیت 
اســت چون مبتنی بر نظام داللت بر شــکل واره ها است و 
به جــای کالم به تصویر توجه می کند که حس عمیق تری 
را نســبت به واقعیت ایجــاد می کند.وی ابــراز امیدواری 
کــرد که بتوانیــم در ثبت و ضبط امر روزمــره در اصفهان 
که معمواًل از چشــم ما مغفول مانده اســت موفق تر عمل 
کنیم.رییس کمیســیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان نیز در این مراسم، فراموشی را یکی از افعال 
شــیطان و مصیبتی دانســت که در حال حاضر گریبان ما و 
شهر اصفهان را گرفته است.مهدی مزروعی اظهار داشت: 
ثبت هویت محالت شــهر اصفهان در قالب عکس اقدامی 
بر ضد فراموشی است.مزروعی با تأکید بر پرداختن به تاریخ 
شفاهی شهر اصفهان گفت: ایده تأسیس پژوهشکده تاریخ 
شفاهی شــهر اصفهان در شورای شــهر مطرح شده و در 
کمیســیون فرهنگی شورا و معاونت فرهنگی شهرداری در 
حال بررسی است تا قصه آدم ها و مکان های شهر اصفهان 
به شــکل درســتی پردازش و ذخیره شود و در اختیار عموم 
مردم قرار گیرد.گفتنی است: نمایشگاه عکس "کوچه های 
هفت  پیچ" تا چهارم بهمن هر روز از ســاعت ۹ تا 13 و 1۶ تا 
1۹ )جمعه ها از ســاعت 1۶ تا 1۹( در گالری های یک و دو 

موزه هنرهای معاصر منتظر عالقه مندان است.

فرمانده انتظامی شهرستان"فالورجان" از کشف 30 دستگاه 
ماینر اســتخراج ارز دیجیتال"بیت کوئیــن" به ارزش 4 میلیارد 
ریال خبــر داد. به گزارش  جام جم اصفهان ، سرهنگ"حســن 
نیکبخت" در تشــریح این خبر اظهار داشــت: مأموران انتظامی 
شهرســتان "فالورجان" بــا دریافت خبری مبنی بر اســتفاده 
غیرمجاز از دستگاه"ماینر" استخراج ارز دیجیتال بیت کوئین در 

یکی از کارگاه های حاشــیه شهر موضوع را بررسی و محل اعالم 
شــده را شناســایی کردند.وی اضافه کرد: یک گروه از ماموران 
پس از هماهنگی های بعمل آمده به محل اعزام  و 30 دســتگاه 
ماینر قاچاق را کشــف کردند.سرهنگ نیکبخت با اشاره به اینکه 
کارشناســان، ارزش دستگاه های کشف شــده را 4 میلیارد ریال 
اعالم کرده اند بیان داشــت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان تاکید کرد: شناسایی و 
دستگیری مجرمان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم 
عزیز تقاضا می شــود برای کمک بــه اقتصاد، آرامش و خصوصا 
امنیــت جامعه، در صــورت اطالع از این گونه مــوارد بالفاصله 

موضوع را از طریق تماس با شماره 110 به پلیس اطالع دهند.

کشف 30 دستگاه »ماینر« استخراج ارز دیجیتال در اصفهان 

به همت معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد؛
رویداد استارت آپی صنعت نساجی در اصفهان

ســید مسعود حســینی گفت: در این برنامه، صنعتگران حوزه نســاجی، ایده پردازان، نخبگان و اساتید 
دانشگاه و جمعی از مدیران اجرایی استان اصفهان برگزار شد، 10 راهکار فناورانه و نوآورانه صنعت نساجی 

ارائه و در پایان سه ایده برتر انتخاب و معرفی شدند.
وی محورهای این برنامه را معرفی چالش های صنعت نســاجی امروز و نیاز به رفع آنها با فناوری های 
نو، اهمیت استارتاپ ها در فضای کسب وکار امروز و معرفی برنامه ها و حمایت های معاونت صنایع کوچک 

شهرک های صنعتی اصفهان از استارت  اپ ها اعالم کرد.
 معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: تیم ها ضمن بازدید از 2 
واحد بزرگ نساجی استان اصفهان از نزدیک با چالش های این واحدها آشنا شده و 1۶ ایده ارائه کرده بودند 

که از این میان 10 ایده برای ارائه در روز همایش انتخاب شد.
معاون صنایع کوچک شــرکت شهرکهای صنعتی اســتان، دستاورد این همایش را امضای تفاهم نامه 

همکاری میان تیم های استارت اپی و صنعتگران و فعاالن این حوزه دانست.
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

بیش از هزار اثر به جشنواره عکس »اصفهان 
پاییزی« ارسال شد

یک هزار و 30 اثر به دومین جشــنواره عکس شــهروندی با موضوع »اصفهان پاییزی« ارسال 
شد.

