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ريل متروی اصفهان در 
ذوب آهن توليد مي شود

چه ميزان نمک برای سالمت 
قلب مضر است؟

یزدی زاده مدیرعامل شــرکت به عنوان 
یکــی از ســخنرانان ویژه آییــن افتتاحیه 
دهمین نمایشــگاه بین المللــي متالوژي ، 
فوالد و ریخته گري اصفهان ،  به تشــریح 
دستاوردها ، اهداف و برنامه هاي ذوب آهن 

پرداخت .وی تولید ریل ملي ...

نمک زیــاد یکی از عواملی اســت که 
خطــر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش 
می دهد. اما دقیقا چه مقدار نمک برای قلب 

مضر است؟
مصرف میزان زیاد سدیم، منجر به بروز 
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در مهر امسال 
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صفحه 2

صفحه 4

محققان دانشــکده پزشکی دانشگاه اســتنفورد به تازگی 
کشــف کرده اند که سرطان پوســت، معیاری برای تشخیص 

انواع دیگر سرطان  محسوب می شود.
یک بررســی جدید نشــان می دهد افرادی که عوارض نوع 
معمول ســرطان پوست را از خود بروز می دهند، با افزایش خطر 
ابتال به ســرطان های دیگر مواجه هســتند. بنابراین  سرطان 

پوست، ممکن اســت به ارزیابی خطر ابتال به سرطانهای دیگر 
کمک کند. در واقع سرطان پوست، یکی از شایع ترین سرطان ها 
است که خود انواع گوناگونی دارد و معمول ترین آن ها، سرطان 
ســلول پایه ای، نوعی تومور بدخیم است که بیش از ۸۰ درصد 
تومورهای پوســتی را شامل می شود و هر سال میلیون ها فرد در 

آمریکا با این...

فعاليت تاکسی های اينترنتی 
محدود می شود

جنگ اقتصادی دنيا، جنگ 
فوالد است
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فرا رسید ن عید سعید قربان را به مسلمانان جهان تبریک می گوییم

جشنواره ابر بازی های چوبی فرصتی برای 
سرگرمی در کنار آموزش

مهدی دواتگر - جشــنواره ابربازی های 
چوبی و ُجنــگ فیزیک در پارک ناژوان و با هدف 
نشــاط، سرگرمی و آموزش با حضور عموم مردم و 

خانواده ها برگزار شد.
این برنامه توســط خانه خالقیت وابســته به 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان و با هدف سرگرمی و نشاط در کنار آموزش 
های علمی برای کودکان و همچنین بزرگساالن 
اســت که نوع آموزش آن بسیار متفاوت می باشد 
و می توانــد ذهن افراد را با روش های نوین برای 

یادگیری و آموزش آماده کند. 
هاجر ابراهیمی مســئول خانه خالقیت و بازی 
های فکــری در خصوص این جشــنواره اظهار 
داشت: جشنواره ابر بازی های چوبی به همت خانه 
خالقیت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان در پارک نــاژوان برگزار می 
شــود که طراحی این جشنواره توسط یک تیم و به 

صورت شخصی انجام شده است.
وی ادامه داد: یکســری از این طراحی ها بومی 
سازی شــده و تمام مراحل مونتاژ و ساخت توسط 
این تیم انجام شده و ما نیز پارک ناژوان را برای این 
کار مناسب دانستیم بخاطر اینکه از لحاظ مخاطب 

و موقعیت مکانی برای اجرا بسیار مناسب بود.
مســئول خانه خالقیت و بــازی های فکری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: در این جشــنواره 15 سازه چوبی 
داریــم که هرکدام به یک بــازی اختصاص دارد 
و از رده   ســنی   3 تا میان ســالی می توانند از این 
ســازه ها استفاده کنند که هرکدام مخاطب خاص 

خودش را دارد و خوشبختانه با استقبال بی نظیری 
نیز مواجه شده است.

ابراهیمی در مورد نحوه اســتفاده از این ســازه 
ها توضیح داد: بازی ها مربوط می شــود به قدرت 
تخیل که هماهنگی قدرت چشــم ها، دست، پا و 
همچنین تمرکز را می طلبد که این موارد بیشــتر 
جنبه دقت و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد. به 
طور مثال یکی از این بازی ها تحت عنوان لنگرگاه 
اســت که مربوط به پرتاب حلقه می شــود و سن 

جوانان ومیان سال را در بر می گیرد.
وی ادمه داد: این برنامه از 25 مرداد ماه شــروع 
و تا 3۰ مرداد ادامه خواهد داشت که عالقه مندان 
به این برنامه می توانند در این تاریخ از ســاعت 1۸ 
الــی 22 به پارک ناژوان بیاینــد و از این بازی ها 

استفاده کنند.
ابراهیمی افزود: اســتقبال بسیار خوب بوده و با 
توجه به اینکه تبلیغات شهری گسترده ای نداشتیم 
و بیشــتر تبلیغات توسط صفحه های مجازی بود، 
جمعیــت خوبی به این مــکان آمدند و این برنامه 
برای عموم شــهروندان و تمام رده های سنی آزاد 
است و افراد و خانواده ها می توانند در این جشنواره 

شرکت کنند.
مریم خیری برگزار کننده بخش ُجنگ فیزیک 
این جشــنواره نیز اظهار داشــت: مدتی است که 
ُجنگ فیزیک در برنامه های شهرداری به صورت 
شــهری در اصفهان برگزار می شــود و هدف آن 

ترویج علم و به خصوص علم فیزیک است.
وی ادامه داد: آموزش غیر مستقیم همیشه تأثیر 
بیشــتری دارد و ما در این برنامه از طریق یکسری 

آزمایــش، بعضی از مفاهیم فیزیک را آموزش می 
دهیــم و به مردم می گوییم علم چیزی اســت که 
با آن زندگی می کنیم و با آن در ارتباط هســتیم و 
باید این علــم را یاد بگیریم و در مورد آن صحبت 
کنیم. ما بیشــتر تصمیم داریم بچه هایی را جذب 
کنیم که هنوز آموزش خاصی ندیدند و باید مهارت 
علمی یاد بگیرند اما به طور کلی مخاطبان ما عموم 

مردم هستند.
خیری در مورد آیتم های برنامه جنگ فیزیک 
بیان داشــت: ما 2 آیتم را برگزار کردیم که عنوان 
یکی از آن کف آتشین است که دست یک نفر را با 
آب و گاز آتش می زنیم اما دست آن نمی سوزد که 
دلیل آن این است که فرد مورد نظر قبل از آزمایش 
دســت هایش را می شوید و بخاطر اینکه ظرفیت 
گرمایی آب باال اســت نمی گذارد حرارت به دست 

منتقل بشود.
وی ادامه داد: آیتم دوم درمورد یک لیوان بود که 
با یک پارچه آب پوشــیده شده و داخل آن آب می 
ریختیــم اما برای مخاطب مبهم بود که آیا آب می 
تواند از پارچه گذر کند یا خیر و بعد می فهمیدند که 
آب وارد لیوان می شــود اما آن آب نمی توانست از 
لیوان خارج بشود که علت آن هم فشار هوا هست 
و آب موقعی می تواند از لیوان خارج بشــود که هوا 

درون لیوان باشد.
خیری در پایان گفت: مردم با دیدن این برنامه 
فهمیدند که علمی هم می شــود خوش گذراند و 
خوشبختانه استقبال خوبی هم شد و افراد توانستند 

از یک کار گروهی و علمی لذت ببرند.

کشف استعدادهای فرهنگی و هنری در جشنواره  نشاطستان«
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کشف استعدادهای فرهنگی و هنری 
در جشنواره »نشاطستان«

کمبود۱۲۰هزارمعلمدرمهرامسال

با شــرکت در جشنواره نشاطستان هم تفریح کنید، هم بخندید و هم استعدادهای 
فرهنگی و هنری خود را به نمایش بگذارید.

رییس هماهنگی امور مناطق ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری 
اصفهان در مورد برگزاری جشــنواره نشاطســتان اظهار داشت: جشنواره فرهنگی 
تفریحی تابســتان 97 با عنوان »نشاطستان« شامل جشن های خانوادگی، جشنواره 
بازی های تفریحی، مسابقات و همایش های ورزشی و برنامه های فرهنگی است که 
از ابتدای مردادماه و دهه کرامت در مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان آغاز شــده و تا 

دهه والیت ادامه خواهد داشت.
امیرحســین ستوده فر رونق بخشــی به فعالیت های فرهنگی تفریحی مناطق در 
فضای فراغتی تابستان، تقویت فضای شور و نشاط در شهر و شهروندان و معرفی بهتر 
فضاها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی مناطق به شهروندان را 

از جمله اهداف برگزاری جشنواره نشاطستان دانست.
وی افــزود: تمرکــز بر مباحث تفریحی، فراغتی و نشــاط شــهروندان، اجرای 
ویژه برنامه ها در بوســتان ها و فضاهای عمومــی در محالت مختلف و به خصوص 
محالت محروم و برگزاری برنامه های شــاد به صورت مویرگی از جمله ویژگی های 

جشنواره فرهنگی تفریحی نشاطستان است.
ســتوده فر به استفاده از ظرفیت محالت و گروه های مردمی در برگزاری جشنواره 
اشاره کرد و گفت: کشف ظرفیت های فرهنگی مناطق مختلف یکی از وظایف ادارات 

فرهنگی اجتماعی هر منطقه است. 
در 2 ســالی که از تشکیل این ادارات گذشته، در برنامه های مختلف استعدادهایی 
کشــف شده که از پتانســیل آنها در قالب مجری، خبرنگار افتخاری، گروه موسیقی، 
انتظامات و ... اســتفاده می شــود.رییس هماهنگی امور مناطق ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شهرداری افزود: اســتعدادیابی در مناطق را هدف و وظیفه اصلی 
ادارات فرهنگی اجتماعی در جشــنواره فرهنگی تفریحی نشاطستان قرار دادیم و در 
برخی مناطق، فرم هایی در اختیار شــهروندان قرار می گیرد تا بتوانند در زمینه مورد 
عالقه خود اعالم آمادگی کنند که باعث می شــود در آینده بانک اطالعاتی خوبی از 
این استعدادها در مناطق مختلف داشته باشیم. وی ارتقای کیفیت برنامه ها با استفاده 
از استعدادهای مختلف شهروندان، کشف پتانسیل های موجود در مناطق و برگزاری 
برنامه ها با هزینه کمتر و به صورت خودجوش را از جمله مزیت های این طرح دانست 
و اظهار داشت: دفاتر تخصصی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیز ما را 
در برگزاری جشنواره نشاطستان یاری می کنند.ستوده فر خاطرنشان کرد: با برگزاری 
برنامه های کودکانه در طول جشــنواره نشاطســتان به استقبال جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان می رویم که عالوه بر اطالع رســانی در مورد 
جزییات جشــنواره فیلم کودک، بلیط این جشــنواره بین شــهروندان و به خصوص 

کودکان و نوجوانان شرکت کننده در برنامه نشاطستان توزیع خواهد شد.

