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اصفهان

مضراب عشق، گرامیداشت استاد جلیل شهناز در اصفهان 

 اگر اسمش را جست وجو كنید با تیتری مواجه 
می شــوید كه مطمئنا توجه شما را جلب خواهد 
كــرد، بزرگترین نوازنده تار تاریــخ هنر ایران؛ 
ســازی كه در ایران یک نماد ملی اســت و او در 

نواختن این ساز بی نظیر و بی مانند بود.
بــه گزارش خبرنگار  جام جم  برای یادبودش 
دو سالن پر شده و كمتر جایی حتی برای ایستادن 
مانده است؛ در برنامه ای تحت عنوان "مضراب 
عشــق" عالقه مندانش گرد هــم آمدند تا یاد 
شــخصیتی را زنده نگه دارند كه وقتی در سال 
1300 در خانواده ای عالقه مند به موسیقی چشم 
به جهان گشود حتی برادرش كه استاد او بود نیز 
فکر نمی كرد شــاگردش بزرگترین نوازنده تار 
ایران شود اما وقتی در خرداد  1392 برای همیشه 
گرمی نفسش را از دنیا گرفت همه از او به عنوان 
افتخار یاد كردنــد؛ او بداهه نواز ماندگار، افتخار 

اصفهان؛ استاد جلیل شهناز است.
اســتادی كه فضل اهلل صلواتی روزنامه نگار 
در وصف ایشــان می گوید: ما در گذشته ایشان 
را داشــتیم، بی نظیر و تکرار نشدنی اما آیا كسی 
اصال در آینده به ســطح ایشــان خواهد رسید؟! 

من بعید می دانم.
 ســپس وقتی نوای تار استاد نعمت اللهی از 
شاگردان اســتاد جلیل شهناز سالن را سرشار از 
طنین زیبای تار كرد تحسین همه را برانگیخت 
و  همه در یافتند اســتاد شــهناز چه كرده بود با 
موسیقی این شهر، این كشور و دلهای ایرانیان. 
ســپس كلیپی از زندگینامه او پخش می شود كه 
سخنی از ایشــان در آن آورده شد: "هنر حرمت 
دارد، هنر شــغل نیســت و نباید جزو شغلها آن 
را دانســت و باید حرمــت آن را حفظ كرد" و در 
ادامه اســتاد كســایی در این كلیپ در تقریظ از 

استاد شــهناز می گوید: اگر كسی چیزی از ساز 
و موســیقی بداند نمی تواند در وصفش سخنی 

نگوید.
باز نوبت شــاد كردن روح استاد تار ایران شد 
و چه كســی بهتر از ســعید مــزدک نوازنده تار 
كه اشک هایش ســازش را گرمتر كرد سازش 
بوی همان تارهای اســتاد را می داد زیرا ســالن 
را كه نگاه می كردی كمتر كســی بود كه تلفن 
همراهش را دســتش نگرفته باشد و این طنین 
را ضبط نکند و این ســؤال برای جوانترها پیش 
آمد كه اگر این استادان شاگردند استاد شهنار به 

راستی كیست...؟!
 جواب انتقادها را با نوای سازش می داد

ســپس نوبت به معرفی كتاب درباره اســتاد 
شهناز رسید كه توســط خانم حدادگر به تالیف 
رسیده اســت كه خود این نویسنده در خصوص 
كتاب در دســت چاپش می گوید: اولین كتابی 
اســت كه در وصف زندگی، ســاز اســتاد و در 
خصوص اســتاد شهناز نوشــته شده و به زودی 
چاپ و منتشر خواهد شد و بخش های مختلفی 
دارد مثل زندگی پر فراز و نشــیب اســتاد شهناز 
و در خصوص بداهه نوازی ایشــان توضیحاتی 
داده شده است و بخشی نیز به تمام آثار خصوصی 
و عمومی استاد پرداخته شده  است كه برای اولین 
بار این اتفاق رخ داده  اســت و در پایان از بزرگان 
موســیقی اصفهان و ایران در خصوص اســتاد 

شهنار مصاحبه هایی آورده شده است.
این نویســنده ادامه می دهد: دو ســال طول 
كشــید تا این كتــاب به مرحله چاپ برســد و 

می توان گفت كتاب وزین و قوی است.
بعد از معرفی كتاب نوبت به استاد سعیدی بود 
كه لب بر ستودن استاد گشود: من واقعیتی را كه 

در ســه دهه بودن كنار استاد شهناز درک كردم 
در یک خاطره به نقل از رضا كسایی برادر استاد 
كسایی می گویم كه ایشــان می گفتند پنج نفر 
از برترین نوازندگان تار ایران به اصفهان ســفر 
كردند و جزو این پنج نفر برادر اســتاد شهناز هم 
بودند و می خواســتند یک نوازنده تار را به گروه 
خود اضافه كنند و از بهترین اســتادان اصفهان 
امتحــان گرفتند و هیچکــس از پس برنیامد تا 
نوبت به نوجوانی رســید به نام جلیل شنهاز كه 
به واســطه اصرار بردارش بــرای امتحان آمد و 
آنچنان همنوازی با این اساتید داشت كه همان 
موقع همه هم نظر بودند كه این شــخص همان 
شخصی است كه ما می خواستیم و با آن سن كم 
بین آن اســاتید قرار گرفت اما در پایان معتقدم 

شهنار زنده است و هیچوقت نمرده است.
علی اصغر شــاهزیدی اســتاد بعدی بود كه 
اینگونه در وصف جلیل شــهناز گفت: در مورد 
اســتاد شهناز باید سکوت كرد و فقط صدای ساز 
ایشان را شــنید و هیچ عبارتی حق مطلب را ادا 

نخواهد كرد.
 این استاد اضافه می كند: شهناز چند خصلت 
داشــت كه او را منحصر به فــرد كرد اولی ابداع 
ملودی دومی تکراری ساز نزدن و بداهه ساز زدن 
و یکی از مواردی كه در ایشان بارز بود این بود كه 
جواب انتقاد ها را با نوای سازش می داد اما چیزی 
كــه من را امیدوار كرد اینکــه بچه ها كار آقای 
شهناز را ادامه می دهند و این امیدواری می آورد.

در پایان نواختن تار توســط استاد میر جاللی 
شاگرد استاد شهناز حسن ختام یادبودی بود كه 
تا پایان هم هنوز كســانی بودند كه ایســتاده به 
احترام استاد صبر كردند و روح وی را شاد كردند.

برنج کاری بخشی از فرهنگ لنجان است
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دوشنبه  3 تیر 1398/شماره 5414
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

ممنوعیت كشــت برنج در اســتان های غیر 
شــمالی ایــران به ویژه مناطق خشــکی چون 
اصفهان از تصمیماتی اســت كه در یکی دو سال 
گذشته به طور نســبی به اجرا درآمده اما امسال 
بــه دالیلی همچون بارندگی های چند ماه اخیر، 
عده ای با اســتمرار این طــرح مخالف و برخی 
دیگــر تأكید بر معرفی چند كشــت جایگزین با 

صرفه دارند.
به گــزارش خبرنگار  جام جم اصفهان، اواخر 
سال  گذشــته بود كه جمیل علیزاده شایق، دبیر 
انجمــن برنج از تائید نشــدن طــرح ممنوعیت 
كشت برنج در اســتان های غیرشمالی خبر داد 
و گفت كه "وزارت جهاد كشــاورزی ابتدا بحث 
ممنوعیت كشــت را اعالم كرد كه بعد با توجه به 
حاشیه هایی كه ایجاد شد گفتند بحث ممنوعیت 

نبوده و محدودیت كشت مدنظر بوده است."
وزارت نیــرو بــا هماهنگــی وزارت جهاد 
كشــاورزی این طــرح را به مجلس بــرد تا به 
قانون تبدیل شــود كه این اتفاق نیفتاد و مجلس 
بــا آن موافقت نکرد. در نتیجه كشــاورزان كار 
خــود را ادامــه دادند و پس از انتشــار این خبر و 
شــروع بارش های پی در پی و تداوم آن، نگرانی 
كشــاورزان نســبت به ممنوعیت كشت برنج تا 

حدود زیادی رفع شد.
این در حالی اســت كه چندی پیش محسن 
كریمیان، رییس وقت جهاد كشــاورزی استان 
اصفهــان گفت كه "با توجه به جوســازی علیه 
كاشــت برنج در این استان با دســتور استاندار 
تصمیم گرفته شــد این میزان كاشــت برنج نیز 
به صفر برســد. در این راســتا 11 فروردین ماه 
98 جلســه ای برگزار و تصمیم گرفته شد میزان 
كاشت برنج در اســتان اصفهان به صفر برسد و 
بر همین اساس انتظار می رود تمامی دستگاه ها 
در تحقق این امر مهم همراهی الزم را داشــته 
باشــند تا دیگر مســئله ای در خصوص محکوم 
كردن اســتان اصفهان در مــورد مصرف آب در 
كشاورزی مطرح نشــود و بتوانیم مسائل كالن 

زاینده رود را مرتفع كنیم."
 كشــاورزان در برابر این صحبت ها كه كشت 
برنج در اصفهــان را همچنان ممنوع اعالم می 
كنــد، گالیه ها و انتقادات بســیار دارند. هرچند 
عده ای نیز  بر تغییر الگوی كشــت تاكید دارند و 
معتقدند با انجام كشــت های غیر آب بر می توان 

تا حدود زیاد مشکل كم آبی استان را جبران كرد.
در نشســت اخیری كه در ایــن رابطه برگزار 
شــد كارشناســان از محصوالت كنجد، ارزن 
دم روباهی، كینوا، لوبیا چشــم بلبلی، چای ترش، 
كدو آجیلی، تنباكو و گل رنگ به عنوان كشــت 

