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جلب مشاركت دانش  
 آموزان براي اداره شهر  

ورزش های هوازی عمر سالمندان 
را افزایش می دهد 

اولین ایــده کاپ دانش آموزی اصفهان 
با طرح هایی برای یک شــهر خالق با ارائه 
بیش از 20 ایده از سوی دانش آموزان مقطع 

متوسطه و ابتدایی برگزار شد.  
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 

شهرداری اصفهان، ...

یک بررســی جدید که در مقیاس وسیع 
صورت گرفته است نشان می دهد که حتی 
انجام ورزش های شــدید به منظور ایجاد 
توانایی هــای فیزیکی نیــز باعث افزایش 

طول عمر افراد می شود. 
انجام فعالیت های فیزیکی   ...
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توزیع 1/5 میلیارد تومان بن تخفیف نمایشگاه کتاب اصفهان
برای هشتمین بار؛

ذوب آهن اصفهان  صادر كننده نمونه 
كشوری شد

دستيابي به محيط كسب و كار مطلوب 
با ساماندهي مشاغل

صفحه 3

صفحه 2

 نشســت مشــترک کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف، 
مشاغل و فعالیت های شهری شهرداری های کشور و کارگروه 
تخصصی مدیریت عرضه محصوالت کشــاورزی و مایحتاج 
مصرفی شهرداری های کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، این 
نشســت با حضور جمعي از مدیران ســازمان هاي ساماندهی 
مشــاغل از اســتان های مختلف و با هدف به اشتراک گذاري 

تجربیات و اقدامات موفق شهرهاي  ...

اصفهان، از قطب های بزرگ 
فرهنگی كشور است

فوالد مباركه، مایه فرهنگ 
سرمایه گذاری در بورس

صفحه 4  صفحه 3

صفحه 2

اصفهان

نخستین نشست گفت وگوی بین نسلی برگزار شد؛

گفت وگوی بین نسلی با حضور یکی از چهره های سیاسی استان 

نوجوانــان اصفهانــی در نخســتین نشســت 
گفت وگوی بین نســلی با حضور یکی از چهره های 

سیاسی استان سواالت صریحی از او پرسیدند.
در عصر یک روز پاییــزی نزدیک به 50 نوجوان 
دختر و پســر دور تــا دور ســالن کنفرانس مجتمع 
فرهنگی مطبوعاتی اصفهان نشسته اند و منتظر حیدر 
قاسمی مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات 

کشوری استانداری اصفهان هستند.
** بهانه این گردهمایی، نخســتین نشســت 
گفت وگوی بین نسلی است که به همت خانه نوجوان 
و کمیته فرهنگ رسانه وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برپا شده و قرار 
است در نشســت هایی ادامه دار میزبان گفت وگوی 

بدون واسطه مدیران و نوجوانان اصفهانی باشد.
تمام دســت اندرکاران برگزاری این نشســت و 
مجریــان آن خود نوجوانان بودند و این موضوع نوید 

برگزاری یک نشست متفاوت را می داد.
حیــدر قاســمی متولــد 1343 و دارای مدرک 
کارشناســی علوم اجتماعی از دانشــگاه اصفهان و 
کارشناسی ارشــد مدیریت فرهنگی از دانشگاه آزاد، 
کارشــناس دفتر سیاسی اســتانداری در اواخر دهه 
60، معاون ســابق فرماندار اصفهان، فرماندار سابق 
شهرستان تیران و کرون، شهردار سابق خوراسگان، 
مدیرکل اداری مالی اســتانداری اصفهان از ســال 
92 تا 96 و معاون ســابق خدمات شهری شهرداری 
اصفهــان، صحبت های خود را با ســخنانی درباره 

ضرورت گفت وگوی بین نسلی و آداب آن آغاز کرد.
مدیرکل دفتر سیاســی، انتخابات و تقســیمات 
کشوری اســتانداری اصفهان اظهار داشت: شرایط 
زمانه و ســرعت پیشــرفت تکنولوژی، ارتباطات و 
اطالع رسانی ضرروت گفت وگو از جمله گفت وگوی 
بین نسلی را افزایش داده است.وی با بیان اینکه نسل 
جدید بیشــتر از نســل قبلی آمادگی این گفت وگو را 
دارد، افزود: مرحله نخســت گفت وگو این اســت که  
به آن اعتقاد و باور داشــته باشــیم. گاهی تنها شعار 

گفت وگو ســر می دهیم و در عمل، این گفت وگو به 
درستی شکل نمی گیرد. همچنین باید آداب گفت وگو 
را رعایت کنیم و منطق بهتر را در گفت وگو بپذیریم و 

آن را عملیاتی کنیم.
قاسمی در پاسخ به اینکه آیا تا به حال بین دوراهی 
خواست مردم و خواست مقام مافوق خود قرار گرفته 
است، گفت: یکی از آسیب های مدیریتی این است که 
پیش از فکر کردن عمل می کنیم و پس از اقدام، فکر 
می کنیم که البته بخشی از آن طبیعی است. البته من 
در عرصه مدیریت پله به پله باال رفتم و اگر هر کس در 
جایگاه خود قرار گیرد و شایسته ساالری برقرار شود، 

مشکالت کمتر می شود. 
مدیرکل دفتر سیاســی، انتخابات و تقســیمات 
کشوری اســتانداری اصفهان ادامه داد: خوشبختانه 
کمتر با مدیرانی مواجه شــدم که سلیقه شخصی را 
بر منافع مردم ترجیح می دادند. البته این تشــخیص 
مصلحت نیز نسبی است و تالش کردم اگر در چنین 
موقعیتی قرار گرفتم، به ســراغ گفت وگو بروم. طبق 
قانون، اگر مافوق دســتور خالفی داد باید در ذیل آن 
استناد قانونی را مطرح کنی و اگر مقام مافوق اصرار بر 
انجام این دستور خالف قانون داد، باید دستور را انجام 
دهی و مسئولیت از دوش تو برداشته می شود. در این 
موارد به سراغ گفت وگو رفته ام و تالش کردم به درک 
مشترک و اقدام توافقی برسم و ممکن است در برخی 

مواقع نیز دستور مافوق را اجرا کرده باشم.
وی درباره بحران آب و خشکســالی در اســتان 
تصریح کرد: فالت مرکزی ایران در وضعیت خشک 
و نیمه خشک قرار گرفته و شرایط گذشته به هیچ وجه 
دیگر تکرار نمی شود و اقلیم تغییر کرده است. وی در 
پاســخ به اینکه چرا پس از مدت کوتاهی از مسئولیت 
قبلی خود، آن را رها کرد و به اســتانداری بازگشت و 
تکلیف قول هایی که به مردم داده بود چه می شــود، 
افزود: در نیمه دوم سال 96 از استانداری به شهرداری 
اصفهــان مأمور شــدم. کارمند رســمی دولت تابع 
چارچوب خاصی است و مردادماه امسال این سیستم 

