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ویزیت رایگان توسط ۲۰ پزشک 
در مناطق محروم لنجان

چاه جدیدی در مجاورت 
گاوخونی حفر نمی شود

ارتباط بین دیابت و سرطان 
چیست؟

خسارت ۷۳۷۰ میلیارد 
ریالی به باغ های اصفهان 

شــركت پاالیش نفت اصفهان با بهره مندی از تخصص و تجربه كارشناســان خود و با همکاری شركت هاي 
ایراني، به عنوان اولين شــركت در مجموعه شــركت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي، در مدت زمان شش 

ماه مركز عمليات امنيت شبکه و اطالعات را نصب و راه اندازي و در مدار سرویس قرار داد. 
به گزارش خبرنگار جام جم اصفهان رئيس فناوری اطالعات و ارتباطات شــركت پاالیش نفت اصفهان ضمن 
اعالم این خبر، با اشاره به گسترش روزافزون فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان ها، پياده سازي مركز عمليات 
امنيت شــبکه و اطالعات را به عنوان یکي از اصلي ترین اركان امنيت ضروري دانســت و گفت: در ســازمان هایي 
كه از بســتر فناوري اطالعات و ارتباطات اســتفاده مي كنند، روزانه حجم عظيمي از رخدادنماها و هشدارها توسط 
تجهيزات و حسگرهاي مختلف شبکه اي و امنيتي توليد مي گردد كه بررسي دقيق، ارزیابي و اهميت دهي به موارد 

مهم، به صورت انساني، كاري بسيار پرزحمت، پرهزینه و             ...

مرکز عملیات امنیت شبکه و اطالعات شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، در مدار سرویس
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گلخانه جروکان؛ مرجع گل های بهاری
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اســتفاده موفق از لجن های واحد بازیافت پاالیشــگاه 

اصفهان در کارخانه سيمان اردستان
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یکشنبه  22 اردیبهشت 1398/شماره 5381
 ضميمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

 
طــرح تحقيــق و بررســی نحوه اســتفاده از 
لجن های واحد بازیافت پاالیشــگاه اصفهان در 
كارخانه سيمان اردستان و اجراي طرح در مقياس 
پایلوت تحت نظارت اداره كل ســازمان حفاظت 
از محيط زیســت، به مجري گري دانشــگاه پيام 
نور اصفهان و كارفرمایي شــركت پاالیش نفت 

اصفهان عملياتي شــد.  
به گــزارش  خبرنگار جام جــم اصفهان ،  در 
مقياس پایلوت و سایر مستندات و صورتجلسات، 
استفاده از این روش براي امحاء این نوع خاک آلوده 
به مواد نفتي  كاماًل بي خطر و به دور از آسيب هاي 
محيط زیستي اعالم  شده است،  به طوري كه مي 
توان این روش را به عنوان راهکاري بسيار موثر و 
مطلوب در اســتفاده از این نوع پسماندها و موارد 
مشــابه )با انجام پایلوت مشابه فعاليت پژوهشي 

اخير( قلمداد كرد. 
 رئيــس پژوهش و فناوری شــركت پاالیش 
نفــت اصفهان در این زمينه گفت: صنایع پاالیش 
نفت مقدار زیادي از پســماندها را از منابع مختلف 
توليــد مي كنند كه یکي از آنها لجن هاي ناشــي 
از ته ماندهاي نفتي، پســاب ها و ضایعات مراحل 

مختلف جداسازي  است.
 تجمع این لجن ها در پاالیشگاه ها باعث ایجاد 
مسائلي در نقاط مختلف جهان شده است.از طرفي 
قوانين زیســت محيطي نيز مانع دفع این مواد به 

عنوان فضــوالت خطرناک به زمين هاي اطراف 
مي شــود و از این رو  ضرورت توسعه روش هاي 
مختلــف براي  حذف فلزات ســنگين و یا بازیابي 
تركيبات نفتي از این لجن ها در سال هاي اخير پر 

رنگ تر شده است. 
محســن  مرادمند افزود: پاالیشگاه اصفهان 
نيز به عنوان یکي از اصلي ترین پاالیشــگاه هاي 
كشور با مشکل تجمع لجن هاي با محتواي نفتي 
بــاال مواجه بود، بنابراین  پــروژه مذكور با هدف  
بررســي كاربرد لجن هاي نفتــي در فرآیند توليد 
ســيمان در جهت كاهش آالینــده هاي محيط 

زیست تعریف شد. 
در مسير انجام پروژه ابتدا روش استفاده از لجن 
هاي نفتي در توليد سيمان به منظور حذف آلودگي 
هاي زیست محيطي مطالعه شد و موانع و مشکالت 
احتمالي فرآیند مورد بررسي قرار گرفت. سپس با 
توجه به شــرایط پاالیشگاه اصفهان و آناليز دقيق 
لجن از لحاظ تركيب شيميایي، درصد آب، درصد 
oil و محتــواي حرارتي لجن با نمونه برداریهاي 
مکرر،تســتهاي فيزیکي و شــيميایي استاندارد 
آزمایشــگاه سيمان اردستان بر روي لجن صورت 

گرفته و فرموالسيون اختالط تعيين گردید. 
 وی با بيان اینکه  در این طرح و  با نظارت كامل 
اداره حفاظــت از محيط زیســت،  كليه آناليزهاي 
مربــوط به محتواي oil، حضور و ميزان تركيبات 
آروماتيــك و نيز حضور و ميزان فلزات ســنگين 
توســط آزمایشــگاه معتمد محيط زیست انجام و  
ســپس با در نظر گرفتن استانداردهاي مربوط به 
توليد سيمان این لجن هاي نفتي در توليد سيمان 
در كارخانه سيمان اردستان فرموله شد.در نهایت 
تاثيــرات افزودن لجنها بر كيفيت ســيمان توليد 
شده بررسي  گردید.  مرادمند تصریح نمود:  نتایج 
این پروژه نشــان از  قابل تعميم بودن آن به سایر 

پاالیشگاهها دارد.

 ریيس امور عشایر شهرضا از شکستن قرق مناطق عشایری و آغاز 
ورود عشایر به مراتع این شهرستان خبر داد0

نورالدیــن ســهرابی در گفت و گو با خبرنگار جــام جم  اصفهان 
اظهار كرد: قرق مناطق عشــایری این شهرســتان از روز شنبه - ۲۱ 
اردیبهشت ماه شکســته می شود و پس از آن عشــایر اجازه ورود به 
مراتع شــهرضا را دارند.وی ادامه داد: ۳۵0 خانواده عشایری كوچرو از 

خارج شهرستان و ۶00 خانوار عشایری از مناطق عشایری شهرستان 
نظير "اســفرجان" و "هونجان" با جمعيتی بالغ بر سه هزار نفر در این 
زیست گاه ساكن می شوند.ریيس امور عشایر شهرضا با بيان اینکه در 
سال گذشته اعتبارات عشایری این شهرستان از محل ردیف )۲( بودجه 
تملك دارایی بالغ بر ۶00 ميليون تومان بوده اســت، خاطرنشان كرد: 
۱۵0 ميليون تومان نيز از محل ردیف اعتباری ماليات بر ارزش افزوده به 

عشایر شهرضا تعلق گرفته است؛ همچنين اعتباری بالغ بر ۶00 ميليون 
تومان نيز از طریق سامانه "كارا" بين متقاضيان توزیع شده است.

ســهرابی اضافه كرد: در ســال ۹۷ به حــدود ۹۵ درصد از مناطق 
عشایری شهرستان با اختصاص اعتباری بالغ بر ۴00 ميليون تومان 
آبرسانی سيار انجام شد، اما امسال باتوجه به بارش های انجام شده این 

ميزان تاحد قابل توجهی كاهش پيدا كرده است. 

 فرمانــده قرارگاه بســيج 
سازندگی لنجان گفت: ۲0 نفر 
از پزشکان در قالب طرح "شهيد 
رهنمون" بــرای ارایه خدمات 
درمانی بــه مناطق محروم این 

شهرستان اعزام شده اند.
به گزارش جام جم اصفهان 
اســماعيل مرادیــان ، اظهار 
كرد: بسيج ســازندگی در سال 
۱۳۷۹ براســاس تدابيــر مقام 
معظم رهبری برای شکوفایی 
اســتعدادهای جوانان تشکيل 
شــد و با تالش های انجام شده 

از ســوی این نهاد، گام هــای موثری در جهت 
محروميت زدایی، عمران و آبادانی روســتاها، 
غنی ســازی اوقات فراغــت جوانان و افزایش 

توان فنی و تجربی آنان برداشته شد.
وی ادامــه داد: بســيج ســازندگی ایــن 
شهرســتان با اســتفاده از اعضای ۱۲0 پایگاه 
بسيج شهرستان، اقداماتی همچون شناسایی 
بيش از ۱00 خانواده محــروم و نيازمند در ۴0 
منطقه و برنامه ریزی بــرای كمك به آن ها را 

انجام داده است.
فرمانده قرارگاه بســيج ســازندگی لنجان 
گفت: امســال با اســتفاده از ۱۴ گروه جهادی 

شناســنامه دار لنجان در بيش از ۲0 نقطه این 
شهرســتان و خــارج از اســتان، فعاليت های 

فرهنگی و عمرانی انجام شده است.
مرادیان با بيان اینکــه با همکاری قرارگاه 
محروميت زدایی اســتان پروژه های الیروبی 
شش رشــته قنات در چرمهين و ساخت خانه 
عالم انجام شــده اســت، یادآور شد: ساخت و 
مرمــت دو اســتخر ذخيره آب كشــاورزی، 
ســاخت و مرمت ۱0 باب منزل مســکونی در 
شــهرهای چرمهين، چمگردان، سده لنجان، 
ورنامخواست، روستاهای جعفرآباد، كچوئيه و 

