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حمایت استاندار از فوالد مبارکه 
و تاکید بر توسعه و حفظ اقتدار این 

شرکت

غذاهایی که به درمان 
آنفلوآنزا کمک می کند 

اتصال کاشان کارت به 
سامانه هوشمند شهروندی

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید؛

سرفاصله های مترو دقیق تر 
می شود

ايرج حشمتی مدير کل حفاظت محيط زيست استان، از پروژه هاي زيست محيطي خط انتقال، ايستگاه پمپاژ و 
تصفيه خانه پساب شهري و واحد گرانول سازي گوگرد توليدي شرکت پااليش نفت اصفهان، بازديد کرد. 

به گزارش  جام جم اصفهان،  در اين بازديد که به منظور اطالع يافتن از روند اجراي پروژه هاي زيست محيطي 
اين شرکت انجام شد، نشستي با حضور مديرعامل و و مديران  پااليشگاه  نيز برگزار گرديد.    

   مدير عامل شرکت پااليش نفت اصفهان با اشاره به سياست هاي وزارت نفت مبني برالزام  توليد محصوالت بر 
اساس استانداردهاي روز دنيا، گفت: با وجود تمام مشکالت پيش رو و تحريم هاي دشمن خوشبختانه توانسته ايم 
پروژه هاي مهمي را  به سرانجامي نيک برسانيم. به طوري که در حال حاضر تمامي ۱۱ ميليون ليتر بنزين توليدي 

شرکت در حد استاندارد بين المللي يورو۴و۵ است.        وی اظهار اميدواری نمود که با حمايت سازمان حفاظت ...

 بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان از شرکت پاالیش نفت اصفهان
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اصفهان

نمایشگاهی با شعار »پسوریازیس بیماری نیست،
 با هم مهربان باشیم«

 اين روزها به همت اداره مشارکتهاي 
فرهنگي و اجتماعي ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و 
انجمن داءالصدف ايرانيان، نمايشگاهی 
از آثار خط و نقاشی چهارنفر از اساتيد بنام 
اين رشــته و هنرجويان آنها در گالری 
شــماره 3 کتابخانه مرکزی برگزار شده 
است که عوايد آن دراختيار بيماران مبتال 

به پسوريازيس قرار خواهد گرفت.
پســوريازيس يا بيماری پوســتی 
صدف)داءالصــدف( از بيمــاری های 
خود ايمنی، غير مسری و مزمن پوستی 
است که به علت توليد سريع سلول های 
پوســتی ايجاد شــده و با پوسته پوسته 
شدن ســطح پوســت همراه است. از 
نشانه های شايع پسوريازيس التهاب و 
قرمزی ناحيه آســيب ديده است، فلس 
های پوستی در پسوريازيس معمولی به 
رنگ نقره ای ســفيد و ضخيم می باشد 
که روی زخم های قرمز رنگ کشــيده 
شــده و گاهی زخم ها تــرک خورده و 

خونريزی می کند.
موســس اوليــن و تنهــا انجمــن 
داءالصــدف  بيمــاران  از  حمايــت 
مســئول  و  ايرانيان)پســوريازيس( 
برگزاری ايــن نمايشــگاه گفت: اين 
نمايشگاه که شــامل آثار نقاشی و خط 
است با شــعار "پســوريازيس بيماری 
نيســت، با هم مهربان باشــيم" برگزار 

شده است. 
سمانه ميرواحدی افزود: پسوريازيس 
از انواع بيماری های التهابی و غير قابل 
درمان است، گاهی عالئم آن عود کرده 
و دوباره بــه حالت خاموش برمی گردد. 
پســوريازيس خفيف ممکن است فقط 
نواحی محدودی از پوست را درگير کند 
اما نوع شــديد آن، با ضايعات پوســتی 
ضخيــم و گســترده در کل بدن همراه 
اســت. فلس های پسوريازيس معموال 
روی مفاصلی مانند آرنج و زانو ايجاد می 
شــود اما در اندام های ديگر مانند دست 
ها، پا، گردن، پوســت سر و صورت نيز 
ممکن اســت بروز کند و در موارد کمتر 
ناخن ها، دهان يا اندام تناســلی را تحت 

تاثير قرار می دهد.

وی با بيان اينکه پسوريازيس پالک 
مانند، پسوريازيس خالدار، پسوريازيس 
پوســچولر، پســوريازيس معکوس و 
پســوريازيس اريترودرميــک پنج نوع 
بيماری پســوريازيس هستند، تصريح 
کرد: عالئم و نشــانه های پسوريازيس 
از فــردی به فرد ديگر متفاوت اســت و 
به نوع پسوريازيس بستگی دارد. ممکن 
اســت به صورت پوســته پوسته شدن 
خفيف در نواحی مانند پوست سر يا آرنج 
ظاهر شده يا بخش های وسيعی از بدن 
را درگيــر کند. اگرچه برخی مردم گمان 
می کنند اين بيماری مسری است اما در 
واقع بيماری پسوريازيس غير واگيردار 
بــوده و حتی با دســت زدن به ضايعات 
پوســت فرد مبتال، بيماری به فرد ديگر 

سرايت نخواهد کرد.
وی گفت: آمار مشخصی از بيماران 
پســوريازيس در ايران وجود ندارد ولی 
آمار جهانی نشان می دهد که بين 3 تا ۵ 
درصــد مردم ايران به اين بيماری مبتال 
هستند، درواقع پســوريازيس بيماری 
نادری نيســت اما تا اکنــون زياد به آن 

توجه نشده است.
ميرواحــدی با اشــاره بــه انجمن 
داءالصدف ادامــه داد: اين انجمن يک 
سازمان مردم نهاد است که هيئت مديره 
آن از سراســر ايران است و شايد اولين 
ســازمان مردم نهاد بوده که از سراســر 
ايــران در هيئــت مديره عضــو دارند. 
اين انجمن فعاليت خود را از ســال 90 
شروع کرد اما در سال 98 به ثبت رسيد؛ 
ابتدا شــخصی به نام آقــای موتابی که 
خودشان به بيماری پسوريازيس بودند 

اولين بار فقط يک وب ســايت تأسيس 
کردنــد که اطالعــات را در آن قرار می 
داديم و دوستان عضو می شدند و تبادل 
تجربه انجام می شــد ولــی فکر نمی 
کرديم اســتقبال زياد شــود اما تاکنون 
شــش هزارنفر به عضويت اين انجمن 

درآمده اند.
وی افزود: من هم عضو سايتی شدم 
که آقای موتابــی راه انداخته بود چون 
خواهــرم به اين بيماری مبتال اســت و 
درحين جســتجو درباره اين بيماری با 
آقای موتابی آشــنا شــدم و شروع کار 
انجمن زده شــد و همايش گذاشتيم، با 
پزشــکان صحبت کرديم و جلسه های 

مختلفی دراين باره برگزار شد. 
ميرموحدی تصريــح کرد: در اين 8 
ســال تعداد ۱6 همايش برگزار کرديم و 
تاحدی به بيماران کمک مالی شــد اما 
تا امــروز هيچ حامی دولتی يا خصوصی 
نداشــته ايم چون ايــن انجمن خرداد 
سال 98 ثبت شــد، البته ما مراحل ثبت 
انجمــن را از بهمن 9۵ شــروع کرديم 
که تا خرداد 98 ادامه داشــت و پروســه 
بســيار سختی بود تا ثبت شديم که البته 
پزشــکان زيادی با ما همکاری داشتند 
و در ابتــدا با 30 نفر شــروع کرديم ولی 
اين انجمن درحال حاضر شش هزار نفر 
عضــو دارد که 90 درصد آنها از بيماران 

پسوريازيس هستند.
وی با تاکيد به اينکه برای مشخص 
کــردن آمار دقيــق بيمــاران مبتال به 
پسوريازيس به کمک علوم پزشکی نياز 
اســت، گفت: گاهی در کافی شاپ جمع 
می شــديم و از يک پزشک دعوت می 

کرديم تــا بيايد و برای بيماران صحبت 
کند البته بيشتر هم از روانشناسان دعوت 
کرديم تا به بيماران انگيزه بدهد چرا که 
اين بيماری عالوه بر درگيرشدن پوست 
و مفاصــل، روحيۀ فرد را درگير می کند 
و روابط اجتماعــی او را تحت تاثير قرار 
می دهد. در اين مدت يک مســتند هم 
درباره بيماران پســوريازيس و انجمن 
داءالصدف ساخته شده که چند ماه آينده 

پخش خواهد شد.
موســس انجمن حمايت از بيماران 
ايرانيان)پســوريازيس(  داءالصــدف 
و مســئول برگــزاری اين نمايشــگاه 
تاکيد کرد: داروهــای بيماران مبتال به 
پســوريازيس اصال بيمه نيســت و آنها 
ناچارند از شــامپو، پماد، کرم و لوسيون 
های خاص استفاده کنند ولی متاسفانه 
اين موارد را جزو لوازم آرايشی بهداشتی 
مــی دانند و بيمه به آن ها تعلق ندارد که 

اين موضوع به کمک خّيرين نياز دارد.
ميرموحدی با بيان اينکه ناآشــنايی 
مردم با بيماری پســوريازيس و هزينه 
های آن دومشــکل اصلی ما در انجمن 
داءالصدف اســت، ادامه داد: تا پيش از 
اين، انجمن داءالصــدف از آثار صنايع 
دســتی بيماران عضو اين انجمن غرفه 
ای در محــل دائمی نمايشــگاه های 
اصفهان واقع در پل شهرســتان برگزار 
کــرده بود که بيشــتر حالــت بازارچه 
داشــت و در واقع اين اولين نمايشــگاه 
خط و نقاشــی اســت که در آن 6۴ اثر از 
چهار اســتاد خط و نقاشی شامل استاد 
رضا بدرالســماء، استاد موحديان، استاد 
حميديان و اســتاد عطريان و هم چنين 
برخی هنرجويان برگزار شــده و عوايد 
فروش ايــن آثار هم در حمايت و به نفع 
بيماران مبتال به پســوريازيس خواهد 

بود.
گفتنی اســت؛ عالقمنــدان برای 
بازديد از اين نمايشگاه خط و نقاشی می 
توانند تا روز پنج شــنبه 28 شهريورماه 
از ســاعت 8 تا 20 به گالری شماره سه 
کتابخانــه مرکزی واقــع در خيابان باغ 

گلدسته مراجعه کنند. 

