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تالش برای ایجاد
 ۱۵۰ هزار شغل روستایی

خیز اپل برای فروش
 ۸۰ میلیون گوشی

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی  با 
رونمایی از ســه برنامه دولــت برای حفظ 
اشــتغال در زمان تحریم گفت: در راستای 
تثبیت اشــتغال متناســب با تحریم، طرح 
اختصــاص ۳ هــزار میلیارد تومــان بیمه 

بیکاری در دولت مطرح است ...

پیش بینی هــا حاکــی از آن اســت که 
شرکت اپل درآمد بسیار هنگفتی از فروش 
و عرضه گوشی های جدید آیفون ۲۰۱۸ را 
به جیب خواهد زد.طبق اخبار قبلی می دانیم 
که در نیمه دوم سال جاری ۲۰۱۸ میالدی 

باید منتظر معرفی     ...
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خشکی زاینده رود هویت اصفهان را خدشه دار کرده است
ناجا نباید در حوزه حجاب و عفاف 

نوک پیکان باشد 

آیا سرگیجه پس از برخاستن عالمت 
هشداردهنده ای است؟

صفحه 2

صفحه 4

افراد میانســالی که پس از برخاســتن احساس سر گیجه 
می کنند ممکن اســت در خطر باالیی برای ابتال به زوال عقل 

در آینده قرار داشته باشند.
زمانی که پس از مدتی نشســتن، قصد برخاســتن داشته 

باشــیم به علت وجود جاذبه، خون در قسمت پایین بدن باقی 
می ماند و این اتفاق، افت شــدید فشــار شــدید خون را برای 
لحظاتی ســبب می شود. سیســتم عصبی بدن برای مقابله با 

این شرایط، ضربان قلب را افزایش...

دومین محموله  هزار تنی ریل 
آماده تحویل به راه آهن 

بررسی وضعیت بازار کار، عاملی 
مهم در انتخاب رشته تحصیلی
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توجه به صنایع دستي توجه به گستره اي از صنایع خالق است

صفحه 3



نانو ذرات جدید حامل دارو؛ راهکاری نوین در درمان سرطان

2
شهردار:

توجه به صنایع دستي توجه به گستره اي از صنایع خالق 
است

طرح "کتاب، مادر، کودک" به محالت می رود
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بررسی وضعیت بازار کار، عاملی مهم
 در انتخاب رشته تحصیلی

ناجا نباید در حوزه حجاب و عفاف نوک پیکان باشد 

همایش بزرگ انتخاب رشته ویژه کنکوری ها، به میزبانی اداره کل امور کتابخانه 
ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار 
شــد.بهروز فمی تفرشــی در این همایش با تاکید بر اهمیت انتخاب رشته تحصیلی 
دانشــگاه، گفت: شاید سن هجده سالگی سن مناسبی برای درک اهمیت تصمیمات 
مهم و اثرگذار در زندگی نباشد، اما به دلیل اینکه همه شما در این سن در معرض یک 
انتخاب مهم قرار گرفته اید، باید متوجه اهمیت این مسئله باشید و از میزان اثرگذاری 
انتخاب رشته تحصیلی و چگونگی ورودتان به دانشگاه بر مسائلی مانند انتخاب شغل، 

میزان درآمد، ازدواج و تشکیل خانواده و موقعیت و اعتبار اجتماعی مطلع باشید.
وی ادامه داد: مدل پیشنهادی ما برای انتخاب رشته، شامل مواردی مانند شناختن 
خود، شناخت گرایشات شغلی، امکانات محیطی، خانوادگی و بازار کار، مسیر تحصیلی 

و رسیدن به حوزه شغلی دلخواه و در نهایت انتخاب رشته تحصیلی است.
این برنامه ریز آموزشــی با بیان اینکه اشتباه اغلب دانش آموزان در زمان انتخاب 
رشته، توجه صرف به عالقمندی است، اظهار کرد: بسیاری از شما گمان می کنید که 
عالقه شرط الزم و کافی برای انتخاب رشته تحصیلی است، در حالی که عالقه تنها 

یک شرط الزم است، اما کافی نیست. 
وی اســتعداد را یادگیری در کوتاه ترین زمان و با کمترین میزان انرژی دانست و 
گفت: استعداد امری ذاتی و ژنتیک است. هر انسانی با مجموعه ای از استعدادها متولد 
می شود و تنها باید این استعدادها را کشف کرده و به درستی بشناسد لذا چنانچه شما 
به رشته ای عالقمند باشید و حتی بازار کار خوبی هم برای آن موجود باشد، اما در آن 

بی استعداد باشید، بدون تردید آینده ناموفقی در این حوزه خواهید داشت.
تفرشــی بررســی وضعیت بازار کار را دیگر عامل مهم در انتخاب رشته تحصیلی 
دانست و گفت: شما باید از رشته منتخبتان یک دورنمای شغلی داشته باشید و بدانید در 
آینده چه وضعیتی برای این رشته متصور است. ضمن اینکه باید بدانید بازار کار ایران 
از مدرک تحصیلی اشــباع شده است و کسب مدرک دیگر برای شما یک امتیاز ویژه 
محســوب نمی شود. بنابراین باید دو مولفه متفاوت بودن و بهره مندی از تخصص را 
در خــود ایجاد کنید تا بتوانید در میان جمعیت تحصیل کرده و آماده ورود به بازار کار 

انتخاب شده و در این عرصه حرف تازه ای برای گفتن داشته باشید.

 قدرت اهلل نوروزي شــهرد ار اصفهان  در سي و 
دومین نشست از سلسله نشست هاي اصفهان فردا 
که با حضور جمعي از فعاالن صنایع دستي برگزار 
شــد، اظهار کرد: براي مشارکت مردم باید نظرات 
آن ها را شنیده و در بین آن ها حضور پیدا کنیم. براي 
این منظور الگویي جدید را تحت عنوان نشســت 
هاي هم اندیشي با افراد و نخبگاني که نمایندگي 
قشــرهاي مختلف و بزرگي از جامعه را دارا هستند 

انتخاب کردیم. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، وي با بیان اینکه در قالب نشســت هاي 
اصفهان فردا به طور میانگین تاکنون با ۲5۰۰ نفر 
در سي و دو رشته و بخش، جلسه و گفت و گو داشته 
ایم، تصریح کرد: برگزاري این جلسات را فرصتي 
طالیي براي مدیریت شــهري مي دانم زیرا نکات 
آموزنده و بسیار خوبي را در این نشست ها کسب مي 
کنیم که مدیریت شهري را با مشکالت، چالش ها، 
نیازها، شرایط و مسائل مختلف قشرهاي گوناگون 

از جمله هنرمندان صنایع دستي آشنا مي کند. 
شــهردار اصفهان، هنرمندان صنایع دستي را 
برند و ســرمایه شهر اصفهان ذکر کرد و ادامه داد: 
زماني که شهردار در محافل بین المللي و مجالس 
رسمي ســخن از اصفهان و هنر این شهر به میان 
مي آورد به معناي چیزي جز توانمندي، هنر، توان 
سازنده، فرهنگ سازي و قدرت باالي هنرمندان 
این شهر نیست. وي با بیان اینکه مدیریت شهري از 
هنرمندان صنایع دستي این شهر استمداد مي طلبد 
تا براي زندگي بهتر مردم، ارتقاء سطح گردشگري 

و معرفي بهتر این شهر به جهانیان بیش از گذشته 
به میدان بیایند، افــزود: در صورتیکه هنرمندان و 
تولید سرانگشتان هنرمند آنها نبود اصفهان به چه 
چیزي افتخار مي کرد؟ هنرمندان صنایع دستي این 
شهر مي توانند با تولیداتي بهتر از گذشته میراثي به 
یادگار بگذارند که آیندگان ایران و جهان پاسدار آن 
باشند همانگونه که ما پاسدار میراث گذشتگانمان 

هستیم.  
نوروزي اضافه کرد: هنرمندان صنایع دســتي 
مطالبات و خواسته هاي به حقي دارند و مي خواهند 
بیش از آن چیزي که در حال حاضر هستند شکوفا 
شوند تا در سایه این شکوفایي شهري آبادتر داشته 
باشیم. با توجه به این موضوع در صورتي که اقتصاد 
شــهر را مبتني بر این توانایي ها قرار ندهیم صنایع 

دستي و گردشگري شکوفا نمي شود. 
وي در ادامــه از لزوم صادرات صنایع دســتي 
ســخن به میان آورد و بیان داشت: اصفهان داراي 
۱4 خواهرخوانده است که مشخص نیست تاکنون 
چه ظرفیتي براي شــهر ایجاد کرده اند. در حالیکه 
طي ۱۰ ماه گذشــته چندین پل به شهرهاي دیگر 
دنیا زده شد و آماده این هستیم تا هنرمندان صنایع 
دســتي را براي عبور از این پل ها راهنمایي کنیم.  
وي تاکید کرد: قرار نیست شهرداري قراردادهایي 
با شهرهاي خواهرخوانده امضا کرده و تنها به رفت 

و آمد دو شهردار خالصه شود. 
ایــن قراردادها باید به معنــاي پلي براي عبور 
فعاالن بخش خصوصي، گردشگران، هنرمندان 
صنایع دســتي و برگزارکنندگان نمایشگاه باشد. 
صنایع دســتي مي تواند به گنجینــه اي پردرآمد 
بــراي تمام ایران تبدیل شــود.  نــوروزي با بیان 
اینکه چهاربــاغ اصفهان مي تواند مملو از جمعیت 
گردشگران دیگر کشورها باشد، اظهار کرد: در این 
صورت اســت که مي شود کاالي هنرمندان شهر 
در این خیابان به نمایش گذاشــته شود اما تحقق 
ایــن موضوع بدون حضور جــدی و برنامه ریزی 

هنرمندان دست نیافتني است. 