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده هاي کشــاورزي شهرداری اصفهان از 
افتتاح چهاردهمین بازار کوثــر تا پایان مرداد ماه  
خبر داد و گفت: این بازار که در بلوار شفق محدوده 
منطقــه 13 شــهرداری اصفهان واقع شــده،  به 
مناسبت عید سعید قربان به بهره برداری می رسد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، محمد مجیری با اشاره به اینکه عملیات 
اجرایی بازار روز کوثر 14 به پایان رســیده اســت، 
افزود: عملیات عمرانی بازار تکمیل و در حال حاضر 
تجهیز بازار در دســت اجرا اســت که تا عید سعید 
قربان تکمیل شده و به بهره برداري خواهد رسید. 
وي با اشاره به استقبال شهروندان از بازارهای 
روز کوثــر تصریح کرد: اکنون در مجموع 14 بازار 
روز کوثر در شهر اصفهان فعال و یک  بازار روز نیز 

در دست احداث است.  
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان تاکید کــرد: در این بازارها، 
شهرداری تمام مایحتاج عمومی و سبد کاالهای 
مورد نیاز خانواده هــا را با 1۰ تا 4۰ درصد تخفیف 
نســبت به دیگر فروشــگاه های موجود در شهر 

عرضه می کند. 

وی بــا بیان این که بازار روز کوثر 14 در فضایی 
با عرصه 277۰ مترمربع و مساحت 47۰۰ مترمربع  
اجرایی شــده است، افزود: در طبقه زیرین این بازار 
پارکینگی به مســاحت 27۰۰ متر مربع نیز پیش 

بینی و ساخته شده است.
مجیري اظهار داشــت: بازارهــای روز کوثر به 
منظور تامین رفاه شهروندان راه اندازی شده از این 
رو اقالم و کاالهای این نوع بازارها با کیفیت و قیمت 

مناسب عرضه می شود. 
وي تنوع کاال، کاهش قیمت، حذف واسطه های 
غیرضروری، کمک در بهبود ترافیک شــهری و 
کاهش ســفرهای درون شــهری، تثبیت قیمت 
کاال در مناطــق مختلف شــهری و ... را از مزایای 
فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان عنوان کرد 
و افزود: هدف از تشکیل بازارهای روز کوثر حمایت 

از تولیدکنندگان داخلی است. 
مدیر عامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل 
شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: مردم به برند 
شــهرداری اطمینان دارند و شــهرداری به عنوان 
دســتگاه خدمت رســان باید اطمینان مردم را در 

جهت افزایش کیفیت خدمات ارتقا دهد.
گفتني است شــهروندان می توانند در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف در بازارهــای روز کوثر 
شــهرداری اصفهان با مراجعه به نماینده سازمان 
در آن بــازار یا از طریق ســامانه ثبت شــکایات 
شهرداری اصفهان به شــماره تلفن 137، یا واحد 
شکایات سازمان به شماره 326۸44۰۸ و همچنین 
سامانه پیام کوتاه سازمان به شماره 3۰۰۰139۰9۰ 
مســایل و مشکالت را اعالم کرده تا در اسرع وقت 

پیگیری شود. 

به گزارش خبرنگار جام جم ، آقای مهندس محمد رضا برکت 17 
مرداد ماه به مناسبت روز خبرنگار در حاشیه بازدید از تحریریه جام جم 
- اســتان اصفهان، اظهار کرد: حوزه خبر و خبرنگاری آیینه دو سویه 
بوده که در یک سو نظام حاکمیتی و دستگاه اجرایی و از سویی دیگر 
مردم جامعه ای که رفتارها و کمبود های نظام حاکمیتی را ارزیابی و 

تحلیل می کنند را در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه نظام اجتماعی گسترده تری بعد از حوزه فامیلی و 
مذهبی در جامعه رواج ندارد، ادامه داد: متاسفانه نظام اجتماعی روشن 
و تعریف شده ای وجود ندارد بنابراین آحاد جامعه، نقد حوزه حاکمیت 
را محدود به اجتماع فامیلی و حوزه های کوچک تر می کنند در صورتی 
که این امر ظرفیت جدی برای نظام حاکمیت محســوب می شود. 
شــهردار منطقه 6 اصفهان با تاکید بر اینکه حوزه خبر و خبرنگاری 

نقش مفصل را بین نظام حاکمیتــی و مردم بازی می کند، تصریح 
کرد: روزنامه ها باید برای افزایش سطح آگاهی مردم تالش کنند و 
ارتباط دوسویه را بین نظام حاکمیتی و مردم به نحوی مشخص ایجاد 
کنند وی  با اشاره به این که روزنامه جام جم ، به عنوان یک مجموعه 
پرطرفدار و پر انرژی، یادآور شد: هرچقدر که بازتاب نظرات مردم در 

نظام حاکمیتی بیشتر باشد فاصله مردم با آن نظام کم تر می شود

در بازدید مدیرعامل سازمان پایانه 
های مسافربری شهرداری از جام جم 
که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد 
مدیر عامل سازمان مهندس  محبوبی 
ضمــن گرامیداشــت و تبریک این 
روز به خبرنگاران و ســردبیر محترم 
روزنامه جام جم گزارشــی از فعالیتها 

و برنامه های سازمان بیان نمود. 
عباس محبوبــی در گفت و گو با روزنامه 
جام جم  اظهارکرد: در پنج ماه نخســت سال 
جاری بیش از 4 میلیون و ۸۰۰ هزار مســافر 
از طریق 3۸۰ هزار ســرویس اعم از اتوبوس 
،مینی بوس ، تاکســی های برون شهری ،از 
پایانه های پنج گانه شهرداری اصفهان تردد 
نموده اند  ارتقــاء و بهبود خدمات پایانه های 
مسافربری در دستور کار شهرداری اصفهان 
قرار دارد تا مســافران با خاطره خوشی شهر 
گنبدهای فیروزه ای را ترک کنند.  وی با اشاره 
به اقدامات این ســازمان گفت: به روز رسانی 

و نوسازی هتل های پایانه های کاوه و صفه، 
به روز رسانی و سرویس دهی به رانندگان در 
استراحت گاه و رستوران مخصوص رانندگان، 
نظافت و نگهداری 24 ســاعته و شبانه روزی 
پایانه هــای پنج گانه، هماهنگی و جلســه با 
انجمن صنفی شــرکت های مســافربری و 
نیروهای انتظامی در جهت ارایه بهتر خدمات 
به مســافران و سرویس دهی ســامانه سنا 
سفر )سامانه نمایشگر اطالعات سفر( برای 
جلوگیری از سردرگمی مسافران در پایانه ها و 
جمع آوری جارچیان در سطح پایانه ها از جمله 
اقداماتی اســت که در جهت تامین آسایش و 

آرامش مســافران در پایانه ها انجام شده 
است.مدیر عامل ســازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: در این راســتا همچنین زیباسازی و 
نورپردازی پایانه ها با استفاده از نورهای 
LED و گلدان های ســنگی )صنایع 
دســتی اصفهان( گل کاری و کاشــت 
درختچه محوطه پایانه ها، نظارت ویژه 
مامور بهداشــت بر توزیع اقــالم خوراکی و 
رستوران های داخل پایانه ها، نصب مخازن 
1۰ هزار لیتری آبی در پایانه های مسافربری 
جی و زاینده رود با توجه به مشکالت به وجود 
آمده در مسئله آب، تشکیل کارگروه فرهنگی 
وگردشگری در ســازمان پایانه ها با توجه به 
اینکه پایانه ها یکی از مبادی ورودی شــهر 
برای مسافران و توریست می باشد می طلبد 
تا در همین زمینه اقدامات الزم صورت گیرد.و 
همچنین پیگیری و آزادســازی طرح توسعه 

پارک سوار صمدیه در حال انجام است.