پاییز اصفهان، میزبان درختچه ها و گل های فصلی دائمی
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 چهارشنبه 27 شهریور 1398   شماره 5481
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

استاندار اصفهان در جريان ديدار مديرعامل و 
معاونان و مديران شــرکت فوالد مبارکه با ايشان 
بر به روزرســانی و حفظ اقتدار فوالد مبارکه تأکيد 

کرد.
  بــه گزارش جام جم اصفهان عباس رضايی با 
تأکيد بر نقش اصفهان در توليد فوالد کشــور، بر 
اهميت حل مشــکل فوالدسازان در بخش سنگ 
آهن تأکيد و تصريح کرد: فوالد مبارکه مايۀ اقتدار 
و افتخار کشــور است؛ ازاين رو توسعه، به روز نگه 
داشــتن و گردش چرخۀ توليد در اين کارخانه نه 
فقط برای اســتان که برای کشور مهم و باارزش 

است.
وی ضمــن قدردانی از زحمــات مديرعامل و 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه گفت: از اين شرکت 
همواره اخبار دلگرم کننده ای به گوش می رسد که 
همدلی و  وفاق مجموعۀ مديريت و کارکنان اين 

شرکت سنگ بنای همۀ موفقيت های آن است.
او در بخش ديگری از ســخنان خود به اهميت 
توســعۀ اقتصادی و صنعتی کشــور تأکيد کرد و 
گفت: بــرای انجام هرگونه عمليات توســعه ای 
در کشــور امروز هم دير اســت و همانگونه که در 
احاديــث و روايات آمده اســت، نبايد دو روز يک 
مسلمان باهم يکسان باشد؛ چراکه دچار روزمرگی 
و عقب ماندگی خواهد شد. فوالد مبارکه بايد با در 
نظر گرفتن همۀ موارد قانونی توسعه های خود را 
انجام دهد تا همچنان بتواند با افزايش بهره وری 
و توليد فزاينده در اقتصاد کشور نقش آفرين باشد 

و نقشه های نظام استکباری را نافرجام گذارد.
استاندار اصفهان در همين خصوص بر اهميت 
به روزرســانی تجهيزات بــرای افزايش توليد و 
ارتقای تجهيزات و فناوری زيســت محيطی به 
کار گرفته شــده در شــرکت تأکيد کرد و گفت: 
اينکه در فوالد مبارکه به توليد محصوالت کيفی 
و تنوع محصوالت توجه می شود از نقاط قوت اين 
شرکت اســت که انتظار می رود همچنان بااقتدار 

ادامه يابد.
رضايی با تأکيد بر اينکه فوالد مبارکه در حوزۀ 
مسئوليت های اجتماعی نيز تعامالت سازنده ای 
با اســتان و کشــور دارد گفت: به يقين نتيجۀ اين 
تعامــالت به توســعۀ صنعتی و عمرانی کشــور 

خواهد انجاميد که قابل تقدير است.
 وی از شفافيت عملکرد مالی شرکت، رعايت 
حقوق ســهامداران و معيشت کارکنان و اقدامات 
اين شرکت در حوزۀ استفاده از پساب های شهری 
در چرخــۀ صنعت به عنوان نقاط قوت شــرکت 
فــوالد مبارکه ياد و تصريح کرد: اســتفادۀ بهينه 
از روش های نوين بازاريابی و کشــف بازارهای 
جديد صادراتی بايد در دســتور کار فوالد مبارکه 
باشــد تا اين شــرکت همچنان در سطح جهانی 

مطرح باشد.
فــوالد مبارکه همچنان بــه تولید و 

تامین نیاز صنایع داخلی مشغول است
در اين ديدار مديرعامل فوالد مبارکه نيز ضمن 
ارائۀ گزارشــی از عملکرد شــرکت فوالد مبارکه 

گفت: عليرغم همۀ محدوديت ها و مشــکالتی 
که دشــمنان ســعی کردند برای چرخۀ اقتصاد و 
صنعت کشــور ما به وجود آورند، خوشــبختانه با 
حمايت مسئوالن و تالش شبانه روزی مديريت 
و کارکنان شــرکت از شرايط سخت به وجودآمده 
به خوبی عبور کرديم و شــرکت طبق تأکيد مقام 
معظم رهبــری همچنان به توليــد و تأمين نياز 

صنايع داخلی مشغول است.
عظيميان تصريح کرد: در سال ۱397 سرمايۀ 
شرکت از 7هزار و ۵00 به ۱3 هزار ميليارد تومان 
افزايــش يافت؛ اين در حالی اســت که افزايش 
سرمايۀ شرکت تا 20 هزار ميليارد تومان از اهداف 

پيش روی شرکت است.
 وی با تأکيد بر اينکه اهداف شرکت در تمامی 
بخش هــا در حال تحقق اســت گفت: در صورت 
تأمين مواد اوليۀ موردنياز فوالدســازان کشــور 
ازجمله فوالد مبارکه به خوبی خواهيم توانســت 
کشور را از واردات اين محصوالت بی نياز کنيم.

او با تأکيد بر اينکه سيســتم های اخذ سفارش 
از مشــتريان و تحويل محصول به آنها در فوالد 
مبارکه با دقت، ســرعت و نظم هميشگی در حال 
کار است، گفت: به يقين با همکاری ساير بخشها 
در کشــور به ويژه در بخش تأمين ســنگ آهن 
و قطعــات خواهيم توانســت نياز بــازار داخل را 

همچنان تأمين کنيم.
مديرعامل فــوالد مبارکه با تأکيــد بر اينکه 
خام فروشی هيچ ارزشافزودهای به همراه ندارد، 
گفــت: اگرچــه بعضا ممکن اســت در مقاطعی، 
خام فروشی جذابيت های صادراتی خود را داشته 
باشد، اما به يقين ضرر و زيان زيادی برای اقتصاد 

و مشاغل کشور به همراه خواهد داشت.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به 
اهميت توسعه و به روزرسانی فناوری خطوط توليد 
در صنعت، تصريح کرد: خوشبختانه توسعه های 
فوالد مبارکه با هوشياری هرچه تمامتر و با هدف 
کاملتــر کردن زنجيرۀ توليد در شــرکت در حال 

پيگيری و اجراست.
عظيميان با تأکيد بــر اينکه انتخاب و راهبرد 
رونق توليد از ســوی مقام معظم رهبری بســيار 
داهيانه و به موقع بوده است تصريح کرد: گردش 
چرخ صنايع کشــور و رونق توليد در جامعه ايجاد 
شــادابی و نشاط و اميد می کند؛ ازاين رو در فوالد 
مبارکه هم تالش همه جانبه بر آن اســت تا بدون 

هرگونه خللی اين فرايند ادامه يابد.
وی از همدلی و همکاری متقابل مســئوالن با 
صنعت به عنوان يکی از راهکارهای مؤثر غلبه بر 
محدوديتهای اقتصادی به ويژه در بخش صنعت 
ياد و اشــاره کرد: در شــرايط فعلی کشور ما بيش 
از هر زمــان ديگری به اين همدلی و حمايت نياز 

داريم.
عظيميان با اشــاره به جايگاه فوالد مبارکه در 
صنعت فوالد، خاطرنشان کرد: پيشرفت و توسعۀ 
فوالد مبارکه در باال و پائين دســت خود، رشــد و 

توسعۀ بسياری از صنايع کشور را به همراه دارد.

نجوم به عنوان يکی از شــاخه هاي مهم علوم تجربي نقش 
بســيار زيادي در شــکوفايي فکر و انديشه انسان ها دارد. از بعد 
ماّدي، منجمان در رصدخانه ها و مراکز علمی در سرتاسر جهان 
بــه رصد نزديکترين و دورترين اجرام آســمان می پردازند تا به 
چگونگی پيدايش و شــکل گيري جهان آفرينش و راز خلقت پی 
ببرند.از بُعد معنوي نيز تاکيد دين اسالم بر جستجوي راز خلقت 

و نشــانه هاي عظمت و بزرگي آفريــدگار اين جهان بيکران در 
آســمان ها و تاکيد صريح قرآن کريم بــه رمز و راز پديده هاي 
علمي موجود در جهان، ســبب شده است تا علم نجوم در اشاعه 
و ترويــج دين با رويکرد علمي و منطقــي و اثبات عظمت ايزد 
يکتا نقش اثربخشي ايفا کند.سرپرست مرکز نجوم اديب اظهار 
کرد: ۱9۵اُمين نشســت باشگاه نجوم اصفهان با موضوع نجوم 

به روايــت ابوريحان بيرونی در خصوص گنجينه ريشــه های 
کهن ايرانی در آثار ابوريحان بيرونی، 27 شــهريور از ســاعت 
۱7 تا ۱9 برگزار می شــود.رضا شــهباز ادامــه داد: مرکز نجوم 
اديب وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان، برنامه های باشــگاه نجوم را به صورت ماهيانه برگزار 

مــی کند و هر ماه به موضوعی خاص می پردازد.