جایگزین نام  بردند.
از طرفی گفته می شــود با فــرض عملیاتی 
شــدن طرح كشــت جایگزین، چندان تفاوتی 
بیــن مصــرف آب برنــج و ســایر محصوالت 
نیســت، ضمن آنکه اراضی كشاورزی برخی از 
مناطق فقط برای كاشــت برنج مناسب است و 
كشــت های جایگزین در آن ها، ثمره ای مناسب 

ندارد.
بنا به گفته كارشناســان كشاورزی نیز سطح 
آب در زمین های بســتر رودخانــه زاینده رود به 
ویژه در شهرســتان مباركه  اجازه كشــت هیچ 
بــذری جز برنــج را نمی دهد. در ایــن زمین ها 
گندم و ارزن هم كاشــته شــده، اما به دلیل قرار 
گرفتن آب روی ســطح زمین زراعی ریشه این 
محصوالت خفه و محصول آن ها به بار ننشسته 

است.
 محســن كوهکن، نماینده مــردم لنجان در 
مجلس شورای اسالمی در این رابطه به خبرنگار 
ایمنا می گوید: تابه حال دلیلی منطقی از ســوی 
مســئوالن در رابطه با ممنوعیت كشــت برنج 
در منطقه لنجان ارائه نشــده فقط از ســال های 
گذشته موضوعی مبنی بر اینکه مصرف آب بری 
كشت برنج نســبت به محصوالت دیگر بیشتر 
اســت مطرح شــد كه با تحقیقات مشخص شد 
بیشــترین مصرف آب در این بخش شش درصد 

است.
وی می افزاید: عــالوه بر آنکه در زمین های 
كشــاورزی لنجان بــه  غیر از برنــج، محصول 
دیگــری قابلیت به ثمر نشســتن نــدارد و این 
نکته ای اســت كه كارشناســان خبــره جهاد 

كشاورزی هم اعالم كرده اند.
كوهکن تصریح می كند: این در حالی اســت 
كه جهاد كشاورزی اســتان و شهرستان در پی 
تغییر الگوی كشــت در این منطقه هســتند، اما 
الزم است چند نقطه انتخاب شود و با كشاورزان 
آن اراضی نیز بر ســر چنیــن امری توافق كرد و 
پــس  از آن مراحل تغییر الگوی كشــت در این 

زمین ها انجام تا نتیجه مشخص شود.  

مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان گفت: طول حفاری 
تونل غربی خط دوم قطارشهری اصفهان به 200 متر رسید.

به گزارش  جام جم اصفهان ، محمدرضا بنکدار هاشمی با بیان 
اینکه حفاری و ساخت پنج ایستگاه خط دوم قطار شهری اصفهان 
در حال انجام است و عملیات عمرانی این ایستگاه ها به صورت دو 
شــیفته در طول 24 ساعت شبانه روز انجام خواهد شد، اظهار كرد: 

این ایستگاه ها شامل ایستگاه دارک )شهرک امام حسین(، زینبیه، 
عاشق اصفهانی، عمان سامانی و الله است.

وی افزود: دستگاه مکانیزه حفار تونل، تاكنون بیش از 200 متر 
از تونــل غربی خط دوم را حفاری و ســگمنت گذاری كرده و طول 

حفاری تونل شرقی نیز در هفته جاری به 50 متر رسیده است.
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان با تاكید بر اینکه همزمان 

با حفاری تونل، حفاری و ساخت ایستگاه های خط دوم قطارشهری 
نیز در حال انجام است، تصریح كرد: بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته، قرار اســت به زودی از سمت غرب شهر اصفهان به سمت 
میدان امام علی )ع(، حفاری تونل به صورت تک چشمه انجام گیرد 
كه این حفاری از ایستگاه مدرس نجفی در كهندژ تا میدان امام علی 
)ع( با یک »تی بی ام« تک چشمه به قطر 9 متر انجام خواهد شد. 

شــهردار اصفهان گفت: در 
هفته گذشته رویدادهای ویژه 
بیــن المللــی در اصفهان رقم 
خورد كه این هفتــه هم ادامه 
دارد. در طــول هفته گذشــته 
وزیر انرژی روسیه، وزیر نیروی 
ایران، وزیران امور خارجه ایران 
و تركیه و معاون رئیس جمهور 
در اصفهــان حضور پیدا كردند 
كه مذاكــرات خوبی بــا آنها 

داشتیم.  
به گزارش خبرنگار جام جم اصفهان  ، قدرت 
اله نوروزی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه »سالم 
اصفهان« اظهار كرد: از توان و ابزارهای دستگاه 
دیپلماسی كشــور برای جذب سرمایه گذار در 
اصفهان استفاده می كنیم. در جریان سفیر وزیر 
امور خارجه تركیه به اصفهان، در زمینه سرمایه 
گذاری در شهر اصفهان مذاكرات خوبی داشتیم 
و قرار شــد مذاكرات با تركیه در حوزه سرمایه 
گذاری و گردشگری را ادامه دهیم. همچنین در 

جریان سفر دكتر ظریف به اصفهان، مذاكراتی 
برای استفاده از ابزارهای دیپلماسی كشور برای 
جذب سرمایه گذار در شهر اصفهان انجام شد 
كه خوشــبختانه نتایج خوبی داشــت.   وی با 
اشــاره به رونمایی و آغاز رسمی طرح اصفهان 
2020 با حضور معــاون رییس جمهور گفت: 
یکی از برنامه های هفته گذشــته رونمایی از 
طرح »اصفهان 2020« بــود. طرح اصفهان 
2020 فرصــت بزرگی برای همســویی تمام 
ظرفیت های شهر در مسیر تحول گردشگری 

اســت. شــهرداری اصفهــان 
آمــاده مشــاركت و همراهی با 
تمام بخش هــا در تحقق طرح 
»اصفهــان 2020« اســت و 
انتظار می رود تمام دســتگاه ها 
با همــکاری یکدیگر این اتفاق 

بزرگ را رقم بزنند. 
وی ادامه داد: گردشــگری 
اولویــت بزرگ شــهر اصفهان 
اســت. امســال بایــد تمــام 
بخش هــای دولتــی، عمومی 
و خصوصــی در پروژه 2020 فعال شــوند تا 
گردشــگری به عنوان مهمترین عامل رونق 
كسب و كار و اشتغال در شهر، توسعه پیدا كند.

وی اظهار داشت: در شب های گذشته چند 
برنامه در پردیس هنر و باغ غدیر برگزار شد كه 
دیشــب در هر دو برنامه حضور پیدا كردم. افراد 
زیــادی در این برنامه ها حضور پیدا كرده بودند 
كه امیدوارم این برنامه ها برای افزایش شور و 

نشاط اجتماعی مردم ادامه یابد.       

200 متر از تونل غربی خط دوم متروی اصفهان حفاری شد

استنفاده از توان و ابزارهای دستگاه دیپلماسی 
کشور برای جذب سرمایه گذار در اصفهان

طرح ها و رخدادهای اصفهان در مسیر توسعه 
گردشگری اجرا می شود

شــهردار اصفهــان گفت: 
طــرح ها و رخدادهای شــهر 
اصفهان در مســیر توســعه 

گردشگری اجرا می شود.
به گــزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، 
قدرت  اله نوروزی در نشســت 
تخصصــی "اصفهان 2020 
شــهر هنــر، گردشــگری و 
میراث فرهنگی" در حاشــیه 
یازدهمیــن نمایشــگاه بین 
المللی گردشگری اصفهان، با 
اشــاره به اینکه به یک حركت 
واحــد برای ایجــاد تحول در 
عرصه گردشگری نیاز داریم، 
اظهار كرد: طــرح »اصفهان 
2020« بــدون همراهــی و 
همدلــی همه بخــش های 

مرتبط شدنی نیست.
وی ادامه داد: شــهرداری 
نبایــد تنها نهــاد برای اجرای 
این طرح باشــد و باید از توان 
و مشــاركت بخش خصوصی 
برای به ثمر رسیدن این طرح 

استفاده كنیم.
شهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه طرح »اصفهان 2020« 
پنجره ای رو به دنیا است كه از 
طریــق آن جهانیان می توانند 
ایــران را ببینند، افــزود: 10 
درصد از تولید ناخالص جهانی 
با توسعه صنعت گردشگری به 
دســت می آید كه بــا توجه به 
این واقعیت می توانیم در داخل 
كشور با قرار دادن گردشگری 
به عنوان مبنای توسعه، بنگاه 
های كوچک به بزرگ تبدیل 

شــوند.وی تصریح كرد: نگاه 
مــا به گردشــگری در عرصه 
مدیریت شــهری همه جانبه 
اســت و تمام رخدادها و طرح 
های شــهر از توســعه مترو 
تا ســاخت ترمینــال را ما در 
جهت توســعه گردشــگری 
اجرا می كنیم.نــوروزی بیان 
كــرد: شــهرداری از امکانات 
خود همچون پروانه ســاخت 
و ســاز هم در راستای توسعه 
گردشــگری اســتفاده كرده 
اســت و در این راســتا پروانه 
ســاخت 26 مركــز اقامتی در 
شهر اصفهان را صادر كرده تا 
به ظرفیت تخت های اقامتی 
شهر كه اكنون بیش از 5 هزار 

تخت است، افزوده شود.
وی به دیدار خود با وزیر امور 
خارجه طی سفری كه ظریف 
به شهر اصفهان دارد اشاره كرد 
و گفت: ما درخواست هایی در 
حوزه گردشگری داریم كه طی 
این دیــدار امیدواریم موافقت 