بيستجان از دیگر اقدامات این نهاد بوده است 
وی گفت: با اســتفاده از ۲0 نفر از پزشکان 

عمومی، طــرح ویزیت رایگان 
برای ۴00 نفــر و توزیع رایگان 
دارو بين ۱۵0 نفــر از نيازمندان 
را در قالــب طرح "شــهيد دكتر 
رهنمــون" در مناطق محروم 

انجام شده است.
فرمانــده قــرارگاه بســيج 
ســازندگی لنجان تصریح كرد: 
در سال گذشــته در عرصه های 
دامپروری،گلخانه،  كشاورزی، 
صنایع تبدیلی، صنایع دســتی، 
پرورش زنبور عســل، پرورش 
قــارچ خوراكی و... بالغ بر ســه 
ميليــارد و یکصــد ميليون ریال تســهيالت 
پرداخت شــد و زمينه اشــتغال ۳0 نفر به طور 
مستقيم و بيش از ۵0 نفر بصورت غيرمستقيم 

فراهم شد.
مرادیان با بيان اینکه بسيج سازندگی لنجان 
بــا راه اندازی كارگاه های كوچك خانگی برای 
اشتغالزایی در روستاها و كاستن از آمار مهاجرت 
به شهرها تالش می كند، گفت: در سال گذشته 
دوره های آموزشی متعددی برای بيش از ۸00 
نفر در عرصه های مختلف برگزار و با همکاری 
سازمان فنی و حرفه ای برای این افراد مدارک 

فنی و حرفه ای صادر شده است.

آغاز ورود عشایر به مراتع شهرضا

ویزیت رایگان توسط ۲۰ پزشک در مناطق محروم لنجان

مدیرعامل فوالد مبارکه: دستاوردهای فوالد مبارکه برای جهان اسالم 
امیدبخش است 

عظيميــان،  حميدرضــا   
مدیرعامــل شــركت فــوالد 
مباركه اصفهــان، در اختتاميۀ 
همایــش بين المللــی آینــدۀ 
جهــان اســالم در افق ۱۴۱۴ 
كه در دانشــگاه تهران برگزار 
شــد، اقدام های شركت فوالد 
مباركه در شرایط فعلی منطقه 
و جهان اســالم را اميدبخش 

دانست.
به گزارش خبرنگار جام جم 
اصفهان وی بــا تأكيد بر اینکه 
فــوالد مباركه مولــود انقالب 
اسالمی است و در بخش صنعت 
و توليــد كاالی اســتراتژیك 
تاكنون پيشــرفتهای ویژهای 
داشته اســت تصریح كرد: در 
سال ۱۳۵۷ كشور ما ۶00 هزار 
تن توليد داشت و ۴ ميليون تن 
فــوالد وارد می كرد؛ درحاليکه 
امروز در چهل ســالگی انقالب 
اســالمی، صنعت فوالد ایران 
اســالمی بــا ۳۲ ميليــون تن 
ظرفيت نصب شــده، به توليد 
واقعــی ۲۵ ميليون تن دســت 

یافته است.
مباركه  فــوالد  مدیرعامل 
ارتقای جایگاه ایــران در بين 
دیگر كشــورهای توليدكنندۀ 
فــوالد جهــان را ثمرۀ تالش 
جهادگــران عرصــۀ صنعت 
دانست و افزود: در سال ۱۳۵۷ 
رتبۀ توليد فوالد ایران در جهان 
ســی و پنجم بود كــه امروز به 

رتبۀ دهم ارتقا یافته است.
عظيميــان گفــت: فوالد 
مباركه به عنوان مولود انقالب 
اسالمی در حال حاضر با ۱0.۲ 
ميليــون تن توليــد، ۵0 درصد 
توليد كشــور را در اختيار دارد 
و توانسته از ســنگ تا رنگ را 
جامۀ عمل بپوشــاند و زنجيرۀ 
توليــد فــوالد را در خود كامل 

كند.
وی قــرار گرفتن نام فوالد 
مباركه در فهرســت تحریم ها 
را اقدامــی ظالمانــه خواند و 
خاطرنشان كرد: فوالد مباركه 
در ۲۷ مهرماه ســال گذشته در 
فهرست تحریم ها قرار گرفت. 
این اقدام نشان دهندۀ این است 
كه فوالد مباركه نقش بســيار 
بزرگــی در صنعــت و اقتصاد 
ایــران دارد و آمریــکا برای به 
زانــو در آوردن اقتصــاد ایران 
فــوالد مباركه را در فهرســت 

تحریم ها قرار داده است.
عظيميان ادامه داد: در حال 
حاضر فوالد مباركه یك درصد 

GDP كشــور و ۵ درصــد از 
GDP صنعــت را در اختيار 
دارد و با پرداخت ۱۵00 ميليارد 
تومان ماليــات، ردیف اول در 
بين شركتهای توليدی و  ردیف 
دوم در شركتهای بورسی را به 

خود اختصاص داده است.
مباركه  فــوالد  مدیرعامل 
خاطرنشــان كــرد: مدیران و 
كاركنان فوالد مباركه در همۀ 
قســمتهای كارخانه، همقسم 
شــده اند تا اجازه ندهند تحت 
هيچ شــرایطی توليــد متوقف 
شــود. در حقيقــت كاركنان 
فــوالد مباركــه و آنهایی كه 
به صورت غيرمســتقيم با این 
بنگاه اقتصادی سروكار دارند، 
خانوادهای ۳۵0 هزار نفری را 

تشکيل ميدهند.
وی در بخــش دیگــری از 
سخنان خود در این همایش، از 
ارتباط فوالد مباركه با دانشگاه 
بــه عنــوان یك مزیــت یاد و 
اضافه كرد: در فــوالد مباركه 
دههــا قــرارداد مطالعاتــی، 
تحقيقاتــی و پژوهشــی بــا 
دانشــگاههای كشــور منعقد 
شــده تــا از تــوان و تخصص 
جامعۀ علمی بهره برده شــود. 
یکــی دیگر از دســتاوردهای 
بزرگ شــركت استفاده از توان 
حداكثری شركت های سازندۀ 
داخلی و بومی است؛ تاآنجاكه 
توانســته ایم بيش از ۸0 درصد 
قطعــات موردنيــاز خــود را 
بومی ســازی و از داخل كشور 
تأميــن كنيم. ایــن موفقيت 
بزرگ حاكی از وجود نيروهای 
متخصص و متعهــد در ایران 

اسالمی است.
وی در ادامــه از ميــزان 
مصــرف دو عنصر ســيمان و 
فوالد در كشــورها بــه عنوان 
شــاخص های توســعه یــاد 
و اضافــه كــرد: كشــور ما در 
صــادرات ســيمان و فوالد به 

دســتاوردهای خوبی رســيده 
است.

مدیرعامل فوالد مباركه در 
پایان با تأكيد بر اینکه بسياری 
از مردم ایران ســهامدار فوالد 
مباركه اند و فواید فوالد مباركه 
به ۸0 ميليون شــهروند ایرانی 
ميرسد خاطرنشــان كرد: این 
امر برای كاركنان فوالد مباركه 
باعث افتخار است و برای حفظ 
این عزت و سربلندی همچنان 

تالش خواهيم كرد.
نیازمند   جهان اسالم 
اســتراتژی مقاومت در 

برابر سلطه است
یحيــی رحيــم صفــوی، 
مشــاور مقام معظــم رهبری، 
دیگر ســخنران این همایش با 
اشــاره به معضالتی كه در پی 
فقدان اســتراتژی مقاومت در 
كشورهای اسالمی پدید آمده، 
اظهار كرد: مســلمانان نيازها و 
عالیق مشــتركی دارند و این 
امر ما را به اســتراتژی واحدی 
در ســطح بين الملــل ســوق 
می دهد؛ باید این اســتراتژی 
را در عرصه هــای مختلف در 
پيش بگيریم تــا توفيق عملی 
در پيش داشــته باشيم.مشاور 
مقام معظم رهبری افزود: این 
حادثه ای تلخ است كه بسياری 
از اتفاقات در جهان اســالم را 
غربی ها رقــم می زنند و برای 
مدتی بعد از قرارداد ســایکس 
پيکو، حاكمان ســرزمين های 
اســالمی غربی هــا بودنــد و 
سرزمين های مسلمانان را بين 

خود تقسيم كرده بودند.
صفــوی بيان كــرد: برندۀ 
كشــورهای  در  اختــالف 
مســلمان، دشــمنان هستند. 
دشــمنان حتی امنيــت را در 
تجاری  اســالمی  كشورهای 
كرده اند؛ تا از این كشورها برای 
تأمين امنيتشــان كه خود آن را 
به مخاطــره انداخته اند مطالبۀ 

اقتصادی داشته باشند.
گفــت:  رحيــم صفــوی 
كشــورهای اسالمی حدود ۶0 
درصد از منابــع انرژی جهان 
را در اختيار دارنــد، اما ازلحاظ 
اقتصــادی به خوبی توســعه 
پيــدا نکرده انــد؛ درحاليکــه 
سایر كشــورها برای پيشرفت 
اقتصادی خــود و برای تأمين 
انــرژی نيازمند كشــورهای 

مسلمانند.
 اتالف منابع در حکومت 

مهدوی رخ نمی دهد
فرهاد دژپســند، وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی نيــز  در 
اختتاميۀ همایــش بين المللی 
»آیندۀ جهان اســالم در افق 
۱۴۱۴ شمســی« اظهار كرد: 
شــاید عنــوان ایــن همایش 
متضمن این باشــد كــه آیندۀ 
جهان اســالم مبهم است؛ اما 
آینده برای مسلمانان و شيعيان 
كامال روشن اســت كه همان 
تشــکيل حکومــت مهدوی با 