 رییس دانشگاه فرهنگیان با 
تاکید بر اینکه طی شــش سال 
اخیر شاهد شــیب تند کاهش 
پذیرش دانشــجو بودیم، گفت: 
تعداد دانشجویان این دانشگاه 
از 21 هزار دانشــجو در سال 91 
به ســه هزار دانشــجو در سال 
96 رسیده است که این شرایط 
کمبــود 12۰ هزار معلــم را در 

مهرماه امسال رقم زد.
به گــزارش خبرنــگار  جام 
جم  حســین خنیفر در نشستی 
با خبرنگاران اصفهان با اشــاره 
به اینکه امسال یکصدمین سال 
تاسیس دانشــگاه تربیت معلم 
اســت، اظهار کرد: این دانشگاه 
در سال  1297 با نام دارالمعلمین 

افتتــاح شــد و ســپس بــه 
دانشسراهای شبانه روزی تغییر 
نام داد و از ســال 136۰ تا سال 
1391 با عنــوان مراکز تربیت 
معلم شناخته شــد و از سال 91 
تاکنون نیز دانشگاه فرهنگیان 
نســبت به تربیت معلمان اقدام 
مــی کنــد.وی با بیــان اینکه 
دانشگاه فرهنگیان با همکاری 
شورای عالی انقالب فرهنگی، 
کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس و با  دســتور مقام معظم 
رهبری تاسیس شد، اضافه کرد: 
این دانشــگاه در حال حاضر  64 
پردیس در 31 استان و 34 مرکز 
با پذیــرش 39 هزار دانشــجو 
فعالیت دارد و در سال جاری نیز  

سه هزار و 95۰ فارغ التحصیل 
در 16 رشته به آموزش و پرورش 
تحویل داده  می شــود.رییس 
دانشــگاه فرهنگیان با تاکید بر 
اینکه طی شــش ســال اخیر از 
شاهد شیب تند کاهش پذیرش 
دانشــجو بودیم، ادامه داد: تعداد 
دانشــجویان این دانشگاه از 21 
هزار دانشجو در سال 91 به سه 
هزار دانشجو در سال 96 رسیده 
است که این شرایط کمبود 12۰ 
هزار  معلم را در مهرماه امســال 
رقم زد، البته راهکارهای تعیین، 
جایگزینی و تعدیلی به وســیله 
وزارت آموزش و پرورش انجام 
شده است.وی به فعالیت هفت 
ماهه اش در دانشگاه فرهنگیان 

اشــاره کرد و گفت: در این بازه 
زمانی حق الزحمه شــش ترم 
حق التدریس ها پرداخت شــده 
و 9۸ درصــد بودجه معوق چند 
سال گذشته را اخذ کردیم ضمن 
اینکه 25 هزار ظرفیت خالی در 
دانشگاه فرهنگیان را شناسایی 

و برای آن برنامه ریزی کردیم.
وی اضافــه کــرد: 9 هزار و 
35۰ معلم از طریق دانشــگاه 
فرهنگیــان تامین می شــود، 
3۰ درصــد نیروها هــم از حق 
التدریســی بوده و سرباز معلم و 
دانشیاران نهضت سواد آموزی 
نیز دیگر نیروهایی هســتند که 
معلمــان آمــوزش و پرورش را 

تامین می کنند.

در دیدار مدیران منطقه 6 شهرداری 
اصفهان با نماینده ولی فقیه در اســتان  
امام جمعــه اصفهان الزمــه آبادی و 
یکســان ســازی بافت های فرسوده 
شهری همچون همت آباد را همت بلند 
مدیــران بزرگ و کارآمد خواند و میزان 
رضایتمندی مردم را مالک ســنجش 

کار مدیران شهری دانست. 
مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان 
در دیــدار با نماینــده محترم ولی فقیه 
در اســتان و امــام جمعــه اصفهان ،  
رضایتمندی شهروندان را اولویت اول 
مدیریت شــهری در خط مقدم خدمت 
به مردم یعنی شــهرداری ها دانست و 
گفت : رضایتمندی شــهروندان تنها 
با کار و تالش جهــادی در کنار برنامه 
ریزی دقیــق با اســتفاده از علم ، فن 
آوری و تکنولوژی روز محقق می شود 
و این ایجاد رضایت  در جامعه می تواند 
بهتریــن کمک ما به مردم عزیز و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد .

محمدرضــا برکــت با اشــاره به 
پیشــینه خود و همکارانش در مناطق 
11 و 12 شــهرداری اصفهان در طول 
چند ســال گذشــته گفت : ما به لطف 
الهی و حمایت شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، مجموعه مدیریت شهری و 
دیگر دســتگاه ها طی 4 سال در منطقه 
11 شهرداری موفق شدیم با همراهی 
خانواده های معزز شهدا و اهالی محترم 
بیــش از 11۰ پــروژه عمرانی را برای 
مــردم این منطقه و شــهروندان عزیز 
تکمیل کنیم و به بهره برداری برسانیم 
، همچنین در منطقه 12 شهرداری نیز 
در طول 4 ســال با اجرا و تکمیل 22۰ 
پروژه عمرانی به طــور میانگین هر 6 
روز یک پروژه را افتتاح و برای استفاده 
شهروندان به بهره برداری رساندیم که 
از میــان این پروژه ها می توان به پروژه 
بزرگ میدان استقالل اشاره کرد که با 
تالش شــبانه روزی همه تالشگران 
عرصــه خدمت طی 24 مــاه به بهره 

برداری رسید.
برکــت حضــور خــود در منطقه 
6 شــهرداری اصفهــان به صالحدید 
دکتر نوروزی شهردار محترم اصفهان 
را فصــل جدیــدی بــرای خدمت به 

شهروندان شایسته اصفهان دانست و 
گفت : در محدوده منطقه 6 شهرداری 
اصفهان پروژه های بزرگی مانند مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای 
)مدظله العالی( ، مصلی بزرگ اصفهان 
، سالن اجتماعات گلســتان شهدا و ... 
وجود دارد کــه برای تکمیل آن ها نیاز 
به کار مجدانه ، تالش جهادی و تامین 
بودجه های الزم در زمان مناسب دارد.

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان 
با اعالم این که در صورت تامین اعتبار 
الزم تا پایان سال 97 پروژه سالن بزرگ 
اجتماعات گلســتان شــهدا را تکمیل 
خواهیم کرد گفــت : طی تفاهم های 
انجام شــده این پروژه می بایســت با 
همکاری ســه جانبه میان استانداری ، 
بنیاد شــهید و شهرداری انجام شود که 
از آغاز پروژه تا به امروز شــهرداری بالغ 
بر 16۰ میلیارد ریال در این پروژه هزینه 
کرده است اما متاسفانه دو طرف دیگر 
هنوز سهم خود را تامین و تزریق نکرده 
انــد و با توجه به ایــن که برای تکمیل 
پروژه سالن بزرگ اجتماعات گلستان 
شــهدا به مبلغ 4۰۰ میلیارد ریال دیگر 
نیاز است که امیدواریم با تدبیر حضرت 
آیت اله طباطبایی نژاد نماینده محترم 
ولــی فقیه در اصفهــان و توصیه های 
الزم ، دو طــرف دیگــر تفاهم نامه در 
زمان مناســب به تعهــدات خود عمل 
کنند تا  بتوانیم این پروژه را به سرانجام 
برسانیم. محمدرضا برکت پروژه مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای 
)مدظله العالی( را یکی از ظرفیت های 
بزرگ و کارآمد استان اصفهان دانست 
و گفت : به طــول انجامیدن این پروژه 
به دلیــل تحقق نیافتــن بودجه های 
دولتی بوده اســت که طی رایزنی های 

انجام شــده با سرمایه گذاران به دنبال 
جــذب بیش از دو هــزار و ۸۰۰ میلیارد 
ریال آورده بخش خصوصی هستیم تا 
بتوانیم هتل 5 ســتاره و مجموعه های 
تجاری پروژه را تکمیل کنیم و به بهره 

برداری برسانیم. 
این مدیر شــهری مجموعه بزرگ 
فرهنگــی مذهبــی تخت فــوالد را 
کــه در محدوده منطقه 6 شــهرداری 
اصفهان قــرار دارد یکــی از ظرفیت 
های گردشــگری و تاریخ مستند قرن 
های پیشــین اصفهان دانست و گفت 
: از ابتــدای ســال تا به امــروز بیش از 
15 هزار گردشــگر که 47 درصد آن ها 
جوانان بوده اند از مجموعه تخت فوالد 
و برنامه های فرهنگی انجام شده در آن 
دیدن کرده اند و با مشاهیر بزرگ دینی 
، هنــری ، علمی و علمای آرمیده در دل 

خاک این سرزمین آشنا شده اند.
برکت نوسازی بافت فرسوده محله 
همت آباد را از دیگر اولویت های منطقه 
6 شــهرداری اصفهان دانست و گفت : 
تمام تالش خود را برای نوســازی این 
بافت انجــام خواهیم داد و با ارائه طرح 
های تشویقی و تخفیف های شایان به 
مالکان و ســاکنین محترم این محله 
امیدواریم تا ســال 14۰۰ بتوانیم شاهد 
ساخت بافت جدید و استاندارد در محله 
همت آباد باشــیم و این در حالی است 
که در کنــار همه فعالیت های عمرانی 
و ایجاد زیرســاخت های الزم شهر ، به 
پیوســت های فرهنگی نیز توجه ویژه 
داریم تــا در کنار تغییرات ســاختاری 
شاهد ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی 

نیز باشیم. 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه اصفهان با بیان اینکه شــهرها 

و خدماتــی که در آن ها ارائه می شــود 
پیشانی کشور هســتند گفت : شورای 
اسالمی شهر و شــهرداری ها باید در 
آبادی شهر کوشا باشند چرا که خدمت به 
مردم یک توفیق الهی است و هیچگاه 
نزد خالق و مخلوق گم نمی شود و باید 
بدانیم هنگام حضور گردشگران داخلی 
و خارجی از نقاط مختلف دنیا در شهری 
مانند اصفهان مواردی مانند: معماری 
شهرســازی ، فضای ســبز ، زیبایی و 
تمیزی آن اســت که در کنار فرهنگ 
اســالمی ، ایرانــی مردم ما نشــانگر 