به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، بر اســاس اعالم دبیرخانه دومین 
جشــنواره عکس شــهروندی با موضوع »اصفهان پاییزی«، با پایان یافتن مهلت ارسال آثار، یک 

هزار و 30 اثر به این جشــنواره ارسال شد و مورد داوری قرار گرفت.   
خالقیت، دوری از کلیشــه ها، توجه به تکنیک های عکاســی موبایلی، خدشه دار نشدن اصل 
عکــس و پرهیز از ویرایش های بیش از حد در رنــگ، نور و کادر بندی، از جمله معیارهای داوری 

آثار بود.  
بتــول فروتــن با 5 اثــر، مهدی علیزاده با 4 اثر، حســن قائدی با 4 اثر، رضــا جواهری با 3 اثر، 
محمدحســین زاهد با 2 اثر، زهرا جاللی با 2 اثر، پویا نقی دهکردی با یک اثر، احســان جزینی با 
یک اثر، احســان ســلیمانپور با یک اثر، زهرا کریمیان با یک اثر، زهرا نیلفروشان با یک اثر، زینب 
عظیمی با یک اثر، ســید جالل ســید حسینی با یک اثر، مریم سلطانیان با یک اثر، نفیسه حاجاتی با 
یک اثر، مهدیه بهروزنیا با یک اثر، نســترن کیخســروکیانی با یک اثر و نرگس جمال آبادی با یک 
اثر، راه یافتگان به دومین جشــنواره عکس شــهروندی با موضوع »اصفهان پاییزی« هستند که 

آثار آن ها به بخش نمایشــگاه راه خواهد یافت. 
همچنین اســامی نفرات اول تا سوم به زودی اعالم می شود. 

فراخوان این جشــنواره 20 آذر اعالم شد تا شهروندان عکس های موبایلی خود از حال و هوای 
پاییز زیبای اصفهان را در فضای مجازی به اشــتراک گذاشــته و یا از طریق ایمیل اعالم شــده به 

جشنواره ارسال کنند.
پریسا فهامی، پژمان نظرزاده آبکنار و رضا امینی داوری این دوره از جشنواره عکس شهروندی 

با موضوع »اصفهان پاییزی« را انجام دادند.  
این جشــنواره با هدف جلب توجه و نگاه شــهروندان به زیبایی های شهر، ثبت تصاویری زیبا 
از پاییز توســط شهروندان، افزایش مشارکت شــهروندان و به اشتراک گذاشتن زیبایی های شهر 
در فضای مجازی برای جلب نگاه بیشــتر گردشــگران داخلی و خارجی در راستای هدف بازاریابی 

شهری برگزار شد.           

مدیرعامــل فــوالد مبارکه گفت: در 
حــال حاضر امکان تولید ســاالنه 300 
هزار تن فــوالد API در فوالد مبارکه 

وجود دارد.
بــه گــزارش  جــام جــم اصفهان ، 
عظیمیــان در افتتــاح خــط تولید انبوه 
تختــال API ویژه ســاخت لوله های 
انتقــال نفت و گاز ترش فــوالد مبارکه 
بیان داشــت: در حال حاضر امکان تولید 
ساالنه 300 هزار تن از این محصول در 
فــوالد مبارکه وجــود دارد و این میزان 
تولید تــا یک میلیون و 200 هزار تن نیز 

قابل افزایش است.
وی بــا تاکید بر این که این شــرکت 
برنامه های بســیار هدفمندی در توسعه 
هــای کمی و کیفی خود ترســیم نموده 
اســت، گفت: فوالد مبارکه با 30 ســال 
تجربه تولیــد انواع محصوالت فوالدی 
اکنــون پــا در عرصه تکنولوژ شــدن 
گذاشــته است و به زودی کشور ایران را 
به یکی از کشورهای صاحب تکنولوژی 

صنعت فوالد مبدل خواهد کرد.
عظیمیان در ادامه سخنان خود اظهار 
داشــت: مدیران و کارکنــان بلند همت 
فــوالد مبارکه در این راه و افق روشــن 
توانســتند برای اولین بار در کشــور با 
همکاری مهندســین نفت به دانش فنی 
تولید فوالد های خاص مورد اســتفاده 
در صنعــت نفت و گاز، لــوازم خانگی و 
خودروسازی دست یابند که امروز شاهد 
 API رونمایی از خط تولید انبوه تختال
مورد اســتفاده در صنایع نفت و گاز ترش 

بودیم.
وی در تشــریح مشــخصات فنــی 
ایــن محصول اظهار داشــت: به نفت یا 
گازی که بیش از 100ppm سولفید 
هیــدروژن )H2S( داشــته باشــد، 

اصطالحا ترش گفته می شود.
مدیر عامل فــوالد مبارکه با تاکید بر 
این که عمــده میادین نفت و گاز جهان 
ترش هستند، گفت: برای ذخیره سازی و 
انتقال آن ها نیاز به لوله ها و فوالد خاص 

دارای هیــدروژن کم تــر از ppm 3 و 
گوگرد کم تر از ppm 10 می باشد.

عظیمیان با اشــاره به نقش شــرکت 
  API فــوالد مبارکه در تولید لوله های
محیــط تــرش ادامه داد:  بــرای تولید 
لوله های API و مخازن محیط ترش، 
ابتدا تختال در شــرکت فــوالد مبارکه 
تولید و پس از ارســال به شرکت فوالد 
اکسین خوزستان تبدیل به پلیت گردیده 
و در نهایت، تولید لوله در یک شــرکت 
لوله ســازی مانند لوله سازی اهواز انجام 

می گیرد.
وی تصریح کرد: محصول لوله محیط 
ترش در مقایسه با محیط شیرین، با چند 
مشخصه )حاصل از تست های خوردگی( 
متمایز می شــود که شــکل گیری این 
مشــخصات، حاصل فنــاوری و دانش 

موجود در فوالدمبارکه است.
مدیر عامل فوالد مبارکه در خصوص 
منافع حاصل از تولید محصوالت محیط 
ترش در داخل کشــور گفت: با تولید این 
محصــول در فوالد مبارکه ســاالنه به 
میزان 270 میلیــون دالر صرفه جویی 

ارزی به دست خواهد آمد.
عظیمیــان گفت:عــالوه بــر این 
بومی ســازی و تدویــن دانــش فنــی 
تولیــد محصول محیط تــرش و امکان 
تولیــد محصــوالت بــا گریــد باالتر 
بــرای پروژه هــای نفــت و گاز و رونق 
تولیــد و ایجاد اشــتغال در کارخانجات 
پایین دســتی )تولیــد پلیــت و لوله( و 
صنایــع جانبی از دیگر مزایای تولید این 

محصول جدید در فوالد مبارکه است.

