
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

اهالی دیار نصف جهان در روز قدس حماسه آفریدند  فواید فلفل قرمز برای سالمتی

Monday - 2019 Jun 3  |  5399 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1440 رمضــان   28  |  1398 خــرداد   13 دوشــنبه 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamonline.ir

ارزیابی اولین رویداد صنعت 
سینمای اصفهان

تماس بیش از ۵ هزار شهروند 
اصفهانی با ۱۳۷ 

در یک هفته

صنعت فوالد ایران 
صادرات محور شده است

نظافت معابر شهری ۸۰ 
میلیارد تومان هزینه 

دربردارد

قرارداد خدمات مهندســی و خريد برای احداث تصفيه نفت کوره شــرکت پااليش نفت اصفهان به ارزش حدود 
۶۰۰ ميليون يورو، بين اين پااليشگاه و شرکت ايراني نارگان امضا شد.

بــه گزارش جام جم اصفهان عليرضا صادق آبادی، معــاون وزير نفت در امور پااليش و پخش، در آيين امضاي  
قرارداد خدمات مهندســي و خريد براي  احداث  تصفيه نفت کوره پااليشــگاه اصفهان،  با ابراز خرسندي از اينکه در 
سال رونق توليد با بهره  گيري از توانمندي هاي داخلي، اين قرارداد بين دو شرکت ايراني  امضا شد، گفت: در راستاي 
اجراي  الزامات زيســت محيطي، اين پروژه  يکي از اولويت هاي برنامه ريزي شــده شــرکت ملي پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي است که اميدواريم قرارداد پااليشگاه اصفهان شروعي...

امضای قرارداد خدمات مهندسی و خرید برای 
احداث تصفیه نفت کوره پاالیشگاه اصفهان
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اصفهان

خرید بیش از 9 هزار جلد کتاب برای کتابخانه های شهرداری اصفهان

رييس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان از خريداری 
9227 جلــد کتاب بــرای کتابخانه های 
شــهرداری از نمايشگاه بين المللی تهران 

خبر داد.
طيبــه فاطمی با اعــام اين خبر اظهار 
داشت: هر ســال مبلغی را به خريد کتاب 
از نمايشــگاه بين المللــی کتــاب تهران 
اختصاص می دهيم و امسال نيز با شرکت 
در ســی و دومين دوره اين نمايشگاه تعداد 
9227 جلــد کتاب در 3448 عنوان از 174 
ناشــر خريــداری کرديــم. 15۰ ميليون 
تومان بودجه به اين امر اختصاص داشــت 
که با احتساب 84 ميليون تومان تخفيف از 
نمايشگاه، 234 ميليون تومان خريد انجام 

شد.
او افزود: اين کتاب ها توسط متخصصان 
موضوعی شورای انتخاب برنامه و در تمام 
رده های دانش بشــری از نمايشگاه کتاب 
تهران انتخاب شــده و قرار است در اختيار 
تمــام کتابخانه ها و ســالن های مطالعه 
مناطق 15گانه شــهر اصفهان قرار گيرد.

رييس اداره امور کتابخانه ها و ســالن های 
مطالعه ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
به دليل اســتقبال باال حجم خوبی از اين 
کتاب هــا به رمان هــای داخلی و خارجی 
اختصاص دارد. همچنيــن با توجه به نياز 
کتابخانه هــای شــهرداری اصفهان، در 
زمينه روانشناســی نيز کتاب های خوبی 
خريداری شــده است.فاطمی گفت: طبق 
سياست های سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان قرار است 
در هر محله يــک کتابخانه خوب نوجوان 
و يک کتابخانــه در زمينه منابع برای رده 
سنی کودکان و نوجوانان داشته باشيم که 
کتاب هــای باکيفيتی نيز در اين زمينه نيز 

خريداری شد. 
وی ادامه داد: پيش از حضور در نمايشگاه 
کتاب تهران نيازهای مديران شهری را اخذ 
کرده و بر اساس اين نيازها و سياست های 
ســازمان، منابع مختلفــی در حوزه های 
کارآفرينی، گردشگری، فرهنگ، اقتصاد 
فرهنگ و اقتصاد اطاعات هم خريداری 

کرديم.