تمام مختصات آن است.
دژپسند اظهار كرد: نگاهی 
اجمالی به وضعيت موجود ما را 
به تأمل وامــی دارد كه چقدر با 
وضعيت مطلوب فاصله داریم. 
جامعۀ مهدوی جامعۀ مطلوب 
ماســت. در ایــن جامعه، هم 
عدالــت و هم حمد و ســپاس 
به معنــای واقعی كلمه محقق 
می شود. در این راستا جامعه ای 
پر از فراوانی و رفاه انســانی و 

اجتماعی خواهيم داشت.
وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایی گفت: در صدر همۀ این 
موارد به كمال رسيدن كرامت 
انسانی اســت. انسان مهدوی، 
انسانی كامال در مقام عبودیت 
و حمــد و ســپاس از آن چيزی 
اســت كه خداونــد خلق كرده 

است. 
در ایــن جامعــه همه برای 
بهترین استفاده از آنچه خداوند 
خلق كرده است، قيام می كنند 
و اتالف منابع رخ نمی دهد.وی 
بــا تأكيد بر اینکه روند رشــد و 
توسعه در جهان اسالم مطلوب 
نيست گفت: باید از آنچه داریم 

به خوبی بهره ببریم.
 ســهم ما ازنظر مســاحت، 
جمعيــت و در منابع خدادادی 
امــا  اســت،  زیــاد  بســيار 
نقش آفرینی ما در بازار جهانی 
كم است و نسبت درآمد سرانۀ 
ما با درآمد سرانۀ جهانی تفاوت 

دارد.

اعالم نفرات برتر مسابقات تنیس روی 
میز در جام بانوی قدسیان 

مســابقات تنيس روی ميز جام بانوی قدسيان پنج شنبه شب ۱۹ اردیبهشت ماه 
پایان یافت و نفرات برتر مشخص شدند.

به گزارش خبر نگار جام جم اصفهان مســابقات تنيــس روی ميز بانوان در جام 
بانوی قدســيان از سوی معاونت ورزشی و تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان و با همکاری هيأت تنيس روی ميز استان اصفهان در 

خانه تنيس روی ميز برگزار شد.
این مســابقات با استقبال پر شور ورزشکاران مواجه شد كه پس از رقابتی سخت 

بين ۴0 ورزشکار، نفرات برتر مشخص و به آنها مدال، حکم و جوایز اهدا شد.
منصوره رضایی دبير هيأت تنيس روی ميز استان اصفهان در خصوص برگزاری 
این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات در رده سنی آزاد ثبت نام شد كه كوچکترین 

رده سنی ۱۲ سال و بزرگترین آن حدوداً ۶0 سال بود.
وی ادامــه داد: كل دیدارهای تنيس روی ميز در یــك روز و به صورت دوره ای 
حذفی برگزار شــد كه شركت كنندگان در ۱۳ جدول سه نفره به رقابت پرداختند كه 

از هر جدول دو نفر به مرحله حذفی راه پيدا كردند و نفرات برتر مشخص شدند.
دبير هيأت تنيس روی ميز استان اصفهان گفت: خداراشکر همکاری بسيار خوبی 
بين معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و هيأت 
تنيس روی ميز استان اصفهان صورت گرفت و ما توانستيم برای سومين سال پياپی 

در جشنواره بانوی قدسيان حضور داشته باشيم.
حبيب اله ناظریان معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان نيز در خصوص این مسابقات اظهار داشت: اهميت دادن به ورزش 
بانوان جزو دستور كار ما قرار دارد و باید به این قشر از جامعه توجه ویژه داشته باشيم و 
از طرفی دیگر رشته تنيس روی ميز یکی از ورزش های پر طرفدار در كشور به شمار 

می رود كه مسابقات آن با هيجان بسيار زیادی برگزار می شود.
وی ادامه داد: امسال نيز توانستيم این رشته ورزشی را در قالب جام بانوی قدسيان 
برگزار كنيم كه خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شد كه از نکات مثبت این ورزش 
می توان به محدودیت نداشتن سنی آن اشاره كرد چراكه در بسياری از ورزشها یك 
انسان تا سن خاصی می تواند بازی كند اما در تنيس روی ميز شاهد هستيم كه افراد 
مســن نيز می توانند به راحتی به رقابت بپردازند. ناظریان خاطرنشان كرد: هدف ما 
ایجاد نشــاط و ســالمتی در بين افراد جامعه است و خداراشکر می كنيم كه تاكنون 
توانســته ایم به اهدافمان دست پيدا كنيم و قطعاً ادامه این مسير را نيز با قدرت پيش 
خواهيم رفت.گفتنی است؛ مسابقات تنيس روی ميز در جام "بانوی قدسيان" با اعالم 
نتایج نفرات برتر شــامل تينا اسماعيلی و مهرالسادات موسوی مقام سوم مشترک، 

حنانه اميدی مقام دوم و دینا فرمانی مقام اول به پایان رسيد.

شــركت پاالیش نفت اصفهان با بهره مندی از 
تخصص و تجربه كارشناســان خود و با همکاری 
شــركت هاي ایراني، به عنوان اولين شــركت در 
مجموعه شــركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 
هاي نفتي، در مدت زمان شــش ماه مركز عمليات 
امنيت شبکه و اطالعات را نصب و راه اندازي و در 

مدار ســرویس قرار داد. 
بــه گزارش خبرنگار جام جــم اصفهان رئيس 
فناوری اطالعات و ارتباطات شركت پاالیش نفت 
اصفهان ضمن اعالم این خبر، با اشاره به گسترش 
روزافــزون فنــاوري اطالعــات و ارتباطات در 
سازمان ها، پياده سازي مركز عمليات امنيت شبکه 
و اطالعــات را به عنوان یکي از اصلي ترین اركان 
امنيت ضروري دانســت و گفت: در سازمان هایي 
كه از بســتر فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده 
مي كننــد، روزانه حجم عظيمــي از رخدادنماها و 
هشــدارها توسط تجهيزات و حسگرهاي مختلف 
شبکه اي و امنيتي توليد مي گردد كه بررسي دقيق، 
ارزیابي و اهميت دهي به مــوارد مهم، به صورت 
انساني، كاري بسيار پرزحمت، پرهزینه و همراه با 
اشتباه و چه بسا غيرممکن خواهد بود، همچنين در 
یك شبکه سازماني با اندازه متوسط روزانه بيش از 
چند ميليون رخدادنما توليد مي شود كه تا اندازه اي 
مي تواند مشــخص كننده مشــکالت پردازش 

انساني رخدادنماها باشد. 
ضمــن اینکه تنــوع رخدادنماهــا و قالب ها و 
زبان هاي مختلف به كار گرفته شده در آن ها براي 
بيان یك اتفاق یکسان، مشکالت پردازش انساني 

رخدادنماها را آشکارتر مي كند.
 لــذا این شــركت به منظور حل این مشــکل 
راه كار پياده ســازي مركــز عمليــات امنيــت 
) SecurityOperationCenter( را در برنامه 
كاري خود قرار داد.ســعادت همائی افزود: مركز 
عمليات امنيت، به عنوان كامل ترین راه كار از سه 
جزء تکنولوژي، تيم هاي انساني و فرآیندها شکل 
گرفته اســت.  وی با تأكيد بر اینکــه این مركز با 
پایش ۲۴ × ۳۶۵ شــبکه سازمان، نمایي بالدرنگ 

از وضعيــت امنيتي شــبکه و رخدادهاي جاري را 
فراهم مي كند تصریح نمود: این سيستم در صورت 
بروز حادثه، در ســریع ترین زمان ممکن، حادثه را 
تشــخيص داده و ســازمان را در رفع حادثه یاري 

مي نماید.
همائی  اظهار داشــت: مركــز عمليات امنيت، 
بــا بهره گيــري از تکنولوژي هــاي مختلف، در 
سریع ترین زمان ممکن، تغييرات وضعيت امنيتي 
ســازمان را مورد ارزیابي قرار داده و حوادث مهم را 

مشخص مي كند. 
انجام این كار با اســتفاده از تکنولوژي هاي به 
كار رفته و نيروهــاي متخصص كه آموزش داده 
مي شــوند باعث كاهش هزینه هاي بسياري مي 
شود. مركز عمليات امنيت به تشخيص حوادث مهم 
امنيتي از ميان حجم عظيم گزارش ها، هشدارها و 
رخدادنماها مي پردازد و به آنها رســيدگي مي كند.  
توضيح بيشــتر اینکه راه انــدازي مركز عمليات 
امنيت به عنوان ابزاري جهت تشــخيص، تحليل 
و رســيدگي به حوادث مورد استفاده قرار مي گيرد 
و امکانات الزم براي رسيدگي به حوادث امنيتي و 
همچنين ابزارهاي الزم جهت به روزرساني دانش 
متناسب با شرایط سازمان را نيز فراهم مي نماید. 

وی از مجموعــه مدیریت شــركت كه در این 
راستا  از اداره فناوري اطالعات و ارتباطات حمایت 

كردند سپاسگزاري نمود.
محمد عبدالهی كارشــناس امنيت شــبکه و 
اطالعات شــركت پاالیش نفــت اصفهان نيز در 
خصوص امکانات سيســتم گفــت: از روي انواع 
ورودي هاي مختلف موجود در سيســتم مي توان 
صدهــا گزارش تعریف نمــود و زمان بندي جهت 

توليد این گزارش ها ایجاد كرد. 
گزارش هــا بــه صــورت دوره اي و در قالب 
زمان بنــدي ســاعتي، روزانه، هفتگــي و ماهانه 
قابــل تهيه بوده و نيــز پارامترهاي مختلفي براي 
هر گزارش قابل تعریف و سفارشي سازي است. از 
روي انواع ورودي هاي مختلف موجود در سيستم 

مي توان داشبوردهاي متنوعي تعریف نمود.