شــهردار اصفهان با اشاره به اینکه پروژه 
خط دوم مترو از ایســتگاه دارک تا میدان امام 
حســین )ع(، در مجاور میــدان امام علی )ع( 
نزدیک به 22 درصد پیشــرفت داشته است 
گفت: به زودی میزان حفاری در این مسیر به 

یک چهارم خواهد رسید. 
به گزارش جام جــم  اصفهان، قدرت اله 
نــوروزی در ارتباط زنده رادیویــی با برنامه 
»ســالم اصفهان« با اشــاره به اینکه اکنون 
200 میلیارد تومان اوراق مشــارکت نقد شده 
و قرار اســت در خط بی آر تی هزینه شود و با 
آن اتوبوس خریداری کنیم، اظهار کرد: البته 
در شــرایط کنونی به علــت تحریم ها خرید 
اتوبوس از کارخانه های داخلی کار مشــکلی 
است اما تالش ما بر بازسازی و نوسازی است 
تا شــرایط را مســاعدتر کنیم. وی با اشاره به 
بازســازی اتوبوس ها و بهبود شرایط در این 
بخش، گفت: در یک ســال گذشته تعدادی 
اتوبوس بازسازی شــده است و قرارداد برای 
بازســازی بخش دیگــری از اتوبوس ها هم 

منعقد شده است. 
تعدادی هم در کارگاه در حال بازســازی 
است. شــهردار اصفهان ادامه داد: در ناوگان 
تاکســیرانی هم برای نوســازی تاکسی ها 
مذاکراتی داشــتیم تا با مشارکت تاکسیرانان 
و مســاعدت شــهرداری، هزار دستگاه را در 

مرحله اول نوسازی کنیم. 
وی تصریح کرد: امیدواریم، این مجموعه 
اقدامات به اضافه دیگر اقدامات به حل مشکل 
آلودگــی هوا که یکی از بدترین وضعیت ها را 

ایجاد کرده کمک کند.  
نــوروزی با اشــاره به پیشــرفت پروژه 

خــط دوم متروی اصفهان افــزود: بهترین و 
مطمئن ترین وسیله برای حمل و نقل و برای 
جلوگیری از آلودگی هوا مترو است. امروز دو 
اقدام زیرســاختی مهم در شــهر اصفهان در 
حال انجام اســت که هر دو به کاهش آلودگی 
هــا کمک می کند که یکــی خط دوم مترو و 

دیگری حلقه چهارم حفاظتی است.
پیشــرفت  میــزان  آخریــن 
ایســتگاه های خــط دوم متروی 

اصفهان 
وی اظهار کرد: خط دوم مترو با تالش همه 
جانبه مدیریت شهری در حال پیشرفت است. 
قطعا ســخن گفتن از این طرح امیدوارکننده 
است و بســیار می تواند شــرایط را در آینده 

مساعد کند.
 این پــروژه از ایســتگاه دارک تا میدان 
امام حســین)ع(، مجاور میدان امام علی)ع( 
نزدیک به 22 درصد پیشــرفت داشته است و 
به زودی اعــالم خواهیم کرد که یک چهارم 

مسیر حفاری شده است.  
شهردار اصفهان تصریح کرد: در کنار این 

حفاری تونل ایســتگاه ها هم سهم زیادی در 
ساخت مترو دارد که از لحاظ پیشرفت وضعیت 
مناسبی دارد. ایستگاه زینبیه به عنوان دومین 
ایســتگاه خط دو 73 درصد پیشرفت در اجرا 
داشــته است. ایستگاه عاشــق اصفهانی به 
عنوان ســومین ایســتگاه 74 درصد، عمان 
ســامانی 4۶ درصد و پنجمین ایســتگاه در 
میدان الله هم پیشــرفت 50 درصدی داشته 

است. 
وی افزود: این آمارها امیدوارکننده اســت 
و کســانی که با کارهای عمرانِی سخت آشنا 
هســتند، می دانند که اتفاقات خوبی در مترو 
می افتد که حاصل تالش کارکنانی است که 
به صورت شــبانه روزی در زیر زمین کار می 
کنند. این تالش ها شــاید در دید مردم نباشد 
برای همین از همــه عالقمندان دعوت می 
کنم به زیرزمین شــهر هم ســری بزنند و به 
این سربازان پرتالش انقالب عمرانی خسته 
نباشــید بگویند. هم اکنون برای ساخت مترو 
بیــش از هزار نفر زیر زمین کار می کنند که به 

آنها خسته نباشید می گویم. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از رشد 30 درصدی صادرات ذوب 
آهن طی ۹ ماهه سال ۹8 خبر داد.