او تصريــح کرد: ايــن کتاب ها به مدت 
1۰ روز در قالب نمايشــگاهی در کتابخانه 
مرکزی اصفهان در معرض ديد شهروندان 
و مديران قرار گرفت و قرار است از اواسط 
تيرماه امســال بين مراکــز و کتابخانه ها 

توزيع شود.
رييس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان درباره برنامه 
کتابخانه های شــهرداری در فصل کنکور 
سراســری و کارشناســی ارشــد گفت: 
عاوه بر خريد کتاب های کمک درســی 
برای مراکــز مطالعه، همايش جمع بندی، 
رفع اشــکال و تســت زنی از 2۶ خردادماه 
با حضور اســاتيد برجســته اين حوزه در 
کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می شود.

فاطمی دربــاره تعداد کتابخانه های تحت 
پوشش شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: با احتســاب کتابخانه های وابســته 
بــه مناطــق، کتابخانه های ســازمان و 
کتابخانه های اختصاصــی و تخصصی، 
حدود 85 کتابخانه و سالن مطالعه در شهر 

اصفهان داريم.
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در بازديــد شــهردار اصفهــان از منطقه دو 
شــهرداری بر رفع معضل مشــاغل مزاحم اين 

منطقه از جمله موزاييک سازان تاکيد شد.
به گزارش جام جم اصفهان ، شهردار اصفهان 
به همراه جمعی از معاونين و مديران شــهرداری 
در ادامه بازديدهای خود ضمن بازديد از دانشگاه 
معــارف قرآن و عترت )ع( و ديدار با مديران اين 
دانشــگاه واقع در منطقه دو شهرداری، در جلسه 
ای بــا مديران منطقــه دو از نزديک در جريان 

مشکات و پروژه های اين منطقه قرار گرفت.
شــهردار اصفهان در اين جلسه با بيان اينکه 
اراده خوبی برای حل معضات مردم اين منطقه 
که ســاليان درازی اســت گريبان شــهروندان 
منطقــه دو را گرفتــه وجــود دارد، اظهار کرد: 
اميدوارم توافقی که ميان مديرعامل ســازمان 
ميادين و ســاماندهی مشاغل شهرداری و مدير 
منطقه دو بــرای حل معضات محله معروف به 
18 هکتاری که همان منطقه موزاييک سازان و 
مشــاغل مزاحم است، هر چه سريعتر مشکات 

اين منطقه را برطرف کند. 
قدرت ا... نوروزی تصريح کرد: رضايتمندی 
کارکنــان و مردم از مديران منطقه دو مشــهود 
اســت، اميدوارم در بازديدهای بعدی شاهد اين 
باشــيم که توافقنامه مسير خود را با سرعت طی 
کرده و برای نجات مــردم از آلودگی ها و ايجاد 
يک منطقه زيســت پذير، کاری اساسی صورت 

گرفته باشد.
مديــر منطقه دو شــهرداری اصفهان نيز در 
اين جلســه با ارائه گزارشــی از منطقه دو اظهار 
کرد: منطقه 2 شهرداری اصفهان يکی از قديمی 
ترين مناطق شــهری اصفهان است که از چهار 
قسمت جغرافيايی با مناطق  14، 12،8، 9، و 1۰ 
و شــهرهای خمينی شهر و شاهين شهر هم مرز 
اســت، بافت سنتی و قديمی اين منطقه از ديرباز 
تا به امروز حفظ شــده اســت، شهرنشينی شايد 
ســاختمان ها را به شکل و شمايل ديگر در آورده 
اما بافــت فرهنگی و اجتماعی ســنتی در اکثر 

محات منطقه هنوز حفظ شده است.
محمد کيهانی با بيان اينکه شغل اکثر ساکنان 
اين منطقه کشاورزی بوده و در ميان مناطق شهر 
اصفهان جزو مناطقی است که هنوز زمين های 
زراعی خود را حفظ کرده اســت، افزود: با رشــد 
شهرنشــينی و رشد روز افزون جمعيت بافت اين 
منطقه نيز دچار تغيير شــده است، کشاورزی که 
روزگاری حجــم زيــادی از درآمدزايی خانواده 
های منطقه را در برداشــت از بين رفته و محدود 