محققان به روشی نوین در ساخت نانوذرات حامل دارو دست 
پیدا کرده اند که می تواند بافت یا ســلول های سرطانی را به طور 

موثرتری هدف قرار دهد.
محققان دانشــگاه ماینتس با همکاری موسســه تحقیقاتی 
پلیمــر "مکس پلنک" آلمان، روش موثر و نوینی را برای اتصال 
آنتــی بادی ها بــه نانوذرات ابداع کرده انــد. نانوذرات اغلب به 

عنوان حاملی برای انتقال مســتقیم داروها به بافت بیمار عمل 
می کنند. 

محققان طــی این مطالعه با اســتفاده از نانــو ذرات جدید 
مهندسی شده توانستند فرم متهاجمی از سرطان آندومتر )مخاط 
رحم( را نابود کرده و ســلول های بنیادی سرطان را به طور قابل 

توجهی خلع سالح کنند.

این نانو داروهای جدید، به اندازه  یک هزارم قطر یک تار موی 
انســان ضخامت دارند و اغلب با آنتی بادی هایی پوشیده شده اند 
که وظیفه  یافتن و پیوستن به سلول های تومور را بر عهده دارند. 
یکی از برجســته ترین مزایای این نانو ذرات، ارســال دارو با 
نهایت دقت و بدون تاثیرگذاری بر ســایر بافت های سالم است 

که همین ویژگی از عوارض جانبی این نانوذرات می کاهد.

رییــس مرکز تخصصــی بانوان 
آفتاب گفت: فــاز دوم طرح "کتاب، 
مــادر، کــودک" در محــالت و 
مجتمع های مسکونی شهر اصفهان 

اجرا می شود.
لیال لندی در مورد افتتاح طرح های 
جدید اظهار داشت: خانه سازمان های 
مردم نهــاد )ســمن های( اصفهان 
و طــرح "کتاب، مــادر، کودک" در 

بانوسرای آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری به بهره برداری 
رسید.وی با اشاره به رسالت مرکز تخصصی 
بانوان برای فعالیــت در حوزه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعــی، مدیریتی و کارآفرینی 
برای بانوان افزود: سیاســت شورای اسالمی 
شــهر اصفهان تسهیل فعالیت سازمان های 

مردم نهاد و حمایت معنوی از آنها است.
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتاب، خانه 
سمن های اصفهان را مکانی برای برگزاری 
جلسات و تعامل با سایر سازمان های مردم نهاد 
دانست و ادامه داد: سمن های اصفهان با اداره 

مشارکت های مردمی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری مرتبط می شوند 
و پــس از طی کردن مراحلی، می توانند برای 
برگزاری برنامه های خود از حمایت معنوی و 

محتوایی سازمان بهره مند شوند.
لندی با اشــاره به سهم حداقلی بانوان در 
تأسیس و ثبت سازمان های مردم نهاد در شهر 
اصفهان گفت: مرکز مشاوره کارآفرینی لیان 
اصفهان تنها ســمن دارای مجوزی است که 
در حوزه کارآفرینی بانــوان فعالیت می کند 
و هدف ما این اســت که زنــان اصفهانی به 
توانمندی هــای خود باور داشــته باشــند و 
مســئوالن نیز به آنها میدان دهند، نه اینکه 

تنها از حضــور بانــوان در عرصه های 
مختلف ابراز خرسندی کرده و در هنگام 
تخصیص پســت های مدیریتی آنها را 

کنار بزنند. 
وی اضافــه کــرد: مرکز تخصصی 
بانــوان آفتــاب از فعالیت بانــوان در 
سمن ها حمایت می کند تا سازمان های 
مردم نهادی تشــکیل شود که موسس و 
هیئت رئیســه آنها بانوان باشند.رییس 
مرکز تخصصی بانوان آفتاب به افتتاح طرح 
"کتاب، مادر، کودک" در این مرکز و مناطق 
پانــزده گانه شــهر اصفهان اشــاره و اظهار 
کرد: بر اســاس نیازسنجی، ارتقای فرهنگ 
مطالعه یکی از اولویت های بانوسرای آفتاب 
قــرار گرفت و طرح "کتاب، مادر، کودک" به 
همت اداره امور کتابخانه ها و ســالن مطالعه 
های ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری افتتاح شــد.وی اضافه کرد: قرار 
اســت فاز دوم طرح "کتاب، مادر، کودک"، 
در محالت و مجتمع های مســکونی شــهر 

اصفهان اجرا شود. 

عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس شــورای اســالمی با 
اشاره به عدم ضمانت اجرایی 
قانون عفاف و حجاب، گفت: 
تمــام معایــب و نواقص این 
قانون در قانون اخالق عمومی 

رفع شده است. 
 حجــت االســالم "احمد 
ســالک" در گفــت و گــوی 
اختصاصی بــا خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس اظهار داشــت: 
پرداختن به موضوع حجاب و 
عفــاف با توجه به هجمه های 

دشــمن علیه دین، اعتقادات، 
ارزش هــا و باورهای مردم از 
جمله ضروریات جامعه است.

وی بــا تقدیــر از اقدامات 
نیــروی انتظامــی در حوزه 
ترویــج فرهنــگ عفــاف و 
حجــاب در جامعــه، گفــت: 
امروز بحمــداهلل، ناجا در کنار 
کارهــای ســلبی در زمینــه 
اقدامــات ایجابی نیز بســیار 
فعال حاضر شده و توانسته در 
بخش فرهنگ ســازی جامعه 

نیز الگوساز باشد.

نماینــده مردم اصفهان در 
مجلس شــورای اســالمی با 
بیان اینکه نیــروی انتظامی 
نبایــد در موضــوع حجاب و 
عفــاف، نوک پیکان باشــد، 
خاطر نشان کرد: ما هم اکنون 
قانون حجاب و عفاف را داریم 
کــه برای ۲6 دســتگاه ابالغ 
شده و بیش از ۳۰۰ مأموریت 
دارد و نیــروی انتظامــی نیز 
یکی از دســتگاه های مجری 
این قانون به شــمار می آید اما 
امــروز به دلیل کــم کاری در 

بخش های دیگر بیشترین بار 
مسئولیت اجرای این قانون بر 
دوش نیــروی انتظامی نهاده 

شده است.
سالک،  االســالم  حجت 
نداشــتن ضمانــت اجرایی، 
تداخــل وظایف و عــدم باور 
مســئوالن را از جمله معایب 
قانــون حجاب و عفاف عنوان 
کرد و گفــت: هم اکنون تمام 
معایب و نواقــص این قانون 
در قانــون اخالق عمومی رفع 

شده است.