به گزارش  جام جــم اصفهان، منصور یزدی زاده گفت: صادرات 
شرکت ذوب آهن اصفهان طی ۹ ماهه سال ۹8، بیش از 877 هزارتن 
است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته )۶7۶هزارتن( 

رشد 30درصدی را نشــان می دهد.وی بیان داشت: پیش بینی می 
شــود صادرات ذوب آهن تا پایان سال جاری به حدود یک میلیون و 
200هزار تن برســد.یزدی زاده افزود: بازارهای هدف این شرکت از 
1۹ کشور در سال ۹7 به 23 کشور در سال ۹8 رسیده است که بیشتر، 

کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقا، اروپا و حوزه CIS می باشد.

مدیرعامل ذوب آهن از افزایش تولید این شــرکت نسبت به سال 
گذشته نیز خبر داد و گفت: تولید فوالد خام در ذوب آهن طی ۹ ماهه 
۹8 یک میلیون و 770هزارتن می باشــد که این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته یک میلیون و ۶۹0هزار تن بوده است که بیش از 4 درصد 

رشد داشته است.

تولید ساالنه 300 هزار تن فوالد API درشرکت 
فوالد مبارکه

نظرات غیرمسئوالنه و غیرحرفه ای 
درباره دالیل آلودگی هوای اصفهان

ســخنگوی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص سهم 
دستگاه های اجرایی در آالیندگی های اخیر هوا، گفت: هنوز نتیجه مطالعه ای که قرار 
بود توسط دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شود و سهم هر دستگاه اجرایی نیز در میزان 

آالیندگی هوا و محیط زیست مشخص شود، اعالم نشده است.
به گزارش جام جم اصفهان، حســین توکل با بیان اینکه با شدت گرفتن آلودگی 
هوای اصفهان برخی اشخاص و مسئوالن در خصوص سهم آالیندگی گازی صنایع، 
زود به هنگام و غیر مسئوالنه در ارتباط با دالیل آلودگی هوا و تولید آالینده های زیست 
محیطی در اســتان اصفهان اعالم نظر می کنند اظهار داشت: باید نتیجه مطالعه ای 
که توســط دانشــگاه صنعتی اصفهان در ارتباط با سهم هر مجموعه  در میزان تولید 
آلودگی هوای استان اصفهان در حال اجرا است منتشر شود تا بتوان نسبت به سهم و 
میزان تولید آالینده ها توسط کارخانجات، صنایع و سازمان هایی که در آلودگی هوای 

اصفهان نقش دارند به صورت قطعی اظهار نظر کرد.
حســین توکل همچنین در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه اخیر مدیریت بحران 
استان و تشکیل کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا در استانداری گفت: در این جلسه 
که به منظور هماهنگی مدیریت بحران اســتان در 28 آذر ماه و در محل اســتانداری 
اصفهان برگزار شــد، مســئولیت و وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی در کنترل 
آالینده های زیســت محیطی مشخص شده است که انتظار می رود سازمان محیط 
زیست استان به عنوان متولی امر با همکاری سایر دستگاه های اجرایی استان بتواند 

مشکل آلودگی هوا را مدیریت و کاهش دهند.
وی با بیان اینکه برخی ســهم نیروگاه هــا و صنایع را در میزان تولید آالینده ها و 
آلودگی هوا بســیار زیاد اعالم کرده اند یادآور شد: نیروگاه ها تحت مدیریت و نظارت 
وزارت نیرو هســتند و طبیعی است این وزارتخانه و سازمان محیط زیست به عنوان 
متولی حفاظت از محیط زیست باید در خصوص نیروگاه ها و مسائل احتمالی زیست 
محیطی توســط  نیروگاه ها اظهار نظر و نظارت کنند و این موضوع ارتباطی با حوزه 
صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید مســائل زیســت محیطی  نیروگاه ها جدا از سایر 

صنایع مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر روابط عمومی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در ادامه با 
اشــاره به اینکه اخیرآ در شــبکه های اجتماعی موضوعاتی در رابطه با آلودگی هوا و 
ســهم هر دســتگاه اجرایی در این پدیده مطرح شده که واقعیت ندارد یا هنوز به طور 
علمی و مطالعاتی مشخص نشده و به تایید سازمان محیط زیست نرسیده است خاطر 
نشان شد: بهتر است منتظر انتشار گزارش پژوهشی مورد نظر توسط دانشگاه باشیم 
و باید برای رفع مشــکل آلودگی ادارات، سازمان ها و بخش های مختلف مسئول با 
یکدیگر تعامل  و با عقل جمعی این معضل را مدیریت تا از شدت آالیندگی کاسته شود.

وی در ادامه اضافه کرد: همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت براساس وظایف 
قانونی و مسئولیت اجتماعی که برعهده دارد و اختیارات قانونی که برای صدور مجوز 
ها مشخص شده تمام سعی و تالش خود را به کار می گیرد تا به نسبت سهم و جایگاهی 
که از آن برخوردار اســت نســبت به کاهش آالینده های زیست محیطی و همچنین 

آلودگی هوا نقش خود را همچون گذشته ایفا نماید .