شده است.
 وی تاکيد کرد: يکی از مناطق مهم کشاورزی 
در اين منطقه نهر شــمس آباد است که از ديرباز 
محل کشــت ميوه، گندم، جــو، برنج و دامداری 
بوده اســت و به دليل وسعت زمين های اطراف 
اين نهر بــه منطقه 18 هکتاری معروف شــده 

است.
مدير منطقه دو شهرداری اصفهان بيان کرد: 
هم اکنون زمين های کشــاورزی جای خود را به 
شغل های خودگردان داده اند و در طی 13 سال 
اين ســاخت و سازها به جايی رســيد که تقريبا 
نيمی از کشــاورزی های محلــی از بين رفته و 
جــای آن کارگاه های مختلف و ســاختمان ها 

ساخته شده است.
وی ادامه داد:  براساس طرح تفصيلی سال 72 
و همچنين طرح بازنگری آب در سال 1389 که 
در هر دوی آنها بر کاربری فضای ســبز اين 18 
هکتار تاکيد کرده است بسياری از اين کارگاه ها 
و ســاختمان ها به صورت غيرمجاز و بدون طی 
شــدن مراحل قانونی به زمين هايی با کاربری 

غير کشاورزی تبديل شده است.
کيهانی گفت:  بر اســاس آمار و بررسی های 
ميدانی بيشترين درصد اشغال اين 18 هکتار بعد 
از زمينهای موجود کشاورزی مربوط به کارهای 

غيرقانونی موزاييک سازی است. 
در ايــن محــور عمــده مشــاغل شــامل 
خدمــات کارگاهی، ســاختمانی، فلزی، چوبی، 

تعميرگاهــی، شــيميايی، فــروش ملزومات 
ســاختمانی، ملزومات اتومبيــل و ... انجام می 

شود.
وی اضافــه کرد: همين فراوانی باعث شــده 
اســت که کم کم بافت زيست محيطی اين محل 
دچار تغييرات جدی شــده و بــا تغييرات اقليمی 
اصفهان در 2۰ ســال اخير رفته رفته نهر شمس 
آباد و زمين های اطراف آن به يکی از کانون های 
آلوده و توليد آلودگی بدل شــود به طوری که بر 
اســاس آمار مرکز پايش و کنترل کيفيت هوای 
شــهر اصفهان ايســتگاه های ميثاق و رهنان 
بيشترين بار آلودگی شــهر را به خود اختصاص 

داده است. 
کافی اســت بادی بوزد تا آسمان را پر از غبار 
ســيمان و خرده ســنگ، آهک و آالينده های 

مختلف کند.
مدير منطقه دو شــهرداری با بيان اينکه البته 
اين تنها آســيب نيست، تاکيد کرد:  ديگر آسيب 
اين کارگاه ها، نفوذ فاضاب ســيمانی و آهکی 
کارگاه هــا به ســفره های زيرزمينــی و آبهای 
سطحی اســت که باعث آلودگی و پخش شدن 

ذرات در منطقه شده است.
وی بــا تاکيــد بر اينکــه در ســال 79 بنا به 
درخواســت اتحاديه موزاييک سازان قسمتی از 
زمين های بختيار دشــت جهت انتقال کارگاهها 
خريداری شــد، افزود: از سال 81 با رعايت کليه 
مــوارد قانونی تعــدادی پروانه ســاختمانی با 
کاربری صنايع کارگاهی صادر شــد اما به دليل 
مشکاتی در ســال 83 انتقال موزاييک سازان 

متوقف شد.
کيهانــی ادامه داد: در ســال 8۶ و با پيگيری 
مجدد شــهرداری دوباره طرح انتقال به جريان 
افتاد، با ايــن حال به دليل بــی اعتمادی ميان 
شــهرداری و نهادهــای متولی دولتــی باز هم 
فرآيند انتقال، 9 ســال به طول انجاميد تا اينکه 
در ســال 95 يک ليســت 12 نفــره از صاحبان 
موزاييک سازی آماده و جهت انتقال ارسال شد. 
فرآيند انتقال بسيار کند انجام شد و عما تا سال 