مرکز عمليات امنيت شــبکه و اطالعات شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، در مدار سرویس

مشارکت فوالد مبارکه در احداث کارگاه های 
چندمنظورۀ انجمن حمایت از زندانیان 

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، سومين همایش نسيم مهرورزی ویژۀ خانوادۀ 
زندانيان نيازمند شهرســتان مباركه با حضور امام جمعه، نمایندۀ مردم شهرســتان 
مباركه در مجلس شــورای اســالمی، فرماندار، دادستان عمومی و انقالب، رئيس 
دادگســتری، معاون اداری-مالی زندانهای اســتان اصفهان، جمعی از مسئوالن 
و مدیــران اصناف این شهرســتان و مدیرعامل فوالد مباركــه و جمعی از مدیران 
شركت های زیرمجموعۀ این شركت در سالن اجتماعات هتل پردیس مباركه برگزار 

شد.
 بــه گــزارش خبر نگار جام جم اصفهــان  در این همایش كــه با هدف احداث 
پروژۀ كارگاهی چندمنظورۀ انجمن حمایت از خانواده های زندانی شهرستان مباركه 
در محل زندان اســدآباد برگزار شــد، عظيميان مدیرعامل فوالد مباركه ضمن ابراز 
خرســندی از این اقدام گفت: از نگاه مدیریت فوالد مباركه تعهد به مسئوليت های 
اجتماعی همواره از رسالت های اصلی این شركت بوده است.وی با تأكيد بر اهميت 
و لــزوم حمایــت از زندانيان و خانواده های آنها افزود: هــر اقدامی كه برای كاهش 
آسيب های اجتماعی انجام شود، بدون شك گام موفقی برای داشتن جامعه ای سالم 
است.در ادامۀ این همایش، حجت االسالم علی محرابی دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان مباركه نيز طی سخنانی گفت: در احادیث آمده است كه اگر جایی هستيد 
كه مردم به شــما احتياج دارند و می توانيد در رفع گرفتاری آنها مؤثر باشــيد، این از 

نعمتهای الهی است.
وی توزیع ســبد كاال بين خانواده های زندانيان را خوب، ولی ناكافی دانســت و 
گفت: اینکه زندانيان بتوانند از وقت خود استفادۀ بهينه كنند و ضمن یادگيری مهارت 
و كار كردن بتوانند در زمان زندان بودن، به توليد و ســودآوری اقتصادی برای خود و 
خانواده و جامعه مشغول باشند بهترین حالت است و ایجاد چنين كارگاه هایی می تواند 
در حصول این هدف مؤثر باشد. حجت االسالم علی محرابی ضمن قدردانی از نگاه 
مدیریت فوالد مباركه به مســئوليت های اجتماعی شركت و مشاركت آن در احداث 
این بنای كارآمد، اظهار اميدواری كرد با كمك ســایر شركتها و اصناف شهرستان، 
سال آینده شــاهد به بهره برداری رســيدن بخش های عمدۀ این پروژه باشيم. در 
ادامۀ این همایش، زهرا سعيدی نماینده مردم شهرستان مباركه در مجلس شورای 
اســالمی  نيز فوالد مباركه را یکی از بزرگترین خيران اســتان دانســت و تصریح 
كرد: اینکه شــركت فوالد مباركه در راستای مسئوليت های اجتماعی خود همواره 
شهرســتان را یاری می كند شایستۀ قدردانی است.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با تأكيد بر اهميت مشــاركت همه جانبۀ مسئوالن و مردم در كاهش آسيبهای 
اجتماعی خاطرنشان كرد: ایجاد چنين كارگاهی در زندان اسدآباد كه ميزبان زندانيان 

كل استان است بدون شك حمایت و همت تمامی مسئوالن استان را می طلبد.
بــه گزارش خبرنگار جام جم اصفهان  در این همایش پس از برگزاری مراســم 
نماز جماعت، مراســم گلریزان جهت احداث بنای مذكور با حضور مدیرعامل فوالد 
مباركه و شــركتهای زیرمجموعۀ آن و ســایر خيرین و مدیران اصناف شهرستان 

مباركه برگزار شد.
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خسارت ۷3۷0 ميليارد ریالی به باغ های اصفهان 

لزوم آموزش تاب آوری شهری از سوی سازمان آتش نشانی

 قائم مقام سازمان جهاد كشاورزی اصفهان گفت: 
سرمازدگی محصوالت كشاورزی این استان هفت 

هزار و ۳۷0 ميليارد ریال برآورد شده است.
به گزارش  جام جم اصفهان  مهرداد مرادمند افزود 
: بيش از ۲۹ هزار هکتار از اراضی كشــاورزی استان 
اصفهان معادل ۳۵ درصد بر اثر ســرمای شدید دچار 

خسارت شده اند.
وی بيان كرد: محصوالت گيالس، آلبالو، بادام، 
سيب، زردآلو، انگور و گل محمدی بيشترین خسارت 
را دیدند كه این باغ ها در شهرســتان های سردسير 
خوانسار، دهاقان، سميرم، تيران و نجف آباد قرار دارد.

قائم مقام سازمان جهاد كشاورزی اصفهان با بيان 
این كه پيش بينی برخی از تمهيدات در پيشگيری از 
این خســارت موثر است، تصریح كرد: روشن كردن 
آتــش و ایجاد گرما و آبيــاری درختان برای كاهش 
خسارت در برخی از مناطق كارساز است.وی با بيان 
این كه خسارت های احتمالی برای حوزه كشاورزی 

وجود دارد، خاطرنشان كرد: برای كاهش این خسارت 
ها به كشاورزان بيمه محصوالت بسيار كارگشاست 
كه نيمی از باغ های استان تحت پوشش خدمات بيمه 
ای قرار گرفتند كه این شركت ها خسارت های وارده 

به كشاورز را جبران می كنند.
اراضی كشاورزی اصفهان حدود ۵۶۳ هزار هکتار 
معادل ۳.۵ درصد از مســاحت این استان است كه با 
توجه به محدودیت های منابع آب در سال های اخير، 
تنها حدود ۲۹0 هزار هکتار آن تحت كشت زراعی و 
باغی قرار می گيرد.از ۵۶۴ هزار هکتار اراضی دارای 
قابليت كشاورزی در سال زراعی ۹۶- ۹۷ حدود ۲۱0 
هزار هکتار به كشــت محصوالت زراعی اختصاص 
دارد كه ۱۹0 هزار هکتار آن مربوط به زراعت آبی و ۲0 

هزار هکتار مربوط به زراعت دیمی است.
افزایش بارشــها در ســال زراعی جاری موجب 
افزایش ســطح زیر كشــت و كســب درآمد برای 

كشاورزان شده است.

مدیــركل نظــارت بــر محصــوالت 
كشــاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت 
مصرف كننــدگان و توليدكننــدگان علت 
نابســامانی های اخير در بازار شکر را سيل 
در خوزســتان و محدودیت واردات در سال 
گذشــته اعالم كرد و گفت: با توزیع شــکر 
در قالب طــرح تنظيم بازار و تحقق واردات 
شــکر، در هفته آینده بازار این محصول به 

تعادل می رسد.
به گزارش  جام جــم اصفهان، عليرضا 
رســتمی علت افزایش قيمت و نابسامانی 
در بازار شکر را به هم خوردن تعادل عرضه 
و تقاضا دانســت و گفت: از ســال گذشته 
واردات شکر بســيار محدود بوده و عالوه 
بر آن به دليل بارندگی و ســيل، برداشــت 
شــکر خوزستان نيز به تعویق افتاده و شاهد 
خساراتی بوده اســت.وی با اشاره به توزیع 
شــکر در قالب طرح تنظيم بازار و ضيافت 
ماه رمضان از سوی شركت مادر تخصصی 
بازرگانی دولتی ایــران، اظهار كرد: دولت 
واردات شکر را نيز در دستور كار قرار داده كه 

این واردات در هفته آینده محقق می شــود؛ 
بنابرایــن با اجرای ایــن دو برنامه تعادل به 
به بازار شــکر باز خواهد گشــت.مدیركل 
نظــارت بر محصوالت كشــاورزی و مواد 
غذایی ســازمان حمایت مصرف كنندگان 
و توليدكننــدگان گفت:عرضــه شــکر به 
قيمت كيلویی ۳.۴00 تومان در فروشــگاه 
زنجيره ای و ميادین ميوه و تره بار اســت كه 

در روزهای اخير آغاز شده است.
به گفته وی، مصرف شکر در كل كشور 

ماهانه حدود ۱۸0 هزار تن اســت و در حال 
حاضر حدود ۲00 هزار تن ســهميه شــکر 
بــرای عرضه در قالب طــرح تنظيم بازار و 
ضيافت مــاه رمضان در نظر گرفته شــده 

است.
با سامانه ۱2۴ تماس بگیرید

رســتمی در ادامــه گفت كــه فروش 
محصوالت به قيمــت باالتر از قيمت درج 
شــده روی كاالها در واحدهــای صنفی 
تخلف محسوب می شود و مصرف كنندگان 
می توانند با تماس با ســامانه ۱۲۴ و مراجعه 
به ســازمان های صنعت، معدن و تجارت 

استان ها؛ شکایت خود را منعکس كنند.
وی افزود: ســازمان های صنعت، معدن 
و تجارت آماده دریافت شــکایت هستند و 
افراد می توانند به صورت آنالین نيز شکایت 
خــود را ثبت كنند كه در صورت شــکایت 
مصرف كننــدگان با واحدهــای متخلف 
جداگانه برخورد خواهد شد و در صورتی كه 
شاكی مستقيمًا شکایت خود را پيگيری كند 

حقوق شاكی نيز به او بر می گردد.