فرهنگ و تمدن جامعه ما است.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد با 
اشــاره به این که هر کاری برای زیبایی 
شــهر و رفع معایب و کاستی ها انجام 
شــود باز هم کم است گفت : ما  باید به 
مردم رســیدگی کنیم و مالک خدمت 
به انســانیت هیچ گاه نبایــد مادیات و 
میــزان حقوق دریافتی باشــد چرا که 
مالک میزان رضایتمندی مردم است 
و مــا امروز در برابــر دنیای کفر با همه 
تحریم ها و مقاصد شومشــان بیش از 
پیــش به رضایتمندی مردم نیاز داریم ، 
باید هوشیارانه عمل کنیم و با دست خود 
آب در آســیاب دشمن نریزیم و تالش 
کنیم بــا خدمات خوب رضایت مردم را 
حاصل کنیم. امــام جمعه اصفهان بر 
توجه ویژه به اهالی و ساکنان بافت های 
فرسوده همچون محله همت آباد تاکید 
کرد و گفت : تغییر بافت فرسوده و آبادی 
همــت آباد ، همت بلند می خواهد که با 
شناختی که از آقای برکت شهردار این 
منطقه دارم و همواره با همت بلند خود 
کارهای بزرگی انجام داده اند امیدوارم 
هر چه زودتر شــاهد یکنواخت سازی و 
توســعه شهری در این محله نیز باشیم  
با این توضیح که فضای ســبز مکفی 
برای تنفس مردم منطقه با اســتفاده از 
درختــان مقاوم و پهن برگ برای تولید 
اکســیژن بیشــتر در نظر گرفته شود و 
البته توجه داشته باشید خانه هایی که در 
بافت فرسوده طراحی و ساخته می شود 
متناســب با شان خودتان باشد و از نظر 
مساحت و امکانات کیفیت خوبی داشته 
باشد تا مردم عزیز این مناطق نیز طعم 

خوب زندگی را بچشند.

»همت آباد« ، همت بلند می خواهد

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
366375۰۰

بازدید مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری از جام جم

جمعی از اصحاب رسانه سه شنبه 23 مردادماه 
به مناسبت روز خبرنگار با حضور در یکی از مراکز 
مخابراتی منطقه اصفهان با فعالیتها و بخش های 

مختلف این مرکز مخابراتی  آشنا شدند.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 

اصفهان، در این دیدار دوســاعته اصحاب رسانه 
شهر اصفهان ضمن بازدید از بخش های مختلف 
مرکــز مخابرات اســتقالل از نزدیک در جریان 
روند فنی ارتباطــات مخابراتی و همچنین نحوه 

پاسخگویی امور مشترکین قرار گرفتند.

دیدار اصحاب رسانه از  مرکز مخابرات استقالل

عضو شوراي سیاست گذاري جایزه ویژه زنده یاد زاون قوکاسیان:

طراحي جایزه زاون، نشانه قدرشناسي سینما از یکي از دوستداران واقعي خود است  
امراهلل احمدجو، کارگردان ســریال 
روزگاری«،  »روزی  خاطره انگیــز 
اهمیت وجود جایزه زاون در جشــنواره 
فیلم کودک را قدرشناســي از کســي 
می داند که یکي از دوســتداران واقعي 
سینما بود و ســینما و اصفهان را عمیقا 

دوست داشته است. 
این عضو شــوراي سیاست گذاري 
جایــزه ویژه زنده یاد زاون قوکاســیان 
در گفتگــو بــا خبرنگار ســتاد خبري 
ســي ویکمین جشــنواره بین المللــي 
فیلم هاي کودکان و نوجوانان اصفهان، 
می گوید: زاون بــا این که جزء اقلیت ها 
بود، به موطن خود عشــق می ورزید و 
تفاوت های فرهنگی را نادیده می گرفت 
و با این که مي توانست در تهران یا خارج 
از کشــور زندگی کند، بــا آنچه در توان 
داشت، براي ســینماي این شهر خرج 

می کرد. 
احمدجــو از خلوص نیــت و دانش 

زیاد زاون درباره ســینما می گوید و مي 
افزاید: دانــش زاون هم درباره تکنیک 
ســینما بود و هم درباره حواشــي آن، 
چراکه ســینما بسیار گسترده تر از مرکز 
آن است و مسایل پیرامون سینما مانند 
مدیریت سالن و تبلیغات و بازتاب سینما 
در جامعــه، اجزای مجموعه ســینما را 
تشــکیل می دهند. به اعتقاد کارگردان 

»روزی روزگاری«، کســانی تعــداد 
معدودي از افراد هســتند که مانند زاون 
قوکاسیان پیگیر همه مسائل سینما بوده 
و شــناخت کاملي به مجموعه اجزاي 
سینما داشته باشــند.   او به تالش های 
زاون برای تدریس سینما و راه انداختن 
دانشکده هاي سینمایی و جشنواره هایی 
چون جشــنواره فیلم کوتاه حسنات هم 

اشاره می کند و مي گوید: این فعالیت ها 
به عنوان میراث زاون باقي مانده و نقش 
مهمی در پیشرفت سینماي ایران دارد.  
احمدجو وقت گذاشتن زاون برای سینما 
را هم تحســین می کند و به یاد می آورد 
که زاون گاه حتی نیمه شــب با او تماس 
می گرفــت و از فیلمــي می گفت که به 

تازگی دیده بود. 
او مثل بسیاری دیگر به عشق زاون 
به خانواده و اصفهان اشــاره می کند و از 
این می گوید که افراد زیادي در اصفهان 
با زاون دوست بودند که این اتفاق، ناشی 
از روحیه زاون اســت، چراکه او دوستدار 
همه بود و با همه خودماني رفتار می کرد 
و به همین دلیل شایســته است که یاد و 

خاطرش باقي بماند.   
امراهلل احمدجــو طراحي این جایزه 
را ایده بســیار خوبي مي داند که نشانه 
قدرشناسي سینما از یکي از دوستداران 

واقعي سینما است. 

بازدید شهردارمنطقه 6 از سرپرستی روزنامه جام جم در اصفهان 
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جایگزینی نمک به جای کلر در تصفیه آب

اعتبار 11 میلیاردی برای اتمام مسکن مهر

اســمش را همه شــنیده ایم و چیز عجیبی هم 
نیست. خاصیت گند زدایی دارد. حتی توصیه شده 
قبــل و بعد از غذا کمی میل کنید. »نمک« همان 
مــاده معروفی که گفته می شــود "هر چه بگندد 
نمکش می زنند". حاال شرکتی دانش بنیان از دل 
همین جمله  ســاده به فنــاوری تقریبا پیچیده ای 
رسیده که با اســتفاده از آن می توان آب را تصفیه 
کرد.شاید مرســوم ترین روش تصفیه آب تصفیه 
خانه های شــهری را اســتفاده از کلر و ترکیبات 
حاصل از محلول این مــاده بتوان نام برد. طبیعتا 
استفاده از این ماده شیمیایی در کنار آب زاللی که 
جاری می سازد خطرهایی به همراه دارد، در حالی 
که اســتفاده از نمک هیچ عیبی به همراه نخواهد 
داشت.با توجه به این موضوع شرکتی دانش بنیان 
که در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر 
اســت، طی تحقیقاتی توانســته با استفاده از این 
ماده طبیعی به روشــی دســت یابد که بتوان آب 
را تصفیه کرد.سعید ســامانی مدیر عامل شرکت  
دانش بنیانی که به این فناوری دست یافته است در 
این خصوص می گوید:  »دستگاهی ساخته ایم که 
در محل سایت )تصفیه خانه( قرار می گیرد و ماده 
ضدعفونــی کننده را تولید و به آب اضافه می کند. 
این دســتگاه ایمنی و استاندار الزم را کسب کرده 
که هــم کیفیت الزم آب را تامیــن می کند و هم 
هزینه های پایین تری نسبت به انجام روش های 
قدیمی دارد.«این صحبت در حالی مطرح می شود 

که روش های قدیمی مانند استفاده از کلر و گاز آن 
برای گندزدایی تصفیه خانه ها هنوز مرسوم است، 
در صورتــی که این مواد مخاطرات زیادی را برای 
محیط زیســت و منطقه به همراه دارد.این محقق 
می گوید که نزدیک به 5 ســال برای ساخت این 
فناوری وقت صرف کرده، اما امروزه این دســتگاه 
کامال صنعتی شده است. البته این دستگاه مشابه 
خارجی هم ندارد »کاربری این دســتگاه مشــابه 
خارجی دارد امــا طی تحقیقاتی، فناوری جدیدی 
ساخته ایم که روند تصفیه را به صورتی بهتر انجام 

می دهد.«
جرقه یک ایده

این ایده شاید به فکر هزاران نفر رسیده اما تنها 
وی آن را عملــی کرده »این ایــده از زمانی پیش 
مطرح بود تا دســتگاهی ساخته شود و به صورت 
اتوماتیک ماده گند زدا را تولید و به آب اضافه کند، 
اما بر اساس نیازی که شرکت آب و فاضالب برای 
ایــن موضوع اعالم کرد، در ســال ۸9 وارد پروژه 
پژوهشی شدیم و نزدیک به هزار و 5۰۰ نفر ساعت 
کار پژوهشی برای ساخت این دستگاه صرف شد تا 
به مرحله نهایی رســیدیم.«این شرکت تا به امروز 
در حال تحقیق و توســعه و رفع نواقص ایده بوده 
و امروز مدعی اســت که ایــن کار را در باالترین 
سطح کیفی دنیا انجام می دهد و اعالم کرده »این 
فناوری در بیش از 1۰۰ سایت کشور اجرایی شده 
و مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، البته در برخی 
از کشــورهای خارجی هم این دستگاه راه اندازی 
شــده اســت.«با این حال هنوز از این دستگاه در 
تصفیه  خانه های اصفهان اســتفاده نمی شود زیرا 
»راه اندازی این دســتگاه هزینه های سرمایه ای 
قابل توجهی می طلبد، اما اســتفاده از این دستگاه 
در دراز مدت هزینه های جانبی و جاری را کاهش 