بــه مأموریت من در شــهرداری اصفهان پایان داد و 
من نیز باید از قانون تبعیت می کردم و به اســتانداری 
بازگشــتم. اگر از این دستور اســتنکاف می کردم، از 
قانون سرپیچی کرده بودم.چگونگی ورود نوجوانان 
به عرصه های سیاسی و اجتماعی، ناامیدی نوجوانان 
و جوانان از آینده و باال رفتن آمار مهاجرت از کشــور، 
چرایــی جابه جایی مکرر مدیران در دســتگاه های 
مختلف، موانع رســیدن به موفقیــت و اینکه اگر به 
دوران نوجوانی برگردد چه کارهایی را انجام می دهد 
و یــا انجام نمی دهد از دیگر پرســش هایی بود که از 

حیدر قاسمی پرسیده شد.
تذکرهای مجــری نوجوان برنامه برای مدیریت 
زمان در پاسخگویی و پرهیز از کلی گویی، درخواست 
شــرکت کنندگان از مهمان برنامه برای پاسخگویی 
بــا صراحت بیشــتر و اینکه از برخی پاســخ های او 
قانع نشــده اند و شــکل گرفتن مباحثه های دونفره 
بین نوجوانان و مهمان نشســت، از نکات جالب این 
نشســت بود و حیدر قاســمی نیز تالش می کرد این 

نکات را در پاسخگویی رعایت کند.
مدیر خانه نوجوان شــهرداری اصفهان در مورد 
اهداف برگزاری سلســله نشست های گفت وگوی 
بین نســلی اظهار داشت: امروزه نیاز واقعی برای بقا و 
توســعه انسانی و روابط این است که بدانیم تفکر یک 
نسل نسبت به نســل قبل از خود در چه رتبه ای قرار 
دارد. نسل جدید چرا باید از تفکرات نسل خود تبعیت 
کند، آیا باید این کار را انجام دهد یا دست به تغییر بزند؟

نیره وکیلــی زاده افزود: در ایــن بین، گفت وگو 
می تواند نقش ســازنده ای داشته باشد تا همه چیز از 
زبان افراد موفق نســل های قبل به نسل های بعدی 
انتقال داده شــود و نوجوانان که نســلی آینده ســاز 
هستند، خودشــان تصمیم بگیرند که کدام راه خوب 
بوده و آن را ادامه دهند و یا کدام راه باید دســتخوش 
تغییــر و تحول و یا اصالح قرار گیــرد. وی ادامه داد: 
گفت وگوی بین نسلی در اصل زمینه ای برای انتقال 

تجربیات شیرین و تجربیات تلخ است.
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

دستیابي به محیط كسب و كار مطلوب 
با ساماندهي مشاغل

مسمومیت با مواد مخدر از مرگبارترین انواع مسمومیت ها

 نشست مشــترک کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف، مشاغل و فعالیت های 
شهری شــهرداری های کشــور و کارگروه تخصصی مدیریت عرضه محصوالت 
کشاورزی و مایحتاج مصرفی شهرداری های کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري اصفهان، این نشست با حضور 
جمعي از مدیران ســازمان هاي ساماندهی مشاغل از استان های مختلف و با هدف 
به اشــتراک گذاري تجربیات و اقدامات موفق شهرهاي مختلف کشور، ارائه گزارش 
عملکرد، هم افزایي و اســتفاده از تجربیات با بهره گیري از ارتباطات بیشــتر،  ارائه 

راهکار به منظور برطرف کردن مشاغل مزاحم و ... برگزار شد.  
مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری اصفهان در این نشســت با ارائه گزارشــي از فعالیت ها، برنامه ها، چشم 
انداز، اهداف و اســتراتژي هاي در دست اقدام و آینده این سازمان در اصفهان اظهار 
کرد: برند بازارهاي هاي کوثر، ســاماندهي مشــاغل، میدان مرکزي میوه و تره بار و 
بازارهاي تخصصي از جمله زیرمجموعه هاي این سازمان است.محمد مجیري چشم 
انداز این ســازمان را دســتیابي به محیط هاي کسب و کار مطلوب مشاغل شهري با 
رعایت شاخص هاي توسعه پایدار و منطبق با هویت شهرها ذکر کرد و افزود: توسعه 
و ساماندهي هدفمند مشاغل شــهري، ایجاد بستر مناسب و جذب مشارکت بخش 
خصوصي، بهبود مســتمر شبکه توزیع و کلیه نظام هاي داخلي و اجرایي و رشد مالي 
و پایدار نیز از جمله اهداف کالن ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشــاورزی شهرداری اصفهان است.وي با اشــاره به اثرات منفي استقرار نامناسب 
مشــاغل در شــهر اصفهان، تصریح کرد: اتالف وقت و انرژي شهروندان، افزایش 
بیماري هاي صعب العالج، اســتهالک و نابودي زودهنگام زیرساخت هاي شهري، 
افزایش هزینه هاي مدیریت شهري، سرمایه گذاري خالف منافع عمومي، سدمعبر،  
نما و ســیماي شهري نامناسب و ... از جمله برخي اثرات منفي این استقرار نامناسب 
اســت که در شــهرهاي مختلف نیز عمومیت دارد.وی رویکرد ساماندهي مشاغل را 
پیشگیري، ساماندهي در محل و ساماندهي با انتقال ذکر کرد و ادامه داد: قانون نظام 
صنفي ســال 92 استعالم صدور پروانه کســب را حذف کرد که سبب به وجود آمدن 
مشــکالتي شــد، واحدها با توجه به این حذف بدون ضابطه و بدون رعایت یکسري 
مســائل تجاري مي توانند در شــهر گســترش پیدا کنند که در این خصوص باید به 
ســمت اصالحیه ها حرکت کنیم.وي تعدد قوانین و دستورالعمل ها، ماهیت بینابیني 
و چندجانبه فعالیت هاي ساماندهي و تعدد متولیان عوامل ذینفع را از جمله مهمترین 
چالش هاي ســازمان دانست و  تاکید کرد: افزایش جمعیت،  مهاجرت و رشد فزاینده 
واحدهاي صنفي فاقد کیفیت، عدم هماهنگي شهرداري و اتاق اصناف در ارائه پروانه 
کسب، عدم وجود منابع مالي پایدار در شهرداري ها و اتکا به کسب درآمدهاي ناپایدار 
و کاذب، عــدم وجود ضابطه در خصوص نحوه اســتقرار، صدور پروانه تجاري بدون 
توجه به نوع فعالیت قابل استقرار و زیرساخت هاي الزم و ...  نیز از جمله  گلوگاه هاي 

ایجاد نابساماني در مشاغل شهري است.

معــاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
حدود یک و نیم میلیارد تومان بن کارت تخفیف 
برای نمایشــگاه کتاب در نظر گرفته شــده که 
پیش فــروش این بن کارت هــا از 29 مهرآغاز 

شده است 
به گزارش روابــط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، اصغر مختاری در خصوص 
برگزاری نمایشــگاه کتاب اصفهان اظهار کرد: 
این نمایشــگاه بــه عنوان یکــی از مهم ترین 
رویدادهای فرهنگی استان به شمار می رود و از 
اهمیت بســیاری برخوردار بوده و همواره در ایام 
برگزاری نمایشــگاه کتاب، عالقمندان فراوانی 

از سراســر استان و کشور از آن بازدید دارند.
وی ادامــه داد: با توجه به اهمیت نمایشــگاه 
کتاب اصفهان شــاهد اســتقبال پرشور ناشران 
برای حضور در نمایشــگاه هســتیم که به دلیل 
محدودیت فضا حدود 500 ناشــر برای شرکت 

در نمایشگاه انتخاب شدند.
معــاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: خوشــبختانه با تمهیدات اندیشیده 
شده شــاهد تنوع گســترده کتب ارائه شده در 
نمایشــگاه خواهیم بود، بــه گونه ای که بیش از 
40 هــزار عنوان کتاب در حوزه های مختلف در 

نمایشگاه عرضه خواهند شد.
وی بــا اشــاره به طــرح پیش فــروش بن 

کارت هــای خریــد کتــاب ، عنوان کــرد: هر 
شــخص می تواند بــا خرید ایــن بن کارت ها از 
تخفیــف 20 درصــدی بهره مند شــود، عالوه 
بر ایــن، بن هایی با تخفیــف 20 درصدی ویژه 
دانش آموزان در نظر گرفته شــده که می  توانند 
از آنها اســتفاده کنند، ناشــران نیز تخفیف های  
10 تا 20 درصدی در غرفه ها به مشــتریان خود 
ارائه می کنند.مختــاری افزود: حدود یک و نیم 
میلیارد تومان بن کارت برای نمایشــگاه امسال 
در نظــر گرفته شــده که پیش فــروش این بن 
کارت ها از 29 مهر آغاز شــده و همچنان  ادامه 
دارد. عالقمندان می توانند با مراجعه به ســایت 
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به نشانی

 www.icfi.ir اقدام به خرید بن کارت های 
خرید کتاب کنند.

تمامــی  کــرد:  اضافــه  پایــان  در  وی 
برنامه ریزی ها شــکل گرفته تا شاهد برگزاری 
نمایشــگاهی متناسب با شان و جایگاه اصفهان 
باشــیم، به طور قطع نمایشــگاه امسال از نظر 
کمــی و کیفی در جایگاه باالیــی قرار می گیرد 
و امیدواریم رضایــت  حداکثری بازدیدکنندگان 
و مشــارکت کنندگان فراهم شود.خاطرنشــان 
می شود ســیزدهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب 
اصفهان با شــعار »بخوان بــرای زندگی« از 9 
تا 15 آبان از ســاعت 9 تا 20 در نمایشــگاه های 
بین المللــی اصفهــان واقع در پل شهرســتان 

پذیرای عالقمندان به یار مهربان است.

فرمانده انتظامي شهرســتان نایین از کشف 20رول کاغذ خارجی قاچاق توسط ماموران ایستگاه بازرسي 
شهید شرافت خبرداد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "صادق کاظمزاد" اظهار کرد: ماموران مستقر درایستگاه 
بازرسي شهید شرافت نایین حین کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه خودروی کامیون که از استان های 
جنوبی کشور عازم تهران بود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.وي با بیان اینکه در بررسی مدارک بار و استعالم 

از سامانه جامع امورگمرکي قاچاق بودن محموله خودرو محرز شد اظهار کرد: در این عملیات  24 رول کاغذ 
خارجی قاچاق کشف شد. وی ارزش محموله مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه را 400 میلیون ریال عنوان 
کرد کاظمزاد  ادامه داد: در این خصوص راننده خودرو دستگیر و جهت اقدامات قانوني تحویل مراجع قضائی شد. 
وی در پایان خاطر نشان کرد: قاچاق کاال به تولیدات داخلي کشور ضربه مستقیم مي زند و از تمام مردم تقاضا مي 

شود هر گونه اخبار در خصوص کاالي قاچاق را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

اولین ایــده کاپ دانش آموزی اصفهان 
با طرح هایی برای یک شــهر خالق با ارائه 
بیش از 20 ایده از سوی دانش آموزان مقطع 

متوسطه و ابتدایی برگزار شد.  
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، اولین ایده کاپ شهر 
اصفهان بــا همکاری مدیریــت خالقیت 
و فنــاوری هــای نوین شــهرداری و اداره 
کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان در 
راســتای »پرسش مهر« شهردار اصفهان با 
عنوان »شــهروند خالق کیست و وظیفه او 
در اداره شهر چیست«؟، در سالن اجتماعات 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار 
شــد. این مراســم با حضور دانش آموزان، 
هیئت داوران برای انتخاب بهترین ایده ها، 
برخی مدیران شــهری و آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان برگزار شد و ایده پردازان در 
سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه 
دوم ایده های خود را در بازه زمانی سه دقیقه 

اي ارائه دادند.  
اســتفاده از عینک های هوشمند برای 
اعمال جریمه خودروهای متخلف، استفاده 

از فضــای حیاط مدارس در نوبت بعد از ظهر 
به عنوان زمیــن بازی کودکان در محالت، 
طراحی اپلیکیشن جامع برای شرکت واحد 
اتوبوسرانی، اعمال جریمه برای خودروهای 
گران تر در شهر و استفاده از لباس شخصیت 
های انیمیشنی برای کارکنان شهربازی ها 
بخشی از ایده های مطرح شده از سوی ایده 
پردازان متوسطه اول در این ایده کاپ بود.  

در بخش دوم ایــن برنامه، ایده پردازان 
دبســتانی ایده هایی همچــون ایجاد باغ 
کشاورزی برای کودکان در محالت، ارتباط 
تاکسی های شهری با مراکز خرید شهر برای 

افزایش درآمدزایی دو جانبه، اجاره دوچرخه 
های ویژه کودکان در ایستگاه های دوچرخه 
شــهرداری، ایجاد صفحات بزرگ شطرنج 
برای کودکان و نیز اســتفاده از شاخه های 
خشک شده درختان برای طراحی دیوارهای 
شهر و نیز النه گزینی پرندگان، کاهش باران 
های اسیدی با ایجاد تغییر در واکنش عناصر 
آالینده در جو، افزایش روزهای دریافت زباله 
هــای بازیافتی از شــهروندان و ارائه کارت 
الکترونیک به جای کیسه های پالستیکی، 
دریافت هزینــه بابت پــارک خودروها در 
حاشیه خیابان ها و نیز طراحی نقاط ممنوعه 
برای پارک خــودرو در کنار خیابان، طراحی 
موتور AME برای استفاده بیشتر از انرژی 
های پــاک و ارزان در محیط های خانگی و 
شهری بر اساس قانون دفع آهنربا، طراحی 
اپلیکیشن "مپ اســتور" برای مکان یابی 
مغــازه های مــورد نیاز شــهروندان در هر 
خیابان و ایجاد پارک دوستدار محیط زیست 

با استفاده از مواد بازیافتی را مطرح کردند.  
در پایــان ایــن برنامه هیئــت داوران، 

ایده های برتر را معرفی کردند.