شــركت آب منطقه ای اســتان اصفهان طی بيانيه ای اعالم 
كرد:چــاه جدیدی در منطقه بــن رود و مجاورت تاالب گاوخونی 

حفر نمی شود. 
به گزارش جام جم اصفهان  در پی انتشار خبری مبنی بر صدور 
پروانه حفر جدید چاه در مجــاورت تاالب بين المللی گاوخونی از 

سوی شــركت آب منطقه ای استان اصفهان، روابط عمومی این 
شركت اعالم كرد: چاه مذكور دارای مجوز تغيير محل و تغيير نوع 
مصرف از كشــاورزی به خدماتی بوده و به اســتناد ماده ۲۷ قانون 
توزیع عادالنه آب اســت كه مالك نســبت به خرید یك حلقه چاه 
كشاورزی فعال در منطقه بن رود ) ورزنه( اقدام كرده و پس از طی 

مراحــل قانونی مجوز تغيير محل را از مراجع قضایی دریافت كرده 
است.بنابراین چاه اوليه پس از حفاری چاه جدید پر و مسدود شده و 
چاه جدیدی در منطقه حفر نمی شود. ضمن اینکه چاه جدید جهت 
مصارف خدماتی است و نه كشاورزی و دبی  بهره برداری به مراتب 

كمتر از چاه اوليه است.

فوالد مبارکه تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را کسب کرد 

در هجدهميــن همایــش 
روز ملــی حمایــت از حقــوق 
روز  كــه  مصرف كننــدگان، 
یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 
با حضور وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت، رئيس سازمان حمایت 
از حقــوق مصــرف كنندگان و 
مدیران سازمان ها و شركت های 
سالـــــــن  در  برگزیــده 
نمایشگاه های  كنفـــــرانس 
بين المللی تهران برگزار شــد، 
شــركت فوالد مباركــه برای 
چهارمين ســال متوالی تندیس 
طالیــی حمایــت از حقــوق 

مصرف كنندگان را كسب كرد.
 به گــزارش خبرنگار فوالد، 
در این آئين حميدرضا عظيميان 
مدیرعامل فــوالد مباركه پس 
از كســب باالترین تندیس این 
همایش گفت: تمــام توان خود 
را برای حمایت از حقوق مصرف 
كنندگان به كار بســته ایم. وی 
تأكيد كــرد: در فــوالد مباركه 
چندیــن طرح و سيســتم برای 
تسریع ارسال سفارش مشتریان 
و تســهيل فرایند امور مصرف 
كننــدگان، طراحــی و بــه كار 
گرفته شده است تا بتوانيم سهم 
خود را در احترام و پاســداری از 
حقوق مصــرف كننــدگان به 
طور كامل ایفا كنيم.مدیرعامل 
فوالد مباركه همایش حمایت از 
حقوق مصرف كنندگان را كارآمد 
توصيف كرد و افزود: نتيجۀ این 
ارزیابی ها باعث می شود شركتها 
و بنگاه هــا از وضعيت عملکرد 
خود در زمينــۀ احترام به حقوق 
مصرف كنندگان و رضایتمندی 
آنان مطلع شــوند. نکتۀ مهم در 
ایــن خصــوص، ارزش گذاری 
توليدكننــدگان بــر حمایت از 
مصرف كنندگان، در كنار توسعه 
و افزایــش توليد، با به كارگيری 

روش های مختلف است.
كرد:  تصریــح  عظيميــان 
همایــش حمایــت از حقــوق 
مصرف كنندگان و همایش هایی 
از ایــن دســت می توانــد مایۀ 
دلگرمی و تشــویق  شركت ها و 

بنگاه های خرد و كالنی باشد كه 
عليرغم  مشکالت كنونی، هم به 
رونق توليد و اقتصاد داخلی كمك 
می كنند و هم خروجی استاندارد 
و مناســبی را برای رضایتمندی 
ارائه  مصرف كننــدگان خــود 
می دهند.وی خاطرنشــان كرد: 
اســتراتژی مشــتری مداری و 
خط مشــی و سياســت تکریم 
مشــتریان، موجب شده فوالد 
مباركه همــواره فراتر از الزامات 
و اســتانداردها گام بردارد. روند 
رو به رشــد نتایج نظرســنجی 
مشتریان كه از سال ۸0 آغازشده 
نشــان می دهــد كــه اقدامات 
صــورت گرفته باعــث افزایش 
قابل توجه ســطح رضایتمندی 

آنان در این دوره شده است.
وی دربارۀ خدماتی كه فوالد 
مباركه بــرای حمایت از حقوق 
مصرف كننــدگان ارائه می دهد 
گفت: این شــركت در تنظيم و 
ارائۀ خدمات با استفاده از پيگيری 
و نظارت از راه دور مشــتریان بر 
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موفقيت های چشمگيری داشته 
اســت؛ به نحوی كه مشتریان از 
طریق اینترنت و ســایت فوالد 
مباركه می توانند عمليات فروش 
را با تمام جزئيات پيگيری كنند و 

بر آن نظارت داشته باشند.
او در ادامــه افزود: همچنين 
بــرای رضایت مصرف كنندگان 
و حمایــت هرچه بيشــتر آنان، 
شركت فوالد مباركه طرح ارائۀ 
خدمــات فنی قبــل از فروش را 
راه اندازی كرده اســت تا بتواند 
ضمن بررســی درخواست های 
مشــتریان و ارزیابی و شناخت 
نيازها و انتظــارات واقعی آنان، 
هم اطالعات فنی-متالورژیکی 
مناســبی در مــورد خــواص و 
كاربردهــای محصوالت خود  و  
اطالعات فنی مثل محدوده های 
كيفــی و ابعــادی محصــول، 
استانداردها و تلرانسهای كيفی، 
روش های بسته بندی و بازرسی 

و صــدور گواهينامــه كيفيت 
ارائه دهد و هم مشــخصه های 
سفارش را كنترل و پارامترهای 
ســفارش را ن هایی كند.وی از 
ایجاد مراكز فــروش متعدد در 
سراســر كشور از ســوی فوالد 
مباركه بــه عنــوان چرخه ای 
برای توزیع عادالنۀ محصوالت 
فوالد مباركه یاد و تصریح كرد: 
رسالت این مراكز خدماتی توزیع 
عادالنۀ محصوالت گروه فوالد 
مباركه به مشتریان خرد است.در 
همين خصوص مدیر پشتيبانی 
فروش و بازاریابی فوالد مباركه 
تصریح كرد: در هــر جامعه ای 
كه توليــد و عرضۀ محصوالت 
و خدمــات بــه طور گســترده 
صــورت می گيــرد، دولت هــا 
مجموعــه ای از سياســت های 
حمایتــی را اعمــال می كنند تا 
منافــع عمومــی جامعه حفظ و 
تأمين شود. همين امر مسئوليت 
و انگيــزۀ توليدكنندگان را برای 
رعایت حقوق مصرف كنندگان 
دوچندان می ســازد. به همين 
همایــش  هرســاله  دليــل، 
روز ملــی حمایــت از حقــوق 
ایجاد  بــرای  مصرف كنندگان 
انگيــزه و تشــویق واحدهایی 
كه به حقــوق مصرف كنندگان 
احتــرام گذاشــته اند برگزار و با 
اعطای تندیــس و گواهينامه از 
واحدهــای منتخب ملی تجليل 
ریاحی  تاجمير  می گردد.محمد 
خاطرنشان كرد: در این همایش 
۵۴۵ شركت ارزیابی گردیدند و 
۹۱ شــركت حائز دریافت جوایز 
شــناخته شــدند. در ایــن بين 
۱۶ شــركت تندیــس طالیی، 
۲۶ شــركت تندیس نقرهای، 
۹ شــركت تندیس برنزین و ۴0 
شــركت نيز موفق بــه دریافت 

گواهينامه شدند.
 در این ميان، شــركت فوالد 
مباركــه برای چهارمين ســال 
متوالی موفق به دریافت تندیس 
طالیی شد.وی در تشریح نظام 
توليــد و فروش شــركت فوالد 
مباركه اظهار داشــت: این نظام 

از ابتدای بهره برداری با رویکرد 
مشــتری مداری و احتــرام به 
حقوق مصرف كننــده، ایجاد و 
راه اندازی شده و به همين منظور 
ســاختارهای مناسب و متفاوتی 
برای تحقق این اســتراتژی در 
شركت ایجاد گردیده است كه از 
آن جمله می توان به فعاليت های 
تحقيق و توســعه، تأمين ســبد 
كاال مطابق نياز مشتری، بهبود 
كيفيت محصوالت توليدی هم 
جهــت با نياز مشــتریان و بازار، 
ارائــۀ خدمات خرده فروشــی 
در سراســر كشــور، بازدیدهای 
ادواری و ارتبــاط مــداوم بــا 
مشــتریان، ارائــۀ كتابچه های 
فنی تخصصی، بررسی ادعاهای 
فنی و تجاری مصرف كنندگان، 
نظرسنجی ساالنه از مشتریان، 
برگــزاری گردهمایی با حضور 
مشــتریان، برگزاری جلســات 
فنــی و تجــاری با مشــتریان، 
طراحی و پيادهســازی سيستم 
CRM با ارائۀ خدمات تجاری 
مالــی و وضعيت ســفارش ها 
بررســی  توليــد،  فراینــد  در 
صورتحســاب های  وضعيــت 
مشــتری، پياده سازی استاندارد 
 ISO۱000۴ مشــتریمداری 
و اســتاندارد بررســی شکایات 
اشاره   ISO۱000۲ مشتریان 