در مجمع عمومی عادی ســاالنۀ 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان پس از 
ارائۀ گزارش عملکرد شرکت از سوی 
دکتر سبحانی مدیرعامل این شرکت 
و ارائــۀ گزارش مقبول حسابرســی 
از صــورت های مالی ســال ۱۳۹6، 
صورتهای مالی این شــرکت بررسی 
و به تصویب رسید و در نهایت به ازای 
هر سهم ۲5۰ ریال سود نقدی تقسیم 
شد.به گزارش خبرنگار فوالد، در این 
مجمع که روز شنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۷ 
در محل سالن اجتماعات نگین نقش 
جهان سپاهانشــهر، بــا حضوردکتر 
بهرام ســبحانی مدیرعامل، اعضای 
هیئت مدیرۀ شــرکت فوالد مبارکه، 
نمایندۀ ســازمان بورس و ۸۹ درصد 
از ســهامداران شرکت برگزار شد، در 
ابتدا دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل 
شــرکت فــوالد مبارکــۀ اصفهان 
گزارشــی از فعالیتهای این شــرکت 
در ســال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 
۱۳۹6 ارائــه کرد.دکتــر ســبحانی 
در ادامه، ســال ۱۳۹6 را درخشــان 
ترین ســال شــرکت به لحاظ تولید 
و ســودآوری از زمان بهــره برداری 
تاکنون برشــمرد و گفت: با توجه به 
بهبــود تقاضای داخلی محصوالت و 
افزایش قیمتهــای جهانی فوالد در 
سال ۱۳۹6 و افزایش فروش شرکت 
در بخش تختال و رشد سود حاصل از 
سرمایه گذاری های درست شرکت، 
نهایتــًا درآمد شــرکت از رشــد 56 
درصدی برخــوردار بود؛ این در حالی 
اســت که در پی اجرای سیاســتهای 
کاهش هزینــه، درنهایت نســبت 
های ســودآوری از رشد چشمگیری 
نسبت به ســال ۱۳۹5 برخوردار بوده 
است. عالوه بر این، مقایسۀ عملکرد 
شرکت با سایر رقبا، سودآوری بیشتر 

شرکت را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه در ســال ۱۳۹6 
میــزان تولید شــرکت از 6 میلیون و 
۸4۱ هــزار تن فراتر رفت و نســبت 
به سال ۱۳۹5 رشــد ۱۲.۷ درصدی 
داشــت، افزود: با راه اندازی فاز جدید 
مجتمع فــوالد ســبا، ظرفیت تولید 

فوالد خام در گــروه فوالد مبارکه به 
۱۰.۳میلیون تن افزایش یافته است. 
گروه فــوالد مبارکه با ایــن میزان 
ظرفیت تولیــد، بزرگترین مجموعۀ 
فوالدســازی کشور است که در سال 
۹6 بــا تولید ۸ میلیون و 66۷ هزار تن 
بالغ بر 54 درصــد از کل تولید فوالد 
خام کشــور را به خود اختصاص داده 
است. همچنین با رعایت اصول بهره 
وری، میزان بهره وری نیروی انسانی 
در شــرکت به ازای هــر نفر در فوالد 
مبارکه از 4۰۱ تن در سال ۹4 به 5۳۸ 
تن در سال ۱۳۹6 افزایش یافته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در تشــریح 
ترکیب ســهامداران فــوالد مبارکه 
گفــت: ۳۰.۱۹ درصد ســهام فوالد 
مبارکه مربوط به شــرکت ســرمایه 
گذاری اســتانی؛ ۱۷.۲ درصد مربوط 
بــه ایمیدرو، 6.5۸ درصــد در اختیار 
بانــک رفاه کارگــران؛ 6.۱۲ درصد 
مربوط به شــرکت ســرمایه گذاری 
صدر تأمیــن؛ ۲.۷5 درصد در اختیار 
بانــک تجــارت و ۳۷.۱6 درصد آن 
مربوط به سایر سهامداران است.وی 
با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹6 میزان 
فروش شرکت به حدود ۷ میلیون تن 
رســید، خاطرنشان کرد: از این میزان 
سهم بازار داخل نسبت به سال ۱۳۹5 
افزایش محسوســی داشته است. به 
نحوی که میزان تحویل محصول در 
بازار داخلی در ســال ۱۳۹5 حدود 4 
میلیون و ۷۱۸ هزار تن بود که در سال 
۱۳۹6 به 5 میلیــون و ۷4۱ هزار تن 
افزایش یافت. در همین راســتا سهم 
بازار صادراتی با توجه به افزایش سهم 
بازار داخلی، کاهــش یافت و از یک 
میلیون و 554 هزار تن در سال ۱۳۹5 
به یک میلیون و ۲۹۲ هزار تن رسید.

دکتر سبحانی با اشاره به دستاوردها و 
افتخارات مهم فوالد مبارکه در سال 
۱۳۹6 تصریح کــرد: بهره برداری از 
پروژۀ افزایش ظرفیت مجتمع فوالد 
ســبا از ۷5۰ هزار تن به ۱.6 میلیون 
تن، راه اندازی کارخانۀ گندله ســازی 
ســنگان به ظرفیت ساالنه 5 میلیون 
تن گندلــه، خرید بلوک ۱۷ درصدی 

ســهام شرکت توسعۀ معادن و فلزات 
و افزایش درصــد مالکیت آن به 4۰ 
درصد، دستیابی به رکورد تولید فوالد 
خام، کالف ســرد و گرم و... برخی از 
این دستاوردها بوده است.عبور از مرز 
تولید ۱۰۰ میلیــون تن فوالد خام از 
بدو تأسیس شــرکت تا سال ۱۳۹6، 
ایجاد ظرفیت ســاالنۀ ۱۰.۳ میلیون 
تن فوالد خام با توسعۀ ظرفیت فوالد 
مبارکه و ســبا، کسب رتبۀ یازدهم در 
بین ســازمانهای دانشــی برتر آسیا 
در جایــزۀ جهانی MAKE ســال 
۲۰۱۷، کســب رتبــۀ اول در گــروه 
فلزات اساســی در میان ۱۰۰ شرکت 
برتر ایرانــی و بهره برداری از اولین و 
بزرگترین گندله سازی شرق کشور در 
سنگان، کسب تندیس طالیی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، کسب جایزۀ 
بهره وری معــادن و صنایع معدنی و 
کســب عنوان واحد نمونۀ استاندارد 
ملــی از دیگر افتخارات فوالد مبارکه 
اصفهان بود که دکتر سبحانی به آنها 
اشاره کرد.وی در ادامه از اتمام پروژۀ 
احداث کنسانتره ســازی سنگان در 
سال جاری و راه اندازی و بهره برداری 
آن در سال آینده خبر داد و گفت: طرح 
توسعۀ فوالد هرمزگان از ۱.5 به ۳.5 
میلیــون تن و احــداث خط نورد گرم 
شــماره ۲ از دیگر طرح های توسعۀ 
بسیار حیاتی گروه فوالد مبارکه است 
که چنانچه از طریق فاینانس خارجی 
نتوانیم آن را عملیاتــی کنیم، باید از 
طریق منابع داخلی تأمین منبع شوند.

دکتر ســبحانی با تأکید بر اینکه 
سرمایه گذاری های درست می تواند 
رشد پایدار سودآوری و بقای شرکت 
را در پی داشــته باشــد، تصریح کرد: 
چنانچه سرمایه گذاری ها در راستای 
اســتراتژیهای بلندمدت و طرح جامع 
توسعۀ شــرکت باشــد، می تواند به 
افزایــش ثروت ســهامداران کمک 
شــایانی کند. از این رو شرکت فوالد 
مبارکــه اصفهان بــا مطالعۀ محیط 
رقابتــی پیرامون خــود، فرصتهای 
مناسب ســرمایه گذاری را شناسایی 
کــرده و بــا ارزیابی دقیــق فنی- 

اقتصادی آنها سعی در انتخاب بهترین 
فرصتها داشــته است. به عنوان مثال 
در این راستا در سال ۱۳۹6 از محل در 
آمد نقدی از شرکت های بورسی مبلغ 
۸۳۰۰ میلیارد ریال ســود برای فوالد 
مبارکه حاصل شد.مدیرعامل فوالد 
مبارکه ضمن برشــماری فعالیتهای 
تکنولوژیکی شــرکت گفت: پیشبرد 
طرح نظــام مدیریت خدمات فناوری 
اطالعات؛ انجام پروژۀ ارزیابی امنیتی 
و ارائۀ طرحهای امن سازی سرویس 
های فناوری اطالعات؛ ارتقای امنیت 
سرویسهای برون سازمانی در ناحیۀ 
Enterprise Edge؛ طراحی 
و پیاده سازی پروژۀ سیستم پرداخت 
الکترونیکی به رانندگان؛ آماده سازی 
مدارک الکترونیک اعتبار اســنادی 
فروش جهت ارسال به بانک؛ طراحی 
و پیاده سازی سیستم بودجۀ سرمایه 
گــذاری و طراحی، پیاده ســازی و 
اجرای سیستم مدیریت توزین )ثبت 

بارنامه( برخی از این اقدامات است.
او با اشاره به شرایط آبی کشور، به 
تشــریح اقدام های صورت گرفته در 
گروه فوالد مبارکه به منظور کاهش 
مصرف آب و بهینه سازی مصرف آن 
پرداخت و گفت: در حال حاضر شرکت 
فــوالد مبارکه بــه ازای هر تن تولید 
فوالد، ۳.۳  مترمکعب آب مصرف می 
کند که بخش عمدۀ آب مصرفی خود 
را از طریــق بازچرخانی آب در چرخۀ 
مصرف به دست می آورد.گفتنی است 
در این مجمع ســازمان حسابرسی به 
عنوان حسابرس مســتقل و بازرس 
قانونــی و روزنامه هــای اطالعات و 
دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های 
کثیراالنتشــار سال ۹۷ انتخاب شدند 
و زمان پرداخت ســود ســهامداران 
حقیقــی نیــز از ۱5 مردادماه ســال 
جاری از طریق شــعب بانک تجارت 
در سراســر کشــور اعالم شد. ضمن 
ایــن که با توجه بــه اولویت پرداخت 
سود ســهام به ســهامداران محترم 
حقیقی، مقرر گردید سود ایشان از ۱5 
مرداد ماه از طریق شعب بانک تجارت 

سراسر کشور پرداخت گردد . 

در مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت فوالد مبارکه مطرح شد:  

سال ۱۳۹۶ درخشان ترین سال مالی شرکت فوالد مبارکه به لحاظ تولید و سودآوری 

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
۳۶۶۳7500
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دومین محموله  هزار تنی ریل، آماده تحویل به راه آهن 

کسب رتبه برتر ذوب آهن اصفهان در مسئولیت اجتماعی

معاون  بازاریابی و فورش ذوب آهن از ســاخت 
و آماده ســازی یک هزار تــن ریل U33 در قالب 
قرارداد 4۰ هزار تنی با شــرکت راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران خبر داد.
احسان دشتیانه با اشاره به انعقاد قرارداد راه   آهن 
جمهوری اسالمی ایران با شرکت ذوب آهن برای 
تولید 4۰ هزار تن ریل U33 در ســال ۹5 اظهار 
داشــت: چندی پیش اولیــن محموله ریل ملی به 
میزان 5۰۰تن تحویل راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران شــد. وی ادامه داد: به تازگی نیز یک هزار تن 
ریل U33 دیگر در قالب قرارداد ســاخت 4۰ هزار 
تن ریل U33 بــرای راه آهن تولید و آماده حمل 

شده است.
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن ادامه داد: به 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران هم اعالم 
کرده ایم هر زمان آمادگی داشت، امکان بارگیری 

این ریل ها وجود دارد.
دشــتیانه با بیان اینکه ســرعت تولید ریل در 
ذوب آهن مناسب شده و به سطح مورد نظر رسیده 
است، گفت: در تولید اخیر ریل، ۹۸ درصد محصول 
تولیــدی در مرتبه اول باالترین اســتاندارد را اخذ 
کرد و از نظــر کیفیت در باالترین وضعیت ممکن 
قرار گرفت.  معــاون بازاریابی ذوب آهن ادامه داد: 
محموله اول ریل ملی، حداقل اشــکال را داشــت 
و تقریباً در دو درصد محموله اصالح دوم داشــتیم 
و در تولید اول، ۹۸ درصد محصول، استانداردهای 
الزم را کسب کرد . وی اضافه کرد: ما بابت بارگیری 
ریل تولیدشده به شرکت راه آهن اعالم کرده ایم که 
آماده بارگیری هستیم و راه آهن واگن های خود را 

ارسال کند.
* وعــده وزارت راه برای اصالح رقم 

ریالی قرارداد 40 هزار تنی ریل راه آهن
معــاون بازاریابی و فــروش ذوب آهن درباره 
قرارداد 4۰ هزار تنی تولید ریل U۳۳ برای شرکت 
راه آهن گفت:  این قرارداد مربوط به سال ۱۳۹5 بود 
و قیمت ها نســبت به هزینه هــای آن زمان منعقد 
شــد، قرارداد ابتدا ارزی بود، اما به دلیل آنکه بانک 
مرکزی اعالم کرد نمی توانــد برای قرارداد ارزی 
ضمانت نامه صادر کند، مجبور شــدیم این قرارداد 
را بــا نرخ های آن زمان به ریال تبدیل کنیم و امروز 
بــا قیمت ارز قانونی کشــور، این محصول قیمت 
بیشــتری دارد.  دشتیانه اظهار داشت: البته وزارت 
راه و شهرسازی قول مساعد داده است رقم قرارداد 

4۰ هزار تنی با راه آهن را اصالح کند. ژ
* وزارت راه مدعــی اســت بــرای 
خرید ریل UIC60 از تولیدکننده داخل 

ترک تشریفات الزم است

وی همچنیــن دربــاره امــکان تولیــد ریل 
UIC6۰ در ذوب آهن )که بیشــتر مورد اســتفاد 
کشــور اســت( بیان کرد: تولید ریل UIC6۰ نیز 
یکی از ضروریات کشــور است و شرکت ذوب آهن 
برای تولید این ریل هیچ مشکلی ندارد و به راحتی 
 UIC60 به تولید U33 می تــوان از تولید ریل
شــیفت کرد.  معاون بازاریابی ذوب آهن ادامه داد: 
سال گذشته درخواســتی از سوی شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل بابت تولید ریل 
UIC60 در ذوب آهن مطرح شد، ما پاسخ دادیم 
که امــکان تولید UIC60 را داریم اما پس از آن 
این درخواست شرکت ساخت در فرایندهای قانونی 
و اداری قــرار گرفت و ما دیگــر تقاضایی دریافت 
نکردیم. دشــتیانه اظهار داشت: آقایان می گویند 
برای خرید ریل UIC60 از ما باید ترک تشریفات 
انجــام دهند، در حالی که وقتی محصولی در داخل 
فقط یک تولیدکننده داشته باشد، برگزاری مناقصه 
و تشــریفات معنا پیدا نمی کنــد، قطعا تولیدکننده 
داخلی نباید در مقابل تولیدکننده خارجی قرار گیرد. 
معاون بازاریابــی و فروش ذوب آهن ادامه داد: 
ترک تشــریفات قانونی زمانی معنــا می یابد که 
بخواهیم بین همــه تولیدکنندگان داخلی یا همه 
تولیدکنندگان خارجی مناقصه برگزار کنیم؛ قانون 
حمایــت از تولید داخل تصریح دارد که هر کاالیی 
که در داخل تولید می شود دیگر دلیلی بر واردات آن 
نیســت و ترک تشریفات مفهومی ندارد، اما آقایان 

در شرکت ساخت پیگیر ترک تشریفات هستند.
وی ادامــه داد: ما از ســازمان برنامه و بودجه و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت می خواهیم که این 
مسأله قانونی وزارت راه و شهرسازی را حل کنند و 

مجوز خرید ریل از ذوب آهن را صادر کنند. 
* حمایت از حمل و نقل ریلی

دشتیانه با تأکید بر اینکه ذوب آهن بارهای خود 
را از طریــق حمل و نقل ریلــی جابه جا و از حمل و 
نقل ریلی حمایت می کند، گفت : حمل و نقل ریلی 
به این دلیل نســبت به جاده ای باصرفه تر است که 
در پرداخت هزینه ها فرصتی داده می شــود ضمن 
آنکه به عنــوان حمل و نقل ایمن و پاک  باید مورد 
حمایت باشــد.معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن 
اظهار داشت: راه آهن بابت طلبی که از ما برای حمل 
بارهایمان دارد، آن را به عنوان پیش پرداخت درنظر 
می گیرد و طلب خود را حدود صد میلیارد تومان از ما 
درخواست می کند  ؛ البته ذوب آهن  به شرکت های 
ریلی هم بابت حمل بار بدهکار اســت اما معتقدیم 
که حمل و نقل کشــور باید به ســمت حمل و نقل 
ریلی ســوق یابد و قطعاً توســعه ریل جزو اهداف 

اصلی کشور است. 

خیز اپل برای فروش ۸0 میلیون گوشی

خشکی زاینده رود هویت اصفهان را خدشه دار کرده است

پیش بینی ها حاکی از آن است که شرکت اپل درآمد بسیار هنگفتی 
از فروش و عرضه گوشی های جدید آیفون ۲۰۱۸ به جیب خواهد زد.