علی حسین غریبی : ذوب آهن اصفهان 
صــادر کننده ممتاز اســتانی شــد و برای 

هشتمین بار در این عرصه افتخار آفرید. 
 بــه گــزارش  جام جم اصفهــان  این 
افتخار آفرینی که در شرایط تحریم با خون 
جگر حاصل گردیــد، آنچنان به مذاق خام 
فروشان و حامیان آن ها ناخوشایند آمد که 
در مطلبی توهین آمیز، به این جایزه تاختند و 
با مستمسک ساختن اعتراض های شرکت 
هــای فوالدی به خام فروشــی مواد اولیه 

استراتژیک کشور، این موفقیت را مورد هجمه قرار دادند.
اما آیا فعالیت های صادراتی ذوب آهن اصفهان که در شرایط تحریم و در حالی که 
بازارهای داخلی اشباع شده است با صادرات سنگ آهن دانه بندی که صنایع فوالدی 

کشور را با بحران مواجه ساخته است، یکسان است؟
نگاهی به حامیان صادرات سنگ آهن نشان می دهد که عواید اصلی خام فروشی 
این ماده اولیه، به جیب چه کســانی می رود و عــوارض 25 درصدی بر صادرات این 
محصول، منافع چه کســانی را به خطر انداخته است. به تعبیر یکی از مدیران شرکت 
های فوالدی، ای کاش ســود صادرات ســنگ آهن به جیب معدن دار و معدنکار می 

رفت تا حداقل این قشر زحمت کش و کارآفرین از این خام فروشی حاصلی ببرند.
 اما جای بسی تاسف است که امروز رقیب اصلی شرکت های فوالدی برای دست 
یابی به سنگ آهن، صادرکنندگان این محصول هستند که بدون اینکه دغدغه رونق 
تولید داشــته باشــند، تنها به عواید آن می اندیشند و در مقابل تمهیدات دولت از جمله 
عوارض 25 درصدی، تمام قد ایســتاده اند و در صدد کاهش آن هســتند. این در حالی 
است که آمار صادرات سنگ آهن نشان می دهد که در سال جاری میالدی تا ماه اکتبر 
صادرات سنگ آهن ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.این قشر، از هر 
بهانه ای برای حمله به تولید کنندگان فوالد استفاده می کنند و حتی افتخار آفرینی ها 
در صادرات محصوالت فوالدی را با صادرات سنگ آهن مشابه می دانند. در حالیکه، 
در چرخه فوالد، زمانی ایجاد ارزش افزوده می شود که سنگ آهن به محصول فوالدی 

تبدیل گردد و سپس صادر شود.
اگر به ارزآوری ســنگ آهن و محصوالت فوالدی نگاهی بیاندازیم شاهد خواهیم 
بود که حتی صادرات شــمش فوالدی بیش از 5 برابر ســنگ آهن و نوردگرم بیش از 
هشت برابر سنگ آهن ارز آوری دارد و در این چرخه اشتغال زایی گسترده ای صورت 
می گیرد. البته ارزی که از صادرات سنگ آهن حاصل می شود به گواه دست اندرکاران، 
اغلب به ســامانه نیما بازنمی گردد و یا در صورت بازگشت، صرف توسعه معادن نمی 
شــود.در این بین رسانه ها این رســالت را دارند که مقابل خام فروشی بایستند و اجازه 
ندهند به قیمت بیکاری هزاران نفر که در چرخه صنعت فوالد فعالیت می کنند، عواید 
خام فروشی نصیب عده ای شود که دستی هم در معدن ندارند و تنها واسطه ای برای 

به یغما بردن مواد اولیه استراتژیک کشور هستند.

نخستین دفتر تسهیل گری و توسعه محلی شهرداری اصفهان افتتاح می شود
نخســتین دفتر تســهیلگری و توســعه 
محلی شــهرداری اصفهــان، 10 دی ماه در 

محله هفتون)معراج( افتتاح می شود. 
رییــس اداره امــور اجتماعی ســازمان 
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان گفت: یکی از مهم ترین بحث های 
اجتماعی کنترل و کاهش آســیب است که 
ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور برای 
این موضوع هدف و خط مشــی مشــخص 

کرده است.
مســعود مهدویان فر با بیــان اینکه دفاتر 
تسهیلگری و توسعه محلی، فرهنگسراهای 
محالت آسیب خیز و حاشیه ای هستند، اظهار 
داشت: توسعه محلی حتما با توسعه فیزیکی 
و کالبدی حاصل نمی شــود و باید با رویکرد 

فرهنگی و اجتماعی دنبال شود.
وی با بیان اینکه 200 دفتر تسهیلگری و 
توسعه محلی در کشور وجود دارد، بیان کرد: 
نخستین دفتر تســهیلگری و توسعه محلی 
شــهرداری اصفهان 10 دی مــاه در محله 
هفتون)معراج( با حضور محبوبی مشاور وزیر 
کشــور و معاون اجتماعی سازمان اجتماعی 
وزارت کشــور افتتاح می شود که در این روز 
تفاهم نامه ای در این زمینه بین شــهرداری و 
شورای اسالمی شهر اصفهان، استانداری و 

وزارت کشور نیز منعقد خواهد شد.
رییــس اداره امــور اجتماعی ســازمان 
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان افــزود: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا چند ماه آینده 3 دفتر تســهیلگری و 

توســعه محلی در شــهر اصفهان راه اندازی 
می شود.

وی ادامــه داد: این دفاتر قرار اســت تا 3 
سال فعالیت خودشــان را در محالت هدف 
و ســکونتگاه های غیر رســمی که منجر به 
حاشیه نشینی در شهرها شده با هدف ارتقای 
وضعیت اجتماعی و فرهنگی، کاهش آسیب 
های اجتماعی، خدمت رسانی، آموزش مردم 
و توانمندسازی گروه های هدف ادامه دهند.

وی با بیان اینکه در این دفاتر ۶ نفر حضور 
دارند،خاطرنشــان کرد: مــددکار اجتماعی، 
روانشناس، کارشناس اقتصادی، کارشناس 
حقوق، کارشناس جامعه شناسی و کارشناس 
برنامه ریزی و توســعه شــهری در این دفاتر 

حضور دارند.