ویژه برنامه آشنایی با مسمومیت ها در قالب 
هفت غرفه نمایشــگاهی سوم آبام ماه در ضلع 

جنوبی پل خواجو برگزار شد. 
رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
در رابطه با ویژه برنامه آشــنایی با مســمومیت 
ها اظهار کرد: به مناســبت هفته پیشــگیری 
از مســمومیت ها تصمیم گرفتیم با همکاری 
بیمارســتان تخصصی خورشــید برنامه ای را 
در ضلع جنوبی پــل خواجو برگزار کنیم.فریناز 
توالییــان ادامه داد: هفت غرفه شــامل غرفه 
های پیشــگیری از دخانیات، مســمومیت با 
گاز مونوکســیدکربن، مســمومیت در اطفال، 

مســمومیت با  محرک های الکلی، مسمومیت 
با داروها و مخدرها و غرفه ســالمت که در آن 
آزمایــش خون برای تســت تیروئید به همراه 
ایســتگاه نقاشــی کودکان در این برنامه برپا 
شــد.وی تاکید کرد: در این غرفه ها پزشکان به 
شکل چهره به چهره مخاطبان را با موضوعات 
گفته شده آشنایی دادند.فرزاد قشالقی، رییس 
بخش مســمومین بیمارستان خورشید و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
نیــز در ادامه گفت: این هفته با هدف پیگیری و 
افزایش آگاهی مردم نسبت به مسمومیت ها اعم 
از مسمومیت های ارادی و غیر ارادی، تصادفی، 
صنعتی و گزش ها نامگذاری شــده که در این 

باره اطالعاتی به  شهروندان داده می شود.وی 
ادامه داد: امســال با همکاری سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان روز پنج 
شــنبه سوم آبان از ساعت  16 تا 21  به برگزاری 

غرفه های نمایشگاهی اقدام کردیم.
وی یادآور شــد: مســمومیت با مواد مخدر 
یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت ها است که 
مشکالت و آسیب های اجتماعی شامل طالق، 
بیــکاری و فقر را به دنبال خواهد داشــت.وی 
خاطرنشان کرد: مصرف خودسرانه داروها بدون 
تجویز پزشک یکی از شایع ترین نوع مسمومیت 
در جهان است بر همین اساس توصیه می شود تا 

داروهای بدون مصرف خود را دور بریزید.

جلب مشارکت دانش آموزان براي اداره شهر  

اولتیماتومي که "جاده مرگ" را زنده کرد

حل مشکل جاده جوان؛ مطالبه ای که پس از سال ها محقق شد 

با دستور موکد شهردار اصفهان و پس از مهلت 10 روزه اي که دکتر نوروزي 
در آخرین بازدید از منطقه 14 به مدیر این منطقه از شهرداري داد، معضل چندین 
و چند ســاله جاده جوان از منطقه جلوان برطرف و مطالبه چند ساله شهروندان 

محقق شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي 
ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسیني، در خصوص پیگیری مشکالت مردم 
منطقه 14 و با بیان اینکه این مشکالت توسط مردم و در بازدیدهایی که داشتم 
مطرح شــده بود، تصریــح کرد: در این بازدیدها حل مشــکالت جاده جوان از 

منطقه جلوان که همواره براي شــهروندان خطرآفرین شده بود مورد تأکید قرار 
گرفت و مهلت 10 روزه به شهردار منطقه داده شد که خوشبختانه در کمتر از این 
زمان، مشــکل حل و مطالبه مردم محقق شد و پس از سال ها این جاده به روی 

خودروهای سنگین بسته شد. 
شهردار اصفهان ادامه داد: امیدواریم بزرگراه فرودگاه که محل تردد کامیون 
ها اســت نیز هر چه زودتر ایمن ســازي شــود و همچنین بلوار فرزانگان که در 
دســت احداث اســت و می تواند مشکل ترافیکی شمال شهر را حل کند، هر چه 

زودتر تمام شود.
گفتني اســت با دستور شهردار اصفهان، همچنین مقرر شد از سمت ورودی 
خیابان عاشــق اصفهانی، تابلوهای »عبور ممنوع« برای خودروهای سنگین 
نصب و پیگیری  های الزم انجام شود تا پس از اتمام پروژه خیابان فرزانگان که 
به طول 6 کیلومتر در حال اجرا اســت، ورود تریلی و کامیون ها از ســمت عاشق 

اصفهانی به جاده جوان نیز حذف شود. 
این جاده به دلیل تردد ماشــین هاي سنگین و نیاز به اصالح هندسي، برای 

سال ها در میان اهالی منطقه، به جاده مرگ معروف شده بود.  
الزم به ذکر اســت، تا زمان تحقق پــروژه فرزانگان، در طول روز بازه زمانی 

معینی برای تردد خودروهای سنگین در نظر گرفته خواهد شد. 
همچنین بر اســاس خواسته مردم جلوان به خصوص ساکنان شهرک نگین 
در خصوص وضعیت نابســامان جاده جلوان، آسفالت این جاده نیز در دستور کار 

قرار گرفته است. 
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فوالد مبارکه، مایه فرهنگ سرمایه گذاری در بورس 

شرکت فوالد مبارکه به همراه برخی از شرکتهای 
بورســی گروه خود) فوالد هرمــزگان جنوب، فوالد 
امیرکبیر کاشــان و شرکت کارگزاری مبین سرمایه( 
در پنجمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی 
ســازی کیش با اســتقبال چشــمگیر مسئوالن، 
ســهامداران و بازدیدکنندگان حاضر در نمایشــگاه 

مواجه شدند.
در این نمایشگاه که از روز دوشنبه 30 مهر با حضور 
معاون پارلمانی رئیــس جمهوری، معاون اقتصادی 
وزارت امور خارجه، رئیس ســازمان بــورس اوراق 
بهادار، جمعی از مدیران و مســئوالن ارشد اقتصادی 
کشــور و مدیرعامل ســازمان منطقۀ آزاد کیش آغاز 
به کار کرد، شــرکت کنندگان در مراســم افتتاحیه از 
غرفه شرکتهای بورســی گروه فوالد مبارکه بازدید 
کردند.شــاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق 
بهادار ضمــن قدردانی از حضور فوالد مبارکه در این 
نمایشگاه گفت: حضور شرکتهای بزرگی چون فوالد 
مبارکه در این نمایشــگاه مایۀ قوت قلب سهامداران 
و همچنین فرهنگسازی ســرمایه گذاری در بورس 
می شــود.وی در بخشی از ســخنان خود در مراسم 
افتتاحیۀ این نمایشــگاه تصریح کرد: ارزش بورس 
کشــور اکنون به رقم قابل توجــه ۸00 هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. همچنین ارزش بازار بورس و 
فرابورس اکنون 40 درصــد از تولید ناخالص داخلی 
کشور را تشکیل می دهد.این گزارش حاکی است در 
پنجمین نمایشــگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی 
ســازی کیش بیش از 360 شرکت داخلی و خارجی و 
بیش از 60 شرکت کنندۀ خارجی حضور داشتند که در 
قالب دیپلمات و سفیر از سخنرانان پنل های تخصصی 