طبــق اخبار قبلــی می دانیم که در نیمه دوم ســال جاری ۲۰۱۸ 
میالدی باید منتظر معرفی و رونمایی اپل از ســه گوشی جدید باشیم 
که قرار است بعنوان جایگزین های آیفون ۱۰ کنونی وارد بازار شوند.  
اپــل آیفون هــای ۲۰۱۸ را در دو نســخه 5.۸ و 6.5 اینچی با صفحه 
نمایش اولد و یک نســخه ارزان  قیمت تر 6.۱ اینچی با نمایشــگر ال 

سی دی معرفی و روانه بازار خواهد کرد.
از آنجایی که اپل در فروش و کســب درآمد از گوشــی آیفون ۱۰ 
)ایکس( که آن را در ماه سپتامبر سال گذشته ۲۰۱۷ میالدی رونمایی 
کرد، عملکرد چندان موفقیت آمیزی از خود به نمایش نگذاشت، حاال 
جدیدتریــن پیش بینی های صورت گرفته نشــان می دهد که اپل 

شــاهد یک رشد قابل مالحظه در میزان فروش و عرضه محصوالت 
جدیدش خواهد بود به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران برآورد کرده 
اند اپل در اواخر سال ۲۰۱۸ و اوایل سال آینده ۲۰۱۹ میالدی فروش 
بســیار خوبی را از عرضه نسل جدید آیفون های ۲۰۱۸ تجربه کرده و 
درآمد هنگفت و کالنی را به جیب خواهد زد.این تحلیلگران همچنین 
برآورد کرده اند که اپل رکورد فروش محصوالتش را در ادامه ســال 
۲۰۱۸ پس از معرفی ســه مدل گوشــی جدید آیفون در ماه سپتامبر 

سال جاری خواهد زد.
 Guggenheim این پیش بینی ها که از سوی موسسه مالی
Partners منتشر و اعالم شده است به وضوح نشان می دهد که 
درآمــد غول تکنولوژی اپل به طور قابل مالحظه ای از 5۲.4 میلیارد 

دالر به 5۲.۹ میلیارد دالر افزایش پیدا خواهد کرد.
پیشتر نیز گزارش هایی مبنی بر افزایش دو برابری درآمد فروشگاه 
اپ اســتور اپل در مقایسه با رقیب خود، پلی استور گوگل منتشر شده 
بود که همگی نشان می دهند اپل به شدت در مسیر ثروتمندتر شدن 

در حال حرکت و پیشروی است.
طبق گزارش های پایگاه خبری  Nikkei، به نظر می رســد که 
شرکت آمریکایی اپل تصمیم گرفته است که امسال پیش بینی حدود 
۸۰ میلیون دســتگاه آیفون را رقم بزند، این در حالیســت که ســال 
گذشــته، اپل انتظار داشــت فروش آیفون ۱۰ که از آن بعنوان یک 
سورپرایز و محصول شگفت انگیز یاد کرده بود، به بیش از ۱۰۰ میلیون 
دســتگاه برسد. این در حالی بود که فروش آیفون ۱۰ تنها توانست به 
۷۷ میلیون دســتگاه برســد و این برای اپل موجب شرمندگی بود که 
نتوانســته است مطابق برآوردهای خود پیش رود و محصول جدید و 

منحصر بفرد خود را به فروش برساند.

 استادیار دانشگاه هنر اصفهان 
گفت: تخریب خانه های تاریخی و 
خشکی رودخانه زاینده رود هویت 
و اصالت شهر اصفهان را خدشه دار 

کرد.
بهنــام پدرام در گفــت و گو با 
خبرنگار جام جم اظهارکرد: آنچه 
کــه تحت عنوان هویت شــهر از 
آن یاد می شــود، بر پایه سه مؤلفه 
طبیعی، مصنوعی و انســانی است 
و این مؤلفه ها در دو کلیت کالبدی 

و فراکالبــدی قــرار می گیــرد.وی از جمله 
نشانه های اصلی مولفه های طبیعی را وجود 
کوه، رودخانه و ســایر مواردی که در طبیعت 
وجود دارد، دانســت و افزود: وقتی صحبت از 
نگرانی افراد در خصوص هویت شهر اصفهان 
می شــود، منظور خشکی زاینده رود است که 
اصالت و هویت شهر را خدشه دار کرده است.

اســتادیار دانشگاه هنر اصفهان تصریح کرد: 
مولفه هــای مصنوعی هویت هر شــهر در 
بناهای ارزشمند تاریخی، خیابان ها، جاده ها 
و هر آن چیزی که توســط انسان ها ساخته و 
به طبیعت شــهر اضافه شده است، خالصه 
می شود؛ از سوی دیگر مؤلفه ای تحت عنوان 
"مؤلفه انسانی" وجود دارد که نقش مهمی در 

بحث فراکالبدی شهرها دارد.
پدرام بــا بیان اینکه آنچــه تحت عنوان 
هویت شــهر از آن یاد می شود صرفًا اجزای 
مــادی که در طبیعت یک شــهر وجود دارد، 

نیســت، تصریــح کرد: بــه جز ایــن موارد 
بخش هایــی فراتر از اجزای مادی وجود دارد 
که یکی از مهمترین آنها خلق خاطره اســت، 
خلق خاطره شــهری زمانی شکل می گیرد 
که انســان نقش خود را به عنوان تاریخ ســاز 
در شــهر اجرا کند، این مهم ســبب می شود 
بسیاری از وقایع تلخ و شیرین در شهر خاطره 

انگیز شود و برای افراد به یاد بماند.
وی با اشــاره به تاثیــر فرهنگ بر هویت 
شــهر، گفت: مؤلفه انســانی همان فرهنگ 
اســت که باعث خلق حادثه هــا و خاطره ها 
می شــود و قطعا فرهنگ ارتباط مســتقیمی 
با هویت شــهری دارد، زیــرا خالق فرهنگ، 
خوِد انسان اســت و این فرهنگ را با طبیعت 
شــهری ترکیب می کند تا هویت را پایدارتر 
سازد.اســتادیار دانشــگاه هنــر اصفهان در 
ارزیابی خود از هویت شــهر اصفهان، گفت: 
شهر اصفهان غنی ترین هویت های شهری 
را دارا بــوده، امــا  نمی گویم اکنون نیز دارای 

این هویت ها است، زیرا در حال 
حاضر دو صدمه بزرگ به آن وارد 
شده است، یکی تخریب عمدی 
و روز افزون خانه های تاریخی در 
بافت های تاریخی شهر اصفهان 
و دیگری خشــکاندن رودخانه 
زاینده رود به عنوان هویت مادِر 
شهر اصفهان که متأسفانه اتفاق 
افتاد و ادامه یافت.پدرام به نقش 
جغرافیا در هویت شــهرها اشاره 
و اظهارکرد: این کالنشــهر در 
دامنه کوه صفه قرار گرفته و از سمت شمال و 
جنوب رودخانه شکل گرفته و گسترش یافته، 
بنابراین مســایل جغرافیایی در شکل گیری 
شــهر اصفهان نقش بســزایی داشته است.

وی گفت: مردم شــهر اصفهان باید بخواهند 
هویت شــهر را پایدار نگه  دارند، در این راستا 
آگاهــی در خصوص اهمیت هویت و اصالت 
شــهر اصفهان باید برای همه اقشار جامعه نه 
تنها قشــر تحصیلکرده دانشگاهی به وجود 
آید، زیرا هر چه بیشــتر از تخریب بافت های 
تاریخی شهر جلوگیری کنیم، بر بقای هویت 
شــهر صحه گذاشته ایم.اســتادیار دانشگاه 
هنر اصفهان بــا تاکید بر اهمیت احیاء زاینده 
رود، اظهارکــرد: به هر ســمت برویم و از هر 
منظری نــگاه کنیم، باید زاینده رود به عنوان 
یک نشانه و عامل شکل گیری هویت شهری 
اصفهان احیاء شــود تا به دوام این شهر باور 

داشته باشیم.

دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، میزبان نشســت دبیران 
مجامع تخصصی کانون های فرهنگی وزارت بهداشــت شد.

در نشســت شــورای مرکزی مجمع تخصصــی هنرهای 
نمایشــی کانون های فرهنگی دانشــگاه های علوم پزشــکی 
اعضای شــورا بر لزوم برگزاری جشــنواره غیرحضوری برای 

اعضا و دانشــجویان زیر مجموعه ایــن مجمع تاکید کردند.در 
این نشســت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به عنوان میزبان 
برگزاری نشست دبیران مجامع تخصصی کانون های فرهنگی 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشخص شد.
 این نشســت در روزهای ۲۷تا ۳۰ مــرداد ماه برگزار خواهد 

شــد. هــدف از برگزاری نشســت دبیران مجامــع تخصصی 
کانون های فرهنگی وزارت بهداشــت، توانمندســازی بیشتر 
دبیــران کانون های فرهنگــی و همچنین فعاالن این کانون ها 
و افزایــش تعامل میان کانون های فرهنگی و ســتاد وزارتخانه 

است.