می دهد.«

فعالیت تاکسی های اینترنتی محدود می شود

حذف یارانه صنایع و اخذ سودهای هنگفت؛ ۲ مانع تولید

سخنگوی اتحادیه کســب و کارهای مجازی از صدور 6۰ مجوز 
فعالیت برای تاکســی هــای اینترنتی در ایران تا بــه امروز خبر داد 
و گفت: محدودیت در تاکســی های اینترنتی با دســتور شهرداری و 

وزارت کشور اعمال می شود.
رضا الفت نسب، در نشست خبری این اتحادیه درباره الیحه ایجاد 
محدودیت در فعالیت شــرکت های تاکســی اینترنتی توسط وزارت 
کشــور گفت: به تاکسی های اینترنتی تا به امروز 6۰ مجوز داده شده 
و در کل برای کســب و کارهای مجازی ایران 65۰ نوع مجوز تعریف 

شده و بسیاری از این مجوزها زائد هستند.
وی افزود: بر اســاس قانون، کسب و کارهایی که بر بستر فضای 
مجازی هســتند باید از قوانین صنفی استفاده کنند و بنا بر جدیدترین 
تغییرات قانون در ســال 96 کســب و کارها صرفا بایــد از اتحادیه 

کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز بگیرند.
الفت نســب ادامــه داد: در فعالیــت نظارتی شــهرداری برای 
تاکسی های اینترنتی به دلیل برخورداری از بستر تاکسی سنتی ابهام 

وجــود دارد و در عیــن حال، دخالــت در این حوزه رقابــت را از بین 
می برد و ایجاد مجوزهای جدید مغایر با فرآیند تســهیل صدور مجوز 

و بهبودهای کسب و کار بنا بر قانون است.
سخنگوی اتحادیه کسب  و کارهای مجازی تاکید کرد: شهرداری 
به دنبال دخالت در قیمت گذاری تاکســی های اینترنتی در این حوزه 
اســت. این در حالی است که شــهرداری در بحث پرداخت تاکسی 
بــا چند مدل کســب و کار روبرو بود و صرفا به یک کســب و کار به 
صورت انحصاری اجازه فعالیت داد که نشــان از عدم مدیریت سالم 

شهرداری دارد.
میالد منشی پور، مدیر عامل تاکسی آنالین تپ سی نیز در همین 
خصوص گفت: رشــد کســب و کارهای این حوزه با توجه به قیمت 
گذاری رقابتی ســرعت باالیی دارد و باعث شده تا سهم بازار این نوع 
تاکســی ها افزایش و در عین حال به دلیل عدم رفتار مناســب و میل 
به اســتفاده مردم از تاکسی های زرد سهم بازار تاکسی دربست سنتی 

کاهش پیدا کرده است.
ژوبین عالقه بند معاون توسعه کسب و کار اسنپ نیز تصریح کرد: 
ما از همکاری با شــهرداری ها و سازمان های دولتی و ارائه اطالعات 
بــه منظور برنامه ریزی برای ترافیک و آلودگی هوا و غیره اســتقبال 
می کنیم و این مســئله می تواند مدل کســب  و کارها را گســترش و 

تغییر دهد.
وی تصریح کرد: اســنپ و تپ سی در شرایط رو به افول اقتصادی 
که بســیاری از کســب و کارها تعطیل می شوند در حال رشد و ایجاد 
ارزش افزوده هســتند. در حال حاضر ۸۰ هزار تاکسی در تهران فعال 
اســت که 2۰ درصد آنها بهره وری های الزم در سیستم حمل و نقل 

را ندارند.

نایــب رئیــس خانــه صنعــت، معدن و 
تجارت شــهرضا حذف یارانه صنایع را یکی 
از عوامــل موثر در کاهش تولید دانســت و 
گفــت: در صورتی که این یارانــه به صنایع 
ایران پرداخت شود، رقابت خوبی میان تولید 

کنندگان داخلی و خارجی شکل می گیرد.
عبدالحســین ایــران در گفت وگو با  جام 
جم  با اشــاره به اینکه تمامی کشورهای دنیا 
به تولید کنندگان وام هــای با بهره 2 درصد 
ارائه می دهند تا تولید کننده دغدغه ای برای 
سرمایه گذاری اولیه نداشته باشد اظهار کرد: 
این در حالی اســت که متاسفانه در کشور ما 
وام هایی که ارائه می شــود با ســودهای 24 

درصدی پرداخت می شــود کــه در صورت 
دیرکرد بازپرداخت، 2۸ درصد ســود بابت آن 

باید پرداخت شود.
وی افــزود: در ابتدای انقــالب وام های 
تبصره ای به مردم داده می شــد تا برای تولید 
و تاســیس کار تشویق شوند و امکاناتی مانند 
زمین را هم به آنان ارائه می دادند، اما در حال 
حاضر دولت باید شــهرک، زمین، زیرساخت 
هایی همچون آب، برق و گاز را در اختیار تولید 
کننــدگان قرار بدهد تا پس از آن جوانان قادر 

به کار باشند.
ایــن مقام مســئول اضافه کــرد: با این 
ویژگی هاســت که دولــت می تواند مدعی 

شــود بــرای جوانان اشــتغال 
ایجاد کرده است، نه اینکه تنها 
وام های 15 میلیون تومانی را به 
جوانــان بدهد که عاقبت هزینه 
آن صرف خودرویــی زیر پای 

جوانان بشود!
ایران اضافه کرد: بهتر است 
دولت این وام ها را به 1۰ نفر بدهد 
و در عوض، این افراد اشتغالزایی 
عظیمی را ایجاد کنند؛ سپس در 
حین کار اقساط وام را هم با بهره 
متعادل تری از آنــان اخذ کند. 
همه می دانند که اکثر مشکالت 
معیشتی و اجتماعی مردم ناشی 
از نبود شغل اســت. دولت هم 
می تواند برای اینکه اشتغالزایی 
مناســبی را در جامعه ایجاد کند 
به الگوگیری از کشــورهایی که در این زمینه 

موفق بوده اند بپردازد.
وی در ادامــه صحبت هایش با اشــاره به 
مشکالت دیگر تولید تصریح کرد: اما مسئله 
دیگری که مهم اســت یارانه هایی است که 
باید توســط دولت به صنعتگــران پرداخت 
شــود. در صورتی که به صنعتگران داخلی از 
ســوی دولت یارانه  ای تعلق بگیرد بین تولید 
کنندگان داخلی و خارجی هم رقابت بهتری 
پدیدار می شــود اما متاســفانه این یارانه ها 
در دولــت گذشــته حذف شــدند و این خود 

مشکالتی را برای صنعتگران پدید آورد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان با اشاره به لزوم تنظیم 
بازار مرغ گفت: از ابتدای ســال جــاری تاکنون هزار و 33۰ تن مرغ 

منجمد به منظور کنترل بازار توزیع شده است.
علی اکبر نجفی اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری و بر اســاس 
سیاست های تنظیم بازار کشور در مقاطعی که نرخ مرغ گرم در بازار 
با افزایش بی رویه مواجه شــد این اداره اقدام به توزیع مرغ منجمد با 

نرخ مصوب در استان کرد و در این راستا تاکنون هزار و 33۰ تن مرغ 
منجمد توزیع شــده است.وی اضافه کرد: در چند هفته اخیر تاکنون 
نیز با توجه به افزایش نرخ مرغ گرم و در جهت اجرای سیاســت های 
تنظیم بازار و رفاه حال شــهروندان این اداره کل اقدام به توزیع بالغ 
بر 35۰ تن مرغ منجمد با نرخ هر کیلوگرم شــش هزار و 32۰ تومان 
)عمده فروشــی( و برای مصرف کننده شــش هزار و 75۰ تومان 

کرده اســت که این روند تا ایجاد تعادل در بازار ادامه دار خواهد بود.
نجفی خطاب به فروشگاه های بزرگ اعالم کرد: کلیه عوامل توزیع 
)فروشگاه های زنجیره ای کوثر، رفاه، شرکت های تعاونی کارگری 
و کارمندی، فروشــگاه های مرغ و...( سطح استان می توانند جهت 
دریافت حواله به این اداره کل مراجعه یا با شماره تلفن 36214473 

تماس حاصل کنند.

جنگاقتصادیدنیا،جنگفوالداست
جلســۀ کمیســیون ویــژۀ 
حمایــت از تولیــد ملی مجلس 
شــورای اســالمی بــه فوالد 
اختصاص داشــت. این جلسه 
با حضور نماینــدگان مجلس، 
مدیران کارخانــه های بزرگ 
فوالد، انجمــن فوالد، ایمیدرو، 
بورس کاال و ســندیکای لوله و 
پروفیــل و نیز معــاون معدن و 
صنایــع معدنــی وزارت صمت 
برگزار شــد.عرضه ورق فوالد 
مبارکه در بهــار 97، 23درصد 
رشــد داشــته اســت. بهــرام 
ســبحانی، مدیرعامــل فوالد 
مبارکــۀ اصفهان با اشــاره به 
شــرایط حاکم بر صنعت فوالد 
در ســطح جهانی گفت: جنگ 
دنیا، جنگ فوالد اســت و سالح 
دفاعی کشــورها در این جنگ، 
تعرفه اســت که در ایــران در 
حداقــل ممکن قــرار دارد.وی 
ادامــه داد: قیمتهــای داخلی 
در همــه جــای دنیــا باالتر از 
قیمتهای جهانی اســت، اما در 
ایران برعکس است.مدیرعامل 
فوالد مبارکــۀ اصفهان گفت: 
برخــی تصمیمات اخیر به جای 