این نمایشگاه به شمار می رفتند. پوری حسینی رئیس 
سازمان خصوصی ســازی، حسینعلی امیری معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری و مسعود خوانساری رئیس 
اتاق بازرگانی تهران از دیگر ســخنرانان این همایش 

بودند.
بازده 2۰۰ درصدی برای ســهامداران 

فوالد مبارکه
در جریان برگزاری این نمایشگاه رئیس امور سهام 
و مجامع شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
بورس ایلنا، از افزایش ســود خالص این شرکت خبر 
داد و گفت: شرکت فوالد مبارکه در سالی که گذشت 
توانست بیشترین سود خالص را از زمان بهره برداری 

تاکنون به دست آورد.
مرتضی شــبانی میزان سود خالص فوالد مبارکه 
را 6 هزار میلیارد تومــان عنوان کرد و گفت: افزایش 
تولیــد و بهره برداری از طــرح هایی همچون گندله 
سازی ســنگان، افزایش ظرفیت فوالد سبا و در کنار 
آن افزایش نرخ محصوالت فوالد، باعث افزایش سود 

خالص در سال 96 شد.
وی با پیش بینی افزایش ســود خالص در سال 9۷ 
اظهار کرد: خوشبختانه هیچ شرکتی در هلدینگ فوالد 
مبارکه زیان ده نبوده و فوالد هرمزگان توانسته است 
در شــش ماهۀ سال جاری، سودی بالغ بر یک هزار و 

250 میلیارد تومان به دست بیاورد.
وی از رشد 12 درصدی تولید شرکت فوالد مبارکه 
خبــر داد و گفت: میزان تولید در شــش ماهۀ ابتدای 
سال 96، 3 میلیون و 250 هزار تن بوده که این میزان 
در شــش ماهۀ ســال جاری به 3 میلیون و 650 هزار 
تن رسیده اســت.رئیس امور سهام و مجامع شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان همچنین از رشــد 2۷ درصدی 
تولید محصوالت گرم خبــر داد و گفت: میزان تولید 
محصــوالت گرم از یک میلیــون و 933 هزار تن به 
2 میلیون و 46۷ هزار تن رســیده است.شبانی بهره 
برداری از طرحهای توســعه ای را دلیل افزایش تولید 
عنوان کرد و گفت: بهره برداری از ماشین ریخته گری 
شماره 5، افتتاح گندله سازی سنگان و افزایش ظرفیت 
مجتمع فوالد سبا باعث افزایش سود هلدینگ فوالد 
مبارکه شده است. رئیس امور سهام و مجامع شرکت 
فوالد مبارکه از افزایش ظرفیت نورد پیوســته سبا از 

۷00 هزار تن به 1.6 میلیون تن خبر داد.

ذوب آهن اصفهان برای هشتمین بار صادر کننده نمونه کشوری شد

همزمان با روز ملي صادرات در آیین بیست و 
دومین سالروز ملی صادرات  که با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور و تعدادي از 
مقامات کشوري  در تهران ، مرکز همایش های 
بین المللی صداو ســیما  برگزار شد ، ذوب آهن 
اصفهان به  عنوان صادر کننده نمونه کشوری 
معرفی شــدو نشــان صادراتي ، لوح سپاس و 
تندیــس ویژه به   منصور یزدی زاده مدیرعامل 

این شرکت اهدا گردید.
در ســال جاری ذوب آهــن اصفهان تنها 
شرکتی است که در گروه محصوالت فوالدی 
به عنوان صادر کننده نمونه کشــوری انتخاب 
شد . این شــرکت تاکنون شش بار در سالهاي 
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1395 صادرکننده نمونه ملي کشــور و در سال 
1393 صادرکننده ممتاز کشور شده بود .منصور 
یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در 
گفتگو با خبرنگار ما عوامل انتخاب این شرکت 
به عنوان صادر کننده نمونه کشــوری را بدین 
شرح بیان نمود : تداوم رشد صادرات این شرکت 
طي ســالهای اخیر ، افزایش تعــداد بازارهاي 
هــدف صادراتــي ، توجه خاص بــه صادرات 
محصوالت به کشــورهای آفریقایی ، آسیای 
جنوب شرقی و کشــورهای اروپایی ، صادرات 
محصــوالت فوالدي بــا ارزش افزوده باالتر ، 
تنوع در روشــهاي پرداخت ، حفظ کیفیت برتر 
محصوالت ، همکاري نزدیک با مؤسسات مالي 
و اعتباري نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران 
، ثبت جهاني برند و لوگوي ذوب آهن اصفهان 
ESCO ، ZOBESCO  حضور موفق 
و پررنگ در همایشها و سمینارهاي تخصصي 
بین المللي و ایراد ســخنراني ، استفاده بهینه از 
قوانین مرتبط بــا واردات و صادرات کاال بویژه 
در ارتباط با استرداد حقوق ورودي و رفع تعهد از 
پروانه هاي کاالهاي وارداتي از محل صادرات  
وی افزود : این شــرکت با برخــورداری از 

گواهینامه های الزم صادراتی از جمله گواهینامه 
کرز ، قادر به صادرات محصوالت خود به چهار 
قاره جهان از جمله کشورهای اروپایی می باشد . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان کشورهایی 
همچون افغانستان ، عراق ، قطر ، امارات متحده 
عربی ، برمــه ، تایلند ، اندونزی ، مصر ،  عمان ، 
انگلســتان ، سودان ، بلژیک ، تایلند ، پاکستان ، 
کویت ، اردن ، ترکمنستان ، تاجیکستان و چند 
کشور دیگر را از جمله کشورهای هدف صادراتی 

این شرکت عنوان نمود.  
شایان ذکر است انتخاب صادر کننده نمونه 
ملي در پي بررســي هاي دقیق کارشناســي ؛ 
توسط کمیته ای متشــکل از:  سازمان توسعه 
تجارت ایران)مســئول کمیته( معاونت برنامه 
ریزي و نظارت راهبردي ریاســت جمهوري ، 
اتاق بازرگاني صنایع معادن کشــاورزي ایران 
، اتاق تعاون مرکزي جمهوري اســالمي ایران 
، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران ، 
گمرک جمهوري اسالمي ایران ، بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران  امور صنایع و اقتصادي 
وزارت صنعــت ، معدن و تجارت ،وزارت جهاد 
کشــاورزي، تشــکیل صادراتي گروه کاالیي 

صورت گرفت.