ذوب آهن؛ صادر کننده سربلند کشوری

حفاری یک چهارم خط دوم متروی اصفهان  
گام دوم جمع آوری و حذف آالینده های باتری 

شماره 3 کک سازی با موفقیت به اتمام رسید

  به عنوان بنیانگذار صنعت فوالد کشــور با توجه به داشتن نقش محوری در توسعه صنعتی کشور، 
همواره توانســته است در مسیر تامین نیازهای مصرف داخل محصوالت فوالدی و افزایش تنوع آن 

ها و همچنین به دســت آوردن سهم قابل توجه ای از بازارهای صادراتی گام بردارد.
علیرضا رضوانیان، مدیر تولیدات کک و مواد شــیمیایی با بیان این که گام دوم جمع آوری و حذف 
آالینده های باتری شــماره ســه کک سازی با موفقیت به اتمام رســید ، گفت: با رگالژ باتری شماره 
سه، درهای کامال بومی سازی شده فلکسیبل در سمت جنوبی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش جام جم اصفهان وی این پروژه را سنگین و قطعات به کار رفته در هر در را بیش از 738 
قطعه عنوان کرد و افزود: بیش از هزار نفر در طراحی، ســاخت و نصب  درهای فلکســیبل در کارگاه 
های مدل سازی، ریخته گری، اسکلت فلزی، ماشین کاری، عملیات حرارتی و … مشارکت داشتند.

مهنــدس رضوانیان تاکید کرد: همه ما بــه متخصصان و نیروهای توانمند و کارآمد ذوب آهن می 
بالیــم که از عهده چنین پروژه بزرگی به خوبی بر آمدند.
نقش مهندسی نت مکانیک ستودنی است

 در این این پروژه بزرگ، واحدهای پشتیبانی تولید به ویژه مدیریت مهندسی نت در حفظ آماده به 
کاری تجهیزات خطوط تولید و پویایی و ارتقاء جایگاه ذوب آهن در کشــور همواره اثرگذار و ستودنی 

بوده و هست. 
ســید وحید رضوی، مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات )مهندســی نت مکانیک( 
در ایــن خصــوص گفت : بخش عمده ای از قطعات و تجهیــزات مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی 
ســازی شــده است و مابقی نیز به جزء اندکی که در حال حاضر امکان تامین آنها در داخل کشور وجود 
ندارد ، با توجه به دســتیابی به دانش فنی وتکنولوژی ســاخت آن ها در کارخانه، به دلیل محدودیت 
های تجهیزاتی و بعضًا ترافیک کاری در این مهندسی، از طریق سازندگان توانمند داخل کشور بومی 

سازی و تامین می شوند.
مدیر مهندســی نت، با بیان اهمیت و حساســیت موضوع حفظ محیط زیست و نقش اساسی آن در 
توســعه پایدار و تاکیدات و حمایت های مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این رابطه، افزود: مهندسی 
نت در ســال جاری با برنامه ریزی منســجم و دقیق نســبت به ساخت و مونتاژ و تحویل 74 مجموعه 
درب فلکســیبل )ســمت جنوب باتری3بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی( سهم به سزایی ایفاد 
نموده، به نحوی که نتایج موفقیت آمیز آن بازتاب بســیار گســترده و افتخار آمیزی برای ذوب آهن 

اصفهان داشته است. 
وی همچنین اعالم نمود : ســاخت 74 مجموعه درب فلکســیبل )سمت شمال باتری( نیز شروع 
شده که امید است تا بهار سال آینده به پایان رسیده وانشاا.. منجر به رفع آلودگی های زیست محیطی 

در این بخش از ذوب آهن گردد.
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حافظ

اصفهان؛ میزبان چهارمین جشنواره نشریات دانشجویی 
دانشگاه آزاد اسالمی

نتیجه یک تحقیق جدید نشــان می دهد که استفاده از قرص های پیشگیری از 
بــارداری بر روی بخش مهمی از مغز زنان تاثیر می گذارد.

در پژوهش گروهی از محققان که به وسیله جامعه رادیولوژی آمریکای شمالی 
انجام شــده اندازه غده هیپوتاالموس 50 زن ســنجیده شده اســت. دانشمندان 
همچنین مغز این زنان را که 21 نفر از آنها از قرص ضدبارداری اســتفاده می کردند 

با تصویرسازی تشدید مغناطیسی )MRI( بررسی کردند.
پژوهشــگران دریافتنــد که غــده هیپوتاالموس مغز آن دســته از زنان که از 
قرص های پیشــگیری از بارداری اســتفاده می کردند به طور چشمگیری کوچکتر 

از زنان دیگر است.
غده هیپوتاالموس بخش مهمی از مغز است که وظیفه تنظیم سطح هورمون ها 
را برعهده دارد. این غده همچنین نقشــی اساســی در کنترل چرخه خواب، ضربان 

قلب، وزن بدن و میزان اشتها ایفا می کند.
مایــکل لیپتون، تهیه کننده گــزارش نهایی این تحقیق می گوید: »ما دریافتیم 
که تفاوت شــگرفی بین اندازه ساختار مغز زنانی که قرص ضدباروری استفاده می 

کنند و زنانی که از آن اســتفاده نمی کنند وجود دارد.«
در گزارش این گروه از محققان تاکید شــده است که این تغییرات ساختاری در 

مغز تاثیری بر توانایی ادراکی زنان نمی گذارد.
مایکل لیپتون همچنین گفت که تحقیقات مقدماتی دانشــمندان از ارتباط بین 

اســتفاده از قرص ضدبارداری و عالئم افسردگی حکایت دارد.
یک پژوهش دیگر که در ماه فوریه )بهمن( سال 201۹ منتشر شده بود نیز تاثیر 
احتمالی استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری را بر مغز زنان بررسی کرده بود. 
نتیجه این تحقیق نشــان می داد که اســتفاده از قرص های ضدبارداری تا حدودی 

بر توانایی زنان در درک احساســات از روی چهره افراد تاثیر می گذارد.