دامپروری ایران می تواند از مزایای صادراتی 
در بازارهای جهانی  باشد 

رییــس اتــاق بازرگانــی 
صنعــت  گفــت:  اصفهــان 
دامپــروری می توانــد یکی از 
مزیت های قابل توجه صادراتی 
ایران در بازارهای جهانی  باشد. 
سید عبدالوهاب سهل آبادی 
به همراه هیات رییسه کمیسیون 
بازرگانی  اتــاق  تشــکل های 
اصفهــان در حاشــیه بازدید از 
شرکت کشــت و دامداری فکا 
اصفهــان تصریــح کرد:باید از 
مزیت های تولیــدی داخل در 
بازارهای خارجی نهایت استفاده 
را ببریم و صنعــت دامپروری با 
توجه به پیشــینه اش  در ایران 
مــی تواند یکــی از مزیت های 

صادراتی و تولیدی ایران باشد.
وی تاکیــد کرد:ایــران در 
برخی از رشته های صنعتی نمی 
تواند با کشورهای پیشرو رقابت 
نزدیکی داشــته باشــد ولی در 
صنعت دامپروری و کشــاورزی 

توانایی رقابت دارد. 
کرد:افزایش  تصریــح  وی 
نــرخ دالر نمی تواند صادرات را 

یکباره افزایش دهد بلکه باعث 
برهم ریختن بازار و بی ثباتی می 
شــود.   جمشید جلیل نژاد  مدیر 
شرکت کشــت و دامداری فکا 
اصفهان در این دیدار گفت: این 
شرکت از ســال ۱۳5۷ فعالیت 
خــود را در ۷۰۰ هکتــار  آغاز و 
امــروز با ۱۰ هزار  راس دام یکی 
از بزرگترین تولیدکنندگان شیر 

کشور به شمار می آید.
وی متوســط تولیــد روزانه 
شــیر در این مجتمع را  ۱6۰ تن 

و ســاالنه 6۰ هزار تن برشمرد 
و گفــت: ۲۱۰ نفر بــه صورت 
مســتقیم در این واحد تولیدی 
فعالیت می کنند و توســعه این 
مجموعه بــه دلیل کمبود منابع 
آبی و حمل و نقــل مواد غذایی 
در اســتان اصفهــان متوقــف 
مانــده اســت .وی تولید جنین 
آزمایشــگاهی  و تولیــد جنین  
بیوتکنولوژیک از گاوهای مرده 
را یکــی از تولیــدات مهم این 
شرکت برشــمرد و گفت:تولید 

گوساله های حاصل از تخمک و 
فروش ساالنه ۸۰۰ راس تلیسه 
آبســتن از دیگر تولیــدات این 

شرکت است .
وی تاکیــد کرد:صــادرات 
جنین و گوســاله این شــرکت 
به کشــورهای آســیای میانه 
،افغانســتان ،عراق و عمان آغاز 

شده است .
جلیــل نــژاد خاطر نشــان 
کــرد:روزگاری برای راه اندازی 
گاوداری در ایران از هلند جنین 
گاو وارد می شد ولی امروز  ایران  
به عنوان صادرکننده جنین گاو 

شناخته می شود.
وی  کمبود مواد غذایی برای 
خــوراک دام ،افزایــش هزینه 
حمــل و نقل ،کمبود منابع آبی و 
کم توجهی به تحقیق و توســعه 
را از چالــش های این شــرکت 
تولیدی برشــمرد و گفت:هزینه 
هــای تحقیق و توســعه باید به 
صورت هزینه سرمایه ای دیده 
شــود تا تولیــدات جدیدی را به 

بازار عرضه کند.

فقط از یک چهارم پساب کشور استفاده 
می شود

تالش برای ایجاد ۱۵۰ هزار شغل 
روستایی

وزیر نیرو با بیــان اینکه 4 میلیارد و 
۳۰۰ میلیون متر مکعب پساب در کشور 
تولید می شــود گفت: متاســفانه تنها از 
یک چهارم این میزان استفاده می شود.

رضا اردکانیان در آیین بهره برداری 
از شبکه و تصفیه خانه فاضالب اردکان 
با اشــاره به میزان تولید پســاب در کشور اظهار کرد: چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر 
مکعب پســاب در کشور تولید می شــود اما تنها یک چهارم این میزان تصفیه و مورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۳۰ قرارداد بیع متقابل با بخش خصوصی در وزارت نیرو 
امضا شده است، گفت: تاکنون ۱۱ مورد از این پروژه ها به بهره برداری رسیده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه کشور ما کشور کم آبی است و ما باید با این کم آبی سازگار 
شــویم گفت: اما در عین کم آبی و مشــکالتی  که در تامین آب شرب داریم، موضوع 
روشــن و قطعی آن است که مطمئن ترین منبع آب در کشور پساب است و باید از آن 

به خوبی استفاده کنیم.
اردکانیان اضافه کرد: خوشبختانه اخیرا صنعت ما به درستی این موضوع را متوجه 
شــده که هر نوع سرمایه گذاری در این حوزه )تصفیه پساب(، سرمایه گذاری مطمئن 

و با تضمینی است.
وزیر نیرو نیاز آب شــرب کشــور را حدود هفت و نیم میلیارد متر مکعب آب اعالم 
کرد و گفت: از این میزان، حدود چهار و نیم میلیارد متر مکعب پســاب تولید می شود 
که باید آن را جمع آوری کنیم در غیر این صورت این پســاب به محیط زیست ضربه 

می زند و امکان بهره مندی از آن را هم از دست می دهیم.
اردکانیان خاطرنشــان کــرد: از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب پســاب 
هم اکنون حدود یک میلیارد متر مکعب آن مورد اســتفاده قرار می گیرد و این اصال 
مناســب نیســت و باید بتوانیم هرچه سریع تر در این زمینه وضعیت استفاده از پساب 

را بهتر کنیم.
وی با تاکید بر اینکه زمینه حضور بخش خصوصی را به صورت کامل در این عرصه 
فراهم کرده و می کنیم، گفت: با مشــارکت بخش خصوصی بخش عظیمی از آب را 

می توانیم مجددا در چرخه قرار دهیم.

ذوب آهــن اصفهــان موفق شــد در دومین 
همایــش مســئولیت اجتماعــی بنــگاه های 
اقتصــادی کشــور ، رتبه برنز در حوزه زیســت 

محیطی را کسب نماید . 
 ایــن جایزه در حضور دکتر آخوندي وزیر راه و 
شهرسازي ، تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي و تنی چند از مدیران سازمان ها و شرکت 
های بزرگ کشور به دکتر احسان دشتیانه معاون 
بازاریابي و فروش شــرکت اهدا ء شــد.دومین 
همایش جایزه مســئولیت اجتماعي بنگاه هاي 
اقتصــادي ایران در ســالن همایــش هاي بین 
المللي صدا و ســیماي تهران ۲ مرداد ماه برگزار 
گردید .این جایزه بر اساس ارزیابی صورت گرفته 
از سوی موسسه هم آورد با حضور ارزیاب موسسه 
مذکور در شــرکت و انجام ممیزی های مختلف 
به ذوب آهن تعلق گرفت .دکتر احســان دشتیانه 
معاون بازاریابي و فروش شرکت پس از دریافت 
این جایزه از دست وزیر راه و شهرسازي در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: مسئولیت اجتماعي شرکت ها 
بسیار وسیع و گسترده است و تالش براي اجرای 
این مهم باعث ارتقاء موقعیت شــرکت مي شود 
وپاسخگویی شرکت مختص سهامداران نیست 
بلکــه در مقابل کارمندان ، منطقه و جامعه و حتي 

محیط زیست نیز مسئول مي باشند .
وي اخــالق مدار بودن را الزمه مســئولیت 
اجتماعي شــرکت ها دانست و یادآور شد : پایبند 
بودن به اخالقیات، رســالت شرکت ها مي باشد 
.در واقع شــرکت هاي اخالق مدار در قلب مردم 
جاي دارند . لذا توجه به مسئولیت اجتماعی نوعي 
برندسازي مي باشد و سرمایه گذاري براي آینده 

محسوب می شود .
معــاون بازاریابــي و فروش شــرکت گفت: 
ســرمایه گذاري درفعالیتهــاي اجتماعي باعث 
پایداري صنعت و درآمدزایي مي شودو همچنین 
روحیــه کارکنان و بهــره وري را نیز افزایش مي 
دهــد و تجربیات جهاني نشــان داده اســت که 
شــرکت هایي که در این حیطــه عملکرد مثبتي 
داشــته اند بیشتر مقبولیت داشــته و از برندهاي 
خوب محســوب مي شــوند . وي خاطرنشــان 
ســاخت: ذوب آهن اصفهان نیز با اقدامات موثر 
همواره سعي کرده این مسئولیت را به نحو احسن 
به انجام رساند.شــایان ذکر است که ذوب آهن 
اصفهان رتبه برنز حوزه زیست محیطي با عنوان 
روش هاي خالقانه و بهینه ســازي اســتفاده از 
منابع و ارائــه راه کار جهت کاهش آب مصرفي 

را کسب کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رونمایی از سه برنامه دولت برای حفظ اشتغال 
در زمان تحریم گفت: در راســتای تثبیت اشتغال متناسب با تحریم، طرح اختصاص 
۳ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری در دولت مطرح اســت که با یارانه مزد کارگر را در 