فيلمبرداری پروژه مشترک 
ايــران و چين به تهيه کنندگی 
محمدحســين لطيفی، پايان 

يافت. 
به گــزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، 
مستند گردشــگری "داستان 
انــار" توليــد مشــترک دو 
کشــور ايران و چين است و به 
کارگردانــی خشــايار محمود 
آبــادی ســاخته می شــود. 
محمدحســين لطيفــی تهيه 
کننده ايرانی اين پروژه و تهيه 

 sunnyway کننده چينــی آن کمپانی
اســت و پروژه به سفارش شــبکه تلويزيونی 

CCtv چين ساخته می شود. 
مديــرکل ارتباطــات و امور بيــن الملل 
شــهرداری اصفهان در اين باره گفت: از آنجا 
که اصفهان و شــيان دو شهر خواهرخوانده و 
هر دو شــهرهايی تاريخی با سابقه فرهنگی 
هســتند، اداره کل ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری اصفهان از ساخت اين اثر هنری در 

اصفهان، استقبال و حمايت کرد.
ايمــان حجتی افزود: از آنجا که ســاخت 
يک مســتند گردشــگری دقيقا نشان دهنده 
و تقويت کننده ارتباطات فرهنگی دو شــهر 
اســت، اداره کل ارتباطــات و امور بين الملل 
شــهرداری اصفهان اين پروژه را هم راستا با 
سياســت ها و برنامه های خود ديد و از اين رو 
از حضــور اين هنرمندان و تيــم توليد اين اثر 
در اصفهان، حمايت کــرده و روند کار آنان را 
تسهيل کرد تا اين پروژه فرهنگی به خوبی در 

اصفهان اجرا شود. 
وی بــه ارزش بيــن المللی ايــن پروژه 
فرهنگی اشــاره کرد و افــزود: از آنجا که يک 
کمپانی مطرح فيلمسازی و يک شبکه معتبر 
تلويزيونی در توليــد اين اثر نقش دارند و اين 
پــروژه بر مبنای گردشــگری، ارتباطات بين 
الملل دو شــهر خواهرخوانده و دو کشــور با 
ســابقه فرهنگی است و همچنين فيلم تالش 
دارد مخاطــب بين المللــی و به ويژه چينی را 
با جذابيت هــا، زيبايی هــا و توانمندی های 
تاريخی و مدرن شــهر اصفهان آشــنا کند، 

ايــن پروژه از منظر فرهنگی از اهميت خاصی 
برخوردار است.  

داستان انار، روایتگر جاده ابریشم
خشــايار محمود آبادُی کارگردان مستند 
گردشــگری "داســتان انار"  متولد ســال 
۱3۵7 در اصفهان و کارگــردان آثاری چون 
پــروژه مشــترک ايران-ايرلند بــه نام "راز 
ماندگاری"اســت و تاکنون در جشنواره های 
بيــن المللی راه ابريشــم – ايرلند- دابلين به 
عنوان عضو شــورای سياست گذاری از سال 
20۱2 تاکنــون و در جشــنواره بيــن المللی 
فيلم های آســيايیـ  لس آنجلــس آمريکاـ  
عضو شــورای سياست گذاری از سال 20۱۴ 
تا کنون بوده اســت و همچنين به عنوان داور 
جشــنواره های وين- اتريش، بيروت-لبنان 
و اصفهــان- ايران نيــز در عرصه بين المللی 

حضور داشته است. 
کارگردان مستند گردشــگری "داستان 
انــار" با بيان اينکه دو کشــور ايران و چين در 
فرآيند تبادالت جاده ابريشم نقش بسيار مهم 
و اساســی داشتند و داستان انار روايتگر همين 
داســتان اســت، اظهار کرد: يک مستندساز 
چينی، يک پروفســور تاريخدان ايرانی و يک 
دختر مترجم چينــی در اين اثر حضور دارند و 
نامی که دختر ايرانی برای خود انتخاب کرده 
انار است. وی نماد شهر شيان را انار و تحفه ای 
هديه داده شده از سوی ايران به چين از هزاران 
سال پيش ذکر کرد و افزود: تمام تالش مستند 
گردشگری "داســتان انار" آشنايی مخاطب 
بين المللــی و به ويژه چينی بــا جذابيت ها، 
زيبايی هــا و توانمندی های تاريخی و مدرن 

شهر اصفهان است. 
در  انار  داستان  اکران 

جشنواره گوانجوی چین
محمــود آبادی با اشــاره به 
زمــان و مراحل اکران و پخش 
"داســتان انار" گفــت: اولين 
اکــران بين المللی و بخش بين 
المللی ما در دســامبر امســال 
يعنی اواخــر آذر و قبل از ژانويه 
2020 در جشــنواره گوانجوی 
چين خواهد بود. بعد از آن اکران 
در تور جشــنواره ای را در پيش 
داريم. سپس پخش با تلويزيون 
های ســه بخش چين تايوان و هنگ کنگ در 
شــبکه CCtv خواهد بود. بعد از آن پخش 
تلويزيون ملی ايــران و در نهايت پخش بين 
المللی را خواهيم داشــت که تالش می کنيم 
 National برای شــبکه هايــی ماننــد
 geography, Discovery
 channel, DocumentaryTV

و .. پخش بين المللی داشته باشيم.
فیلمبرداری بخش چین از 18 مهر 

آغاز می شود 
محمود آبادی با بيان اينکه اصفهان و شهر 
تاريخی و زير زمينی نوش آباد در کاشان محل 
بخش اول فيلمبرداری اين کار اســت، تاکيد 
کرد: فيلمبرداری ايــن پروژه در اصفهان ۱7 
روز به طــول انجاميد و از ۱8 مهر بخش دوم 

فيلمبرداری در چين آغاز می شود. 
وی گفت: طبق تفاهمنامــه گروه ايرانی 
از اصفهــان و گــروه چينی در چين از شــهر 
شــيان همکاری خواهند داشت. از اين گروه 
ايمــان صالحی، مدير فيلمبــرداری و مازيار 
محمودآبــادی، کارگــردان دوم و همچنين 
مجتبــی وطن خواهان دســتيار اول و برنامه 
ريز و من برای ادامــه پروژه و فيلمبرداری به 
چين خواهيم رفت. در اين اثر سه بازيگر چينی 
حضور خواهند داشت و دکتر محمودآبادی در 

نقش روايتگر هستند. 
وی بــا بيان اينکه توليد فيلــم به دو زبان 
چينی و فارســی صورت می گيــرد، گفت:  با 
اين وجود برای پخش بين المللی و وابســته 

به محل پخش زيرنويس تهيه خواهد شد. 

یاددهی و یادگیری نجوم به روایت »ابوریحان بیرونی«

روایت مستند گردشگری»داستان انار«
 از اصفهان تا چین

شــهردار اصفهــان گفت: در تالش هســتيم 
تا ســرفاصله های مترو را دقيق تــر و زمان پايان 
کار را به گونه ای تنظيم کنيم تا برای دانشــجويان 

مشکلی ايجاد نشود.
به گزارش جام جم  اصفهان، قدرت اله نوروزی 
در ارتباط زنده راديويی با برنامه »سالم اصفهان« با 
اشاره به اينکه هفته آينده هفته آغازين پاييز و نزديک 
شروع سال تحصيلی است، اظهار کرد: طبيعی است 
که آينده شــهر و کشــور در دست کسانی است که 
هفته آينده به مدرسه می روند، شهرداری اصفهان 
تــالش کرده در کنار ســاير ارگان های مرتبط در 
اين موضوع در خصوص ايــن اتفاق ويژه آمادگی 
الزم را داشــته باشد.وی ادامه داد: متروی اصفهان 
و ناوگان حمل و نقل عمومی، همگی برای اين مهم 
امکانــات الزم را فراهم کرده اند تا آغاز هفته خوبی 
بــرای دانش آموزان رقم بخورد. از دانش آموزان و 
دانشجويان درخواست می کنيم در برنامه تردد خود 
اســتفاده از حمل و نقل عمومی پاک به ويژه مترو را 
در نظر داشته باشند.شهردار اصفهان گفت: داشتن 

هوای پاک حق همه شهروندان است و اين موضوع 
با همکاری همه شــدنی است.وی با اشاره به اينکه 
در تالش هستيم تا سرفاصله های مترو را دقيق تر 
و زمــان پايان کار را به گونه ای تنظيم کنيم تا برای 
دانشجويان مشــکلی ايجاد نشود، گفت: اميدوارم 
همه دانش آموزان و دانشجويان سالی توام با بهره 
وری و بهروزی داشــته باشند.نوروزی افزود: سال 
گذشــته ايده و نظرات خوبی از سوی دانش آموزان 
و دانشجويان به مديريت شهری منتقل شد، امسال 
هم منتظر ايده های آنها هستيم تا در اداره امور شهر 

مشارکت داشته باشند.
وی همچنين افــزود: هفته آينده در جمع مردم 
منطقــه ۱3 هســتيم و همراه با شــورای معاونان 
شــهرداری با شهروندان گفت و گو می کنيم تا اگر 

مشکلی وجود دارد، بررسی کنيم.
 مردم می توانند درخواســت هــای خود را اين 
هفته از طريق وبســايت بنده و درگاه الکترونيکی 
شهرداری اصفهان به آدرسIsfahan.ir وارد 

کنند.

پاییز اصفهان، میزبان درختچه ها 
و گل های فصلی دائمی

مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
فضای ســبز 3700 هکتاری شــهر اصفهان، تابســتان امسال با روش 

ترکيبی اســتفاده از آب چاه ها و پساب تصفيه شده آبياری شد.
به گزارش شــهرداری اصفهان ، فروغ مرتضايی نژاد با اشاره به اينکه 
آبياری فضای ســبز شهر اصفهان در تابستان امسال با مجموعه اقداماتی 
در راستای اســتفاده بهتر از پساب انجام شد، اظهار کرد: تابستان امسال 
ســه هزار و 700 هکتار از فضای سبز شهر با کمک چاه ها و پساب تصفيه 

شده در شمال و جنوب شهرآبياری شد.
وی با بيان اينکه در ســال های گذشــته کمتر از ۱0 درصد فضای سبز 
شــهر با پســاب که آن هم تصفيه نشــده بود آبياری می شد، افزود: اما با 
برنامه ريزی هايی که از دو ســال پيش در سازمان پارک ها و فضای سبز 

در نظر گرفتيم، تا ســال آينده اين ســهم به ۴0 درصد افزايش می يابد.
مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بيان 
اينکه زيرســاخت های تصفيه پســاب در شمال و جنوب شهر اصفهان را 
فراهــم کرده ايم، گفت: در حال حاضر پســاب بعــد از تصفيه ثانويه وارد 
چرخه آبياری شــهر اصفهان می شــود. البته يکــی از تمهيدات ما برای 
کاهش ريســک نيز اســتفاده از پساب تصفيه شــده برای آبياری فضای 

سبز کمربند شهر اصفهان بوده است.
کمربند 900 هکتاری فضای ســبز اصفهان با پساب آبياری می شود