كرد.
او تداوم اقدامات و برنامه های 
فــوالد مباركــه در راســتای 
از  یکــی  را  مشــتری مداری 
مهمترین اســتراتژی های گروه 
فوالد مباركه اعالم كرد و اظهار 
یادشده  داشــت: موفقيت های 
مســئوليت ما را در برابر جامعه و 
مشتریان بيش ازپيش می سازد و 
همين امر تداوم بهبود و توسعه در 
شــركت فوالد مباركه را در تمام 

زمينه ها ضروری كرده است. 
در هميــن راســتا، برخی از 
بهبودهایی كه برای ســال آینده 
پيش بينی و هدف گذاری شــده 
اســت عبارتنــد از: برنامه ریزی 
جهت ثبــت و پيگيری اقدامات 
اصالحــی حاصــل از نتایــج 
نظرسنجی مشــتریان؛ جلسات 
فنــی بــا مشــتریان و ادعای 
مشــتریان در نرم افزار اقدامات 
اجرایــی شــركت بــه منظور 
ســرعت بخشــيدن بــه انجام 
اقدامات اصالحی و شــفافيت و 
اثربخشی بيشتر اقدامات بهبود 
مدنظر مشــتریان؛ برنامه ریزی 
برای پياده ســازی مركز تماس 
مشــتریان فوالد مباركه؛ اجرای 
بانــك جامع مشــتریان فوالد 
مباركه به  منظــور ایجاد بانك 
اطالعاتی منســجم از مشتریان 
بالقوه و بالفعل كشــور و سهولت 

ارتباط با آنها.

شــهردار اصفهان با اشــاره به آتش سوزی بازار 
ســنتی تبریز، همکاری كســبه و مغازه داران برای 
تامين ایمنی بازار بزرگ اصفهان را ضروری دانست و 
گفت: مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان باید با 
توجه به حادثه تبریز و برای پيشگيری از وقوع چنين 
حوادثی در اصفهان،آموزش تاب آوری شهری را در 

دستور كار خود قرار دهد.
به گــزارش جام جم  اصفهان، قدرت اله نوروزی 
با حضوردر برنامه زنده رادیویی »شــهر پرسشگر، 
شهردار پاسخگو« ضمن تبریك حلول ماه رمضان، 
با اشــاره به برنامه های شــهرداری اصفهان در ماه 
مبارک رمضــان، اظهار كرد: به مناســبت این ماه 
برنامه های متنوع آموزشــی، فرهنگی و ورزشــی 
مانند مسابقات ورزشــی »جام موالی عرشيان« و 
»بانوی قدسيان« برگزار می شود كه چندین برنامه 
ورزشــی هم برای معلوالن تدارک دیده شده است.

وی افزود: سلسله نشست های چهلچراغ از اول ماه 
مبارک رمضان آغاز شده و در حوزه تربيتی، اخالقی و 
رفتارهای اجتماعی آموزشهایی را به شهروندان ارائه 
خواهد كرد كه با اجرای این برنامه ها فضایی شــاد 
و معنوی در ماه رمضان در شــهر اصفهان حاكم می 
شود.شهردار اصفهان گفت: معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان نيز از مدت ها قبل اقدام به شست 
و شوی شهر، غبارروبی و نظافت مکان هایی كه مورد 
اســتفاده عموم مردم در این ماه به ویژه در شب های 
قدر اســت، كرده؛ نصب بنر مناسبتی در ماه رمضان 
هم از دیگر اقدامات در این حوزه اســت.وی با بيان 

اینکه به مناســبت روز كارگر، شــهرداری اصفهان 
برنامه هایی در ۵ شــب برای كارگران و خانواده آنها 
برگزار كرد، اظهار كرد: ما امســال كار جدیدی را در 
شــهرداری انجام دادیم تا كارگرانی كه بيشــترین 
زحمت را می كشند از امکانات تفریحی شهر بهره مند 
شوند.نوروزی در مورد تردد شبانه تانکرهای سوخت 
رسان از روی پل امام خمينی)ره( كه مورد انتقاد یکی 
از شــهروندان بود، تصریح كرد: طراحی اینگونه پل 
ها به گونه ای پيش بينی شــده كه ورود این وسایل 
آســيبی به پل وارد نکند اما استفاده زیاد سبب آسيب 
به پل می شــود از همين روبا احداث جاده فرزانگان، 
خودروهای سنگين وارد برخی جاده های شهر نمی 
شوند. از سوی دیگر احداث حلقه حفاظتی از شهر در 
برابر ترددهای غيرایمن حفاظت می كند تا اجازه ورود 

خودروهای سنگين به شهر داده نشود.
وی در مورد خرابی پل مکانيزه بزرگراه شــهيد 
چمران نيز اظهار كرد: نگهداری این پل ها در گذشته 
با بخش خصوصی بود اما به دليل موفقيت نه چندان 
زیاد این بخش در نگهداری، مجددا كار به شهرداری 
بازگردانده شد و اكنون درصدد رفع مشکالت ایجاد 
شــده در برخی پل های مکانيزه شــهر هستيم اما 
متاســفانه به دليل تحریم، تامين برخی قطعات این 
پل ها به مشکل برخورده است.شهردار اصفهان در 
مورد كارت های منزلت كه به بازنشستگان و برخی 
اقشــار دیگر داده شده بود نيز گفت: این كارت پيش 
تر برای اســتفاده از اتوبوس های شــهری و مراكز 
تفریحی زیرنظر شــهرداری بين این گروه ها توزیع 
شده بود اما اكنون برای هوشمندسازی و جایگزینی 
كارت های جدید این سامانه موقتا متوقف شده است. 
وی با بيان اینکه ما در این سامانه به دنبال تغيير هستيم 
تا كارت های هوشمند تا حدود دو ماه آینده در اختيار 
شهروندان قرار گيرد، تصریح كرد: با این اقدام كارت 
های قدیمی از رده خارج می شود و كارت های جدید 
برای گروه هایی كــه قبال كارت منزلت را در اختيار 

داشتند و برای عموم مردم قابل استفاده است.

برگزاری یادواره و آیین رونمایی از تمثال  بازار شکر بزودی متعادل می شود
»سردار شهید حسین قجه ای« 

همزمان با ۱۵ اردیبهشــت ماه ســالروز شهادت سردار شهيد حسين قجه ای 
فرمانده گردان سلمان فارسی تيپ ۲۷حضرت رسول اكرم )ص( تهران، یادواره 
و آیين رونمایی از تمثال این شهيد سرافراز در خرمشهر برگزار گردید.  در راستای 
گراميداشت یاد و خاطره شهدا و پاسداری از ارزش های ایثار و شهادت، به همت 
ناحيه مقاومت بســيج ســپاه و همکاری فرمانداری لنجان، ذوب آهن اصفهان و 
مجتمع فوالد مباركه، یادواره و آیين  رونمایی ازتمثال  این ســردار شهيد در شهر 

خرمشهر برگزار شد. 
در این آیين باشــکوه كه سردار مصطفی شــيری ورنامخواستی از بيت مقام 
معظم رهبری؛ ســردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول ا... )ص( تهران، مادر و 
اعضای خانواده این شــهيدگرانقدر ؛جمعی از ائمه جمعه ومسئولين ، بسيجيان و  
همرزمان لنجانی شــهيد؛ درمحل  موزه جنگ خرمشــهر و محل شهادت سردار 
شــهيد حســين قجه ای در ۲۷كيلومتری جاده اهواز- خرمشهر حضور داشتند 

؛با بيان رشــادت های این شهيد حماسه آفرین، یاد ونامش گرامی داشته شد .
اعتماد به نفس باالی شهید قجه ای

سردار مصطفی شيری ورنامخواستی ازبيت مقام معظم رهبری واز دوستان و 
همســنگران شهيد قجه ای از ویژگی های شهيد و از جمله اعتماد به نفس باال و 
مثــال زدنی او یاد كرد و  گفت: باید با وحدت وهمدلی و تبعيت از رهبری قدردان 
والیت و مدافع راه شــهدا باشيم. شهيد قجه ای درعمليات ها از همه جلوتر بود.

ســردار محمد رضا یزدی فرمانده ســپاه محمد رســول اهلل )ص(تهران و از 
همرزمان شــهيد قجه ای در كردســتان و زمان فتح شهر دزلی تحت فرماندهی 
سردار جاویداالثر احمد متوسليان از رشادت ها و حماسه های این فرمانده شجاع  
زرین شهری سخن گفت و یادآور شد: شهيد قجه ای در عمليات ها از همه جلوتر 
حركت می كرد و افتخار رزمندگان تيپ ۲۷حضرت رسول اكرم )ص(تهران بود.