الزم حاصل شــود. از ســوی 
دیگر توافقاتی با اســتانداری 
اصفهان برای افزایش كمک 
مدیریت استان به گردشگری 

انجام شده است.
به  اســتان  مدیریت 
به  همه جانبه  صــورت 
تحقق اهداف »اصفهان 
2۰2۰« کمــک خواهد 

کرد
اســتاندار  عباس رضایی، 
اصفهــان هــم در ادامه این 
نشست، با اشــاره به اینکه به 
منظور تحقق و عملیاتی شدن 
»اصفهــان 2020« باید تفکر 
ملــی را مدنظر قــرار دهیم، 
اظهــار كــرد: قســمت های 
مختلفــی از زیرســاخت های 
گردشگری در اصفهان فراهم 
اســت و اگر تمامی این موارد 
در یــک پکیــج هماهنگ و 
یکسان سازی نشود، به نتیجه 
نخواهد رســید؛ هیچ كسی از 
آن ســر دنیا تنهــا به اصفهان 

سفر نمی كند.
وی ادامــه داد: یکــی از 
راهکارهای تحقق گردشگری 
هماهنگی با دیگر استان های 
مقصد گردشــگری در كشور 
اســت و معموال گردشگران 
مجموعه ای از زیرساخت ها و 
ظرفیت های مختلف را مدنظر 

خود قرار می دهند.
افزود:  اصفهان  اســتاندار 
باید ظرفیت های بوم گردی و 
اقامتگاه ســنتی را مدنظر قرار 
دهیم؛ همچنیــن باید بتوانیم 
در فضــای مجــازی فعالیت 
مستمری داشته باشیم تا ایران 
را به عنوان یک مقصد معرفی 
كنیم چراكه بــرای گردش و 
گردشــگری باید بــا فرهنگ 
و نــوع نگرش گردشــگران 

آشنایی الزم را دارا باشیم.
در  كــرد:  تصریــح  وی 
اســتان  شهرســتان های 
اصفهــان ظرفیت های خوبی 
وجود دارد، اما در برخی از آن ها 
كمترین زیرســاخت ها مانند 
ســایه بان برای رفاه گردشگر 

وجود ندارد. 
دلیل این مسئله هم كمبود 
بودجه در این شهرســتان ها 

است.
 رضایــی اضافه كرد: همت 
و عزم برای رونق كشور ایران 

از افتخارات بزرگ است. 
در  اســتان  مدیریــت 
مهلت اجرایی شــدن اهداف 
»اصفهان 2020« به صورت 

همه جانبه كمک خواهد كرد.

ردپای میراث ناملموس در هزارتوی 
گرمابه های ایرانی

از میان 450 صنعت دســتی كشــور حــدود 300 مورددراصفهان 
وجــوددارد؛ همین جمله كافی اســت تا به اهمیت شــهری كه در آن 
زندگــی می كنیــم پی ببریم، اما آیا به عنوان یــک اصفهانی دین خود 

را به این میراث بشــری ادا كرده ایم؟
به گزارش جام جم اصفهان روز جهانی صنایع دســتی بهانه ای برای 
برگزاری نشســت تخصصی »صنایع دســتی در گرمابه های ایرانی« 
بــود و چه مکانی بهتر از گرمابه علیقلی آقــا در محله تاریخی و اصیل 
علیقلــی آقای اصفهان تا میزبان این نشســت در شــهر جهانی صنایع 

باشد. دستی 
اســتفاده از هنرهــای ســنتی در تزئینات گرمابه هــا و به كارگیری 
محصوالت صنایع دســتی در این فضاهای سنتی موضوع این نشست 
تخصصــی بود كه به همت موزه گرمابه علیقلی آقا ســازمان فرهنگی 

اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان برگزار شد.
فرزانه ســلیمانی نیسیانی دكترای پژوهش هنر و مدیر هنرمندسرای 
هورشــید سخنان خود در این نشست را با ابراز حسرت از تغییر كاربری 
گرمابــه علیقلی آقا به موزه و ابراز امیــدواری برای تبدیل دوباره آن 

بــه یک گرمابه فعال آغاز كرد.
او با بیان اینکه صنایع  دســتی باخون وگوشت مردم اصفهان عجین 
اســت ودرتمام زندگی وكســب وكارآنهاحضوردارد، افــزود: صنایع 
دســتی و هنرهای ســنتی دو مقولــه جداگانه هســتند و تفاوت هایی 
جدی دارند. هنرهای ســنتی بار هنری بیشــتری دارنــد در حالی كه 

صنایع دســتی، پیوند هنر و صنعت است.
این كارآفرین صنایع دســتی ادامه داد: از میان 450 صنعت دســتی 
كشــور حدود 300 مورددراصفهان وجوددارد،امامتأســفانه هیچ نقشه 

وبرنامه ای برای رشــد،احیا،ترویج وتوســعه این هنر جهانی نداریم.
ســلیمانی گفت: معماری و لوازم و ادوات اســتحکام گرمابه ایرانی، 
میــراث ملموس و و تمام روایت هــای اجتماعی و فرهنگی كه در دل 
گرمابه ها وجود داشــته اســت، میراث ناملموس این مکان ها محسوب 

می شود.
مدیر هنرمندســرای هورشــید بیان داشــت: تزئینات و آرایه های 
گرمابه هــای ایرانی در دســته هنرهــای صناعی قــرار می گیرد كه 
شــامل كف ســازی، گچ بری، آهک  بری، نقاشی دیواری، كاشی كاری 
و كاربندی اســت. همچنین حوض، خزینــه، گرمخانه و آبریزگاه جزو 
ســازه هســتند و مقرنس ها، كاربندی، رســمی  بندی و كاسه سازی ها 

بدنه اصلی ســازه گرمابه ایرانی را تشکیل می دهند.
او بــا بیان اینکه اگــر كاربندی در گرمابه ها به كار نمی رفت شــاید 
فضــای این بناها از مدارس و مســاجد قابل تشــخیص نبود، تصریح 
كرد: رســمی بندی مهارت معمار ایرانی است كه با آن كف را به سقف 
متصــل می كند، چون برخالف مســاجد و مــدارس، در گرمابه كف به 

سقف بسیار نزدیک است.
این كارآفرین صنایع دســتی با بیان اینکه در گذشته گرمابه داران با 
اســتفاده از ادوات موســیقی زمان آماده بودن گرمابه را به مردم محله 
اطالع می دادند، اظهار داشــت: گذشــتگان درحمام ها تنها استحمام 
نمی كردندبلکه زندگــی می كردندوزندگی باآب،حمام و اســطوره ها 
گره خورده بوده است. متأســفانه میراث ناملموس حمام های تاریخی 
ومراســم هاوآیین های مرتبطــب اآنهافراموش شــده وبایدبه دنبال 

ثبت،احیاوترویج میراث ناملموس حمام های تاریخی باشــیم.
ســلیمانی با بیــان اینکه در گرمابه های ایرانی مشــاغل گوناگونی 
وجود داشــته است، خاطرنشان كرد: تفاوت بناها در كشورهای مختلف 
در تزئینات آنها اســت. آهک بری به عنــوان مهم ترین تزئینات موجود 
در گرمابه هــای ایرانــی مربوط به هزاره ســوم پیش از میالد اســت. 
شیشــه هایی به نام گل جام در ســقف گرمابه ها بــه كار می رفته كه به 
دلیــل خاصیت ویــژه آنها در تنظیم دما و دور كردن حشــرات موذی 

موثر بوده است.
رســول معرک نــژاد هنرمند نقــاش و اسطوره شــناس نیز در این 
نشســت به بررســی تخصصــی نگاره هــای گرمابه در نقاشــی های 

اسطوره ای و تاریخی پرداخت.
در ادامه، منصور حافظ پرســت كارشــناس صنایع دســتی درباره 
صنایع دســتی كاربردی در گرمابه ایرانی اظهار داشــت: اصفهان در 
دو زمان مختلف )ســلجوقیان به مركزیت میــدان عتیق و صفویان به 

مركزیت میدان نقش جهان( پایتخت ایران بوده اســت. 
او افــزود: میــدان نقش جهان مركز سیاســت، مذهــب و اقتصاد و 
اصفهان شــهری محله محور بوده اســت كه محالت جلفــا، بیدآباد، 
دردشــت، شهشــهان، طوقچی، حاج آقا شــجاع و غیره نمونه هایی از 

آنهاســت كه در دل هركدام مسجد، حمام و زورخانه وجود داشت.
این كارشــناس صنایع دستی با اشــاره به ویژگی های خاص محله 
علیقلــی آقــا ادامه داد: بازارچه هــای این محله بازار اصلی شــهر را 

است. می كرده  پشتیبانی 
حافظ پرســت با اشــاره به نابودی حمام خســرو آقا گفت: در بیشتر 
محــالت افــراد صاحب منصب و در عین حال خیرخــواه مانند علیقلی 

آقا اقــدام به احداث گرمابه می كردند.
او بــا بیــان اینکــه گرمابه های شــهر اصفهان شــامل حمام های 
اختصاصی شــاهان و شــاهزادگان و حمام های عمومی است، تصریح 
كــرد: معماری گرمابه علیقلی آقا به شــکلی اســت كه زنان و مردان 
بــه صورت همزمان و بدون اینکــه هیچ گونه تالقی بین ورود و خروج 
آنها وجود داشــته باشــد، می توانستند از آن اســتفاده كنند و به همین 