وی ادامــه داد: حدود 900 هکتار از فضای ســبز اصفهان در حاشــيه 
شــهر قرار گرفته اســت که يک سوم از کل فضای ســبز شهر را به خود 

اختصاص داده است.
مرتضايــی نژاد با بيان اينکه تصور می کرديــم بارش های بهاره می 
تواند مشــکل آبياری فضای ســبز را در طول فصل گرما برطرف کند اما 
اينگونــه نبود و چاه های برخی مناطق مانند 2، ۱0 و ۱2 به صورت کامل 
آبگيری نشــد، گفت: به دليل جاری بــودن زاينده رود فقط چاه هايی در 

حريم رودخانه به طول کامل آبگيری شــد.
وی بيان کرد: سال گذشته مناطق بيشتری به دليل خشکسالی، درگير 
چالش آبياری فضای ســبز بودند اما امســال در مناطق ۴ و 6 انتقال آب 
بين چــاه های بخش های مختلف را اجرا کرديم تا فضای ســبز آبياری 
شــود. اين در حالی است که سال گذشته انتقال آب بين مناطق را داشتيم 
و آب از چــاه های مناطق يک و ســه به ديگــر مناطق از جمله باغ گل ها 

منتقل می شد.
مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار 

کرد: امســال آب مورد نياز باغ گل ها از چاه خود باغ تامين شد.
همه مادی های ناژوان تابستان امسال پرآب بود

وی با اشــاره به اينکه سال گذشته يکی از چالش های عمده ما آبياری 
فضای ســبز ناژوان بود، گفت: امســال به دليل آبگيری کامل چاه های 
اين منطقه، مشــکالت سال گذشته را نداشــتيم و اگر درختی هم در اين 
بخش آســيب ديده است به دليل نبود بستر مناسب برای درختان از سال 

8۵ و برخورد ريشــه های درخت با اليه های سخت است.
مرتضايی نژاد با اشــاره به اينکه ناژوان ۵0 کيلومتر مادی دارد، افزود: 
امســال در مادی های ناژوان هم آب جريان داشــت به طوريکه درختان 

کهنســال اطراف مادی به طور کامل آبياری شدند. 
وی بيان کرد: شــهر اصفهان در گذشــته حــدود 700 کيلومتر مادی 
داشــته اســت که اکنون به 330 کيلومتر کاهش يافته اســت و در برخی 

مادی های شــهر مانند نياصرم، امسال آب جريان داشت.
مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان ادامه 
داد: بــا توجه به اينکه آب مادی نياصرم ســهم کشــاورزان بود به همين 
دليل در اين مادی امســال آب جاری بود. در ساير مادی های شهر جوی 
های باريک کنار درختان ايجاد شــده است تا در صورت جاری نبودن آب 

در مادی، آبياری درختان با مشــکل روبرو نشود.
وی در خصوص برنامه های اين ســازمان برای ساماندهی فضای سبز 
فصل پاييز نيز گفت: دســتورالعمل جلســاتی که در اين خصوص برگزار 
شــده است براســاس برنامه ۵ ساله ســازمان مبنی بر کاشت گونه های 

مقاوم است.
گل های فصلــی دائمی و درختچه ها؛ ميهمان پاييزی شــهر 

اصفهان
مرتضايی نژاد با اشــاره به اينکه در همين راســتا کاشــت چمن های 
مقــاوم به کم آبــی و درختچه ها در فصل پاييز هم ادامه دارد، اظهار کرد: 
برنامه ريزی ما کاشــت ۱80 هزار درختچه اســت که بخشــی از آن در 
تابســتان و بهار امســال اجرايی شــد و مابقی درختچه ها در پاييز کاشته 

می شود.
وی بيان کرد: کاشــت گل های فصلی دائمــی از ديگر برنامه های ما 
برای گل کاری فصل پاييز در شــهر اصفهان اســت که به زودی از سوی 

مناطق ۱۵ گانه آغاز و تا پايان آذرماه به پايان می رســد.
مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: 
گل کاری مدارس در صورت درخواست مديران مدارس انجام می شود و 
شهرداری در اين زمينه دســتورالعمل های الزم برای کاشت گونه های 

مناســب و مقاوم را به مدارس ارسال کرده است.
وی از کمک برخی مناطق شــهر اصفهان برای گل کاری در مدارس 
خبــر داد و گفت: هرس درختان در خيابان های منتهی به مدارس شــهر 

اصفهان هم به پايان رسيده است.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید؛
سرفاصله های مترو دقیق تر می شود

یادداشتی در نقد خام فروشی سنگ آهن

سيه رخسار ســپيد آمال/ آبها درغم ما 
گهواره های گريان اند

غنيمتی هستم متعلق به همه ايرانيان.
قصه من از دل خاک برخاســته است،سيه 
رخساری سپيد آمالم، اميد دارم رخ آسمان 
ببينم، غنی تر شــوم و در خانه دوستان مان 
و به دســت فرزندان ميهن مان،ُدری ثمين 
شــوم و ارزشــی افزون هديه آورم اما نمی 
دانم چرا چون آواره ای ســرگردان ســر از 
کشــتی های عظيــم الجثه بــر روی آب 
خروشــان خليج فارس بر مــی آورم. آب 
هايی که با امواج سهمگين و سراسر جوش 
و خروش خود از يدک کشيدن ما به عنوان 
تکه ای از ايران زمين اسفناکند .آبها در غم 
ما گهواره های گريان اند. شــباهنگام که 
همــه در خواب غفلت غنوده اندموقع جا به 

جايی من است.
دوستان فوالديم،در جای جای سپهر ايران 
زمين از اصفهان،خراسان،خوزستان،يزد و 
... بيش از گذشــته چشم به راهم هستند تا 
آهنی بســازند از من ، جزئی از يک ســالح 
شــوم برای دفاع از ميهنم، سقف يک خانه 
شــوم و يا... و چه شــوق انگيز است که به 
دست فرزندان ايرانم،روح و جان تازه ای در 
من دميده شــود.از اينکه سايرين را سرپناه 

و رونقی می بخشم،خوشحالم و در پوست 
نمی گنجم.

در داخل برای تشــنگان کار، می توانم 
کارآفرينی کنم اما چــه بگويم که رويم از 
خودم ســياه تر است... مرا در ابتدايی ترين 
چرخه عمرم و در حالی که دشمن با تحريم 
ناجوانمردانه به دنبال وابستگی است به آب 
های خروشــان می سپارند و چه ارزان و چه 
بــی بها ! کارخانه ای با تکيه بر من می تواند 
توليد و صادراتش را همپای يکديگر فزونی 
بخشــد اما در حسرت کمبود من به چالش 

روزمرگی دچار است.
نمی دانم چگونه می خواهند بااســتفاده 
بهينه از ما،ســرمايه ملی را تحقق بخشند 
و بر ارزشــمان بيفزاينــد؟ آيا به واقع چنين 
رفتاری با منابع ملی شايســته و زيبنده اين 
مرز پر گهر با مردمانی خجســته و تاريخی 
کهن است؟ در کتاب آسمانی مان گفته شده 
بعد از هر ســختی آسايشــی است ) در پی 
هر ُعسری،ُيســری اســت(  چرا من که به 
سختی به رخ آســمان می نگرم کمتر می 
توانم آسايش را در خاک ميهنم برپای دارم.

در اعمــاق زمين مــردان پوالدين مرا 
پااليش می کنند تا به همت رسته ای ديگر 
از پوالدمردان بســپارند اما چه سود که اين 

همبستگی کمرنگ شده است...
 بيست ميليون تن فوالد در مقابل هشتاد 
ميليون تن معدن.چه شــد،که نمی توانيم 
پاســخگوی نياز همديگر باشيم؟چهلمين 
ســالگرد پيروزی انقالب را پشــت ســر 
گذاشــتيم دوران پــر فراز و نشــيبی که 
خاطراتش در ذهنمان نقش بســته است.

همدلــی و ايثار ديروز رمــز موفقيت امروز 
است.بيايد ديوار واگرايی را به پل همگرايی 
تبديل کنيم و دست ياری که به سوی مان 
در داخل دراز شــده به گرمی بفشاريم و از 
اين رهگذر ايرانی بســازيم آباد و پر رونق و 
پــس از آن به فکر عبور از مرزها بيفتيم. در 
زمانه ای که مرا جايگزين نفت نام نهاده اند 
چگونه می توانــم با اين بی مهری،اقتصاد 
منهــای نفت را معنا بخشــم ؟خجالت می 
کشم از حضور در صنايعی که نيستم تا آنها 
تغذيه شــوند و پر توان تر از گذشته به دست 
فرزندان ميهنم توليدشان فزونی يابد،رويم 

سياه!
ُخــردک انصافی می طلبــم تا فرصت 
ســوزی نکنيم،ديوار اما و اگر را فرو ريزيم 
و از غنيمت خاک در چرخه ای از ســنگ و 
آتش مذاب بهره جوييم،ارزش بيافرينيم و 

سر به آسمان ساييم. 
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4 مدرسه جدید در دهاقان بهره برداری می شود

رئيــس اداره آموزش و پــرورش دهاقان 
گفت: در ســال تحصيلی جديــد چهار مرکز 
آموزشــگاهی در شهرســتان به مراکز ديگر 

افزوده شدند.
رجب فرهمنديــان در گفت وگو با خبرنگار  
جــام جم اصفهان  از جــذب اعتبار60 ميليارد 
ريالی برای احداث و تکميل ۱7 واحد آموزشی 
و غير آموزشــی در دهاقان خبــرداد و اظهار 
اميــدواری کــرد اين طرح ها هرچــه زود تر 
به بهره برداری برســد ونياز تحصيلی دانش 

آموزان را فراهم سازد.
وی با اشاره به جذب ۴0 نيروی استخدامی 
در واحدهای آموزشــی شهرستان، گفت: در 
چند ماه گذشــته ســند مالکيــت ۱0 واحد از 
فضاهای آموزشــی و غير آموزشی متعلق به 
اين اداره گرفته شــده و در زمينه اســتخدام 
افــراد جديد در انتظار مجوزهای الزم از دولت 