کلید فتح خرمشهر در دست شهید قجه ای
 ســردار »غالمرضا خسروی نژاد« از جانبازان هشت سال جنگ تحميلی و از 
همرزمان شهيد قجه ای و جاوید االثر احمد متوسليان از دیگر سخنرانان مراسم 
بود .وی درخاطرات خود از دفع ســومين پاتك ســنگين دو تيپ زرهی و مکانيزه 
ســپاه سوم ارتش عراق در جاده اهواز-خرمشــهر توسط گردان سلمان فارسی 
تيپ ۲۷ محمد رســول اهلل)ص( به فرماندهی شهيد قجه ای كه در سال ۱۳۶۱ و 
در جریان عمليات "الی بيت المقدس" اتفاق افتاد ســخن گفت و حماسه آفرینی 

او را كليد فتح خرمشهر دانست.
اوهمه جا محور وحدت  وفاتح دل ها بود

در این مراســم حجت االســالم باقریان امام جمعه زرین شهر ضمن تشکر از 
تمام دست اندركاران برگزاری این یادواره درلنجان ؛تهران و خرمشهر از ویژگی 
های شهيد قجه ای سخن گفت.همچنين خدامراد صالحی سرپرست فرمانداری 
لنجان نيز دراین آیين سردار شهيد حسين قجه ای را اول، فردی دوست داشتنی 
و فاتح دل ها وبعد فاتح خرمشــهر معرفی كرد و افزود: او در كردستان،خوزستان 
و لنجان محور وحدت بود.وی افزود: مراسم با شکوهی برای این شهيد پرافتخار 
و ســایر شــهدا در روز سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر در لنجان برگزار خواهد 
شد.ســرهنگ حميد رضا محمدی فشــاركی فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
لنجان و از برگزار كنندگان این آیين درسخنانی از شور و شوق حاضران و زحمات 
آنان قدر دانی كرده و ابراز اميدواری نمود كه این مراســم همه ساله برگزار شود.

رونمایی از کتاب»مثل خودش« وتمثال شهید قجه ای
 در ادامه این آیين از كتاب" مثل خودش" نوشــته علی هاشمی درباره شهيد 
قجه ای رونمایی شــد و با حضور تمام ميهمانان و بعد از زیارت یادمان شــهدای 
شلمچه ســرانجام  در كيلومتر ۲۷ مسير جاده اهواز- خرمشهر در محله ایستگاه 

قطار گرمدشــت از تمثال و یادمان شهيد قجه ای رونمایی شد.
او ودیگر برادرش حســن هردوحسینی شــده وبه شهادت 

رسیدند
مادر شهيد قجه ای درگفتگو با خبرنگار آتشکار از ویژگی های فرزندش سخن 
گفت و افزود:  او در روز عاشورا به دنيا آمد ونامش راهم حسين گذاشتيم وسرانجام 

او ودیگر برادرش حســن هر دوحسينی شده وبه شهادت رسيدند.
دوچرخه ســواران لنجانی مسیرحماســه شــهید قجه ای 

درخرمشهر را رکاب زدند
در ایــن یادواره ۸نفر از دوچرخه ســواران هيئت دوچرخه ســواری لنجان به 
سرپرستی علی سليميان، مســير ۳0 كيلومتری حماسه مقاومت شهيد قجه ای 
درمســير جاده اهواز خرمشــهر را ركاب زده ودر محل نصــب و رونمایی تمثال 
شــهيد حضور یافتند.شایان ذكر اســت همراه با كاروان اعزامی از لنجان بخشی 
از كمك های مردم این شــهر در قالب دو كاميون برای ســيل زدگان خوزستان 

حمل و تحویل شد.

سرمایه گذاری برون مرزی یک ضرورت است

بهرام سبحانی، رئيس هيات مدیره ذوب آهن 
اصفهان و رئيس انجمــن توليدكنندگان فوالد 
طی سخنانی در كنفرانسی گفت : چند سال پيش 
كه بحث توليد ۵۵ ميليون تن فوالد در افق ۱۴0۴ 
مطرح شــد، عده ای با آن موافق بودند و عده ای 
تحقق این هدف را بعيد دانستند. وی افزود: برای 
توليد ۵۵ ميليون تن فــوالد ، نياز به ۸۵ ميليون 
تن گندله ، ۶0ميليون تن آهن اســفنجی و ۲00 

ميليون تن استخراج سنگ آهن است.
ســبحانی گفت: برای صــادرات، فرهنگ 
شــركتها باید بين المللی شود و در صورت لزوم 
خودمان را با مشــتریان تطبيــق دهيم. وی در 
ادامــه اهميت صادرات ، حضــور و تثبيت پایدار 
در بازارهــای بين المللی را یاد آور شــد و گفت: 
ایجــاد محدودیت برای صــادرات فوالد تحت 
عنوان كمبود داخل، صحيح نيســت و ما باید به 

لزوم ســرمایه گذاری برون مرزی فکركنيم ، در 
گذشته قصد داشــتيم در خارج از كشور كارخانه 
هایی احداث كنيم كه به دليل تحریم ها نشد. وی 
یاد آور شــد: اگر ما در عراق چند كارخانه ميلگرد 

بزنيم، صادراتمان پایدار می شود.
نعمت اله محسنی ، معاون بازرگانی ذوب آهن 
اصفهــان نيز در كنفرانس مذكور با بيان دالیل ، 
مزیت هــا و موانع صادرات به ســوریه گفت : در 
خصــوص توليد انواع ریل در ذوب آهن اصفهان 
توانمنــدی كامل ) از صفر تا صــد ( وجود دارد.

وی افزود : ما باید كاهش توليد ســایر كشــورها 
را غنيمت بشماریم و توليدمان را افزایش دهيم. 
وی در ادامه با اشاره به مشکالت تامين مواد اوليه 
گفت: تامين مواد اوليه با مخاطراتی روبرواســت 
و بایــد با قاچاق محصوالت فوالدی نيز برخورد 

جدی شود . 
محسنی گفت : باید از خام فروشی جلوگيری 
شــود و هزینه های صادرات كاهش پيدا كند و 
از طرفی ســرمایه گذارهــای بخش خصوصی 
نيز جهت ورود به صنعت فوالد ترغيب شــوند.

شایان ذكر اســت كه جایزه "مرد فوالد ایران" 
در ایــن كنفرانــس به بهرام ســبحانی ، رئيس 
هيات مدیره ذوب آهن اصفهان و رئيس انجمن 

توليدكنندگان فوالد ایران اهدا شد.

۱۷ تن شکر احتکار شده کشف شد
فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا از كشــف ۱۷ هزارو۵00 كيلوگرم شکر 
احتکار شــده بــه ارزش ۶00 ميليون ریال در عمليات مامــوران پليس آگاهی این 

فرماندهی خبر داد. 
به گزارش جام جم اصفهان سرهنگ صادق كاظم زاد اظهار كرد: كارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق كاال وارز پليس آگاهی شهرســتان شهرضا  حين سركشی و بازدید 
از واحدهای صنفی و انبارها به نگهداری مقادیر زیادی شــکر در یك انبار مشکوک 
و موضوع را مورد بررســی قرار دادند.وی ادامه داد: پس از بررسی ها و استعالم های 
صورت گرفته مشــخص شد كه مالك اصلی هيچ گونه آمار و گزارشی از موجودی 
انبار به اداره صنعت، معدن و تجارت اعالم نکرده و از زمان ورود كاالها نيز خروجی 

به بازار نداشته است كه بنابر این احتکار بودن كاالها برای كارشناسان محرز شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شــهرضا با اشاره به كشف ۱۷هزار و۵00  كيلوگرم 
شــکر احتکار شــده در این عمليات افزود:  ارزش این محموله مکشوفه برابر اعالم  

كارشناسان مربوطه ۶00 ميليون ریال  است.
ســرهنگ كاظم زاد،از دستگيری یك فرد متخلف در این رابطه و تحویل وی به 
مراجع قضائی خبر داد و  ازمردم خواست هر گونه اخبار در خصوص احتکاركاال را از 

طریق شماره تلفن ۱۱0 به پليس اطالع دهند.
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ارتباط بين دیابت و سرطان چيست؟

محققان اســتراليایی به تازگی دریافته اند بيماران سرطانی تحت درمان، ممکن 
است در معرض خطر ابتال به مشکالت قلبی قرار داشته باشند.

بررســی های جدید محققان نشان می دهد سالمت قلب بسياری از افراد مبتال به 
ســرطان كه تحت شــيمی درمانی یا پرتودرمانی قرار دارند، با خطر مواجه است، در 

حالی كه آن ها اغلب اطالعی از این موضوع ندارند.
بــه گفته محققان یك تا ۲۵ درصد این بيماران بســته به نوع شــيمی درمانی و 
پرتودرمانی خود ممکن اســت به نارسایی قلبی مبتال شوند؛ البته عوامل خطرآفرین 
بيماری های قلبی عروقی شــامل سيگار كشــيدن و چاقی نيز در این زمينه بی تأثير 

نيست.
همچنين یافته های جدید نشــان می دهد بهبود نارسایی قلبی افرادی كه به دليل 
شــيوه های درمان سرطان به مشکالت قلبی مبتال شده اند ممکن است تا حدود ۲0 

سال پس از درمان سرطان به طول انجامد.
محققان دانشــگاه "فليندر" استراليا، پيشينه پزشــکی ۴۶ فرد مبتال به سرطان 
را كه در ســال های ۱۹۷۹ تــا ۲0۱۵ تحت درمان قرار گرفتند، مورد بررســی قرار 
دادند. نتایج بررســی های جدید نشان داد تمام این افراد دچار آسيب عضله های قلب 

)cardiotoxicity( شدند.
موضوع قابل توجه اینکه، آســيب عضله های قلــب در ميان افرادی بدون وجود 
عوامــل خطرآفرین قلبی عروقــی نيز اتفاق می افتد، زیرا مصــرف داروهایی مانند 
"anthracyclines" و " trastuzumab" كــه برای درمان ســرطان 

تجویز می شود، برای قلب سمی است.
به گفته محققان اســتراليایی هنوز هم درمان های مفيدی برای بيماران مبتال به 
سرطان و نارسایی قلبی وجود دارد. برای مثال افرادی كه ممکن است نارسایی قلبی 
 angiotensin" داشته باشند می توانند تحت نظر پزشك از داروهای بازدارنده
converting enzyme" و "beta-blockers" بــه عنــوان روش 

درمانی خود استفاده كنند.
بر اســاس تحقيقات جدید، بيمارانی كه تحت درمان سرطان قرار دارند و ممکن 
است سالمت قلب آن ها در معرض خطر باشد، می توانند از شيوه های درمانی اصالح 

شده سرطان كه این قبيل آسيب ها را به حداقل می رساند، بهره مند شوند.