است.                          منحصربفرد  دلیل 

تالش دولت برای جاری ماندن زاینده رود 
با همه منابع موجود

با حضــور محمد جواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه كشورمان و شهردار اصفهان مجموعه 
هدایای 50 كشور به وزیر امور خارجه ایران در 
كتابخانه مركزی شهرداری اصفهان رونمایی 

شد.
به گزارش جــام جم اصفهان ، محمد جواد 
ظریف در حاشــیه رونمایی از هدایای مقامات 
عالی كشــورهای خارجی به وزیر امور خارجه 
ایران كه در گالری كتابخانه مركزی اصفهان 
رونمایی شــد، با اشــاره به اینکه یک نمونه از 
هدایایی كــه در ســفرهای دوجانبه مقامات 
كشــورها به هم اهــدا می كننــد و در دوران 
مسئولیت بنده در وزارت امور خارجه اهدا شده 
بــود، به موزه وزارت امور خارجه می رود، اظهار 
كرد: دوستان ما در شهرداری اصفهان بخشی 

از این هدایا را در اصفهان نمایش می دهند. 
وی با بیان اینکــه اصفهان نماد فرهنگ و 

تمدن ایرانی و مركز گردشگری ماست، گفت: 
گســترش گردشــگری امروز عالوه بر فواید 
اقتصــادی، فواید راهبردی نیــز دارد و باعث 
نزدیکی فرهنگ ها به یکدیگر می شــود.وزیر 
امور خارجه ایران افــزود: عمق تاریخی ایران 
در شــهرهایی مثل اصفهان كامال مشخص و 
معلوم است و این شرایط برای یک بازدیدكننده 
خارجی، غرور ملی ایرانیــان و لزوم برخورد با 
زبــان احترام با یک ایرانی را به رخ می كشــد. 
با كشــوری همچون ایران كــه چنین تمدن، 
فرهنگ و سابقه تاریخی دارد نه با زبان تهدید، 
بلکه باید با زبان تکریم سخن گفت. .وی ادامه 
داد: ما مشغول تعامل با نیروی انتظامی و پلیس 
گذرنامه هستیم و در این راستا اكنون در فرودگاه 
امام خمینی )ره( هماهنگی هایی صورت گرفته 
و بدون ثبت مهر ورودی در گذرنامه با امکانات 
رایانه ای صدور ویزا انجام می شــود.وزیر امور 

خارجه ایران تصریح كــرد: رئیس جمهور در 
آخرین جلسه هیئت دولت تاكید كرد، وضعیتی 
كه اكنون ما در فرودگاه امام خمینی )ره( داریم 
به همه فرودگاه های كشــور تعمیم پیدا كند و 
در این زمینه طی آینده نزدیک با دستور رئیس 
جمهور و مصوبه هیئــت دولت، همه فرودگاه 
های كشــور این امکان را خواهند داشــت كه 
بــدون ثبت مهــر ورود و خــروج در گذرنامه 
بتوانیم زمینه را برای تســهیل گردشگری در 
كشــور فراهم كنیم.وی در خصوص وضعیت 
زاینــده رود و اقدام دولت برای احیای رودخانه 
نیز گفت: دولت همه تالشــش را برای احیای 
زاینده رود كرده اســت و این تــالش را ادامه 
خواهد داد تا با تامین منابع مورد نیاز زاینده رود 
در اصفهان جاری بماند البته این كار دشــواری 
اســت و حتما وزارت نیرو می تواند قول بهتری 

در این خصوص بدهد.

مدرسان سواد رسانه ای شناسایی می شوند
زمان ارســال رزومه فراخوان شناســایی و ساماندهی مدرسین سواد رســانه ای در اصفهان تا 15 تیرماه 

اعالم شد.
فراخوان شناســایی و ساماندهی مدرسین سواد رسانه ای از سوی فرهنگسرای تخصصی رسانه وابسته 
به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان و با همکاری مركز آسیب شناسی و سالمت 

فضای تولید و تبادل اطالعات اصفهان اعالم شد.
مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه با بیان این مطلب اظهار داشت: سواد رسانه ای مبحث تقریبًا جدیدی 
اســت كه به دلیل باالرفتن سرعت رسانه های جدید و احاطه شبکه های مجازی در فضای رسانه ای نیاز به 

بازسازی و به روزرسانی دارد.
فاطمه شــفیعی افزود: به همین منظور تصمیم گرفتیم با اعالم فراخوان شناسایی و ساماندهی مدرسین 
ســواد رســانه ای، فعاالن این عرصه را شناسایی كرده تا در نهایت بتوانیم تعدادی مدرس با دانش و به روز را 

برای تدریس در كارگاه های فرهنگسرای تخصصی رسانه به كار گیریم.
او ادامه داد: متقاضیان واجد شــرایط دارای مدرک كارشناســی و كارشناســی ارشد در رشته های علوم 
ارتباطات، مدیریت رســانه، حقوق، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی می توانند تا 15 تیرماه، رزومه 

شغلی و اطالعات تماس خود را با مراجعه به آدرس الکترونیکی http://reg.cphc.ir ثبت كنند.
مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: این 
طرح با همکاری مركز آسیب شناســی و ســالمت فضای تولید و تبادل اطالعات اصفهان برگزار می شود و 
پس از ثبت نام متقاضیان، از آنها مصاحبه به عمل آمده و برگزیدگان در دوره های آموزشــی فرهنگســرای 

رسانه شركت می كنند.
شــفیعی با اشاره به برنامه فرهنگسرای تخصصی رســانه برای راه اندازی كانون اساتید سواد رسانه ای 
بیان كرد: زمانی كه این كانون شکل بگیرد، افرادی كه در جستجوی اساتید این حوزه هستند می دانند باید 

به كجا مراجعه كنند.
وی با بیان اینکه متأســفانه تدریس ســواد رســانه ای برای برخی صرفًا به منبع درآمدزایی تبدیل شده 
اســت، اضافه كرد: خوشبختانه در شهرداری اصفهان بیشتر به دنبال آموزش كیفی بوده ایم تا درآمدزایی و 
در پذیرش استادان این حوزه وسواس به خرج داده تا زمانی كه استادی را به دیگر مراكز معرفی می كنیم از 

سطح دانش او اطمینان داشته باشیم.
شــفیعی درباره تعریف سواد رســانه ای گفت: یونسکو تا سال ها پیش تعریفی برای سواد داشت و فردی 
را باســواد می دانســت كه خواندن و نوشتن بلد باشــد، اما این روزها یکی از مولفه های باسواد بودن داشتن 
سواد رســانه ای است.مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: با توجه به وضعیت پیچیده رســانه ای امروز، واقعًا ســخت است كه افراد بتوانند محتوای 
برنامه های تلویزیون، رادیو، شبکه های مجازی، كتاب و حتی بیلبوردهای تبلیغاتی را تحلیل كنند و در این 

شرایط الزم است بتوانیم هوشمندانه از این پیام  رسان ها بهره كافی و الزم را ببریم.
شــفیعی بیان داشت: با وجود شــبکه های اجتماعی مجازی و پیام رسان ها ممکن است با یک حركت و 
ارسال یک پیام در یک گروه پیام نادرستی به هزاران نفر منتقل كنیم، اما می توانیم با استفاده صحیح از این 

ابزار از رسانه منتفع شده و حتی اقدام به ایجاد كسب وكار كنیم.              
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آغاز جشنواره تابستانی اصفهان سیتی سنتر

چهارمین دوره قرعه كشــی جشــنواره 
بزرگ »فروش اصفهان ســیتی سنتر«، در 
روز چهارشــنبه 29 خرداد ماه 1398 برگزار 

شد.
به گزارش  جام جــم اصفهان  مجموعه 
تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشــگری 
اصفهان سیتی ســنتر، در این جشنواره، كه 
با همکاری بانک گردشگری از 9 اسفند ماه 
1397 آغــاز و تا پایان 28  خرداد ماه 1398، 
ادامه داشــت، بیش از 220 هزار نفر، در این 

قرعه كشی شركت كردند.
جوایــز ایــن دوره از جشــنواره فروش 
اصفهان ســیتی سنتر، شــامل جوایز ارزنده 
نقــدی و غیرنقــدی و دو دســتگاه خودرو 
206 و تیبا بود كه در ســه بخش به شركت 

كنندگان اعطا شد.

بخش اول قرعه كشــی این جشنواره هر 
شــب صورت می گرفت و جوایز آن شامل 
خدماتــی بود كه داخل مجموعه وجود دارد.