9۶ اتفاق تازه ای رخ نداد.
وی با بيان اينکه با حضور تيم مديريت جديد 
شهرداری در شــهرداری اصفهان دوباره فرآيند 
انتقال موزاييک ســازان به جريــان افتاد، تاکيد 
کرد:  در نيمه دوم ســال 9۶ با تغيير کاربری 12 
پاکی که در ســال 95 معرفی شده بود موافقت 
صــورت گرفت که ايــن 12 اماک به تبصره 1 
ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی کشــاورزی 

ارجاع شود.
مدير منطقه دو شــهرداری اصفهان تصريح 
کــرد: اکنون در ســال 98 اين پــروژه مهم در 
منطقه 2 با جديت دنبال می شــود و با همکاری 
شــهرداری مرکزی و ســازمان های متولی در 
کانشــهر اصفهان روند واگــذاری و انتقال با 

سرعت در جريان است.
وی اضافــه کــرد: اين تــاش جهادی می 
تواند عــاوه بر تامين منافع موزاييک ســازان 
به کاهش آلودگی زيســت محيطی کمک کرده 
و بــرای حفظ کاربری مصوبه ايــن 18 هکتار، 
رضايت شــهروندان را نيز جلب کند، هرچند اين 
فرآيند نياز مبرمی به تامين اعتبارات مالی دارد.

 به دليل کم برخورداری شــهرداری منطقه 2 
در ادوار گذشــته بيم آن است که با عدم حمايت 
هــای مالی دوباره فرآيند انتقال متوقف شــود و 
اين خواســته چندين سال به يک آرزوی دست 

نيافتنی مبدل شود.  
گفتنی است شهردار اصفهان در ادامه بازديد 
از مجموعه هــای فرهنگی و صنعتی منطقه دو 
ضمن بازديد از دانشــگاه معارف قرآن و عترت 
)ع( در ديدار با مديران اين دانشــگاه از نزديک 
در جريان مشکات اين مجموعه قرار گرفت. 

شهردار اصفهان در اين ديدار بر حمايت مالی 
شهرداری در بهســازی و نوسازی مجدد ديوار 
ورودی و ســردر دانشگاه تاکيد و تفاهم نامه ای 

در اين خصوص امضا کرد.

 سرهنگ "رضا رضايی" در گفت و گو با خبرنگار  جام جم اظهار 
داشت: از ساعت ۶ صبح مورخه 15 خرداد تردد هر نوع وسيله نقليه 
در طول خيابان مصلي از تقاطع "مصلي-سعادت آباد" ،"مصلي-

دهش" و "مصلي شاتر گلي" به سمت "مصلي بزرگ امام خميني 
)ره (" تا پايان مراسم نماز پرفيض عيد سعيد فطر ممنوع است .

اين مقام انتظامی با اشــاره به ممنوعيت توقف هر گونه وسيله 

نقليه از ســاعت 12 شــب قبل از عيد ســعيد فطر در خيابان های 
"مصلی" و "نيکبخت شرقی" بيان داشت :خودروهاي پارک شده 

توسط ماشين خودرو بر به پارکينگ انتقال داده می شود.
ســرهنگ رضايی اشــاره کرد: با توجه به تعدد جمعيت شرکت 
کننده در مراسم پر فيض نماز عيد فطر، پارکينگ "فروشگاه مصلي" 
جهت پارک موتورســيکلت ها و پارکينگ "سيلو" براي اتوبوس 

هاي ســازمان اتوبوسراني و خودروي جانبازان عزيز در نظر گرفته 
شده است.

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی اصفهان در پايان به شهروندان 
عزيز توصيه کرد: شهروندان محترم حتي االمکان از ناوگان حمل و 
نقل عمومي استفاده کنند و با پليس راهنمايی و رانندگی همکاری 

داشته باشند.