محققــان آمریکایی به تازگــی دریافته اند كه 
ارتباط مستقيمی بين ابتال به دیابت و خطر گسترش 

تومورهای سرطانی وجود دارد. 
دیابت یکی از بيماری های شــایع دنيای امروز 
است كه ميليون ها نفر در سراسر جهان به آن مبتال 
هستند. خبر بد اینکه خطر افزایش مشکالت بينایی 
و بيماری های قلبی عروقی در این بيماران نيز وجود 

دارد.
 بررســی های جدیــد محققــان دانشــگاه 
"Cornel" نيویورک نشــان می دهد كه دیابت 
باعــث افزایش تومورهای ســرطانی می شــود. 
همزمانــی بيماری های ســرطان و دیابت یکی از 
بدترین مشــکالت برای ســالمتی افراد است. در 
واقع محيط بيولوژیکی بدن نقش چشــمگيری در 
رشد و گســترش سلول های سرطانی دارد و دیابت 
عاملی است كه شرایط مساعد را برای افزایش توان 

حركت و تکثير این سلول ها فراهم می كند. 
محققان آمریکایی معتقد هســتند شرایطی كه 
دیابــت در بــدن ایجاد می كند می توانــد منجر به 
افزایش خطر متاســتاز یا فراگســترش سلول های 
ســرطانی شــود. این خطر زمانی اتفاق می افتد كه 
سلول های ســرطانی قادر به گسترش و حركت از 

محل تومورهای اوليه بــه دیگر بخش های بدن و 
درنتيجه ایجاد تومورهای جدید باشند.

سلول های ســرطانی برای انتقال از تومور اوليه 
بــه دیگر اندام های بدن باید به ســمت ماتریکس 
خارج سلولی حركت كنند. ماتریکس خارج سلولی 
شــبکه ای از انواع مختلف ماكرومولکول ها شامل 
كالژن و گليکوپروتئين اســت كــه نقش ترميم و 

محافظت سلول های بدن را بر عهده دارند.
 موضــوع قابل توجه اینکــه افزایش قند خون 
در مبتالیــان به دیابت می تواند ســاختار فيبرهای 
كالژن را بــه گونه ای تغيير دهد كه منجر به حركت 
سلول های ســرطانی یا متاستاز شود. این تغييرات 
به وســيله فرآیندی تحت عنوان "گليکاســيون" 
)glycation( رخ می دهد. گليکاسيون واكنش 
غيــر آنزیمی ميان قندهــا با پروتئين هــا و دیگر 

تركيبات بيولوژیکی است.
بررسی ســاز و كار این فرآیند نشان می دهد كه 
محيط هایی با گليکاســيون بــاال منجر به حركت 
سریع تر سلول ها و پيشروی آن ها به نقاطی دورتر از 
محل تومورهای اوليه می شــود در نتيجه رابطه ای 
مســتقيم بين دیابت و خطر افزایــش تومورهای 

سرطانی وجود دارد.

مقامات بيش از ۴0 شهر در ایاالت 
متحده و همچنين شــهرهای بسيار 
دیگری در سراســر جهــان به برنامه 
"هــدف صفر" متعهد شــده اند؛ این 
برنامــه حركتی اســت جهانی جهت 
به صفر رســاندن مرگ ومير مرتبط با 

حوادث جاده ای.
با وجود تعهدات واشــنگتن مبنی 
بر خاتمه دادن به مرگ های ترافيکی 
تا ســال ۲0۲۴، تعداد تلفات جاده ای و 
آسيب های جدی در این شهر در حال 
افزایش است. در سال گذشته ۳۶ نفر از 
ساكنان شهر واشنگتن بر اثر تصادفات 

ترافيکی جان خود را از دســت دادند كه این آمار، 
افزایش ۲0 درصدی تلفات را نسبت به سال های 
گذشته نشان می دهد. ساكنان این شهر خشم 
خود را نسبت به شهردار واشنگتن كه متعهد به 
خاتمه دادن به تلفات جاده ای تا سال ۲0۲۴شده 

بود، اعالم كردند.
مقامات بيش از ۴0 شــهر در ایاالت متحده 
و شهرهای بســيار دیگری در سراسر جهان به 
برنامه "هدف صفر" متعهد شده اند؛ این برنامه 
حركتی اســت جهانی جهت به صفر رساندن 
مرگ وميــر در حوادث ترافيکــی. در كنار این 
حركت جهانی كه در واقع برای مدیران شهری 
در نظر گرفته شــده، شهروندان نيز می توانند در 
كاهش تلفات جــاده ای نقش مهمی ایفا كنند؛ 
بــا این حال، كنترل بودجه و اولویت بندی برای 
نجات زندگی مــردم به عهده رهبران منتخب 
شهر اســت.  در مجموع ســه فاكتور اصلی در 
كاهش تلفــات جاده ای باید توســط مقامات 
شــهری در نظر گرفته شود كه در ادامه به آن ها 

پرداخته می شود.
تعییــن اهداف مشــخص برای 

کاهش تلفات جاده ای
بر اســاس تحقيقی كه در ۱۴ كشور جهان 
انجام شــد، ایمنی جاده ای طی تالش های زیاد 

مقامات كشورهای مختلف بين سال های ۱۹۸۱ 
تا ۱۹۹۱ به طور چشــمگيری افزایش یافته بود. 
برنامه "هدف صفر"، انگيزه مقامات شــهری 
بــرای انجام اقدامــات الزم در این خصوص را 
افزایش می دهد اما موفقيت چنين طرح هایی، 
مســتلزم تعيين اهداف واقعــی و ملموس نيز 
هست.سياســت گذاران برای تحقق بيشــتر 
برنامه ها، می توانند فرآیند رســيدن به "هدف 
صفر" را ارزیابی و كنترل كرده و سپس طرح های 
عملی مورد نياز را اجرا كنند. افراد مســئول باید 
برنامه های خاصی را در خصوص رسيدن به این 
هدف به كار گيرند و عالوه بر آن شــاخص های 
موفقيت بيشــتری را نيز برای كاهش مرگ و 
صدمات جانــی در نظر بگيرند. به عنوان مثال، 
مقامات شــهر لندن با بهبود طراحی خيابان ها و 
كاهش محدوده ســرعت، در یك دهه گذشته 

تلفات جاده ای را تا ۴۵ درصد كاهش داده  اند.
اختصاص بودجه بــرای افزایش 

ایمنی
از آن جــا كه بســياری از مــردم دریافتند 
مرگ هــای ترافيکی یکی از علل اصلی مرگ  و 
ميرها در جهان است، انجمن های مردمی زیادی 
برای جمع آوری كمك های انســان دوستانه 

جهت بررسی این مشکل، تشکيل شده است.
با این وجود، رهبران محلی باید با اختصاص 

بودجه مستقيم، از تعهد خود نسبت به 
تأمين امنيت جاده ای پشتيبانی كنند. 
عالوه بر ضرورت اخالقی، ســرمایه 
گذاری اقتصادی نيز در این خصوص 
الزم است، زیرا جاده های خطرناک، 
عالوه بر تلفات جانی، تأثيراتی منفی 
نيز بر توســعه شهری به دنبال دارند.

تحقيقات حاكی از آن اســت كه تنها 
با افزایش یك تا ســه درصد بودجه 
ساخت جاده ها، می توان ایمنی آن ها 
را تأمين كرد؛ این مسئله نشان می دهد 
افزایــش آگاهی و درک مردم بيش از 
فقدان منابــع به كاهش تلفات جانی 
ناشــی از ترافيك كمك می كند. عالوه براین، 
طراحی خيابان ها با زیرساخت های مناسب برای 
حمل ونقل عمومی، پياده روی و دوچرخه سواری 
بسيار سودمندتر از ســاخت بزرگ راه های غير 

ایمن با هزینه های كالن خواهد بود.
ایمنی جاده  در اولویت برنامه ها 

این روزها، بســياری از شــهرهای جهان 
به عنوان رهبــران واقعی امنيت جاده ای عمل 
می كنند. این شــهرها برای رسيدن به "هدف 
صفــر"، ایمنی جاده ای را در اولویت برنامه های 
خود قــرار داده انــد. به عنوان مثــال با نصب 
دوربين های كنترل ســرعت، كاهش محدوده 
سرعت و افزایش فضای خيابان ها ميزان تلفات 
جاده ها و خيابان ها را به حداقل رسانده اند.برای 
نمونه بوگاتا، پایتخت كلمبيا، اخيراً طرح مدیریت 
سرعت را پياده كرده است تا رانندگان را موظف 
كند فقط با ســرعت مطمئنه رانندگی كنند. در 
این طرح، برای پنج جــاده اصلی بوگاتا، كه در 
آن ها ســاالنه ۱۲0 نفر بر اثــر ترافيك جاده ای 
جان خود را از دســت می دادند، محدوده سرعت 
از ۶0 كيلومتر به ۵0 كيلومتر در ســاعت كاهش 
یافت؛ نتيجه پياده سازی این برنامه كاهش ۳۲ 
درصدی تلفات جاده ای یعنی نجات جان ۲۲ نفر 

تا اواخر سال ۲0۱۸ بود.

خطر نارسایی قلبی در کمين بيماران سرطانیهدف صفر