با کســب عنوان نخســت بخش متالوگرافي و عنوان سوم بخش 
الکتروشیمي سومین دوره مســابقات سراسری متالوگرافی، عناوین 
برتر این رقابت ها به دانشــجویان دانشگاه صنعتی اصفهان اختصاص 

یافت.
در ســومین دوره مسابقات سراســری متالوگرافی که در دو بخش 
متالوگرافي و الکتروشــیمي برگزار شد، بیش از 50 تیم از دانشگاه هاي 

سراسر کشــور شرکت کردند که در نهایت 22 تیم به مرحله نهایي راه 
یافتند.مرحله نهایی این رقابت ها با حضور11 تیم در بخش متالوگرافي 
و 11 تیم در بخش الکتروشیمي از دانشگاه هاي صنعتي شریف، صنعتي 
اصفهان، صنعتي امیرکبیر، مالک اشتر، صنعتي شاهرود، تبریز، ارومیه و 
دانشگاه شهرکرد وبا قضاوت هشت داور برگزار شد.در بخش متالوگرافي 
این مســابقات تیم تکنیکوگرافي از دانشگاه صنعتي اصفهان متشکل 

از دانشجویان سینا برزگر، محمدپرهام دبیر و مهتاب میرعباسي موفق 
به کســب مقام اول این بخش شــد و تیم هاي دانشــگاه های تبریز و 
صنعتي شریف به ترتیب مقام هاي دوم و سوم را کسب کردند.در بخش 
الکتروشــیمي نیز تیم وولکان از دانشگاه صنعتي اصفهان متشکل از 
دانشــجویان محمدامین آناهید و پژمان حاجــي پور پس از تیم هاي 

دانشگاه تبریز و صنعتي شریف مقام سوم را به دست آوردند.

۴ وزیر پيشنهادی رای اعتماد گرفتند
چهار وزیر پیشــنهادی رییس 
جمهــوری شــامگاه شــنبه-5 
آبان- در جلسه فوق العاده بررسی 
صالحیت ها، از نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی رای اعتماد 

گرفتند.
بعد از بیش از 9 ساعت بررسی 
صالحیت وزرای پیشنهادی حسن 
روحانی، در نهایــت از نمایندگان 
مجلس رای گیــری به عمل آمد 
و نتیجه رای نماینــدگان به قرار 

زیر بود:
رضــا رحمانی بــا 203 رای 

موافــق، 49 رای مخالــف و 13 
رای ممتنــع از مجموع 265 رأی 
اخذ شده توانســت مجوز ورود به 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت را 
دریافت کند.محمد شریعتمداری با  
196رای موافق،63رای مخالف و 

5 رای ممتنع از مجموع 264 رأی 
اخذ شده توانســت مجوز ورود به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را دریافت کند.محمد اســالمی با  
151 رای موافق، 9۸ رای مخالف 
و ۸ رای ممتنــع از مجمــوع 264 

رأی اخذ شده توانست مجوز ورود 
وزارت راه و شهرسازی را دریافت 
کند.همچنین فرهاد دژپسند، وزیر 
پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی با  
200 رای موافق،50 رای مخالف 
و 15 رای ممتنــع از مجموع 265 
رأی اخذ شده توانست مجوز ورود 
به وزارت امــور اقتصاد و دارایی را 
دریافت کند. به این ترتیب هر چهار 
وزیر پیشــنهادی حسن روحانی 
از نماینــدگان مجلس رای اعتماد 
گرفتند و هیچ وزارتخانه ای بدون 

وزیر نماند.

تولید ریل ، از دستاوردهای كشور پس از 
پیروزی انقالب

بهرام عبدالحسینی مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان و هیات همراه با حضور 
در ذوب آهن ، ضمن بازدید از خط تولید و پروژه هاي توســعه به ویژه پروژه تولید ریل 
ملي با مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل و تنی چند از دیگر مسئولین شرکت دیدار و 
گفتگو نمود.مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان پس از بازدید ، طی سخنانی ، همت 
تالشــگران ذوب آهن را ستودنی دانست و گفت : بازدید از این مجتمع عظیم صنعتی 
و مشــاهده دستاوردهایی که با تالش و دانش داخلی حاصل شده است باعث افتخار و 
غرور است .وی افزود : اینکه بیش از 95 درصد تجهیزات و قطعات مورد نیاز ذوب آهن 
اصفهان در داخل این شــرکت ســاخته می شود ، نشان از خودکفایی این صنعت دارد و 
بسیار مهم است .عبدالحسینی تولید ریل در ذوب آهن اصفهان را یکی از دستاوردهای 
مهم صنعت فوالد کشــور پس از پیروزی انقالب اسالمی توصیف نمود و گفت : امروز 
هجمه های تبلیغاتی سنگینی علیه دستاوردهای صنعتی و توان داخلی انجام می شود 
و عده ای به دنبال کوچک جلوه دادن این موفقیت ها هســتند . لذا رســانه ملی رسالت 
خود می داند که این دستاوردها و موفقیت ها را به اطالع افکار عمومی برساند .مدیر کل 
صدا و سیمای استان اصفهان تصریح کرد : ذوب آهن ، عالوه بر اشتغال زایی و پرداخت 
عوارض مختلف ، نقش مهمی در توسعه و عمران شهرهای اطراف خود ایفا کرده است. 
لذا نباید تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ســازنده این صنعت در منطقه با انتقاد نسبت به 
مســائل زیست محیطی نادیده گرفته شود .این مقام مسئول رسانه ملی افزود : ریاست 
سازمان صدا و سیما بر مطرح شدن تولید کنندگان و برند آنها در این رسانه تاکید دارد چرا 
که تنها تولید ملی است که می تواند مشکالت کنونی کشور را حل نماید .عبدالحسینی 
در ایــن دیدار از مدیریت ذوب آهن اصفهان برای حضــور در برنامه پربیننده زنده رود 
جهت معرفی دســتاوردهای این شــرکت دعوت نمود . منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مسئولین و کارکنان صداوسیمای 
مرکز اصفهان جهت انعکاس عملکرد و دســتاوردهای این شــرکت گفت :  ذوب آهن 
اصفهان یک مجموعه ملی است و فعالیت آن تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی گسترده ای 
بر منطقه، استان و کشور دارد .وی افزود : ذوب آهن اصفهان بر مسئولیت های اجتماعی 
خود همواره واقف بوده و در این راســتا خدمات بسیاری به جامعه طی نیم قرن گذشته 
ارائه داده است که بسیاری از آنها مغفول مانده و الزم است جهت آگاهی افکار عمومی، 
اطالع رســانی بیشتری در خصوص این خدمات صورت بگیرد. همچنین این شرکت 
برای کنترل آالیندگی ها و حفاظت از محیط زیست اقدامات متعددی انجام داده است 
که این روند ادامه دارد .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود : تولید فوالد در این شرکت 
به شــیوه کوره بلند اســت که ۷5 درصد تولید فوالد در دنیا به این شیوه انجام می شود و 
روش احیاء مستقیم برای تولید فوالد درصد کمی را در دنیا به خود اختصاص داده است. 
در این شــیوه حامل های انرژی نقش اساســی دارند و قیمت آنها در دنیا گران است به 
همین دلیل طرفدار کمتری دارد. اما در ایران این نسبت معکوس است چرا که سوبسید 
انرژی به شرکت های فوالدی که از روش احیاء مستقیم استفاده می کنند اختصاص می 
یابد . این سوبسید موجب می شود که این شرکت ها موفق به سودآوری شوند و اقدامات 

مدیریتی در این زمینه نقش چندانی ندارد.