بخش دوم قرعه كشــی نیز شامل جوایز 
نقدی بود كه به صــورت ماهیانه بین 100 
تا 500 هــزار تومان به 10 نفر از شــركت 

كنندگان اهدا شد.
امــا قرعه كشــی بزرگ این جشــنواره 
یعنی دو دســتگاه خودرو 206 و تیبا شــب 
29خردادماه بــا حضور شــركت كنندگان 
انجام و به برندگان خوش شــانس این دوره 

از جشنواره اعطا شد.
جشنواره فروش اصفهان سیتی سنتر، در 
روزهای آینده با عنوان "جشــنواره تابستانه 
اصفهان ســیتی ســنتر" دوباره آغاز به كار 
خواهد كرد و همشــهریان می توانند یک بار 
دیگر با خرید از بخش های مختلف شــانس 
خود را برای برنده شــدن جوایز ارزنده این 

جشنواره امتحان كنند.
مجموعه اصفهان ســیتی سنتر، هر روز 
در جهت رفاه حال شهروندان و گردشگران 
اقــدام به افتتاح بخش هــای جدید كرده و 
درصدد اســت تمامی آن چه را كه یک فرد 
نیاز دارد به بهترین شکل ممکن در زیر یک 

سقف مهیا سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
انتقاد از وجود بافت های فرسوده ومتروكه 
در مناطق شهری گفت: زمین های رهاشده 
و خانه های متروكه دربافت داخلی بسیاری 
از شهرســتان ها به النه های موش تبدیل 
شــده واین مناطق دپوی نخاله، كودهای 
حیوانی و زباله تبدیل می شــود كه این امر 
عامل وجود موش و پشــه و ایجاد بیماری 

سالک است.
به گزارش خبرنــگار  جام جم اصفهان  
طاهره چنگیز در اجالس شورای اسالمی 
اســتان اصفهــان كه به منظور بررســی 
مسائل مربوط به حوزه سالمت و بهداشت 
برگزار شــد، اظهار كرد: یکی از آرزوهای 
دستگاه ســالمت این است كه ادعا كنیم 
شهرهای كشور شــهرهایی ایمن و سالم 

هستند.
وی در خصــوص ویژگی هــای یک 
شهرســالم و ایمن افزود: باید شــوراهای 
شهرســتانی بتوانند در همه فعالیت های 
خود پیوســت ایمنی و ســالمت را رعایت 
كننــد، چرا كــه توجه به این امــور به نفع 
مــردم بوده و جزء عوامــل كاهش تقاضا 
برای درمان خواهد بود، شهرسالم و ایمن 
مؤلفه های بســیاری دارد كــه باید برای 
تحقق آن به زیرســاخت های شــهری و 

گذرگاه ها و دسترسی ها توجه الزم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه مفهوم سالمت تنها به معنای 
بیمارنبودن نیســت، تصریح كرد: سالمت 
عالوه بربیمارنبودن به معنای داشتن رفاه 
جســمی، روحی و روانی است، اولین قدم 
برای ســالمت و درمان شــناخت عوامل 
بیماری زاســت بدین معنی كه برای از بین 
بردن ســکته های قلبی باید به عوامل آن 
نظیــر دیابت، فشــارخون و چربی خون، 

توجه الزم داشت.
وی با ضــروری خواندن توجه مردم به 
ســبک زندگی ســالم و ایمن اظهار كرد: 
شــوراها به عنوان نمایندگانــی برآمده از 
بطــن مردم می تواننــد در جهت گیری به 

سبک زندگی مردم مؤثر واقع شوند.
بیمارســتان های  خدمــات 

اصفهان منطقه ای می شود
چنگیزدرخصــوص الزامــات ایجــاد 
شــده درمورد منطقه ای كــردن خدمات 
بیمارستان های اســتان گفت: از سال 96 
فعالیتــی مبنایی با عنوان تدوین نقشــه 
جامع ســالمت استان انجام شد كه در این 
نقشه مسائل درمانی كشور تا سال 1400، 
سیاســت های وزارت بهداشــت، تركیب 
جمعیتی شهرها و شهرستان های استان، 
باربیمــاری ها، مســیرهای مواصالتی، 
مهاجرت هــا جابــه جایــی جمعیــت و 
زیرســاخت های موجود همگــی در این 

نقشه راه مورد توجه قرار گرفته است. 
وی با اشــاره به اینکــه در این برنامه 
ظرفیــت و وظایــف بخــش دولتــی، 
خصوصی، و خیریه ای دیده شــده است، 
افزود: منظور از سطح یک ارجاع به معنای 
وجود بیمارســتان محلی با سه شیفت كار 
و نیــروی مقیم، وجــود متخصص طب 
اورژانس به صورت مقیم همچنین داشتن 
دیگر متخصصــان به صورت غیرمقیم در 
بیمارســتان است كه عوامل غیرمقیم باید 
در روزهای مشــخصی ارائه خدمات كنند،  
در چنین بیمارســتان هایی كه سطح یک 
ارجاع هســتند اتاق عمل فعال مورد انتظار 
نیست و باید موارد را به دیگر سطوح ارجاع 

دهند.

هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع چوب، ماشــین آالت، 
یــراق آالت و مواد اولیــه طی روزهای چهارم تــا هفتم تیرماه در 
اصفهان برگزار می شود.به گزارش  جام جم اصفهان، این نمایشگاه 
در فضایــی به مســاحت 2600 مترمربع فضای نمایشــگاهی و با 
حضور 44 شــركت معتبر از استان های اصفهان، تهران، البرز، قم، 

آذربایجان شــرقی و فارس برگزار خواهد شد.همچنین نمایندگانی 
از كشورهای چین، كره، تایوان و ژاپن در این نمایشگاه حضور دارند 
تــا به روزترین محصوالت مرتبط با صنعت چوب، یراق آالت و مواد 

اولیه را به نمایش بگذارند.
تولیدكننــدگان MDF و ماشــین آالت صنایــع چــوب، 

تولیدكننــدگان و تامیــن كنندگان یــراق آالت، تولیدكنندگان و 
عرضه كننــدگان مواد اولیه صنایع چوب شــامل چســب، نوار لبه 
پی وی ســی، پاركت، صفحه های كابینت و تجهیزات آشــپزخانه 
در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع چوب، ماشــین آالت، 

یراق آالت و مواد اولیه حضور فعالی خواهند داشت.       

ذوب آهن اصفهان با 15 هزار تامین کننده مواد 
اولیه ، قطعات و تجهیزات در ارتباط است

 همایش تجلیل از شــركای 
تجــاری ذوب آهــن اصفهان 
بــا حضــور تامین كننــدگان 
ایــن مجموعه عظیــم صنعتی 
و مســئولین این شــركت 28 
خردادمــاه در تاالرآهن برگزار 

شد .
به گــزارش جام جم اصفهان 
یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن 
اصفهان در ایــن همایش گفت 
:برنامه ذوب آهن در سال جاری 
، تولید 3 میلیون تن و در ســال 
آینده دستیابی به تولید 3 میلیون 
600 هزارتن و همچنین در سال 
1400 ، تولید 4 میلیون تن چدن 

است.
وی افزود :تا ســال 1400 با 
اصالح LF و كنورتور ، در تولید 
فوالد نیز به عدد 3 میلیون و 600 

هزار تن می رسیم .
 یــزدی زاده تصریــح كرد : 
تلفیــق معاونت هــای خرید و 
فروش و ایجاد معاونت بازرگانی 
در راســتای تســهیل ارتباط با 
تامیــن كنندگان و تســریع در 
فرایندها صورت گرفت كه نتایج 

خوبی داشت .
وی یادآور شــد : ذوب آهن 
اصفهــان كــه در دهــه های 
گذشته در اكتشاف و راه اندازی 
معــادن نقش اصلی را ایفا نموده 
متاســفانه امروز مشکل تامین 

سنگ آهن دارد.
مدیر عامل شركت گفت :در 
خصوص زغال سنگ  با اقدامات 
صــورت گرفته و تعامل با تامین 
كنندگان ، دغدغه های گذشته از 
جمله قیمت گذاری وجود ندارد 
. در خصــوص ســنگ آهن نیز 
به زودی شــاهد اتفاقات خوبی 

خواهیم بود.
نعمــت ا... محســنی معاون 
بازرگانی شــركت طی سخنانی 
ضمن تشــکر از حضور شركای 
تجــاری ذوب آهــن در ایــن 
همایش گفت : امیدواریم نتایج 
برگزاری چنین همایش هایی را 
در مراودات طرفین شاهد باشیم.

آهــن  :ذوب  افــزود  وی 
اصفهان با 15 هزار تامین كننده 
مــواد اولیه ، قطعات و تجهیزات 

در ارتباط است .
معــاون بازرگانی شــركت 
تصریح كــرد : تامین كنندگان 
ذوب آهن در زمینه های مختلف 

از جمله مــواد اولیه،تجهیزات و 
قطعــات با وجــود تحریم های 
ظالمانه غــرب همکاری خوبی 
با شــركت داشــتند كه حاصل 
آن ركوردهای بســیار خوبی بود 
كه در كارنامــه ذوب آهن ثبت 
گردید.بابت تولید 244 هزار تن 
چدن در ماه گذشــته كه به همه 
بزرگــواران از تامیــن كنندگان 

تجهیزات بوده است.
موفقیــت  از  برخــی  وی 
هــا در ســال گذشــته را چنین 
برشمرد:كســب ركوردهای پی 
در پی تولید،دریافت نشان صادر 
كننده نمونــه، حفظ و نگهداری 
16 هــزار و 500 هکتار فضای 
ســبز دست كاشــت در شرایط 
كــم آبی ، صــادرات بیش از 50 
درصد محصوالت بــه بیش از 
20  كشــور جهان انجام شــده 
است،كاهش آالیندگی از طریق 
اجرایی نمــودن پــروژه های 
زیســت محیطی كه همچنان 
ادامــه دارد،دریافــت لوح زرین  
حمایــت از مصــرف كننــده،  
تولید ریــل U33  كه تحویل 
 UIC60 راه آهن شــد وریــل
برای خطوط بین شــهری تولید 
و تحویــل معاونت زیرســاخت 
شــد،ریل s49 برای استفاده در 
مترو اصفهان در دســت برنامه 
ریزی تولید اســت و تولید انواع 

تیرآهن از جمله اقدامات است.
محســنی اظهــار داشــت : 
زنجیره تامین عبارت اســت از 
حلقه های كلیــدی كه ورودی 
های ســازمان را به خروجی ها 
متصل می نمایــد و رویکردی 
اســت از نقطه تامیــن كننده تا 
مصــرف كننده كــه در صورتی 
خوب مدیریت شــود در نهایت 
باعث ایجاد زنجیره تامین پایدار 
می شود. مسیری كه تالش شد 
در سال گذشته در حوزه بازرگانی 