توســعۀ صــادرات و ارزآوری 
فوالد در شــرایط تحریم، منجر 
به محدودیت صــادرات فوالد 
میشــود.وی همچنیــن گفت: 
اینکه ســهمیه ای برای عرضۀ 
داخلی فوالدسازان تعیین شود 
و اســم آن را »تعهد« بگذارند و 
صادرات را هــم منوط به انجام 
این عرضه ها کنند با هیچ اصل 
اقتصادی سازگار نیست. وی در 
ادامه تأکیــد کرد: فوالد مبارکه 
کل تولیــد خود را در تاالر اصلی 
بــورس یا به صــورت مچینگ 
عرضه میکند و به واســطه نمی 
فروشد.ســبحانی ادامــه داد: 
عرضــۀ ورق فــوالد مبارکه در 

بهار 97 در بورس کاال 23 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشــد داشــت.انبار خریداران 
محصوالت فــوالدی رصد می 
شــود. حمیدرضــا فوالدگر در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در خصوص نشست 
کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید 
ملی و اصل 44 مجلس شورای 
اسالمی با حضور فعاالن بخش 
فــوالد، اظهار داشــت: در این 
نشســت، دلیل افزایش قیمت 
پیگیری شــد و تولیدکنندگان 

فوالد مطالبی را ارائه کردند.
اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تولیدکننــدگان داخلی میتوانند 

عالوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، 
صادرات نیز داشته باشند، تصریح 
کــرد: در حال حاضر سیاســت 
جدیــد ارزی ابالغ شــده و باید 
صادرکننــدگان و واردکنندگان 
بــه نرخ توافقی ارز دســت پیدا 
کننــد و مبنا دیگــر ارز 4 هزار و 
2۰۰ تومانی نیســت.فوالدگر با 
بیــان اینکه رصد موجودی انبار 
خریداران محصوالت فوالدی 
آغاز شــده و باید تداوم داشــته 
باشــد تا احتکار صورت نگیرد، 
گفت: از سامانه های بهین یاب 
یا ســامانه هــای ارزش افزوده 
اســتفاده کنند تا تقاضای واقعی 
تولیدکننــدگان رصد شــود و 
تقاضای کاذب نداشــته باشیم؛ 
زیرا احتمال دارد موجب حرکت 
نقدینگی مخرب به سمت فوالد 
شود.وی با اشاره به اینکه بورس 
کاال بایــد ممنوعیت بازفروش 
محصوالت خریداری شــده در 
بورس را اعمال کند، اضافه کرد: 
در بحث تحریم ها باید به دنبال 
حل مشــکالت احتمالی حمل 
ونقل دریایــی، بیمه و صادرات 

شرکت ها باشیم.

تأييد مجدد محصــوالت ذوب آهن اصفهان 
برای صادرات به اتحاديه اروپا

ريل متــروی اصفهــان در ذوب آهن توليد 
مي شود

با انجــام دو دوره ممیزي خارجي 
کــه بــه مــدت 5 روز در ذوب آهن 
اصفهــان صورت گرفــت گواهینامه 
میلگرد  صادرات  CARESجهت 
به انگلستان و کشورهاي حاشیه خلیج 
 CE  فارس و همچنیــن گواهینامه
MARK به منظور صادرات محصول به کشــورهاي عضو اتحادیه اروپاتمدید 

اعتبار گردید.
شــیرین پرور مدیر کیفیت فراگیر  ذوب آهــن اصفهان ضمن اعالم خبر فوق 
افزود: ممیزي ســه روزه تمدید گواهینامه CARESطی روزهاي 15 الي 17 
مرداد ماه توسط ســرممیز موسسه مذکور  ودر مدیریت هاي مرتبط انجام گردید 
که با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه عدم انطباقي گواهینامه CARESتمدید 

اعتبار گردید .
در جلســه اختتامیه این ممیــزي که با حضور معاونیــن مدیرعامل و مدیران 
بخش هاي مرتبط  شــرکت برگزار گردیدســرممیز موسسهCARESضمن 
ابراز رضایت کامل از عملکرد شرکت در این ارتباط ، ذوب آهن اصفهان را به یک 
دانشگاه بزرگ تشــبیه نمود. وي همچنین ضمن قدرداني از همکاري و عملکرد 
کلیه کارکنان شرکت ، کیفیت محصوالت تولیدي  آن را در حد بسیار باالیي دانست 
که قابلیت صادرات به تمام نقاط دنیا را دارا مي باشــد . الزم به ذکر اســت که ذوب 
آهــن اصفهان تنها دارنده گواهینامه CARES در ایران مي باشــد .همچنین 
ممیزي 2 روزه تمدید گواهینامهCE MARKبراي ســال پنجم در ذوب آهن 
VERUS اصفهان طي روزهاي 2۰ الي 21 مرداد ماه توسط سرممیز موسسه

از کشــور اسپانیا با موفقیت انجام گردید . در این ارتباط شیرین پرورمدیر کیفیت  
فراگیرشــرکت ضمن قدرداني از زحمات و تالش هاي کلیه مدیریت هاي مرتبط 
اظهار داشــت : در این ممیزي الزامــات گواهینامه CE مورد ممیزي قرار گرفت 
و با توجه به اینکه هیچ گونه عدم انطباقي توســط ســرممیز خارجي در نمونه هاي 
 CE اخذ شده از محصوالت و مستندات مورد بررسي مشاهده نگردید گواهینامه
نیزبراي ســال پنجم تمدید گردید . ســرممیز موسسهVERUSهمچنین از 
عملکــرد ذوب آهن  اصفهــان در انطباق با نیازمندي هاي مرتبط و کیفیت باالي 
محصــوالت  ذوب آهن رضایت کامل خود رااعالم نمود ه و دســتیابي و افزایش 
سهم در کشورهاي اروپایي براي ذوب آهن  راکامال  هموار وامکان پذیر دانست.

قائم مقام وزیر راه و شهرســازی مبلغ نهایی 
اتمام پروژه مســکن مهــر را 11 میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون تومان برآورد کرد.
بــه گزارش  جام جم  احمد اصغری مهرآبادی 
درباره جدیدترین وضعیت پروژه های مســکن 
مهر، اظهــار کرد: از ابتدای طرح مســکن مهر 
تــا کنون یک میلیــون و 7۰۰ هزار واحد تحویل 
متقاضیان شــده، از این تعــداد 7۰۰ هزار واحد 
توســط دولت نهم و دهم و یــک میلیون واحد 
نیز در دولــت یازدهم و دوازدهم )طی 5 ســال 
اخیر( به متقاضیان واگذار شــده است.وی با بیان 
این که هم اکنون حدود 3۰۰ هزار واحد مســکن 
مهر باقیمانــده که در مراحل مختلف ســاخت 
قــرار دارند، افزود: بســیاری از این واحدها آماده 
تحویل اســت، اما به دلیل نبود انشــعابات قابل 
واگــذاری به متقاضیان نیســت.قائم مقام وزیر 
راه و شهرســازی با اشــاره به این که پروژه های 
مســکن مهر به 11 میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای اتمام نیــاز دارند، گفت: کارگروهی 
ویژه به ریاســت معاون اول رییس جمهوری و با 
حضور وزارتخانه های راه، نیرو و کشور برای حل 

مشکالت مسکن مهر تشکیل شده است.
وی ادامــه داد: بــرای تحویل ایــن واحدها، 
دستگاه های خدمات رسان نیازمند اعتبار هستند. 
دولت تا جایی که توانســته برای حل این مشکل 
تــالش کرده به طوری کــه کارگروهی ویژه در 
ریاســت جمهوری با حضور وزارتخانه های راه، 
نیــرو، کشــور و... بــه ریاســت معــاون اول 
رییس جمهوری تشکیل شده تا منابع مالی مورد 

نیاز تامین شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به 
نیــاز 11 میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومانی مســکن 
مهر برای تکمیل افــزود: از این رقم حدود چهار 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای ســاخت و 
تکمیل خدمات روبنایی مانند مدرســه، مسجد، 
کالنتــری و... و چهــار هزار میلیــارد تومان نیز 
برای تامین زیرساخت های مربوط به آب، برق و 

فاضالب نیاز است.
مهرآبــادی افزود: حدود ســه هــزار میلیارد 
تومــان باقیمانده نیز مربوط به محوطه ســازی، 
آماده ســازی و اجرای دیوار حائــل پروژه های 

مسکن مهر است که باید تامین شود.

یزدی زاده مدیرعامل شــرکت به عنوان یکی از سخنرانان ویژه آیین افتتاحیه 
دهمین نمایشــگاه بین المللي متالوژي ، فوالد و ریخته گري اصفهان ،  به تشریح 

دستاوردها ، اهداف و برنامه هاي ذوب آهن پرداخت .
وی تولید ریل ملي را افتخار بزرگي براي کشــور و ذوب آهن دانســت و افزود : 
ریل مورد نیاز راه آهن جمهوري اسالمي بر اساس استاندارد هاي اروپا توسط ذوب 
آهن تولید مي شود و تا کنون نیز بیش از 25۰۰ تن از این نوع محصول تولید شده 
اســت.یزدي زاده از توانایي تولید هر نوع محصول مورد نیاز ناوگان ریلي کشور در 
ذوب آهن خبر داد و گفت: با دستیابي به تکنولوژي و تکنیک هاي فني در ذوب آهن 
تولید ســایر مقاطع ریلي را در دستور کار قرار دادیم.مدیر عامل شرکت افزود:طبق 
توافق اولیه با شــهرداري اصفهان ریل مورد نیاز مترو این شــهر توسط ذوب آهن 
تولید خواهد شــد.وی با بیان اینکه ذوب آهن دارنده گواهینامه استاندارد محصول 
براي صادرات مي باشــد مقدار تولید سالیانه این شــرکت را در شأن نام و جایگاه 
ذوب آهن ندانست و از برنامه ریزي هاي الزم براي توسعه و افزایش تولید در این 
مجتمع صنعتي خبر داد . مدیرعامل شــرکت ، تامین کک و آب مصرفي مورد نیاز 
تولید را دو چالش فراروي ذوب آهن دانســت و گفت : با اجراي پروژه هایي مانند 
آبزدایي از لجن کنورتور، انتقال پساب شهرهاي اطراف و کاهش مقدار آب مصرفي 
به ازاي تولید هر کیلو محصول بحران کمبود آب را مدیریت مي کنیم.یزدي زاده به 
دیگــر چالش فراروي ذوب آهن نیز پرداخت و گفت : حداکثر بهره مندي از معادن 
زغالسنگ داخلي صورت می گیرد و در صورت نیاز ، تامین کک از طریق واردات را 
برنامه ریزي نموده ایم . شــایان ذکر است دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع وابسته شــانزدهم تا نوزدهم مرداد در 
محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان پذیرای عالقه مندان 
است و ذوب آهن اصفهان با برپایی غرفه ای ، حضوری فعال در این نمایشگاه دارد .