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
36637500
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حافظ

ورزش های هوازی عمر سالمندان را افزایش می دهد 

یــک بررســی جدید کــه در مقیاس وســیع 
صورت گرفته اســت نشان می دهد که حتی انجام 
ورزش های شــدید به منظور ایجــاد توانایی های 
فیزیکی نیز باعث افزایش طول عمر افراد می شود. 
انجام فعالیت های فیزیکی برای سالمت افراد 
مفید اســت، اما آیا زیاد ورزش کردن برای سالمت 
افراد مفید بوده و طول عمر آن ها را تضمین می کند 
یا خیر؟ این پرسشــی اســت که محققان  کلینیک 
"کلیولند" در اوهایو به دنبال یافتن پاســخی برای 
آن بوده اند. به گفته محققان انجام هر روز 90 دقیقه 
تمرینات ورزشــی، ســالمت روان افراد را بهبود 
می بخشد. بررســی های دیگر حاکی از این است 
که فعالیت های فیزیکی زیاد برای ســالمت قلب 
و عروق مضر اســت.محققان کلینیک کلیولند در 
اوهایو ارتباط میان ورزش های ایروبیک)هوازی( 
و طول عمر حدود 122 هزار فرد را مورد بررسی قرار 

دادند. این افراد از فاصله سال های 1991 تا 2014 
تمرینات ورزشــی تردمیل را انجام داده بودند. یک 
متخصص قلب و عروق در کلینیک کلیولند در این 
باره می گوید: "ما ارتباط میان ورزش های شــدید 
به منظور ایجاد توانایــی فیزیکی و میزان مرگ و 
میــر افراد را ارزیابی کردیم. ارتباطی که تاکنون در 

مقیاس وسیع مورد توجه قرار نگرفته بود."
محققان افراد را با توجه به سن و جنسیت آن ها 
به 5 گروه شــامل گروه عملکــرد پایین، عملکرد 
پایینتر از حد متوســط، باالتر از حد متوســط، باال 
و گروه ممتاز تقســیم کردند و با انجام یک آزمون، 
توانایــی فیزیکی شــرکت کننــدگان را به لحاظ 
ورزش های هوازی تعیین کردند. سپس با توجه به 
سن، جنسیت و شاخص توده بدنی افراد و همچنین 
داروهایــی که آن ها مصرف مــی کردند و یا دیگر 
شرایط پزشکی که داشتند، طول عمر آن ها ارزیابی 
شد.نتیجه بررســی های صورت گرفته نشان داد 
کــه به طور کلی توانایــی فیزیکی قلب و عروق با 
کاهــش خطر مرگ و میر افراد در درازمدت ارتباط 
مستقیم دارد. همچنین توانایی فیزیکی برای انجام 
فعالیت های هوازی شــدید با میزان بقای بیشتر در 
میان بیماران مســن و مبتالیان به فشار خون باال 
ارتباط داشته و افراد باالی ۷0 سال بیشترین بهره 

را از این ورزش ها می برند.

نمایشگاه کتاب به توسعه فرهنگ مطالعه کمک می کند
مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهــان گفــت: 
نمایشگاه کتاب یک فرصت 
ویژه اســت و به طور قطع به 
توسعه فرهنگ مطالعه کمک 

می کند.
به گزارش روابط عمومی 
ادره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهان، 
فریدون اله یاری در خصوص 

نمایشگاه کتاب اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه 
کتاب یــک رویداد مهم در  شــهر اصفهان 
محســوب می شــود به خصوص با توجه به 
اینکه اصفهان یک شــهر فرهنگی است و 
برگزاری این نمایشــگاه یک نیاز ضروری 
محســوب می شــود.وی افزود: نمایشگاه 
کتاب فرصت خوبی اســت تا عالقمندان به 
کتاب و مطالعه با آخرین دستاوردهای حوزه 
نشر آشنا شــوند، از طرفی برگزاری هرچه با 

شکوه تر نمایشــگاه به ایجاد فضای پرشور 
و نشــاط در فضای فرهنگی کمک شایانی 
می کنــد و انگیزه ناشــران و عالقمندان به 
کتاب را افزایــش می دهد.مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان با اشاره به نقش مهم کتاب در زمینه 
فرهنگ سازی عنوان کرد: با وجود گسترش 
روزافــزون فضای مجــازی در میان مردم، 
کتاب همچنان جایگاه واالیی دارد و و رسالت 
خود را انجام می دهد.وی خواستار گسترش 

فرهنگ مطالعــه در میان 
اقشــار مختلف جامعه شد 
و تصریح کرد: با برگزاری 
چنیــن نمایشــگاه هایی 
و  نوجوانــان  می تــوان 
جوانــان را با کتاب مانوس 
و فرهنــگ مطالعــه را در 
میان نسل جوان اشاعه داد.

وی اضافه کــرد: از طرفی 
نمایشگاه کتاب  برگزاری 
به ناشران کمک می کند تا 
از تجربیات یکدیگــر آگاهی یافته و با ذائقه 
مخاطبان آشنا شوند و به طور قطع این موارد 
می تواند آنهــا را در ارائه آثار مطلوب تر یاری 
کنــد.وی در پایان گفت: بــه طور قطع هم 
بنده و هم همکارانم در این نمایشگاه حضور 
خواهیم یافت تا از آخرین کتب منتشــر شده 
در حوزه های مختلف آگاه شویم، نمایشگاه 
کتاب یک فرصت ویژه بوده و الزم اســت از 

این فرصت بهره کافی را ببریم.

نقش "كاردرمانگران" در زندگی افراد 
ناتوان 

پنج آبان مصادف با 2۷ اکتبر هر ســال به عنوان روز جهانی کادرمانی در نظر گرفته 
شــده اســت. هدف ازکار درمانی، آموزش مهارت های الزم به افراد ناتوان برای انجام 
کارهای روزانه است. کاردرمانی یک حرفه بهداشت محور است که با ارتقاء سالمت افراد 
و رفاه و آسایش آن ها مرتبط است. در این حرفه تالش می شود افرادی را که برای انجام 
فعالیت های حرکتی روزانه  خود دچار مشکل هستند وارد فعالیت های روزانه مفید شوند. 
طبق تعریف انجمن کاردرمانی آمریکا، کاردرمانی علم اســتفاده از فعالیت های هدفمند 
در افراد مبتال به بیماری ها یا ضایعات جسمی، اختالل در عملکردهای روانی اجتماعی، 
ناتوانی های رشدی، اختالالت یادگیری و سالمندان به منظور پیشگیری از ناتوانی، حفظ 
حداکثر استقالل و کسب سالمتی است.برای نیل به این هدف، کاردرمانگران افرادی که 
دچار ســکته مغزی و یا آسیب های مرتبط شده اند، افرادی که دارای مشکالت رفتاری 
و روانی هســتند و یا بدن آن ها به اندازه کافی تعادل ندارد، مبتالیان به ســرطان، ام اس، 