کارگاه حفظ کنیم.
علــی ربیعی در همایش مدیران پســت بانــک در وزارت ارتباطات، اظهار کرد: 
هم اکنون ۳ بانک در حوزه تامین مالی خرد فعال شــده اند و ۲۰ کارشــناس به خارج 
رفته انــد و دوره دیده اند و ۱۰ هزار نیروی جهاد و فنی حرفه ای با هم درگیر همکاری 
هســتند.ربیعی گفت: از قبل گفته بودم که از اردیبهشت ماه امسال شیب اشتغال اوج 
می گیرد و اکنون تحقق این پیش بینی را می بینیم و  در قالب طرح اشتغال روستایی، 
4 هزار میلیارد تومان عقد قرارداد مصوب شــده اســت.ربیعی گفت: هنوز در تعدادی 
از اســتان ها از جمله چهارمحال بختیاری و سیســتان و بلوچستان نرخ بیکاری باال 
اســت که باید بیشــتر کار فرهنگی کنیم و به مردم بگوییم که چیزی که می گیریم 
نرخ نگهداری پول اســت.وی گفت: باید در حوزه صادرات و کمک به شــرکت های 
صادراتی کار بیشــتری کنیم. در رســته هایی مانند ICT امکان افزایش اشتغال به 
شــدت وجود دارد. در زیرســاخت خوب عمل کرده ایم اما ایجاد شغل در زیرساخت  
۳۰ درصد است و باید بیشتر روی محتوا کار کنیم.ربیعی همچنین خطاب به مدیران 
پست بانک با تاکید بر اینکه تحت فشار سیاسی وام ندهید، گفت: امسال سال مهمی 
برای ایران و فرزندان ایران اســت، امســال می خواهیم ۱۲۰ هزار شغل و حتی شاید 
۱5۰ هزار شــغل در روستاها ایجاد کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری 
عملیات مرصاد گفت: بنا بر اخبار ۱۰۰ نفر از 4۰۰ نفری که اخیراً جذب سرویس های 
اطالعاتی آمریکا شــده اند از منافقان هستند که وقتی نام منافقان می آید یاد مرصاد 
می افتــم که چگونه با توهم از مهران تا تهران را هدفگذاری کرده بودند و اکنون این 

توهم را به مسئوالن آمریکایی هم منتقل کردند.
ربیعی با بیان اینکه سیاســت های اشــتغال را متناســب با تحریم ها هماهنگ 
کرده ایم، گفت: بر اســاس تحریم برای ســه گروه اشــتغالی مجزا برنامه چیده ایم؛ 
گروه های شــغلی متفاوت در اثر تحریم ها ممکن اســت آسیب ببینند، ریزش کارگر 

داشته باشند یا افزایش نداشته باشند.
وی با بیان اینکه سیاســت اول در ســال جاری تثبیت اشتغال است، ادامه داد: در 
حوزه هایی ازجمله صنایع پایین دســتی پتروشیمی، لباس، آی سی تی و گردشگری، 

اشتغال بیشتری خواهیم داشت و در حوزه ای مانند زعفران تحریم ها تأثیری ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مورد تامین اعتبار ۳ هزار میلیاردی بیمه 
بیکاری در دولت صحبت شده  اما این موضوع هنوز نهایی نشده است، این مبلغ قرار 

است طوری صرف شود که کارگر در همان کارگاه مشغول به کار بماند.
ربیعی برنامه دوم را توســعه اشتغال رســته ای عنوان کرد و گفت: مبلغ 64 هزار 
میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی شــده که صرف رســته هایی که کشــش 
اشــتغال دارند خواهد شد. ممکن است اشتغال صنعتی مانند خودرو پایین بیاید اما در 

صنعتی مثل ICT اشتغال افزایش می یابد.
وی گفت: مالحظات بازار کار به سمت توسعه اشتغال مبتنی بر رسته و استان های 
محروم پیش می رود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین پیشــنهاد ایجاد بانک 
دانش یا پایگاه دانشــی اشتغال روســتایی را مطرح کرد و از پست بانک خواست در 
مورد تســهیالت اشتغال روســتایی که هنوز 5۰ درصد آن پرداخت نشده تجدیدنظر 

کند و حتی منتظر مراجعه مردم به بانک برای دریافت وام نماند.
ربیعی گفت: وزارت ارتباطات ایجاد ۱۲۰ هزار شغل را تضمین خواهد کرد و طرح 
تکاپو نیز از ۱۱ اســتان به سایر استان ها تســری می یابد که از پول اشتغال سال ۹۷ 

می توانیم وام ها را ارزان قیمت تر کنیم.
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تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو   

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو   

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

هتل ۱۰۰ درصد دوستدار محیط زیست؛ رکوردی جدید 
در دبی

هتل های ســازگار با محیط زیســت در سراسر 
جهان از جزایر پلینزی فرانسه گرفته تا آلپ سوئیس 

در حال گسترش است. 
اما این تنها کشورهای غربی نیستند که پا به پای 
آخرین تکنولوژی های روز دنیا برای داشتن محیط 
زیســت پاک تر گام بر می دارند، بلکه کشــورهای 
خاورمیانه نظیر امارات امروزه به عنوان رقیب جدی 
برای سایر کشورها در این زمینه شناخته می شوند. 
دبی یکی از شهرهایی است که در حال حاضر اقدام 
به ساخت اولین هتل کامال سازگار با محیط زیست 
کرده است. دبی، شــهر پایدار، یکپارچه و دوستدار 
محیط زیست اقدام به ســاخت نخستین هتل دنیا 
بــا امکان تأمیــن ۱۰۰ درصدی انــرژی مورد نیاز 
توسط انرژی خورشــیدی کرده و توانسته حمایت 
عده زیادی از دوســتداران محیط زیست را به دست 

بیاورد.
جزئیات هر ۱4۳ اتاق این هتل به نحوی طراحی 
شده که در تمامی سطوح پایداری محیط زیستی خود 
را حفظ می کند؛ بدین معنا که تمامی امورات داخلی 
  Eco-friendly هتل به شــیوه ۱۰۰ درصــد
انجام می شود. به عنوان مثال تمام زباله های ایجاد 
شــده در هتل کامال بازیافت و دوباره مورد استفاده 
قرار می گیرد. همچنین برای رفت و آمد و جابه جایی 
مسافران این هتل در سطح شهر، یک اتوبوس شاتل 
)رفت و برگشتی( خورشیدی نیز در نظر گرفته شده 
است. نکته جالب دیگر اینکه به منظور تامین غذای 
مهمانان، کافه و رستوران های هتل، مواد مورد نیاز 
خود را از باغ های آلی )ارگانیک( به دست می آورند 

و به این ترتیب از ورود هر نوع ماده ای که به محیط 
زیست آسیب برساند جلوگیری می شود.  

 حــال باید بدانید که ســاخت این هتل تنها گام 
دبی در راســتای دســتیابی به عنــوان پایدارترین 
شــهر زیســت محیطی نیســت. دبی با همکاری 
بزرگترین گروه هتلداری جهان )IHG(  و شرکت 
Diamond Developer قصــد دارد تا از 
تجربیات مهمانپذیری 6۲ هتل سراســر جهان در 
انجام این پروژه بهره مند شــود.  پاســکال گووین 
افســر ارشــد بخش بین المللی )IHG( با اظهار 
امیدواری درباره حضور مسافران مختلف با سالیق 
متنوع پس از اتمام ایــن هتل اعالم کرد که انتظار 
می رود افراد عالقمند به کســب تحربیات جدید و 
دوستداران محیط زیســت از این هتل استقبال به 

عمل آورند.
الزم به ذکر اســت که ساخت این هتل تنها گام 
دبی در راستای دست یابی به عنوان پایدارترین شهر 
محیط زیستی نیست. این کشور همچنین اقدام به 
ایجاد شهر دوستدار محیط زیست با ظرفیت  ۳۰۰۰ 
ساکن کرده است که پس از تکمیل، اولین شهری در 
دبی خواهد بود که با استفاده کامل از انرژی خالص 
خورشــیدی اداره می شود. مرحله اول طرح توسعه 
این شهر که به آن عنوان "شادترین شهر دبی" نیز 
نســبت داده شده به پایان رســیده و هم اکنون در 
مرحله ساختمان سازی است. کاشت ۱۰ هزار اصله 
درخت و تأمین  ۱۰ مگاوات ساعت برق خورشیدی 
عاملی اســت که سبب می شود ســاکنان این شهر 
هرگز آلودگی و تاریکی را تجربه نکنند.طراحان این 
شهر به منظور جذب هر چه بیشتر بازدیدکنندگان، 
در سرتاســر نقاط شهر ایســتگاه های شارژ وسایل 
نقلیــه الکتریکــی و همچنین مراکــز تفریحی و 
ســرگرمی همچون ســوارکاری تعبیــه کرده اند. 
 Diamond فارس ســعید، مدیرعامل شرکت
Developer با اشــاره به ایجاد محیطی سالم، 
جامعه ای با ثبات و زندگــی مقرون به صرفه برای 
بیش از ۳۰۰ خانواده اعالم کرد فاز دوم این شــهر  
با ســاختن هتل Indigo آغاز می شود و به سوی 

زندگی پایدار پیشرفت خواهد کرد.