شرکت فوالدمبارکه اصفهان، آماده تأمين 
نياز بازار داخلی

فروش داخلی محصوالت شرکت فوالدمبارکه اصفهان از سال 94تا 96 با رشد 
72 درصدی از 3 میلیون و 3۰۰ هزار تن به 5 میلیون و 75۰ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
محصوالت این شرکت را متنوع تر و حجم عرضۀ آن را هم بیشتر از قبل برشمرد و 
گفت: ورق های تولیدشده قابل استفاده در صنایع دریایی، نفت و گاز و خودروسازی 
است.بهرام سبحانی افزود: با وجود افزایش تولید فوالد، معادل های شگفت انگیز در 
بازار در حال رقم خوردن است؛ چراکه محصوالتی که با فوالد تولید میشود افزایش 
قیمــت زیادی دارد .وی قیمت کنونی هر کیلو ورق فوالدی را 2 هزار و 6۰۰ تومان 
بیان کرد و گفت: این درحالی اســت که قیمت لولۀ پروفیل که باید اندکی گران تر 
از ورق فوالدی باشد، بیش از 6 هزار تومان فروخته میشود.همچنین معاون فروش 
شرکت فوالد مبارکه گفت: با اقدام فوالد مبارکه در جهت تأمین نیاز بازار داخلی دو 
یا ســه واردکنندۀ فوالد به کشــور متضرر شده اند، اما بیش از 15۰ هزار شغل با این 
کار ایجاد شــده است. متأســفانه 15۰ هزار نفر تریبونی در اختیار ندارند، اما آن وارد 
کننده دارای تریبون اســت و به جو روانی بازار دامن میزند.وی شاهکار سودجویان 
جو روانی بازار را گران تر کردن قیمت آهن قراضه در مقایسه با شمش فوالد دانست 
و افزود: در حالی که آهن قراضه مادۀ اولیۀ تولید شمش فوالد است، در بازار 1۰۰ تا 

15۰ تومان گران تر از شمش فروخته میشود.

اصفهان، بستری برای توسعه نیروگاه خورشیدی
معاون برنامه ریزی و نظارت شــرکت مشانیر 
با اشاره به لزوم توســعه نیروگاه های تجدید پذیر 
در کشور گفت: شرکت مشــانیر وظیفه شناسایی 
و توســعه نیــروگاه های بادی، زمیــن گرمایی و 
خورشــیدی را در کشــور دارد و در حال حاضر چند 
مکان مانند کرمان و اصفهان برای این مهم در نظر 

گرفته شده است.
علی ارَدوان در گفت وگو با   جام جم پیام با اشاره 
به آمار افزایش میزان مصرف برق، آینده استفاده از 
این انرژی را در کشور با چالش های زیادی ارزیابی 
و اظهــار کرد: با توجه به افزایــش میزان مصرف 
برق و سرمایه گذاری کمی که در سال های گذشته 
در زمینه احــداث نیروگاه ها خصوصا نیروگاه های 
فسیلی در کشور انجام شده، استفاده از انرژی برق 
خصوصــا در فصــل تابســتان و در ماه های پیک 
مصــرف با محدودیت مواجه اســت.وی افزود: با 
توجه به این موضوع کشــور در چند ســال گذشته 
مجبــور به توقف و کاهش تولیــد در کارخانجات 
صنعتی شــده اســت. بر این اساس هر سال باید 5 
هزار مگاوات به مدار اضافه شود؛ در صورت سرمایه 
گذاری مناســب در این حوزه، کشور با مشکالت 

ناشی از قطعی برق رو به رو نخواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت شــرکت مشانیر 
میــزان مصرف برق کشــور در حــال حاضر را در 
ماه های غیر پیک به طور متوســط حدود 3۰ هزار 
مــگاوات و در فصل تابســتان و در پیک مصرف را 
متجــاوز از 5۰ هزار مگاوات ارزیابی کرد.اردوان با 
بیان اینکه برنامه مشــانیر برای تامین برق کشور 
بوســیله انرژی های تجدید پذیر موثر است اضافه 
کرد: شرکت مشــانیر در زمینه انرژی های تجدید 
پذیــر و در انــواع مختلف آن نظیــر انرژی زمین 
گرمایی، بادی و خورشــیدی فعال بوده، به طوری 
که می توان گفت در کشور تنها شرکت مشاوره ای 
اســت که انواع انرژی های تجدیــد پذیر را مورد 
مطالعه قرار داده اســت.وی گفت: برنامه شرکت 
مشانیر شناسایی پتانسیل تولید انرژی های تجدید 
پذیر در سطح کشور و انجام مطالعات امکان سنجی 
بر روی آنها و آماده ســازی این پتانســیل جهت 
سرمایه گذاری برای تولید انرژی های تجدید پذیر 
است.معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت مشانیر 
ســهم اصفهان در تولید برق بوســیله انرژی های 
تجدید پذیر را با توجه به مطالعات در دســت اقدام، 
بسیار خوب از منظر تولید انرژی خورشیدی عنوان 

کرد.
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گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس   

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس   

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

سرطان پوست؛ معياری برای تشخيص ساير سرطان ها

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد به 
تازگی کشــف کرده اند که سرطان پوست، معیاری 
برای تشــخیص انواع دیگر ســرطان  محســوب 

می شود.
یک بررســی جدید نشــان می دهد افرادی که 
عوارض نوع معمول ســرطان پوست را از خود بروز 
می دهند، با افزایش خطر ابتال به سرطان های دیگر 
مواجه هستند. بنابراین  سرطان پوست، ممکن است 
بــه ارزیابی خطر ابتال به ســرطانهای دیگر کمک 
کند. در واقع ســرطان پوســت، یکی از شایع ترین 
ســرطان ها اســت که خود انواع گوناگونی دارد و 
معمول ترین آن ها، ســرطان سلول پایه ای، نوعی 
تومور بدخیم است که بیش از ۸۰ درصد تومورهای 
پوستی را شامل می شود و هر سال میلیون ها فرد در 
آمریکا با این نوع سرطان شناسایی می شوند.جالب 
است بدانید پوست ما به طور مرتب در معرض اشعه 
فرابنفش قرار دارد که باعث تخریب DNA و ابتال 
به ســرطان می شود. اما پروتئین هایی در سلولهای 
پوســت ما وجود دارد که وظیفــه آن ها اصالح این 
تخریب ها اســت. ابتال به سرطان پوست در مراحل 
اولیه بســیار مهم  و در مقایسه با انواع دیگر سرطان 
بسیار آسان است. بسیاری از سرطان های داخلی تا 
زمانی که در مرحله پیشرفته نباشند، عالئم خاصی 
از خود نشان نمی دهند. بنابراین پیش بینی افرادی 
که بیش از همه در معــرض خطر قرار دارند، امری 

حیاتی است.
بر اساس بررســی های صورت گرفته سرطان 
ســلول پایه ای به پزشکان کمک می کند تا افرادی 
را کــه در معرض خطر ابتال به انواع دیگر ســرطان 
هســتند شناسایی کنند. محققان دانشکده پزشکی 

دانشــگاه اســتنفورد در کالیفرنیا به تازگی بررسی 
کرده اند که ســرطان سلول پایه ای، چگونه بر خطر 
ابتال به انواع ســرطان در آینده اثر می گذارد. دکتر 
کاویتا ســارین، نویسنده ارشــد تحقیق می گوید: 
"پوســت، اساسا یک نمونه آزمایشی جهش زا بوده 
و بهترین عضو برای شناســایی مشکالت ژنتیکی 

است که منجر به سرطان می شوند."
دکتر ســارین به اتفاق هونجــی چو، رهبر گروه 
تحقیــق 61 فــرد را که برای درمان ســرطان غیر 
معمول ســلول پایه ای در مرکز پزشکی استنفورد 
تحت درمــان قرار داشــتند، مــورد ارزیابی قرار 
دادنــد. ایــن افراد در طــول 1۰ ســال، 11 نوع از 
عوارض ســرطان پوست را از خود نشان داده بودند. 
دانشــمندان می خواستند بدانند که آیا در بدن آن ها 
جهش پروتئینی که باعث تخریب DNAمی شود، 
وجود دارد یا خیر. آن ها کشــف کردند که حدود 2۰ 
درصد این افراد که به ســرطان سلول پایه ای مبتال 
 DNA بودند، در یکی از ژن های مســئول اصالح

تخریب شده شان، جهش پروتئینی وجود داشت.
دکتر ســارین گفت: "ما کشف کرده ایم افرادی 
که طی یک دوره 1۰ ســاله، شــش سلول سرطان 
پایه در آن ها پیشــرفت کرده باشــد، 3 برابر بیشتر 
از دیگــران آمادگی برای ایجاد ســرطان های غیر 
مرتبط را دارند. ســرطان های دیگر شامل مالنوما، 
ســرطان خون، سرطان پستان، پروستات و کولون 
اســت و ما امیدوار هســتیم که یافته های به دست 
آمده، شــیوه ای جدید برای شناسایی افرادی باشد 
که خطر بیماری های بدخیم و تهدید کننده زندگی 
در آن ها زیاد اســت و بتواند این بدخیمی ها را قبل از 