اجرایی شود.
معاون بازرگانی شركت گفت 
: شركای تجاری نقش مهمی در 
موفقیت سازمان ایفا می نمایند 
و به عنوان بازوان شركت به شما 
ر مــی روند . ایجــاد موازنه بین 
انتظارات شركا و شرایط شركت 
نیز بســیار مهم اســت كه مورد 

توجه قرار دارد.
حســین محمــدی ، مدیر 
عامل شــركت نیکــو تراش و 
رئیس هیئت مدیره گدازكوبان 
ســپاهان از دیگر ســخنرانان 
همایش شــركت های تجاری 

ذوب آهن اصفهان بود .
از  قدردانــی  ضمــن  وی 
مدیریت ذوب آهن اصفهان كه 
فرصتی فراهــم نموده تا تامین 
كنندگان این شركت ، تبادل نظر 
نموده و در رفع مشکالت موجود 
و تامین خواســته های مشترک 
بکوشند یادآور شد : شركت نیکو 
تــراش از ســال 1367به مدت 
بیش از 30 سال است كه با ذوب 
آهن اصفهان همکاری داشته و 
در این ســال ها قطعات مختلف 
مورد نیاز این شــركت از جمله 
بخش آگلومراسیون را ساخته و 

تحویل داده است .
وی با اشــاره به مناســبات 
مشترک سازندگان قطعات فنی 
و صنعتــی با صنایع بزرگ افزود 
: ما ســازندگان ، خود را شریک 
تجــاری صنعت نمی دانیم بلکه 
خود را بازوی صنعت دانســته و 
اعتقاد داریم كه هر چه شــركت 
های صنعتی قوی تر باشــند ما 
هم قوی تر بوده و در كار ساخت 
و تولید قطعات مورد نیاز صنعت 
قوی تر و با تجربــه تر خواهیم 

بود .
محمــدی بــا اشــاره بــه 
اقتصادی سازندگان  مشکالت 
در سال های اخیر یادآور شدكه 

این مشکالت ســازندگان را از 
دور خــارج كرده و كســانی كه 
باقی مانده اند ، عاشــقان صنعت 
هستند . لذا الزم است كه صنایع 
بزرگ بــه آنها اعتمــاد كرده و 
همراه با درخواســت و سفارش 
ساخت قطعات هزینه های مالی 
آن را نیزهمــان موقــع تامین و 

پرداخت نمایند .
وی افــزود : مــا تقویــت و 
پیشــرفت صنایع را در پیشرفت 
و توســعه خود می دانیم و بدون 
شک تقویت تولید و رونق اشتغال 
همــراه آن ، رشــد ســازندگان 
قطعات را نیز بــه همراه خواهد 
داشــت. وی در پایان خواســتار 
تبــادل تجربیات ســازندگان و 
بخش های كنترل كیفی صنایع 

با همدیگر شد.
ســامان مرتاض مدیر عامل 
شــركت معادن ذغال ســنگ 
كرمــان از دیگــر ســخنرانان 
همایــش تجلیــل از شــركای 
تجــاری ذوب آهن اصفهان بود 
كه در ســخنان خود با اشاره به 
مناســبات این شركت با مجتمع 
عظیم ذوب آهن اصفهان گفت: 
شــركت مــا از قدیمــی ترین 
شــركت های مرتبــط با ذوب 
آهــن اصفهان بوده و این قدمت 
از سال 1346 شــروع شده و در 
طی نیم قرن اخیر با تنوع فراوان 
تداوم داشته اســت.وی افزود : 
حمایت های ذوب آهن اصفهان 
با خریداری مــواد اولیه ، موجب 
آبادانــی این شــركت و منطقه 
اطراف آن شده و خصوصا كمک 
های ذوب آهن در یکسال و نیم 
اخیرموجب نجات شركت زغال 
سنگ كرمان گردیده است .مدیر 
عامل شركت معادن ذغال سنگ 
كرمــان  تصریح كرد : در همین 
مدت  بود كه تمامی بدهی های 
20 ســال گذشته شركت تسویه 
شــده و حقــوق عقــب افتاده 
كاركنان نیز پرداخت شده است.

وی افــزود: پیشــرفت های 
اخیــر ذوب آهن اصفهان و تنوع 
محصــوالت آن مایه مباهات ما 
بوده و ما نیــز این موفقیت ها را  
جزو افتخارات و پیشــرفت  های 
خود می دانیــم.در این همایش 
تامیــن كنندگان برتر ذوب آهن 
اصفهان ، با اهدای، لوح ســپاس 

و تندیس ویژه ، تجلیل شدند .

تاکید مدیر عامل فوالد مبارکه و مسئوالن بافت های فرسوده شهری النه موش ها شده است
مبارکه بر توسعۀ پایدار منطقه و حفظ 

منافع ملی

در جلسه ای كه روز شــنبه 25 خردادماه، با حضور عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مباركه، زهرا سعیدی نمایندۀ مردم شهرستان مباركه در مجلس شورای اسالمی، 
عصارزادگان فرماندار شهرستان مباركه و جمعی از شهرداران و اعضای شوراهای 
اسالمی این شهرستان در فوالد مباركه برگزار شد، بر توسعۀ پایدار منطقه و حفظ 

منافع ملی تأكید شد.
بــه گزارش خبرنگار جام جم اصفهان  در این جلســه مدیرعامل فوالد مباركه 
گفت: این شــركت از ابتدای بهره برداری تاكنون، در راستای تعهد به مسئولیتهای 
اجتماعی و در چارچوب مقررات قانونی شــركت، توســعۀ منطقه را به عنوان یک 
اصل مدنظر داشــته و مشاركت و همیاری شركت در ایجاد و توسعۀ زیرساختهای 
شهرســتان ازجمله توســعۀ راهها، تکمیل و توســعۀ مراكز بهداشتی و درمانی و 
همچنین گســترش تعامالت فرهنگی با شهرســتان بخشی از این تعامالت بوده 

است.
عظیمیان با تأكید بر اینکه فوالد مباركه دغدغه های شهرستان را دغدغۀ خود 
میداند، خاطرنشان كرد: در شرایط فعلی كشور كه دشمن سعی می كند با تحریم و 
ایجاد خلل در تولید، اقتصاد كشــور را تحت فشار قرار دهد، باید هوشیار باشیم كه 

تنها راهکار گذر از این پیچ سخت، همدلی و همکاری بیشتر است.
وی تصریح كرد: مدیریت شــركت بر این باور است كه توسعۀ پایدار جز با رشد 
منطقه، اســتان و كشور میســر نخواهد بود؛ ازاینرو در بسیاری مواقع حتی فراتر از 

انتظار در مسئولیتهای اجتماعی مشاركت داشته است.
در این جلسه، زهرا سعیدی نمایندۀ مردم شهرستان مباركه در مجلس شورای 
اســالمی ضمن قدردانی از اقدامات فوالد مباركه گفت: علیرغم اینکه شــركت 
فوالد مباركه به طور مستقیم در فهرست تحریم های ظالمانه قرار داده شده است، 
مدیریت و كاركنان این شركت قویتر از قبل چرخ تولید بزرگترین فوالدساز كشور 

را درحركت نگهداشته اند كه شایستۀ قدردانی و مباهات است.
وی افزود: با احداث فوالد مباركه در شهرستان مباركه، بالطبع برخی زیرساختها 
ایجاد شده است كه در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع درآمدی شهرداریها، 
از فوالد مباركه انتظار میرود در ادامۀ مساعدتها و مشاركتهای خود و به منظور حفظ 
این زیرســاختها، كه در راســتای توسعه پایدار بوده است، در این حوزه نیز تعامل و 

همکاری بیشتری با مسئوالن شهرستان داشته باشد.

زمین خواری در بویین میاندشت، زیر تیغ قانون

فرماندار بویین میاندشــت با اشــاره به فعالیت 
كمیســیون رفع تداخالت این شهرســتان، گفت: 
گروهی بر اســاس اســناد مالکیــت و گروهی بر 
اساس ســوابق طوالنی تصرف، امالک ملی را در 
اختیار دارند، اما با افــرادی كه به تازگی و برخالف 
قانون اقدام به تصرف اراضی ملی كرده اند، برخورد 

می شود.
به گزارش خبرنگار  جام جم اصفهان ، محمدرضا 
توسلی در جلسه شورای اداری این شهرستان با بیان 
اینکه برای توسعه شهرک صنعتی الزم است كه این 
شهرک از حریم شهر خارج شود، اظهار كرد: شورای 
شــهر كسر مساحت این شــهرک از حریم شهری 
را تصویــب كرده و به زودی بــرای اخذ مصوبه در 

كمیسیون ماده پنج استان مطرح می شود.
وی با اشاره به  طرح ورودی شهرک صنعتی این 
شهرســتان، ادامه داد: این طرح به دلیل مشکالت 
ترافیکی و عبور و مرور ماشین های سنگین متوقف 

شد تا اصالحات مهندسی انجام  شود.
فرماندار بویین میاندشــت با تأكید بر ضرورت 
تکمیل فاضالب این شــهر و محله ششــجوان و 
اجرای طرح فاضالب شهری افوس، عنوان كرد: با 
توجه به اینکه بویین میاندشت آبریز سه حوزه است، 
بایــد اداره منابع آب از فریدونشــهر مجزا و در این 

شهرستان مستقر شود.
توســلی تصریح كرد: دســتگاه های دیجیتال 
هواشناســی خریداری و نصب شده و با اجرای این 
پروژه آمار بارندگی و شــرایط جوی شهرســتان در 