حجت االسالم ابراهیم کالنتری معاون فرهنگی، 
دانشجویی دانشــگاه آزاد اسالمی در نشست رسانه 
ای بــا نمایندگان مطبوعات و رســانه ها از حمایت 
دانشگاه آزاد اسالمی از برگزاری چهارمین جشنواره 
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه آزاد اسالمی در 
اســفند ماه به میزبانی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( خبر داد.
معاون فرهنگی دانشــگاه آزاد اســالمی در این 
نشســت خبری که در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( و با حضور رضا نصیری مدیرکل 
فرهنگی، اجتماعی دانشــگاه، پیــام نجفی رییس 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( و 
سعید شریفی معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار شد 
گفت: نشریات دانشــگاهی به عنوان تریبونی برای 
بیان عقاید و آراء دانشــجویان و بلندگویی برای بیان 
مســائل و مشکالت درون دانشگاهی بوده و رسالت 
اصلی این نشریات روی آوردن به ترویج عقالنیت، 
هدایت و راهنمایی برای از بین بردن مشــکالت و 
اســتفاده از عقل جمعی است. وی خاطر نشان کرد: 
دانشگاه آزاد اسالمی همیشه بستری مناسب برای 
فعالیت نشریات دانشجویی فراهم کرده  و معتقد است 
که گســترش و استمرار فعالیت این حوزه، زمینه ساز 
رشد و پویایی شــعار دانشجوی مطالبه گر و صدای 
رسای قشر دانشــجو برای ابراز آراء و عقاید گروهی 

است.
کالنتری با اشــاره به اینکه حضــور پررنگ در 
جشــنواره ها نشــان از وجود اســتعدادهای عظیم 
دانشــجویان دانشگاه آزاد اســالمی در این عرصه 

فرهنگی اســت تصریح کرد: ایــن نوع فعالیت یک 
نوع فعالیت فراتشــکلی و گروهی اســت که بیشتر 
دانشــجویان فعال به نوعی با آن در ارتباط هستند و 
از این رو فعالیت نشریات باید به گونه ای تسهیل شود 
که بتواند به عنوان ابزار تعالی فرهنگی در دانشــگاه 
عمل کند.وی با بیان اینکه دانشجو با توجه به روحیه 
پرانگیزه و حساســیتی که نســبت به موضوعات 
اجتماعی و سیاسی دارد و ازآن جاکه در قیدوبند برخی 
مصلحت اندیشــی ها قرار ندارد، می تواند نظر خود را 
آزادانه اعالم کند گفت: نشریات دانشجویی بهترین 
بستر برای دانشجو است که هم نظرات خود را مطرح 
و به  واسطه  تحلیل دقیق موضوعات و نوشتن در مورد 
آن ها اقدام به مطالعه نماید و هم اینکه فرصت تمرین 
بســیار خوبی است که دانشجو بنویسد و نوشته خود 
را در معــرض قضاوت دیگران قــرار دهد و از این رو 
می توان گفت دانشــجویانی که در حوزه نشــریات 
فعالیت دارند فعال تر، پویا تر، کنجکاوتر، باانگیزه تر و 
قطعاً قلم قوی تری نسبت به سایر دانشجویان دارند.

وی از برگزاری چهارمین جشــنواره کشــوری 
نشریات دانشجویی در اسفند جاری در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( خبر داد و افزود: 
خوشــبختانه همیشه این جشــنواره مورد استقبال 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و دیگر دانشگاه های 
کشــور واقع شده به گونه ای که در سومین جشنواره 
نشریات، تعداد هشت هزار نشریه به دبیرخانه ارسال 
شــده که از این تعداد ۶83 نشریه در زمینه ها و رشته 
های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، 
علمــی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشــی متعلق 
به واحدهای دانشــگاه آزاد و مابقی متعلق به دیگر 
دانشگاه ها بوده است و امیدواریم چهارمین جشنواره 
سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، 
امســال پر رونق تر و با مشارکت بیشتر دانشجویان 
برگزار شــود.در ادامه این نشست، معاون فرهنگی، 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، مدیر کل فرهنگی، 
اجتماعی دانشــگاه، ریاســت و معــاون فرهنگی 
دانشجویی واحد اصفهان)خوراسگان( پاسخگوی 
ســواالت مطروحه نمایندگان رسانه ها و مطبوعات 
در خصوص نشریات دانشجویی و گستره فعالیت آن 

در دانشگاه آزاد اسالمی بودند. 