اختالل کم توجهی، اوتیسم و ... را وارد چرخه فعالیت می کنند.
نقش کاردرمانگران در زندگی افراد ناتوان

یکی از خدمات کار درمانگران مربوط به افرادی می شود که دچار ضربه  مغزی شده اند؛ 
این افراد در بیمارستان ها و یا مراکز توان بخشی به صورت کوتاه مدت و یا بلندمدت به این 
افراد آســیب دیده کمک می کنند. هدف از تمرینات و خدماتی که برای  چنین افرادی در 
نظر گرفته می شود این است که بتوانند مانند قبل توانایی به کارگیری اعضای بدن خود 
را  پیدا کنند. کاردرمانگران ویژه اطفال نیز به نوزادانی که با مشــکالت جســمی و روانی 
به دنیا آمده اند، خدماتی ارائه کرده و به والدین و پرستاران آنها شیوه های مراقبت صحیح 
را آموزش می دهند. افراد ســالمند نیز از طریق کاردرمانی و با کمک کار درمانگر قادر به 

انجام فعالیت های روزمره مانند غذا پختن، خوردن، نظافت و انجام ورزش می شوند.
درمانگران در موارد زیر به افرادی که دارای مشکل هستند کمک می کنند:

تقویت ماهیچه ها و کمک به رفع مشــکالت حافظه یا تکلم، یادگیری مهارت های 
حرکتی مانند قلم دست گرفتن و نوشتن و ...

آموزش برقراری تطابق میان دســت و چشــم با انجام تمریناتی مانند ضربه زدن به 
توپ تنیس

آموزش حفظ تعادل برای جلوگیری از ســقوط و زمین خوردن در منزل یا مکان های 
عمومی

آیا مبتالیان به اختالالت روانی نیاز به کاردرمانی دارند؟
نقش کاردرمانی در ســالمت روان به حدی پر رنگ و تاثیر گذار اســت که سالمت 
روان به عنوان ریشــه کاردرمانی شناخته شده  است. به گفته سازمان بهداشت جهانی ، 
اختالالت روانی یکی از پیشــرونده ترین انواع ایجادکننده ناتوانی ها محسوب می شود. 
از این رو،  بر  پیشــگیری و درمان این اختالالت در گروه های مختلف شــامل کودکان، 
نوجوانان، سالمندان و ... تمرکز شده است. اختالالت سالمت روانی که ممکن است نیاز 
به کاردرمانی داشته باشند شامل اسکیزوفرنی و دیگر اختالالت سایکوتیک، اختالالت 
افســردگی، اختالالت اضطرابی، تروما و اختالالت اضطرابی وابسته )اختالل استرس 
پس از ســانحه و اختالل اســترس حاد(، اختالل وسواسی جبری، اختالل کم توجهی و 

اختالالت یادگیری می شود.

اصفهان، از قطب های بزرگ فرهنگی كشور است
رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: نمایشــگاه کتاب 
اصفهــان فرصت بســیار خوبی 
بــرای اهل فرهنگ اســت تا از 
ایــن فرصت به بهترین شــکل 

بهره ببرند.
به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهان، فتح ا... معین 
در ارتباط با برگزاری نمایشــگاه 
کتــاب اصفهــان اظهــار کرد: 
شــهر اصفهان به دلیــل وجود 
مراکز متعدد علمــی، فرهنگی 

و هنــری یکــی از قطب هــای 
بزرگ فرهنگی کشور محسوب 
می شود و به همین دلیل برگزاری 
نمایشــگاه کتاب در این شهر از 
اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی ادامه داد: از ســالیان گذشته 
مرسوم بوده که نمایشگاه بزرگ 
کتاب در اصفهان برگزار شــود تا 
اهالی علم و دانش و عالقمندان 
به مطالعه با آخرین دســتاوردها 
در حوزه نشــر و کتاب آشنا شوند، 
خوشبختانه امسال نیز نمایشگاه 
کتاب اصفهان برگزار می شــود 

و امید اســت این نمایشــگاه با 
شکوه تر از سالیان گذشته باشد.

رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان اضافــه کرد: امیدواریم 
ناشــران نیز همچون دوره های 
گذشته نمایشگاه، با تمام توان در 
نمایشگاه حضور یابند و تازه ترین 
آثار حوزه نشر را به نمایش گذاشته 
تا شاهد نمایشگاه پرباری باشیم.

وی، اطالع رســانی مناســب و 
تسهیل شرایط برای خرید کتب 
را از امور ضروری در نمایشــگاه 
برشمرد و افزود: شورای اسالمی 

شــهر اصفهان نگاه ویژه ای به 
نمایشــگاه کتاب اصفهان دارد و 
به طور قطــع مجموعه مدیریت 
شــهری در این نمایشگاه حضور 
خواهد یافت و از این رویداد مهم 

حمایت می کند.
می شــود  نشــان  خاطــر 
ســیزدهمین نمایشــگاه بزرگ 
کتــاب اصفهان از 9 تا 15 آبان  از 
ساعت 9 تا 20 در نمایشگاه های 
بین المللــی اصفهان واقع در پل 
شهرســتان پذیرای عالقمندان 

به یار مهربان است.

 كم خونی خود را با مصرف انار درمان كنید 
انار یکی از میوه های خوش طعم پاییزی اســت 
که خواص بســیار زیادی برای سالمت افراد دارد. 
این میوه جادویی آهن زیادی دارد که برای کم خونی 

مفید بوده و به پاکسازی کبد کمک می کند. 
 در اینجا شــما را با برخی از مهم ترین خواص این 

میوه پاییزی آشنا می کنیم:
خوردن انار باعث سالمت جریان خون شده و به 
دلیل برخورداری از مقادیر باالی آهن برای مبتالیان 
به کم خونی موثر است. همچنین مصرف این میوه 
پاییــزی، تعداد هموگلوبین های ســالم را افزایش 
می دهد و کم خونی نوزادان و کودکان را نیز برطرف 
می کند. زنان باردار نیز با مصرف انار، عالوه بر درمان 

کــم خونی خود می توانند از تولــد جنین با وزن کم 
جلوگیری کرده و خطــر زایمان زودرس را کاهش 
دهند.از آنجا که ویتامین C به  وفور در انار وجود دارد، 
خوردن آن چربی پوســت را کنترل کرده و در درمان 
جوش صورت و آکنه موثر اســت. همچنین اسانس 
"پانولیکیک" موجود در آن باعث رطوبت رســانی 
پوست شــده و در درمان پوست خشک، اثر بسزایی 
دارد. ترکیباتی که در این میوه جادویی وجود دارد در 
رشد فیبروبالست ها)سلول های اصلی بخش میانی 
پوســت که کالژن و ماتریس برون سلولی را تولید 
می کند( موثر بوده و سالمت پوست افراد را تضمین 

می کند.