ساخت تجهیزات تصویربرداری بدون
 مهندسی  معکوس

معــاون علمــی و فناوری 
آزمایشــگاه پیش بالینی گفت: 
ایــن آزمایشــگاه مجهــز به 
پیشــرفته ترین دســتگاه ها در 
حوزه تصویربرداری اســت که 

تمامی آنها ساخت ایران است.
احسان شریف معاون علمی 
و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
اشاره به اهمیت مطالعات پیش 
بالینی و تصویــر برداری اظهار 
کرد: تا امروز پروژه هایی توسط 

محققان در آزمایشــگاه با بهــره گیری از 
خدمات جدید و پیشــرفته انجام شده است 
بنابراین با وجود آزمایشــگاه پیش بالینی از 
این پــس محققان می توانند تحقیقات خود 

را با امکانات پیشرفته تری انجام دهند.
شــریف در ادامــه درباره اینکــه آیا از 
مهندســی معکوس در طراحی محصوالت 
این آزمایشــگاه استفاده شده گفت: تمامی 
این دســتگاه ها ساخت ایران بوده و از هیچ 

مهندســی معکوســی در آن 
استفاده نشده است و در صورت 
ســاخت دوباره می توانیم آن را 
بــا امکانات هرچــه بهتر ارائه 
دهیم و در صدد هســتیم این 

محصوالت را ارتقا دهیم .
معــاون علمــی و فناوری 
آزمایشــگاه پیــش بالینی با 
اشاره به فعالیت های ترویجی 
و آموزشــی آزمایشــگاه پیش 
بالینی گفت: در راســتای این 
مسئله کارگاه های گوناگونی 
برگــزار می شــود ازجمله ایــن رویدادها 
 می توان به کارگاه فشــرده تصویربرداری

)All in one( اشــاره کرد که سه شنبه 
آخر هر ماه برگزار می شود

آیا سرگیجه پس از برخاستن عالمت هشدار دهنده ای است؟
افراد میانســالی که پس از 
برخاستن احســاس سر گیجه 
می کنند ممکن اســت در خطر 
باالیی برای ابتال به زوال عقل 

در آینده قرار داشته باشند.
زمانــی که پــس از مدتی 
نشستن، قصد برخاستن داشته 
باشــیم به علت وجــود جاذبه، 
خــون در قســمت پایین بدن 
باقی می ماند و این اتفاق، افت 
شدید فشار شدید خون را برای 
لحظاتی سبب می شود. سیستم 
عصبــی بدن برای مقابله با این 
شرایط، ضربان قلب را افزایش 
و عــروق خونــی را منقبــض 
میکند. این مکانیزم در بعضی از 

افراد به درســتی عمل نمی کند 
و در نتیجه احســاس سرگیجه 

برایشان رخ می دهد.
به منظــور درک ارتباط بین 
آلزایمر و احساس سرگیجه پس 
از برخاستن، محققان دانشگاه 
جان هاپکینــز،  اطالعات ۱۱ 
هزار و ۷۰۹ شخص با میانگین 
سنی 54 ســال را به مدت ۲5 
ســال مورد بررسی قرار دادند. 
هیــچ یک از این افراد ســابقه 
ســکته مغزی و یــا قلبی را در 

ابتدای این پژوهش نداشتند.
طی این مــدت، همه افراد 
طی وقفه های 5 ســاله تحت 
نظر پژوهشگران قرار گرفتند. 

پــس از گذشــت ایــن مدت 
طوالنی، هزار و 6۸ نفر به زوال 
عقــل مبتال شــدند و ۸4۲ نفر 
نیز ســکته مغزی ایسکمیک را 
تجربه کردند؛  این نوع ســکته 
مغزی، زمانی اتفــاق می افتد 
که یک لخته خــون یا چربی، 
موجــب انســداد رگ و قطع 

جریان خون در مغز شود.
نتایــج کلی نشــان میداد 
افــراد مبتال به هیپوتانســیون 
ارتواســاتیک )کاهش فشــار 
خــون وضعیتــی( در خطر 54 
درصــدی ابتال بــه زوال عقل 
قــرار دارنــد. عــالوه براین، 
یافتــه ها حاکــی از آن بود که 

افــراد مبتال به کاهش فشــار 
خــون وضعیتــی در خطر دو 
برابری ابتال به ســکته مغزی 
ایســکمیک قرار دارنــد. بنا به 
گفته محققــان، این پژوهش 
دارای محدودیت های خاصی 

نیز بود.
به عنوان مثال، فشــار خون 
آرتواســتاتیک تنها در شــروع 
مطالعــه مورد آزمایــش قرار 
گرفت و این در حالی اســت که 
فشــار خون افــراد می تواند به 
طور چشــمگیری طی دهه ها 
تغییــر کنــد؛ به همیــن علت 
پژوهش های بیشــتری در این 

رابطه نیاز است.

دانش پیوند اعضا مانند چاه نفت است
رییس دانشــکده پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: کشورهای 
خارجی تکنولوژی و دانش پزشکی پیوند اعضا را در اختیار ایران نمی گذارند و باید 
با اتکا به دانش پزشکان و پژوهشگران ایرانی علم پیوند اعضا را بومی سازی کنیم. 
ســید محمدحسن امامی در حاشیه مراســم کلنگ زنی بیمارستان تخصصی 
و پژوهشــکده پیوند کوثر ســپاهان در گفت وگو با خبرنگار  جام جم با بیان اینکه 
بیمارســتان تخصصی و پژوهشکده پیوند کوثر سپاهان به واسطه متمرکز بودن و 
فعالیت در زمینه پیوند تمامی اعضای بدن، در ایران منحصر به فرد اســت، اظهار 
کرد: پیوند اعضا در ایران در بیمارســتان های متعدد به صورت پراکنده انجام می 
شــود اما بیمارستان متمرکزی که به صورت خاص تمامی جراحی های مربوط به 

پیوند اعضا را انجام دهد در کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه جراحی پیوند اعضا در بیمارستان تخصصی و پژوهشکده 
پیوند کوثر ســپاهان، عالوه بــر منحصر به فرد کردن این بیمارســتان، موجب 
هم افزایی علمی نیز می شــود، ادامه داد: در کشــور پژوهشکده پیوندی که بتواند 
از دانش روز دنیا برخوردار باشــد، در لبه مرز دانش حرکت و همچنین دانش تولید 

کند وجود ندارد. 
امامــی با تأکید بر اینکه نمی توان تکنولوژی و دانش پزشــکی و پیوند اعضا را 
از کشــورهای دیگر خریداری کرد، افزود: تکنولــوژی و دانش پیوند اعضا برای 
کشــورهای خارجی مانند چاه نفت اســت، آنها می توانند دانشــی را که به دست 
آورده اند به ســایر کشــورها ارائه دهند اما چگونگی به دست آوردن این دانش را 
انتقال نمی دهند و در اختیار ســایر کشورها نمی گذارند. در واقع پژوهشکده پیوند 
کوثر، چاه فناوری علم و دانش است که به فقرزدایی کمک کرده و موجب بخشیدن 
حیات دوباره به بسیاری از بیمارانی می شود که تا کنون به دلیل نداشتن تکنولوژی 

و علم قادر به درمان آن ها نبودیم. 
رییس دانشــکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر اینکه باید 
دانش فنی الزم در زمینه پیوند اعضا را خودمان به دست آوریم، ابراز امیدواری کرد: 
با تمهیدات اندیشیده شده و استفاده از دانشمندان داخل کشور و دانش آموخته هایی 
که در پژوهشکده های خارج از کشور از جمله امریکا، کانادا، آلمان و  بلژیک برای 
همکاری در این پژوهشــکده اعالم آمادگی کرده اند بتوانیم با اتکا به دانش خود و 
همچنین تعامل با کشــورهای خارجی و داد و ستد علمی و تکنولوژی با آن ها گام 

های موثری در جراحی پیوند عضو برداریم.
امامی با اشاره به کمک  دستگاه های مختلف از جمله وزارت بهداشت و درمان، 
فرمانداری و شــهرداری اصفهان برای ساخت بیمارستان تخصصی و پژوهشکده 
پیوند اعضا کوثر ســپاهان، گفت: شهرداری اصفهان از مبلغ هفت میلیارد تومانی 
که باید بابت صدو پروانه ســاخت و مجوزهای ســاخت این بیمارســتان دریافت 
می کرد، صرف نظر کرد، در اصل این کمک شــهرداری اصفهان به شــهروندان 
بود چراکه هدف از راه اندازی این بیمارســتان و پژوهشکده خدمت رسانی به مردم 
است و شــهرداری اصفهان هم به عنوان نماینده مردم در جهت خدمت رسانی به 

شهروندان گام برداشت.