هستيم.
رئيس اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
دهاقــان، با اشــاره به برگــزاری دوره های 
توانمندســازی دانش آموزان در پيشــگيری 
از آســيب های اجتماعی، از راهيابی ۱۴ اثربه 
مرحله کشــوری هشــتمين دوره جشــنواره 
نوجوان ســالم خبرداد و افــزود: اجرای طرح 
مدارس مروج ســالمت نيز در2۴ آموزشگاه 
شهرســتان انجام شد و 7 آموزشگاه رتبه های 
برتر را کســب کردند و آموزشــگاه های اين 
شهرســتان موفق به کســب رتبــه عالی در 
پيشــگيری از آســيب های اجتماعی مناطق 

ونواحی استان شدند.
فرهمنديان، با اشــاره بــه راه اندازی 90 
باشــگاه کتابخوانی در مدارس شهرســتان، 

گفت: اين طرح با مشــارکت 8۴7 دانش آموز 
انجام شد و سرانه کتاب کتابخانه ها نيز از 9 به 

۱2جلو ارتقاء يافت.
رئيس اداره آمــوزش و پرورش دهاقان، از 
برگزاری اردوهای راهيان نور با شــرکت80 
دانش آموز خبرداد وخاطر نشــان کرد: در سال 
گذشته سه نفر از دانش آموزان رتبه های برتر 

جشنواره سفيران سالمت را به دست آوردند.
فرهمنديان، با اشــاره به لزوم پرداختن به 
زبــان های خارجی، از صدور مجوز راه اندازی 
سه آموزشــگاه علمی وزبان خارجی خبرداد و 
اظهار کرد: مرکز يادگيری محلی شهر گلشن 

نيز تاسيس شده است.
وی گفت:جهت دوره های سه گانه نهضت 
سواد آموزش شهرستان يکصد و 77 نفر جذب 

شدند و دوره های آموزشی را نيز گذراندند.
رئيس اداره آموزش وپرورش شهرســتان 
دهاقان، افــزود: آســفالت محوطه ۱2 واحد 
آموزشی به مســاحت۱3هزار متر مربع انجام 
شــد و در حــال حاضر پيگير امــور عمرانی و 
تجهيــزات ۱6 باب واحد آموزشــی در حال 
احداث هستيم تا انشااهلل به زودی اين مسائل 

رفع شود.
فرهمنديان، خاطرنشــان کرد: در ســال 
تحصيلی گذشــته ۵۱ نفر از کارکنان اين اداره 

بازنشست شدند و احکام آنها نيز صادر شد.
وی از جــذب 99 درصــدی نوآموزان در 
مراکز پيش دبستانی خبرداد و افزود: در کنکور 
امســال ۱2 رتبه سه رقمی دانش آموزان پايه 
دوازدهم اتفاق افتــاد، همچنين نوآموزان نيز 
رتبه نخست استانی در زمينه سنجش سالمت 

پيش دبستانی را کسب کردند.

و  برنامه ريــزی  معــاون 
انســانی  توســعه ســرمايه 
شــهردار اصفهــان از آغــاز 
اجرای فرآينــد الگوی تعالی 
در   EFQM ســازمانی 
اصفهان  آتش نشانی  سازمان 
خبــر داد و گفــت: يکــی از 
الگوهای مشــهور در راستای 
خودارزيابی اين الگوی تعالی 

است.
عليرضا صادقيان در گفت 
و گــو بــا خبرنــگار  جام جم   
اصفهــان اظهار کــرد: يکی 
از مباحث بســيار کاربردی و 
مهــم امروز مباحــث مرتبط 
با مدل های تعالی ســازمانی 
و EFQM اســت کــه از 
جايگاه بااليی برخوردار بوده و 
می تواند عالوه بر تاثير فراوان 
بر رشد و تعالی سازمان، الگويی 
جهت ايجــاد و اعطای جايزه 
ملی کيفيت باشــد.وی با بيان 
اينکه شــهر و شهروند متعالی 
نياز به شهرداری متعالی دارد، 
تصريــح کرد: برای داشــتن 
شــهری پويا و سرزنده نياز به 
وجــود ســازمان های متعالی 
به خوبی احســاس می شود، 
بــه همين دليل بــرای بهبود 
فرآيندهــا، اســتمرار فرآيند 
ارزيابی تعالی شــهرداری بر 
اســاس مدل EFQM در 

دستور کار قرار گرفته است.
و  برنامه ريــزی  معــاون 
انســانی  توســعه ســرمايه 
شــهردار اصفهان ادامه داد: 
يکــی از مقاصــدی که برای 

سه سال 98، 99 و ۱۴00 شهر 
اصفهان در نظر گرفته شــده و 
در برنامــه راهبردی اصفهان 
۱۴0۵ نيز بر آن تاکيد شــده، 

تاب آور شدن شهر است.
وی تاکيــد کــرد: بخش 
عمــده تــاب آوری شــهر به 
احســاس زندگی ايمن توسط 
شــهروندان بــاز می گردد، از 
اين رو يکــی از وظايف مهم 
سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنــی شــهرداری اصفهان 
آمــوزش نــکات ايمنــی به 
شــهروندان و افزايش سطح 
ايمنی شهر اســت.صادقيان 
گفت: ســازمان آتش نشانی 
و خدمات ايمنی شــهرداری 
اصفهــان به عنــوان متولی 
بخــش عمده  ايمنــی زندگی 
شــهروندان، بايد متعالی شود 
و در جايــگاه واقعی خود قرار 
گيرد بــه همين دليل با حضور 
در فرآينــد الگــوی تعالــی 
EFQM می تواند به عنوان 

يکــی از ســازمان های آتش 
کالنشهرهای  متعالی  نشانی 
کشــور و حتی منطقه خود را 
مطرح کنــد.وی با بيان اينکه 
ســازمان های  کارآمــدی 
عمومی ارائــه دهنده خدمات 
ماننــد شــهرداری ها، نقش 
مهمــی در ايجاد ظرفيت های 
توســعه در هر جامعــه دارد، 
افزود: داوری صحيح در مورد 
اين توان زمانی ميســر است 
که عملکرد آنها با اســتفاده از 
روش های دقيق مورد ارزيابی 
قرار گيرد.معاون برنامه ريزی 
و توســعه ســرمايه انســانی 
شهردار اصفهان با برشمردن 
مدل هــای مختلــف ارزيابی 
تعالــی در کشــورهای دنيــا 
برای ارزيابــی عملکرد گفت: 
مدل نخست "دمينگ" است 
که توســط امريکايی ها برای 
بهبود تعالی سازمان در کشور 
ژاپن اجرا شــد و آمريکايی ها 
پــس از آنکــه موفقيت های 

ژاپــن را با اجــرای اين مدل 
ارزيابــی مشــاهده کردند و 
طرح بهتری بــا عنوان "بنچ 
مارکينــگ" ارائــه کردند و 
افرادی که در اين جايزه تعالی 
حائز برتری می شــدند جايزه 
خود را از دست رييس جمهور 
آمريکا در کاخ ســفيد دريافت 

می کردند.
وی با بيان اينکه موفقيت در 
اجرای طرح "بنچ مارکينگ" 
باعث شد اروپايی ها طرحی را 
که نقص هــای دو طرح قبلی 
را برطــرف کرده بــا عنوان 
EFQM ارائه کنند، گفت: 
بررسی های انجام شده نشان 
می دهد کــه مــدل ارزيابی 
 EFQM تعالی ســازمانی
مناســبی  چارچوب  می تواند 
را بــرای ارزيابــی عملکــرد 
بــه خصــوص در نظام های 
شــهری و عملکــرد مناطق 
شــهرداری ها فراهــم آورد، 
از ايــن رو ايرانی ها ۱۴ ســال 
پس از آن ايــن مدل اروپايی 
را در ايران بــه اجرا درآوردند.

صادقيــان خاطرنشــان کرد: 
  EFQM معيارهــای مدل
شــامل رهبری، ارباب رجوع، 
و  فرايندهــا  اســتراتژی ها، 
کارکنان اســت کــه در صدد 
هســتيم امسال همچون سال 
گذشته در شهرداری اصفهان 
مربوطــه  ســازمان های  و 
شــاخصه های اين مــدل را 
توسعه داده و به سمت بهبود و 

تعالی پيش رويم.

ايرج حشمتی مدير کل حفاظت محيط زيست استان، از پروژه هاي 
زيست محيطي خط انتقال، ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه پساب شهري 
و واحد گرانول ســازي گوگرد توليدي شرکت پااليش نفت اصفهان، 

بازديد کرد. 
بــه گزارش  جام جم اصفهــان،  در اين بازديد که به منظور اطالع 

يافتن از روند اجراي پروژه هاي زيست محيطي اين شرکت انجام شد، 
نشستي با حضور مديرعامل و و مديران  پااليشگاه  نيز برگزار گرديد.       
مدير عامل شــرکت پااليش نفت اصفهان با اشاره به سياست هاي 
وزارت نفت مبني برالزام  توليد محصوالت بر اســاس استانداردهاي 
روز دنيا، گفت: با وجود تمام مشکالت پيش رو و تحريم هاي دشمن 

خوشــبختانه توانســته ايم پروژه هاي مهمي را  به سرانجامي نيک 
برســانيم. به طوري که در حال حاضر تمامي ۱۱ ميليون ليتر بنزين 
توليدي شــرکت در حد اســتاندارد بين المللي يورو۴و۵ است.        وی 
اظهار اميدواری نمود که با حمايت ســازمان حفاظت محيط زيست، 

بتوانيم طرح هاي مهم زيست محيطي  را اجرا و به اتمام برسانيم.