مديرعامل شــرکت فوالد 
مبارکــه در ديــدار بــا رئيس 
دانشــگاه اصفهان گفت: 75 
درصد تکنولوژی صنعت فوالد 

کشور بومی سازی شده است.
به گــزارش اخبــار مالی، 
عظيميان بــا تأکيد بر اهميت 
تعامــل صنعــت و دانشــگاه 
تصريح کرد: اســتفاده از چراغ 
دانــش می تواند در توســعۀ 
تکنولــوژی و چرخــۀ توليد و 
اقتصاد کشــور نقش به سزايی 

داشته باشد.
وی بــا بيــان اين کــه در چشــم انداز و 
هدف گذاری هــای جديــد فــوالد مبارکه 
دســت يابی به دانش فنــی روز و تکنولوژی 
فوالد ترسيم شــده است ادامه داد: به گونه ای 
برنامه ريــزی کرده ايــم  تا پنج ســال آينده 
بــه اين هدف مهــم و تعيين کننده برســيم. 
وی خاطرنشــان کرد: اينکه فــوالد مبارکه 
بزرگ تريــن توليدکننــدۀ فوالد کشــور و 
خاورميانه اســت خــوب اســت، ولی کافی 

نيست؛ بايد از اين مرحله عبور کنيم و صاحب 
تکنولوژی شــويم. در اين صورت اســت که 

می توانيم مجموعۀ کاملی باشيم.
مديرعامل شــرکت فوالد مبارکه ضمن 
ابراز خرســندی از دســت يابی به دانش فنی 
توليد گندله و آهن اسفنجی در کشور تصريح 
کــرد: در حال حاضــر با اتکا بــه دانش فنی 
شــرکت های داخلی 75 درصــد تکنولوژی 
توليد فوالد را کســب کرده ايم و نياز به تاش 
بيشتری اســت که به 1۰۰ درصد تکنولوژی 

بومی دسترسی پيدا کنيم و برای 
تحقق اين امر راهی جز استفاده 
از دانش داخلی که به خصوص 
در دانشــگاه ها توليد می شــود 
نداريم و اين برای صنعت فوالد 

کشور يک الزام است.
در هميــن خصوص  طالبی 
رئيــس دانشــگاه اصفهــان 
گفــت: ظرفيــت و پتانســيل 
دانشــگاه ها بســيار باالست و 
شــايد هم اکنــون از 5۰ درصد 
اين ظرفيت اســتفاده می شود. 
اين تجربۀ شرکت های بزرگ و 
موفق دنياست که دانشگاه ها را به دل صنعت 
برده اند. رمز موفقيت در اين مقوله اين اســت 
که دانشــگاه در همــکاری نزديک با صنعت 
قرار داشــته باشد و در اتاق های فکر مشترک 
از دانش کسب شــده اســتفاده کند. گفتنی 
اســت؛  در پايان اين نشست بر توسعۀ ارتباط و 
همکاری های دوجانبۀ شرکت فوالد مبارکه 
و دانشــگاه اصفهان تأکيد شد و قراردادهای 
همکاری در زمينه های مختلف به امضا رسيد.

محدودیت هاي ترافیکي در زمان برگزاري نماز عید فطر 

۷۵ درصد تکنولوژی صنعت فوالد کشور بومی سازی شده است  

ارزیابی اولین رویداد صنعت سینمای اصفهان
نخستين  ارزيابی  جلســه 
نمايشــگاه صنعت ســينمای 
اصفهــان با حضــور اعضای 
شــورای سياســتگذاری اين 
نمايشــگاه و همچنين جمعی 
از کنشــگران صنعت ســينما 
در ســالن کنفرانس کتابخانه 

مرکزی برگزار شد.
به گزارش جام جم اصفهان 
بهمن و اسفندماه سال گذشته 
نمايشــگاه صنعت  نخستين 
ســينمای اصفهان به همت 
بخــش دولتی و مشــارکت 
بخــش خصوصی بــه مدت 
چهار روز در مجموعه ســيتی 