سایت و اخبار مربوطه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای 250 حلقه 
چاه اســت، تأكید كرد: به منظور تأمین آب شــرب 
بهداشتی برای روســتاها، الزم است كه شبکه آب 
شرب روستایی تحت پوشش شركت آب وفاضالب 

روستایی قرار گیرد.
فرماندار بویین میاندشت با اشاره به استقرار اداره 
راهداری و حمل ونقل جاده ای در این شهرســتان 
اظهار كرد: تأخیر در اتمام تونل بویین میاندشــت-
خوانسار باعث به هدر رفتن اعتبارات ملی می شود

توسلی با اشــاره به عملیات اجرایی این پروژه، 
خاطرنشان كرد: اكنون 300 متر الینینگ و 600 متر 
طول تونل كالف بندی شده و مابقی آن متوقف شده 
این در حالی اســت كه تخلیه دو قسمتی كه ریزش 
كرده، شــش ماه طول می كشد و در صورت تامین 
نشــدن اعتبار الزم ممکن است خسارات جدی به 

پروژه وارد و فاقد بهره برداری شود.
وی با بیان اینکه ســاخت ســاختمان دانشگاه 
پیام نــور نیاز به اعتبــار ملی دارد، یادآور شــد: اگر 
اعتباری بالــغ بر 300 میلیــون تومان اختصاص 
داده شــود یکی از طبقات این دانشــگاه برای سال 

تحصیلی پیش رو آماده بهره برداری خواهد شد.
فرماندار بویین میاندشــت با اشــاره به فعالیت 
كمیســیون رفع تداخالت این شهرســتان، گفت: 
گروهی بر اســاس اســناد مالکیــت و گروهی بر 
اساس ســوابق طوالنی تصرف، امالک ملی را در 
تصــرف دارند، اما با افرادی كه به تازگی و برخالف 
قانــون اقدام به تصرف اراضی ملی كرده اند برخورد 

می شود.

9/85هکتار به مساحت گلخانه ای 
شهرضا افزوده می شود

مدیر جهاد كشــاورزی شــهرضا گفت: تاكنون مجوز تأسیس 15 گلخانه به 
مســاحت 98 هزار و 500 متر در این شهرستان صادر شده است.

رضــا باقــری در گفت و گو با خبرنگار  جام جــم اصفهان  اظهار كرد: احداث 
گلخانه در شهرســتان باعث افزایش بهره وری در مصرف آب و كیفیت تولیدات 

كشاورزی و كاهش هزینه ها می شود.
وی بــا بیان اینکه از ابتدای امســال تاكنون 17 مــورد بازدید از محل های 
احداث گلخانه های شهرســتان انجام شده است، ادامه داد: بازدیدهای میدانی 
منجر به صدور 15 فقره موافقت اولیه برای احداث گلخانه به مســاحت 98 هزار 

و 500 مترمربع شده است.
مدیر جهاد كشــاورزی شهرضا با اشــاره به تشکیل تیم ویژه نظارت بر توزیع 
كودهای شــیمیایی در این شهرســتان، اظهار كرد: اعضای این تیم به صورت 
دوره ای از شــش كارگزاری توزیــع كودهای شــیمیایی بازدید كرده و تالش 
می كنند ضمن بررســی مســتندات، دفاتر و انبارهای كارگزاری ها زمینه توزیع 

درســت و عادالنه كود شیمیایی را فراهم كنند.
باقری با بیان اینکه توســعه كاشت گیاهان روغنی به منظور كاهش واردات 
روغن و خودكفایی كشــور در تولید این محصول از سیاســت های وزارت جهاد 
كشــاورزی است، عنوان كرد: سهمیه این شهرستان ایجاد 20 هکتار مزارع كلزا 
از گونه  گیاهان با دانه  روغنی بود كه در دشت های "پرزان" و "مهیار" اجرا شد.

وی با بیان اینکه شــهرضا تنها شهرســتان استان است كه سهمیه ابالغی در 
این زمینه را به طور كامل اجرا كرده اســت، یادآور شــد: مزارع این محصول از 

سطح سبز مطلوبی برخوردار است.
تاکنون آفت مگس میوه مدیترانه ای مشاهده نشده است

مدیر جهاد كشــاورزی شــهرضا از ردیابی آفت مگــس میوه مدیترانه ای در 
این شهرســتان خبــر داد و افزود: به منظور ردیابی ایــن آفت، تله های فرمونی 
در چند ایســتگاه میدان میوه وتره بار و باغات نصب شــده و به صورت هفتگی از 

آن ها بازدید می شود.
باقری با بیان اینکه تاكنون آفت مگس میوه مدیترانه ای در این شهرســتان 
مشــاهده نشده است، خاطرنشان كرد: این آفت یکی از مخربترین آفات زراعی 
اســت كه از طریق تخم ریزی در پوســت میوه و تغذیه الرو از گوشت آن باعث 
ایجاد لهیدگی و تغییر در میوه و در نهایت ایراد خسارت به كشاورز و توزیع كننده 

می شود.      

نظام مشــارکت شــرکت پاالیش نفــت اصفهان از 
برترین هاي کشور است 

دبیــر نظام مشــاركت شــركت پاالیش نفت 
اصفهان  از 341 میلیارد ریال ســود و صرفه جویی 
كه محصول اجرای پیشنهاد ها طی سال گذشته در 

این شركت  بوده، خبر داد.
            فرشــته مشــهدي  با اشــاره به عملکرد 
نظام پیشنهادها در سال 1397  اظهار نمود: از میان 
2124پیشنهاد دریافتی، تعداد368   پیشنهاد تصویب 
و93   مورد نیز اجرایی گردید و اجرای این پیشنهادها 
در ســال گذشــته  34 میلیارد تومان  صرفه جویی 
اقتصادی در برداشته كه میزان صرفه جویی اجرای 
پیشــنهادها به ازای هر نفر بیش از132500 ریال  
بوده است.            وی در ادامه ضمن تشکر از مساعدت و 
همکاری كاركنان، نرخ سرانه پیشنهاد را 81/. و نرخ 
مشاركت را 32/70  اعالم و اظهار امیدواری نمود: با 
حمایت و مشاركت جویی مدیران و كاركنان و جذب 
ایده های جدید در نظام پیشــنهاد ها، ضمن ارتقاي 
شاخص هاي سرانه و نرخ مشاركت شاهد موفقیت 
روز افزون شــركت پاالیش نفت اصفهان  در این 

زمینه باشیم و از این طریق گامی در جهت دستیابی 
به ارتقاء توان داخلی و استفاده از تمامی ظرفیت ها 
و توانمندی ها در ســطح شركت و همچنین سطح 

ملی و كشوری برداشته شود.
            دبیر نظام پیشــنهاد هاي شــركت پاالیش 
نفت اصفهان  افزود: این  شركت هاي براي روزآمد 
شــدن و افزایش توانمندي  در جهت رشد و توسعه 
كمي و كیفي خدمت رســاني  همکاران و افزایش 
رضایت مندي آنان نیازمند اســتفاده از مزیت هاي 
ذهني و فکري این عوامل در چارچوب سیستم هاي 
مدیریتــي همچون نظــام مشــاركت،) یکي از 
موثرترین روش هاي جلب مشــاركت كاركنان(، 
مي باشــند. براي تحقق مدیریت مشاركتي، وجود 
مکانیســم هاي عملیاتي و به دور از هرگونه شــعار 
در راســتاي مشــاركت واقعي و داوطلبانه، شور و 
اشتیاق كاركنان ضروري است و در این جهت نقش 
حمایت هاي مدیریتي، فرهنگ سازي، آموزشي و 

توجه به عوامل انگیزشي بسیار مهم  جلوه مي كند.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی              

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 

دفتر سرپرستی استان اصفهان:
031 -36637500 

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن   

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن   

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

سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب شد

نمک یک ماده حیاتی اســت كه نقش مهمی در تنظیم فشــار خون و ســاخت 
اســتخوان های بدن دارد؛ كمبود نمک و آب باعث  می شــود بدن، سدیم مورد نیاز 
خود را از اســتخوان ها گرفته و زمینه ابتال به پوكی اســتخوان را فراهم كند. یکی از 
ویژگی های این ماده حیاتی، اثرات شــفابخش آن در درمان بعضی بیمار ی ها است 

كه در ادامه به آن ها می پردازیم.

آفت یا زخم دهان
استفاده از نمک، یک شیوه اثبات شده برای كمک به تنفس راحت تر، هنگام ابتال 
به سرماخوردگی، آنفلوآنزا  یا آلرژی است.  شستشوی دهان با آب نمک می تواند درد 
ناشــی از آفت را تســکین دهد و به بهبود سریع تر آن كمک كند. ریختن یک قاشق 
چای خوری نمک در نصف فنجان آب، غرغره كردن و خارج كردن آب دهان چندین 

بار در روز، تاثیر قابل توجهی در درمان زخم های ناشی از آفت دارد.
 

فرو رفتن ناخن در گوشت انگشت
این بیماری زمانی رخ می دهد كه لبه ناخن انگشــت پا به ســمت پایین خمیده 
می شــود و در پوست اطراف ناخن فرو می رود. برای كاهش تورم و درد ناشی از این 
مشکل می توان پاها را چندین بار در روز در آب نمک ولرم غوطه ور كرد، سپس محل 
آسیب دیده را با پماد آنتی بیوتیک و باند پوشاند. در صورت بهبود نیافتن یا بدتر شدن 

این وضعیت، افراد باید به پزشک مراجعه كنند.