و  تحقیقــات  معــاون 
بهداشــت،  وزارت  فنــاوری 
درمــان و آمــوزش پزشــکی 
لعــات  گفــت: براســاس مطا
کوهــورت،  پایش هــای  و 
بــت در کشــور  بیمــاری دیا
رشــد چشــمگیر داشــته و در 
بعضی اســتان ها حــدود نیمی 
بتال به  د در معــرض ا فــرا ز ا ا

ند. ر گرفته ا ین بیمــاری قرا ا
به گزارش جام جم اصفهان 
ز  ده در بازدید ا ، رضــا ملک زا
مرکز پایش ســالمت کارکنان 
نشــگاه علوم پزشکی مشهد  دا

لعات  اظهــار کرد: هــدف اصلــی مطا
کوهــورت برنامه ریــزی در راســتای 
ز  ا پیشــگیری  و  ســالمتی  رتقــای  ا
در  د:  دا مــه  دا ا بیماری هاســت.وی 
ر  ســه دهه گذشته پیشــرفت های بسیا
د و  خوبــی در ســطح ســالمت، ســوا
بری ها در کشــور صورت  برا کاهش نا
مات  قدا ین ا ما با وجود ا گرفته اســت، ا
ز بیماری ها  ید در زمینه پیشــگیری ا با
معــاون تحقیقات  بیشــتر تالش کنیم.
و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی گفت: در ســال 
نوان و  ز با 1370 پنــج میلیــون نفــر ا
نی  یرا ز مــردان ا شــش میلیــون نفر ا
کنون 12  مبتــال به دیابت بودنــد که ا
یــران مبتال به دیابت  درصــد جمعیت ا
یــن بیماری  بتال به ا هســتند و رونــد ا
فزایش  به طــور چشــمگیر در حــال ا
یط  فزود: تغییر شــرا ده ا اســت.ملک زا
لیت  قتصــادی، کاهش تحــرک و فعا ا
بدنی، ســبک تغذیــه، کاهش وزن در 
ز جمله عوامل  دوران کودکی و چاقی ا

بتال به دیابت اســت.وی  ز ا زمینه ســا
بتال به دیابت  د: چاقــی زمینه ا مه دا دا ا
ید  فزایش می دهد که با بــر ا ا تا دو برا ر
ین زمینــه برنامه ریزی های الزم  در ا

گیرد. صورت 
معــاون تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
لعــه کوهورت،  گفــت: براســاس مطا
در اســتان فارس به طــور تقریبی 32 
د بررســی شده در نمونه  فرا ز ا درصد ا
رای قند خون  ر نفری دا آماری 10 هزا
بــاالی 100 و در مرحله پــره دیابت 
بــوده و 12 درصــد مبتال بــه دیابت 
یــن بدان  فــزود: ا ده ا ملــک زا بودند.
ینده یک  معناســت کــه تا 15 ســال آ
بــت مبتال  ین جمعیــت به دیا ســوم  ا
گر بخواهیــم در مقیاس  می شــوند و ا
ینده یک  ملــی به آن توجه کنیــم در آ
ین بیماری  نی هــا به ا یرا چهارم تمام ا
ینکه  مبتــال خواهند بود.وی بــا بیان ا
ینده  ین روند تا چند ســال آ مــه ا دا با ا
ثیــر بیماری  نظام ســالمت تحــت تا
ر خواهــد گرفت اظهار کرد:  دیابت قرا
 ، در حــال حاضر 21 درصــد یزدی ها

 1۹  ، 20 درصد رفســنجانی ها
درصــد اهوازی ها و 1۶ درصد 
به دیابت  نی ها مبتــال  زندرا ما

. هستند
معــاون تحقیقات و فناوری 
درمــان  بهداشــت،  وزارت 
و آمــوزش پزشــکی بــا بیان 
لعات  ینکــه بــر اســاس مطا ا
ز  ا درصــد   4۶ کوهــورت 
زندران در  جمعیــت اســتان ما
رند  ر دا مرحله پــره دیابت قرا
و در بعضی اســتان های دیگر 
یط بدین گونه است،  نیز شــرا
ینده  گفــت: به طور قطــع در آ
ز  شــاهد مشــکالت بهداشــتی ناشی ا
بــت برای نظام ســالمت  بیمــاری دیا
ین در حالی اســت که  خواهیــم بود و ا
عتدال در  یــن بیماری بــا  رعایــت ا ا
یــی، کاهش وزن و  د غذا مصــرف موا
تحرک بدنی، قابل پیشــگیری اســت.

ینکه ســازمان  ده بــا تاکید بر ا ملک زا
ز  نــی بــر جلوگیــری ا بهداشــت جها
فــزوده شــدن بــه جمعیــت مبتال به  ا
فــزود: در حال  رد ا بــت تاکیــد دا دیا
ز بیماری  حاضــر بــرای پیشــگیری ا
دیابت گایدالین هایی در کشــورهای 
روپایــی و آمریکایی طراحی شــده و  ا
داری موظف  کز آموزشــی و ا تمام مرا
ند.وی کاهش  بــه رعایــت آن شــده ا
مهمتریــن  ز  ا ا  ر شــیرینی  مصــرف 
ز بیمــاری  راهکارهــا در پیشــگیری ا
د: مصرف  مه دا دا دیابت عنوان کرد و ا
ز میانگین و  شــکر در کشــور بیــش ا
نــی اســت و باید  ردهای جها ندا اســتا
ز روش هــای جایگزین بــرای کنترل  ا

مر اســتفاده کرد. ین ا ا

قرص ضدبارداری غده هیپوتاالموس را رشد چشمگیر دیابت در کشور
کوچک می کند

بیست و هفتمین همایش موسسه خیریه امام حسین علیه السالم 
روز چهارشنبه 4 دی ماه 1398 در هتل آسمان اصفهان برگزار شد 
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