آغاز اجرای »الگوی تعالی سازمانی EFQM« در سازمان 
آتش نشانی اصفهان

درخواســت وزیر کار از معاون اول برای 
حذف امتیاز واردات ریل از اوراسیا 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به معاون اول با اشاره به اينکه ايران 
به جمع ۱7 کشــور توليد کننده انواع ريل راه آهن پيوســته است، خواستار حذف 

»امتياز واردات ريل« از کشورهای اوراسيا شد. 
 بــه گــزارش خبرنگار اقتصادی  جام جم  اصفهان روز بيســتم  خرداد ســال 
جاری، نمايندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس، جزئيات اليحه 
موافقت نامه موقت تشــکيل منطقه آزاد تجاری بين جمهوری اســالمی ايران و 
اتحاديه اقتصادی اوراسيا )اوراسيا نام قاره وسيعی است که از ترکيب دو قاره اروپا 
و آسيا پديد آمده است و 93 کشور در آن قرار دارد( و کشورهای عضو را بررسی کرده 
و آن را به تصويب رساندند.براســاس مــاده واحده اين اليحه موافقت نامه موقت 
تشــکيل منطقه آزاد تجاری بين جمهوری اســالمی ايران و اتحاديه اقتصادی 
اوراسيا و کشورهای عضو تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

به دنبال اين مصوبه و به ســبب درج عنوان ريل در ليست اقالم ذکر شده، روز 
يازدهم شــهريورماه، محمد شريعتمداری، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی 
نامــه ای بــه معاون اول رئيس جمهور از وی خواســت »امتياز واردات ريل« که 
به کشــورهای اوراسيا اعطا شــده مورد بازبينی قرار گيرد.وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ضمن اشــاره به اينکه اليحه ذکر شــده به صورت »خارج از دستور« و 
بدون دريافت نظرات کارشناسی دستگاه  های اجرايی در هيات وزيران به تصويب 
رســيده و به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است، درخواست کرده است که 
حذف عنوان »ريل« از آن ليست، با قيد فوريت در دستور کار جلسه هيات وزيران 
قرار گيرد.شــريعتمداری در اين نامه عنوان کرده است که با تالش های شرکت 
ذوب آهن اصفهان، ايران به جمع ۱7 کشور توليد کننده انواع ريل مورد نياز راه آهن 
پيوسته و قادر است در سطح باالترين استانداردهای روز اروپا، به تامين کامل نياز 
داخلی بپردازد.بنابراين گزارش تــالش برای توليد ريل راه آهن در ايران قدمتی 
نزديک به ســه دهه دارد، در طی اين سال ها فوالدســازان تالش کردند ريل با 
اســتانداردهای قابل قبول توليد کنند، امــا در نهايت به داليل مختلف تالش ها 
متوقف می شــد.در نهايت شــهريورماه 97 بود که شرکت ذوب آهن اعالم کرد، 
توانســته است بر اساس باالترين استانداردهای روز دنيا ريل راه آهن توليد کند و 

برای اين منظور گواهی يک شرکت معتبر بين المللی را نيز دريافت کرده است.
شرکت ذوب آهن همچنين اعالم کرد، حاضر است محصول خود را به قيمتی 

پايين تر از قيمت های جهانی در داخل عرضه کند.
به دنبال اين توانايی، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران و شرکت ساخت 
و توســعه زيربناهای حمل و نقل کشــور به عنوان اصلی ترين متقاضيان ريل در 

کشور با اين شرکت قرارداد خريد به امضا رساندند.
طبق بررســی ها، در قراردادهای منعقده، قيمت اين محصول با استانداردهای 

روز اروپا، بسيار کمتر از رقبای خارجی تعيين شده است.
با اين حال تاکنون حمايت از توليد اين محصول ارزشــمند در کشور به ميزان 
الزم نبوده است، مساله ای که در مقطعی موجب گاليه مندی مديران اين شرکت 

فوالدساز نيز شد.
رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشــاورزی اصفهان 
گفــت: وزارت امــور اقتصادی و دارايی، بــر حمايت از فعاالن 
بخش خصوصی کشــور و توليــد کنندگان بــا محوريت اتاق 

بازرگانی تاکيد دارد.
مســعود گلشيرازی در گفت وگو با خبرنگار  جام جم اصفهان  
اظهــار کرد: جوامع مدنی همواره رو به اعتال و بهبود هســتند و 
بايد در مســيری حرکت کنيم که فردايی بهتر از امروز در حوزه 

مسائل اقتصادی داشته باشيم.
وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارايی و ساير وزارتخانه های 
دارای وظيفه در حوزه اقتصاد کشــور، برای سياســت گذاری 
هــای اقتصادی نياز به برقراری يــک رابطه تنگاتنگ با بخش 
خصوصی و اتاق های بازرگانی دارند و شــورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی کشــور نيز با همين هدف تشکيل شده است.

گلشــيرازی با اشاره به ســفر اخير وزير امور اقتصاد و دارايی 
به اســتان اصفهان و شرکت در جلســات مختلف، اظهار کرد: 
در ســفر وزير به اصفهان، تصميمات مهم و مناســبی در تعامل 
بــا بخش خصوصی اتخاذ شــد و همچنين وزيــر بر نقش اتاق 
بازرگانی در تبيين مســائل و حل مشــکالت بخش خصوصی 

تاکيد کرد.
رييــس اتاق بازرگانــی اصفهان خاطر نشــان کرد: حاصل 
برگزاری جلسه در شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهان با حضور وزير امور اقتصــاد و دارايی تصويب 
بيش از 20 مصوبه کشــوری و اســتانی در موضوعات مختلف 
بــود که می تواند نقش مهمی در ايجاد ســهولت برای فعاليت 

فعاالن اقتصادی داشته باشد.
گلشــيرازی اضافه کرد: بی شــک بــه زودی تاثيرات اين 
20 مصوبه را در کســب و کار اهالی اقتصاد اصفهان و کشــور 
شــاهد خواهيم بود. مهم ترين موضوعی که در جلســه شورای 
گفتگــوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزير اقتصاد مطرح 
شــد؛ مسئله مقررات زدايی و جلوگيری از ايجاد قوانينی بود که 

فعاليت اقتصادی و توليد را ســخت می کرد.
وی ادامه داد: همچنين در اين جلســه مقرر شد که بخشنامه 
هــا و قوانين متناقضی کــه فعاليت را برای توليــد کنندگان و 
صادرکنندگان ســخت کرده بــود، در هيئت مقررات زدايی که 
بخش خصوصــی و قوه قضاييه نيز در آن مشــارکت دارند، از 

ميان برداشته شود.

اتصال کاشان کارت به سامانه هوشمند شهروندی

معاون پژوهشــی و هماهنگی شهرداری کاشان با بيان اينکه اتصال کاشان کارت به سامانه هوشمند 
شهروندی آخرين دستاورد در زمينه خدمات ارايه شده توسط اين کارت است، گفت: شهروندان می توانند 
عالوه بر دريافت خدمات کاشــان کارت به صورت يکپارچه و در قالب اپليکيشــن در همه حوزه های اين 

بخش از خدمات جديد نيز بهره مند شوند.
سيدمرتضی حسينی در گفت وگو با خبرنگار  جام جم  کاشان با بيان اينکه سيستم پرداخت غير نقدی 
يکی از راهکارهای تحقق شــهر هوشــمند است، اظهار کرد: کاشان کارت زمينه پرداخت های غير نقدی 

خرد را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: همراه با تکميل ســاز و کار کاشــان کارت و صدور بيش از ۱۱۵ هزار عدد از آن، قابليت 
استفاده از سامانه يکپارچه هوشمند شهروندی برای همه کارت های عضو شبکه نفيس فراهم شده است.

معاون پژوهشــی و هماهنگی شــهرداری کاشــان يادآور شد: سامانه هوشــمند کاشان کارت برای 
نخستين بار در کشور و  با حمايت شهرداری در اواخر سال 9۵ در حوزه رفاهی آغاز به کار کرد نمود و ابتدا 
در حوزه حمل نقل شهری و عمومی و پس از آن در همه تراکنش های حوزه پرداخت های خرد ارايه شد و 
در حال حاضر نيز قابليت شــارژ نقدی در طرح تفکيک مواد بازيافتی از منازل و امکان پرداخت های خرد 

در خانه های تاريخی را دارد.
حســينی عنوان کرد: راه اندازی سوييچ های بانکی خدمات رفاهی خريد شامل شبکه تخفيف و اعتبار 
با ســرمايه گذاری بخش خصوصی و بدون حمايت مالی شــهرداری راه اندازی شــد که در اين ساز و کار 
مشتريان می توانند خريدهای تخفيفی امتيازی، اعتباری و اقساطی خود را در سراسر کشور انجام دهند.

وی با بيان اينکه اتصال کاشان کارت به سامانه هوشمند شهروندی آخرين دستاورد در اين زمينه است، 
تصريح کرد: در اين سامانه شهروندان می توانند عالوه بر دريافت خدمات کاشان کارت به صورت يکپارچه 

و در قالب اپليکيشن در همه حوزه های اين بخش از خدمات جديد نيز بهره مند شوند.
معاون پژوهشــی و هماهنگی شــهرداری کاشان خاطرنشان کرد: شــهروندان  می توانند با مراجعه 
به همه شــعب بانک های عامل درخواســت خود را مبنی بر  اتصال به کاشــان کارت را ارايه داده و از اين 
طريق ضمن مشاهده و گزارش گيری تراکنش های بانکی، شبکه رفاهی و تخفيفی نفيس و خريد، برای 
شــارژهای اعمال شده روی کارت دو منظوره و ترکيبی شــهروندی و از طريق وارد کردن کد ۱2 رقمی 

پشت کارت اقدام کنند.
حسينی از افزايش خدمات و توسعه زير ساخت های کاشان کارت در آينده خبر داد و گفت: خدمات رسانی 
ويژه در بعضی حوزه ها نظير ســامانه ۱37 به ســرعت در حال عملياتی شدن است، دريافت تسهيالت از 
فروشگاه ها و حوزه های خدماتی کاشان کارت تنها در محدوده شهر نبوده و در حال حاضر اين خدمات به 

صورت کشوری قابل ارايه است.