پسوریازیس و اگزما
غوطه ور شــدن در  آب  نمک های غنی از مواد معدنی به رطوبت پوســت كمک 
كــرده و  قرمزی آن را كاهــش می دهد. در صورت ابتال به پســوریازیس یا اگزما، 
اســتفاده از آب نمک می تواند درد قسمت های پوسته پوسته و ملتهب را درمان كند. 
حتی مصرف یک فنجان نمک در آب حمام نیز می تواند عالئم اگزما را كاهش دهد. 
جوش شــیرین نوعی نمک و همچنین یک آنتی اســید طبیعی است كه PH معده 
را متعادل می كند؛ در مواقعی كه افراد احســاس ســوزش در معده می كنند، ریختن 
یک قاشــق چای خوری جوش شــیرین در یک لیوان آب سرد و نوشیدن آن بعد از 

غذا توصیه می شود.

منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
طی حکمی جعفر قیصری را به ســمت »سرپرست 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان « منصوب كرد.

به گزارش  جام جــم اصفهان  در حکم انتصاب 
دكتر قیصری آمده است:

با عنایت به انتصاب جناب آقای دكتر ابطحی به 
سرپرستی دانشگاه صنعتی اصفهان و ضرورت ادامه 
بی وقفــه فعالیت های شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، ضمن قدردانی از زحمات ایشان در دوران 
ریاست شهرک و آرزوی توفیق در مسئولیت جدید 
بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری 
به موجب این حکم به ســمت »سرپرست شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان« منصوب می شوید.
شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان با اتکا به 
دو دهــه همکاری با دانشــگاه های بزرگ منطقه، 
مدیریت های منسجم، كوشا و كارآمد، نقش آفرینی 
مؤثر شــركت ها و مؤسسات عضو و تعامل سازنده با 
مدیران و راهبران اقتصاد دانش بنیان نقشی بسزا در 
توســعه زیست بوم كارآفرینی و نوآوری در منطقه و 
ارزش آفرینی در حوزه علم و فناوری كشور برعهده 
دارد و الگویی شــاخص در اثربخشــی اجتماعی و 

اقتصادی مراكز علمی فناوری است.
در شــرایط حاضر كشــور، كه انتظــار می رود 
مراكز فناوری بــه چالش ها و نیازهای جامعه توجه 
خاص كننــد، امیدوارم جناب عالــی با بهره گیری 

از تجربه های موفق پیشــین و نیروهای مســتعد 
و توانمند شــهرک و توجه بیش ازپیش به رشــد و 
توسعه شــركت های دانش بنیان و واحدهای فناور 
موجبات ارتقای جایگاه شــهرک، نقش آفرینی آن 
در عرصه های محلی، ملی و بین المللی و پیشتازی 
در عرصه توسعه فناوری را با شتاب بیشتری فراهم 

آورید.
ان شــاءاهلل با توكل به خداوند سبحان و پیروی 
از آموزه های اســالمی و مبانی علمی، مأموریت ها 
و وظایف محولــه را بر پایه قوانین، سیاســت ها و 
برنامه هــای مصوب دولت تدبیر و امید و طرح های 
پیشنهادی به مجلس محترم شورای اسالمی اجرا و 
نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری 

میهن عزیزمان ایفا نمایید.
جعفر قیصری متولد سال 1353 در شهر اصفهان 
و عضو هیئت علمی و دانشــیار رشته مهندسی برق 

كنترل دانشگاه صنعتی اصفهان است.
وی در سال های 1390 و 1396مفتخر به كسب 
عنوان پژوهشــگر برتر استان اصفهان شده است؛ 
همچنین طرح پژوهشــی با همکاری شركت برق 
منطقه ای اصفهان در ســال 1387 موفق به كسب 

عنوان طرح برگزیده استان شده است.
قیصــری از ســال 1395 تاكنون مســئولیت 
مدیریت نوآوری و تجاری ســازی فناوری دانشگاه 

صنعتی اصفهان را برعهده داشته است.

نفخ شکم، مشکل رایجی است 
كه اغلب با احساس  فشار در ناحیه 
شــکم پس از صرف غــذا همراه 
است اما راهکارهای ساده ای برای 

رفع این مشکل وجود دارد.
نفخ شکم یکی از عالئم  سوء 
هاضمه است كه با باد كردن شکم، 
احســاس  پری و باد گلــو  همراه 
است. این مشکل ممکن است به 
عواملی مانند نوع غذای مصرفی، 
سرعت غذا خوردن، مصرف بیش 
از حد نمک، یبوســت و ... مرتبط 
باشد. گاهی اوقات بعضی شرایط 
پزشــکی خاص ماننــد بیماری 
كرون، سندرم روده تحریک پذیر 
و یا كولیت زخمی نیز در ایجاد نفخ 
شــکم نقش دارد. در این گزارش 
شما را با راهکارهایی برای كاهش 

نفخ شکم آشنا می كنیم.

 پرهیــز از خوراکی های 
نفخ آور

لوبیا یکی از حبوبات سرشــار 
از فیبــر و پروتئین اســت؛ در این 
خوراكــی لذیــذ مــاده ای به نام 
"پرالترین" وجــود دارد كه باعث 
تولیــد گاز و در نتیجــه ایجاد نفخ 
می شــود. همچنین انــواع كلم 
شامل كلم بروكلی، كلم معمولی 
و كلم بروكسل نیز دارای پرالترین 
است و در افراد حساس ایجاد نفخ 

می كند. 
 کاهش ســرعت غذا 

خوردن
ســریع غذا خوردن، عالوه بر 
اینکه باعث پرخوری می شــود، 
باعث ورود هوای بیشــتر به معده 
می شود و نفخ شــکم را به همراه 
دارد. صحبــت كــردن در هنگام 
خــوردن غذا نیز باعــث بلع هوا  و 
بروز نفخ می شود.محدود کردن 

نوشیدنی های گازدار

این نوشــیدنی ها اغلب حاوی 
مقدار زیادی شــکر و گاز است كه 
باعث تورم معده می شود. بخشی 
از گازی كه هنگام نوشیدن لیموناد 
و ســایر نوشیدنی های گازدار وارد 
دستگاه گوارش می شود از طریق 
باد گلو خارج می شــود اما بخشی 
دیگر  توســط سیســتم گوارش 
حركت می كند و سبب ایجاد نفخ 

می شود.
خوردن به اندازه کافی

پرخوری یکی از مواردی است 
كه باعث اتساع معده و نفخ شکم 
می شــود. عالوه بر این، با خوردن 
غذای بیش از حد، اغلب در مصرف 
نمــک، كربوهیــدرات، چربی و 
كالری نیز زیاده روی می شود كه 
همــه این موارد نفخ شــکم را به 

همراه دارد.

درمان بیماری ها با نمک!چگونه نفخ شکم را کاهش دهیم؟

چند ساعت کاری در هفته برای سالمت ذهن ایده آل است؟
یافته هــای جدید محققان 
نشــان می   دهد كاهش ساعات 
كاری بــرای ســالمت روحی 
افــراد مفیــد اســت و میزان 
رضایــت از زندگــی آن ها را 

افزایش می دهد.
به گزارش  جام جم اصفهان 
چند ســاعت كار در هفته برای 
ســالمت ذهن افــراد ایده آل 
اســت؟ این پرسشــی اســت 
كــه ذهن محققــان را به خود 
مشــغول داشــته اســت. در 
بســیاری از كشورهای جهان، 
افــراد حــدود 40 ســاعت در 
هفته )هشت ســاعت در روز(، 

از دوشــنبه تا جمعه مشــغول 
كار كردن هستند. اما در بعضی 
كشورهای دیگر، افراد ساعات 

كاری كمتری دارند.
گروهی از محققان دانشگاه 
كمبریج در انگلستان به منظور 
ارزیابی تاثیر ســاعات كاری بر 
ســالمت روحی افراد و میزان 
رضایت آن هــا از زندگی، 71 
هزار و 113 فــرد را با میانگین 
ســنی 16 تا 64 سال در فاصله 
ســال های 2009 تــا 2018 
مورد بررســی قرار دادند. آن ها 
به منظور تشــخیص هرگونه 
پیشــرفت در ســالمت روحی 

افراد، ســواالتی در مورد نحوه 
مقابلــه با نگرانی و كم خوابی از  

شركت كنندگان پرسیدند.
یافته های جدید نشــان داد 
هشــت ســاعت كار كردن در 
هفته، باعث افزایش ســالمت 
روحی افرادی می شــود و این 
نتایــج بــرای مــردان و زنان 
یکسان است. به گفته محققان 
كار كردن 16 ساعت یا كمتر در 
هفته، میزان رضایت از زندگی 
مــردان را حــدود 30 درصــد 
افزایش می دهــد، در حالی كه 
زنان نیــز همین مقدار رضایت 
از زندگی را با 20 ساعت كار در 

هفته و یا كمتر تجربه می كنند.
بررسی های جدید حاكی از 
این است كه تفاوت چشمگیری 
بین سالمت روحی افراد شاغل 
و بیــکار وجــود دارد و كاهش 
ســاعات كاری در هفتــه، نه 
تنهــا اثر مخربی بر ســالمت 
روحی افرادشــاغل ندارد، بلکه 
این موضــوع منجر به افزایش 
بهــره وری و رضایت از زندگی 
آن ها می شود. به گفته محققان 
از دیگر مزایای كاهش ساعات 
كاری، كم شــدن میزان رفت 
آمدهــای هر روزه افراد و كمتر 
شدن مشکل آلودگی هوا است.