پیشرفت سرطان تشخیص بدهد. "

دستیار گوگل؛ دریچه ای تازه به سوی دنیای خبر
شــرکت گوگل بــه تازگی 
ویژگــی جدیــدی بــه برنامه 
دستیار گوگل اضافه کرده است 
که قابلیت پخــش جدیدترین 
اخبار روز جهان را برای کاربران 

فراهم می کند. 
شــرکت گوگل در ماه می از 

AI- " اپلیکیشــن جدید خبری خود با نام
powered News" رونمایــی کرد 
که برای ارائــه گزارش های خبری در تمام 
زوایا طراحی شــده بود. اما اگر شما خواستار 
شنیدن آخرین خبرهای برتر جهان باشید و 
امکان استفاده از دست ها و چشم ها برایتان 
وجود نداشته باشد، چه می کنید؟ آیا برنامه ای 
به کمکتان خواهد آمد؟شــرکت گوگل به 
تازگــی ویژگی جدیدی به برنامه دســتیار 
 )Google Assistant( گــوگل 
اضافه کرده اســت که می توانیــد آن را بر 

روی گوشــی اندروید خــود نصب کرده و 
از آن ســوال کنید: "ســالم گوگل، آخرین 
اخبار چیســت؟" در این صورت گوشی شما 
اخباری را برای تان پخش می کند که آن ها 
را نه تنهــا از Google News، بلکه 
رســانه های مختلف خبری گردآوری کرده 

است.
همچنیــن کاربران می توانند پرســش 
خــود را به صورت خصوصی تر مطرح کرده 
و جدیدترین اخبار ناسا و یا خبرهایی مربوط 
به "جیانکارلو اســتانتون"، گرانقیمت ترین 
ورزشــکار جهان را دریافت کنند. جالب تر 

اینکه بــرای دســتگاه های 
هوشــمند جدید امکان پخش 
تیتر خبرهای ورزشی، سیاسی 
و ... به صورت صوتی و تصویری 
نیز وجود دارد و تنها کافی است 
کاربران منابع خبری خود را از 
میان صدها گزینه مانند شبکه 
ســی ان ان، بی بی ســی و ...انتخاب کنند.

حال چنانچه کاربران از دســتیار گوگل در 
مورد  یک موضوع خاص درخواســت کنند، 
ویدیوهای مرتبط توصیه شده از یوتیوب بر 
روی صفحه نمایش، نشــان داده می شوند. 
اما باید توجه داشت که این امکان تنها برای 
کاربران دستگاه های اندرویدی وجود دارد 
و شرکت گوگل قصد دارد قابلیت جدید را بر 
روی دستگاه های اندرویدی خودکار نظیر 
هدفون هایی با امکان نصب برنامه دستیار 

گوگل، اضافه کند.

تربچه؛سالحیبرایمقابلهبابیماریهایقلبی
محققــان ژاپنی بــه تازگی 
کشــف کرده اند کــه مصرف 
تربچه باعث کاهش فشار خون 
شــده و با امــراض قلبی مبارزه 

می کند.
کشف راه هایی برای کاهش 
ابتــال بــه بیماری هــای قلبی 
یکــی از چالش های مداوم علم 
پزشــکی اســت. بررسی های 
جدیــد محققان ژاپنی نشــان 
می دهد کــه تربچه های بزرگ 
 "Monsterradish  "
 Sakurajima  " یــا 
daikon" کــه نــام خــود 
را از جزیــره محــل کاشــت 
)Sakurajima( در ژاپــن 
گرفته اند بــا بیماری های قلبی 

مبــارزه می کنند. بــه طور کلی 
تربچه ها، دارای ســطح باالیی 
از آنتی اکســیدان هســتند و با 
توجه بــه مطالعاتــی که قبال 
صورت گرفته اســت، بر عوامل 
مرتبــط با حمله قلبی و ســکته 
مغــزی یعنــی افزایش فشــار 
خون و لخته شــدن خون تاثیر 
می گذارند. عالوه بر این، تربچه 
حاوی رنگدانه  آنتوسیانین است؛ 
نوعی آنتی اکسیدان قوی که از 
بــدن در برابر بیماری های قلبی 
عروقــی محافظت می کند. این 
گیاه جادویی منبع عالی پتاسیم 
است؛ پتاســیم ماده ای معدنی 
اســت که در عملکرد بسیاری از 

سیستم های بدن نقش دارد. 

در واقع پتاســیم بــا عروق 
خونی تعامل داشته و سبب گشاد 
شدن رگ های خونی و در نتیجه 
افزایش جریان خون می شود. به 
طور تقریبــی می توان گفت که 
حدود یک مورد از هر چهار مرگ 
و میر، به علت بیماری های قلبی 
عروقی مانند حمله قلبی و سکته 
مغــزی رخ می دهــد. بنابراین 
کشــف یک داروی شــیمیایی 
طبیعی که خطر این بیماری ها را 
کاهش دهد، یک موفقیت بزرگ 
محســوب می شــود. محققان 
دانشــگاه کاگوشــیما ژاپن به 
رهبــری کتســوکو کجاوی، 
تحقیقی در مورد مزایای تربچه 
بــرای ســالمت افــراد و تاثیر 

تربچه در تولید اکســید نیتریک 
انجــام داده اند. پژوهشــگران 
بــا انجــام طیــف وســیعی از 
آزمایشــات نظیــر آزمایــش 
 f l u o r e s c e n c e "
microscopy " متوجــه 
 monster" شدند که تربچه
بــه  نســبت   "radish
تربچه هــای کوچک، اکســید 
نیتریک بیشتری تولید می کند.

بــه گفته آن ها ســلول های 
اندوتلیــال عروقــی، اکســید 
نیتریک تولید می کنند؛ هنگامی 
که این گاز به جریان خون منتقل 
می شود، باعث آزاد شدن عروق 
خونی شده و در نتیجه فشار خون 

کاهش می یابد. 

چه ميزان نمک برای سالمت قلب مضر است؟

نمک زیاد یکی از عواملی اســت که خطــر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش 
می دهد. اما دقیقا چه مقدار نمک برای قلب مضر است؟

مصرف میزان زیاد سدیم، منجر به بروز طیف وسیعی از مشکالت قلبی عروقی 
نظیر فشــار خون باال می شود. به گفته ســازمان جهانی بهداشت، افراد نباید روزانه 
بیش از 2 گرم ســدیم مصــرف کنند که این میزان برابر با حــدود 5 گرم نمک در 
روز اســت.همچنین انجمن قلب آمریکا مصرف روزانه بیش از 2.5 گرم ســدیم را 
توصیه نکرده و مصرف ایده آل ســدیم برای یک فرد بزرگســال بالغ را 1.5 گرم در 
 Health روز می داند. اما گروهی از محققان دانشــگاه مک مستر کانادا، دانشگاه
Sciences همیلتون در کشــور کانادا و همچنین محققان 21 موسســه بین 
المللــی دیگر اعتقاد دارند که این محدودیت ها لزومی ندارند.پژوهشــگران برای 
ارزیابی اینکه چه مقدار ســدیم برای قلب مضر اســت، داده هــای 94 هزار فرد با 

محدوده سنی 7۰-35 سال را مورد بررسی قرار دادند. 
شــرکت کنندگان این تحقیق از 1۸ کشور مختلف بوده و داده های آن ها در بازه 
زمانی ۸ ســال گردآوری شد. اندرو منت، یکی از اعضای گروه تحقیق می گوید: بنا 
بر پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت، مصرف روزانه کمتر از 2 گرم سدیم که معادل 
یک قاشق چایخوری نمک است، یک مقیاس پیشگیری کننده در برابر بیماری های 
قلبی و عروقی محسوب می شود.بررسی های جدید نشان می دهد که ما می توانیم در 
مورد مصرف نمک، کمی آسان تر و بدون ترس از ابتال به بیماری های قلبی عروقی 
عمل کنیم. به گفته محققان مصرف زیاد ســدیم خطر ابتال به بیماری های قلبی و 
ســکته مغزی را افزایش می دهد، اما این موضوع در جوامعی صدق می کند که افراد 
بالغ بیش از 5 گرم در روز ســدیم مصرف می کنند که حدود 2.5 قاشــق غذاخوری 

نمک است.
خبر دلگرم کننده اینکه کمتر از 5 درصد از شــرکت کنندگان که مصرف ســدیم 
آن ها بیش از 5 گرم بود از کشورهای توسعه یافته بودند، اما در بیشتر کشورها میزان 
متوســط مصرف سدیم 5-3 گرم و حدود 1.5 تا 2.5 قاشق چایخوری نمک در روز 
بود. همچنین نتیجه بررســی های صورت گرفته نشــان داد مصرف سدیم در میان 
چینی ها باال اســت و در واقع ۸۰ درصد آن ها بیش از 5 گرم در روز، ســدیم مصرف 
می کنند؛ به همین ترتیب، ارتباط مستقیم میان مصرف نمک و ابتال به بیماری های 
جدی قلبی عروقی نظیر حمله قلبی و ســکته مغزی در چینی ها بیشــتر مشــاهده 

شده است.
اندرو منت خاطرنشان می کند: افراد به منظور حفظ سالمت قلب خود می توانند 
مصرف نمک خود را به راحتی اصالح کرده و تغییرات کوچکی در رژیم غذایی خود 
ایجــاد کنند. برای مثال مصرف میوه، ســبزیجات و غذاهای طبیعی را که در آن ها 

میزان باالیی پتاسیم وجود دارد افزایش دهند.