تاکید وزارت اقتصاد بر حمایت از بخش خصوصی با 
محوریت اتاق بازرگانی

تکریم ارباب رجوع در شهرداری ها باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد 

رئيس مرکز حراست وزارت کشور گفت: 
شــهرداران اصل رضايتمندی مردم را محور 

فعاليت های خود قرار دهند.
بــه گــزارش ايمنــا و به نقــل از پايگاه 
اطالع رســانی وزارت کشور، محمدابراهيم 
شوشــتری در نشست مشترک با شهرداران 
اســتان تهران در شــهر صالحيه با اشاره به 
ضــرورت تامين رضايتمنــدی مردم اظهار 
کرد: شــهرداری ها محــل مراجعات مردم 
اســت از اين رو تامين رضايتمندی مردم در 
چارچــوب قوانين بايد اولويت شــهرداران 

باشد. 

وی با اشــاره به تحريم های آمريکا عليه 
ايران، افزود: فشارهای آمريکا و سردمدارانش 
با محوريت اقتصاد و با هدف ايجاد نارضايتی 
در کشــور دنبال می شــود از اين رو وظيفه 
مسئوالن در حوزه های مختلف اين است که 
ســطح احترام، رضايتمندی و تکريم ارباب 
رجــوع را به خوبی رعايت کنند تا لطمه ای به 

نظام وارد نشود. 
رئيس مرکز حراست وزارت کشور تصريح 
کرد: برای مقابله بــا تحريم های اقتصادی 
بی ســابقه آمريکا عليه جمهوری اســالمی 
ايران بايد به صــورت جهادی با اهداف پليد 

و شــوم دشــمنان مقابله و مسير پيشرفت و 
توسعه را هموار کرد. 

شوشــتری بــا اشــاره به نقــش جدی 
شــهرداران در ايجاد ثبات در کشــور تاکيد 
کرد و گفت: با توجه به ارتباط مســتمر مردم 
با شــهرداری ها ضروری است در مراجعات 
متعــدد مردم به شــهرداری ها تکريم ارباب 
رجــوع با جديت مــورد توجه قــرار گيرد تا 
رضايــت و تکريم مردم کــه از اولويت های 

وزير کشور است تامين شود. 
وی ضمــن تاکيد بر اجــرای پروژه های 
ماندگار در شهرها، گفت: طرح ها و پروژه های 
اثرگذار و ماندگار بايد توســط شهرداران در 
شــهرها اجرا شــود که با افتتاح آن ها اميد، 
شادابی و دلگرمی را برای مردم به وجود آورد. 
رئيــس مرکز حراســت وزارت کشــور 
خاطرنشــان کرد: شهرداران بايد در حراست 
از دارايی ها و امــوال بيت المال تمام تالش 
خــود را به کار گرفتــه و از ظرفيت های خود 
برای درآمدزايــی و درآمد پايدار اســتفاده 
کنند و عالوه بر اين بر نحوه هزينه کردهای 
مجموعه شهرداری نظارت داشته باشند تا از 
بودجه شهرداری جهت عمران شهر استفاده 

شود. 

زنجیره ارزش ذوب آهن، نیازمند سنگ 
آهن و معدن

دکتر حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و رييس 
کميســيون ويژه حمايت از توليد ملی در حاشيه بازديد از غرفه ذوب آهن در نمايشگاه 
متالورژی،فوالد،ريخته گری ماشــين آالت و صنايع وابســته اصفهان در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت : تاســيس ذوب آهن اصفهان به واقع مســئوليت اجتماعی به تمام 
معناســت. اين شــرکت مادر صنعتی با جذب نيرو از سرتاســر ايران نقش موثری در 
اشــتغالزايی و توسعه شهرهای پيرامون داشته اســت. در حوزه ورزش،ايجاد فضای 
سبز،بهره گيری از پساب و... نيز زبانزد می باشد.وی با اشاره به اينکه در دوران سخت 
تحريم ظالمانه دشــمن، فرصت خوبی برای نهضت ساخت داخل ايجاد شده افزود : 
مجموعه ذوب آهن اصفهان به ويژه در ســال های اخير در حوزه ساخت داخل و بهره 
گيری از توانمندی جوانان مســتعد ايرانی عملکرد بسيار خوبی داشته است.  نماينده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصريح کرد : ابتکار بسيار خوبی را در غرفه 
ذوب آهن اصفهان شاهد هستيم. ارائه قطعات مورد نياز در نمايشگاه قطعاً زمينه تبادل 
انديشــه ها و عملياتی شــدن آنها را در راستای بومی سازی در پی دارد. وی در ادامه به 
قانون حداکثر استفاده از توليد داخل اشاره کرد و خاطر نشان نمود : اين قانون حدود سه 
ماه است که ابالغ شده است. بر اساس اين قانون اگر شرکتی بخواهد قطعه و تجهيزی 
را از خارج وارد کند يا پروژه ای را بخواهد با طرف خارجی قرارداد ببندد، ابتدا نياز است 
از طريق ورود به سامانه بررسی نمايد که توليد اين قطعه در داخل امکان پذير نيست و 
سپس وارد کند يا انعقاد قرارداد داشته باشد. اين قانون کمک شايان توجهی به ساخت 
داخل می کند. بر اساس اين قانون ذوب آهن که توليد ريل منطبق با استانداردهای به 
روز دارد، نياز اســت راه آهن جمهوری اسالمی از اين محصول استراتژيک در توسعه 
خطوط راه آهن اســتفاده نمايد.فوالدگر اضافه کــرد : ذوب آهن اصفهان با دارا بودن 
کارگاههای ساخت، سابقه درخشانی در ساخت قطعات و تجهيزات داشته است و قطعًا 
به همراه شــرکت های زيرمجموعه اين روند را ادامه خواهد داد تا انشاا... طرح توازن 
که در گذشــته کليد خورد تکميل گردد. وی بيان کرد : تکميل زنجيره ارزش در ذوب 
آهن نيازمند برخورداری از سنگ آهن و در اختيار گرفتن معدن است. فوالدگر گفت : 
مطلع شديم تعرفه صادرات سنگ آهن با پيگيری وزارتخانه افزايش يافته است که از 
هفته آينده ابالغ می گردد و تا حدودی از خام فروشــی جلوگيری می شود. وی خاطر 
نشان کرد : شرکت های فوالدی همواره مسايل زيست محيطی دارند اما مهم برنامه 
ريزی موثر برای ســاماندهی اين چالش ها است.فوالدگر ادامه داد : قانون رفع موانع 
توليد با اليحه ای که دولت آورد و طرح مجلس تصويب و ابالغ گرديد. اولين گزارش 
نظارتی را در مجلس ارائه نموديم که قرائت شــد و به موضوعاتی نظير بانک،بورس و 
تامين مالی اختصاص داشــت،گزارش دوم نيز با محوريت بدهی ها، مطالبات بخش 
خصوصی و تهاتر در نوبت برای قرائت در صحن قرار دارد. تا آخر ســال نيز ســعی می 
کنيم گزارش سومی در حوزه صنعت ارائه نماييم. ما به عنوان کميسيون ويژه هم قانون 
گــذاری و هم نظارت آن را بر عهده داريــم. طبق گزارش در برخی از بخش ها دولت 
توانسته قانون را اجرا نمايد،بعضی در دست اجراست و متاسفانه بخش هايی نيز اجرايی 
نشــده که نياز به پيگيری دارد. شــايان ذکر است در اين بازديد ، تنديس ويژه برترين 
غرفه نمايشگاه متالورژی اصفهان از سوی دکتر حميدرضا فوالدگر به نماينده روابط 

عمومی ذوب آهن اهدا شد.
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مفیدبودن طالی خوراکی سندیت علمی ندارد

بررســی های جديد محققان نشان می دهد اســتفاده از سمعک می تواند ابتال به 
زوال عقل را به تاخير اندازد. 

بررســی های پيشــين محققان به رابطه بين ناشــنوايی و افزايش احتمال ابتال 
به زوال عقل، افســردگی، اضطراب و مشــکالت راه رفتن اشاره کرده  است. برخی 
محققان معتقد هستند انزوای اجتماعی که گاهی اوقات دليل آن، مشکل ناشنوايی 
در افراد بوده، ممکن است باعث کاهش تحريک مغز و بروز زوال عقل شود. گروهی 
از پژوهشــگران دانشگاه ميشيگان در آمريکا مطالعه  جديدی در اين باره انجام داده 
و تاثير اســتفاده از سمعک را بر سالمت افراد بررســی کردند.آن ها برای نيل بدين 
هدف، داده های پزشــکی ۱۱۵ هزار فرد باالی 66 ســال را که از ســمعک استفاده 
می کردند، مورد ارزيابی قرار دادند. پژوهشگران وضعيت سالمتی افراد شرکت کننده 
را يک ســال قبل از تشخيص مشکل شــنوايی و سه سال بعد از آن پيگيری کردند، 
به طوری که اگر اين افراد به زوال عقل، افســردگی، اضطراب يا آسيب های ناشی از 

زمين خوردن مبتال می شدند، محققان از آن اطالع  می يافتند.
همچنين پژوهشــگران دانشــگاه ميشيگان وضعيت ســالمت افرادی را که از 
سمعک استفاده می کردند با سايرين مقايسه کرده و به تفاوت های چشمگيری بين 
اين دو گروه اشــاره کردند. به گفته آن ها اســتفاده از سمعک، خطر ابتال به بيماری 
زوال عقل مانند آلزايمر، افســردگی و آسيب های ناشی از زمين خوردن را به ترتيب 

۱8 درصد، ۱۱ درصد و ۱3 درصد کاهش داده بود.
هدف دوم اين مطالعه تعيين ميزان پذيرش ســمعک توسط گروه های مختلف 
بود. نتايج بررســی های جديد نشــان داد تنها ۱2 درصد افرادی که مشکل شنوايی 
دارند، تمايل به استفاده از سمعک داشتند. همچنين حدود ۱3.3 درصد مردان و ۱۱.3 
درصد زنان آمريکايی از سمعک استفاده می کردند. اين ميزان در ميان سفيد پوستان 
شرکت کننده در مطالعه ۱3.6 درصد،  آمريکايی های آفريقايی تبار 9.8 درصد و  افراد 

التين که مشکل شنوايی داشتند، حدود 6.۵ درصد بود.
 نتايج اين مطالعه می تواند به پزشــکان و افرادی که مشکل شنوايی دارند کمک 
کند تا به رابطه مستقيم بين استفاده از سمعک و بهبود وضعيت سالمت خود پی ببرند. 
به گفته محققان اگرچه نمی توان گفت استفاده از سمعک، مانع بروز مشکالتی مانند 
زوال عقل، افسردگی، اضطراب و آسيب های ناشی از زمين خوردن می شود، اما قطعا 

می تواند خطر ابتال به اين بيماری ها را به تاخير بيندازد.

عضــو هيئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان گفت: هيچ گونه تحقيق، منبع و يا ســند 
علمــی، مبنی بر مفيدبودن روکش طالی خوراکی 

وجود ندارد. 
مســعود سامی در گفت و گو با خبرنگار  جام جم 
اصفهــان  در رابطه با روکش طــال در خوراکی ها، 
اظهار کرد: استفاده از روکش طال در غذا از زمان های 
گذشــته در ميان پادشاهان و ثروتمندان به صورت 
زينتی رواج داشته اســت. اين موضوع به تازگی در 
ايران رونق يافته است و برخی رستوران ها و شيرينی 
فروش ها به عرضه غذا، شيرينی و شکالت لوکس 

با روکش طال می پردازند.
وی ادامه داد: طالی خوراکی اين مراکز اغلب از 
خارج کشور تأمين می شود . از اين نوع طال به شکل 
تزيينی و به صورت روکش در سراسر جهان استفاده 
می شود و کسانی که توان پرداخت هزينه اين غذاها 
را داشته و مايل به استفاده از خوراکی خاصی باشند، 

از آن ها بهره می برند .
اين کارشــناس امنيت غذايی پيرامون فوايد و 
مضــرات مصرف خوراکی های دارای روکش طال، 
تصريح کرد: من تاکنون به هيچ گونه تحقيق، منبع 
و يا ســند علمی مبنی بر مفيدبودن اين روکش ها بر 

نخورده ام .
ســامی افزود: طال يک فلز ســنگين اســت. 
کشــورهايی که اين محصــول را توليد می کنند، 
نــوع خوراکی آن را با رعايت اســتانداردهای الزم 
به بــازار مصرف عرضه می کنند. اين توليدکننده ها 
دقت دارند که فلز سنگين ديگری همراه با طال وارد 
اين روکش نشــود. اگر اين طالی خوراکی از مراکز 
توليدی نامعتبر تأمين شود، ممکن است دارای مس 
و يا ساير فلزات سنگين بوده که می تواند برای بدن 

مضر باشد.
عضــو هيئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان گفت: البته بايد اين نکته را در نظر گرفت 
کــه افراد معمواًل از ايــن خوراکی به صورت روزانه 
استفاده نمی کنند و به همين دليل ميزان طالی وارد 
شــده به بدن،  چندان زياد نيست که   بتواند سميت 
داشته باشــد. البته مصرف کنندگان بايد اطمينان 
حاصــل کنند که اين طالی خوراکی از مراکز مورد 

تأييد و استاندارد تهيه شده باشد.
وی با اشــاره به اين که امکان مسموميت با فلز 
طال در انسان وجود دارد، ابراز داشت: اين اتفاق تنها 
زمانی روی می دهد که ميزان زيادی طال وارد بدن 
انسان شــود. برای مثال يکی از روش های قديمی 
درمــان روماتوئيد، اســتفاده از محلول حاوی طال 
اســت و بيمارانی که از اين روش استفاده می کنند، 
به دليل ورود بيــش از حد عنصر طال به بدن، دچار 

عارضه مسموميت با اين فلز می شوند.
عضو هيئت علمی گروه دانشــکده تغذيه و علوم 
غذايی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ادامه داد: 
مصــرف بيش از ميزان مجاز طال، می تواند ســبب 
راش های)حسايست ها( پوســتی، اختالالت مغز 
اســتخوان و زخم شدن معده و روده شود. در واقع با 
مصرف غذا يا شــکالت دارای روکش طال، معمواًل 
مقدار چشمگيری طال وارد بدن نمی شود که باعث 

اين دست عوارض شود.
سامی در پايان خاطرنشان کرد: عمده طاليی که 
از طريق اين روکش وارد بدن می شود، جذب نشده 
و از بــدن فرد دفع می شــود. در عمل فرد هزينه ای 
را می پــردازد که برای بدن او اثــرات مفيد خاصی 
نــدارد و تنها صــرف ارضاء تمايالت شــخصی و 

الکچری گرايی او می شود. 

در هنگام ابتــال به آنفلوآنزا، 
رژيم هــای غذايی خاصی برای 
بهتر شــدن بيمار وجود دارد که 
شــامل مواردی مانند مصرف 
زنجبيــل، ســوپ، مــوز و آب 

سبزيجات است.
خوردن غــذا عالوه بر اينکه 
انرژی مورد نيــاز بدن را تامين 
می کند، راهــکاری موثر برای 
درمــان بيماری ها محســوب 
می شــود؛ بعضی غذاها دارای 
خــواص قدرتمندی اســت که 
می توانــد بــدن را در مبارزه با 
بيماری ها حمايت کند؛ مصرف 
اين غذاها ممکن اســت بعضی 
عالئم بيماری را تسکين دهد و 
به بهبود سريع تر آن کمک کند. 
در ادامه شــما را بــا چند غذای 
مناســب برای درمان بيماری 

آنفلوانزا آشنا می کنيم:
سیر

 ســير، انتخاب خوبی برای 
ادويــه دار کردن غذاهايی مانند 
سوپ است. اين گياه معجزه گر، 
سيســتم ايمنی بدن را تقويت 
کــرده و به کاهــش عوارض 
ســرماخوردگی کمک می کند. 
اگر به ميکروب يا ويروس مبتال 
شــده  و می خواهيد سريعا خوب 
شــويد، مصرف يک تا دو حبه 
سير با نصف فنجان آب تصفيه  
شده، پيشنهاد خوبی است. اين 
معجون را ســريعا بنوشــيد و 
بالفاصله بعــد از آن يک ليوان 

آب بخوريد.
 آب سبزیجات

از آنجا کــه حين بهبودی از 

بيمــاری آنفلوآنزا، معموال افراد 
ميل به خوردن ســاالد ندارند، 
می تواننــد به جــای آن، يک 
ليــوان آب ســبزيجات حاوی 
مقــدار اندکی ســديم مصرف 
کننــد. آب ســبزيجات دارای 
آنتی اکســيدان هايی است که 
سيســتم ايمنی بدن را در مقابل 
ميکروب هــا تقويت می کند. در 
صــورت ميل به خــوردن يک 
طعم شــيرين، آب ميــوه صد 
درصــد طبيعی گزينــه خوبی 

است.
  سوپ مرغ

ســوپ مرغ به جذب مايعات 
مــورد نياز و در عيــن حال مواد 
مغذی بــدن کمــک می کند. 
بعضی شــواهد علمی نشــان 
می دهــد خــوردن ســوپ در 
درمان بيمــاری آنفلوآنزا موثر 
اســت. همچنين ســوپ مرغ 
از قســمت های نــازک مويی 
شــکل  موجــود در معابر بينی، 
در برابر باکتری ها و ويروس ها 

محافظت می کند.
 زنجبیل

گيــاه  ايــن  مصــرف 

دوست داشــتنی به تسکين درد 
معده و رفــع حالت تهوع کمک 
بعضی  يافته هــای  می کنــد. 
محققــان نشــان می دهد گياه 
زنجبيــل با التهــاب نيز مبارزه 
می کنــد. می توان زنجبيل را به 
صورت تازه رنده شــده يا پودر 
به غذاهای ديگــر اضافه کرد. 
نوشــيدن دمنوش زنجبيل نيز 
گزينــه خوبی بــرای مقابله با 

آنفلوآنزاست.
چای داغ

برای برخورداری از خواص 
آنتی اکســيدان ها،  بعضــی 
می تــوان چای ســبز، اولونگ 
يا چای ســياه نوشيد. بخور اين 
دمنوش ها نيز به پاکسازی بينی 
کمــک می کند. افــزودن يک 
قاشــق غذاخوری عسل و يک 
ليموی تازه به چای داغ، گلو درد 
را تسکين می دهد. اگر مصرف 
کافئين آزار دهنده است می توان 
به جای آن نســخه های گياهی 

بدون کافئين را امتحان کرد.
موز

هضم اين ميوه به هر شکلی 
که مصرف شــود، بــرای معده 

آســان اســت. خوردن موز به 
دليل دارا بودن پتاسيم، کلسيم 
و ايجاد انرژی در بدن به درمان 
بيماری ها کمــک می کند. در 
عيــن حال وجود مــاده ای بنام 
"لکتين" در ايــن ميوه مغذی، 
نقــش مهمــی در مبــارزه با 
ويروس هــا و تســکين بعضی 
عالئــم آنفلوآنــزا مانند تهوع، 
استفراغ و اسهال دارد؛ اين ماده 
به قند موجود بر ســطح ويروس 
متصــل شــده و از ورود آن به 
درون سلول جلوگيری می کند.

 نان تست
نان  تســت که معموال از آرد 
گندم، بيکينگ پودر و نمک تهيه 
می شود يک ماده غذايی مناسب 
برای مبارزه با بيماری هاست. به 
ويژه مصرف ايــن نان همراه با 
ســوپ مرغ، بی نظير اســت و 
باعث ايجاد حس سيری در افراد 
می شود؛ اين موضوع در زمانی 
که معــده، توانايی هضم غذای 
زياد و ســنگين نــدارد اهميت 

زيادی پيدا می کند.
 ساندویچ بوقلمون

گوشــت بوقلمــون دارای 
پروتئين بدون چربی اســت که 
بخش اصلــی يک رژيم غذايی 
سالم محسوب می شود. اگرچه 
اين نوع گوشــت ممکن است 
زياد خوشمزه نباشد، اما خوردن 
آن بــرای مبارزه با بيماری ها به 
بدن انــرژی می دهد. می توان 
بــا تهيه يک ســس لذيذ، طعم 
خوشايندی برای اين غذا ايجاد 

کرد.

کاهش زوال عقل با استفاده از سمعکغذاهایی که به درمان آنفلوآنزا کمک می کند 