سنتر اصفهان برگزار شد.
در ايــن جلســه معــاون 
فرهنگــی، هنری ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان گفت: در 
راســتای طرح صنايع خاقی 
که از ســوی شورای اسامی 
شــهر اصفهان مطرح شد در 
چند حوزه از جمله سينما قائل 
به اين شــديم کــه از طريق 
برگزاری يک رويداد، سينما را 
به عنوان يک محرک توسعه 
ارائــه کنيم که عاوه بر اينکه 
به لحــاظ هويتــی و هنری 
جايــگاه خودش را را دارد می 
تواند در عرصه اقتصادی هم 
تاثيرگــذار باشــد و به يکی از 
محــرک هايی تبديل شــود 
کــه با توجه به پتانســيل ها و 
ظرفيــت هــای اصفهان می 
توانــد گردش مالــی بيش از 

پيش را ايجاد کند.
رضــا  روحانی افزود: با اين 
نگاه اولين رويــداد برگزاری 
نمايشگاه صنعت سينما سال 
گذشته برگزار شد و هدف اين 
بود که در قالب يک نمايشگاه 
در ابتدا توانمندی ها و ظرفيت 
اصفهــان را در زمينــه های 

مختلف سينما ارزيابی کنيم.

وی ادامه داد: با وجود همه 
نواقــص، صنعت ســينما به 
عنوان اوليــن برنامه کارنامه 
قابــل دفاعی بــود و به دنبال 
اين هســتيم که بــا توجه به 
تجارب خــود در اولين رويداد 
و همچنيــن ظرفيتــی مثل 
جشــنواره بين المللــی فيلم 
هــای کــودکان و نوجوانان 
دومين رويــداد را متمرکزتر، 
تاثيرگذارتــر  و  هدفمندتــر 
برگزار کنيم و در اين راســتا از 
خرد جمعی بهره خواهيم برد.

اکبــر خاميــن کارگردان، 
تهيه کننده و نويســنده گفت: 
نمايشــگاه صنعت  برگزاری 
ســينمای اصفهــان بهتر از 
بيکاری بــود و الاقل حرکتی 
انجام و تجربه اندوزی شد، اما 
يکی از ايرادهــای وارده اين 
بود که يکســری بيلبوردهای 
موجــود در اين نمايشــگاه از 
برخی افرادی بود که اصا در 
اصفهان حضور نداشــتند اما 
بيلبوردی از برخی آدمها مثل 
عبدالحسين ســپنتا که نمی 
تــوان آنها را از ســينما حذف 

کرد وجود نداشت.
وی افــزود: مــن انتظار 
ديگری از نمايشــگاه صنعت 
سينما داشــتم، سينما از خارج 
به ايران آمــد اما ايرانی ها در 

اين راه زحمت بســيار کشيده 
انــد و تخصص ايــن آدم ها 
اهميت بسيار داشت و بايد در 
اين نمايشگاه به اين تخصص 
ها بيشــتر اهميت داده می شد 
با يادی از افرادی مثل روبيک 
منصــوری، روبيک دماندی، 
ميشا و ديگر متخصصين بنام 
سينما کم از اديسون نيستند، 
ضمن اينکه در اين نمايشگاه 
اهميــت بازيگر بــه صدا در 

سينما را نديدم.
اين کارگردان تصريح کرد: 
اواخر دهه شــصت مبحثی در 
ســينما پيش آمد کــه مرکز 
ســينمای ايــن مملکــت به 
اصفهان منتقل شــود اما تنها 
مشکل فقدان دو البراتوار بود. 
اين درحالی اســت که شهر ما 
يک موزه اســت و لوکيشــن 
های بســيار مرتبط با هرچهار 
فصل را دارد و لوکيشــن ها در 
اصفهان کافی اســت تا بتواند 

مرکز سينمای ايران باشد.
خاميــن ادامــه داد: هيچ 
اقدامی برای جذب ســرمايه 
گذار خارجی نشــده اســت 
چرا که ما هميشــه نسبت به 
خارجــی ها ســوءظن داريم 
درحالی که شــايد هدف آنها 
بــرای کار کــردن و همياری 

باشد.

 رئيس کميسيون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شورای 
اسامی شــهر اصفهان نيز با 
بيان اينکه کار شهرداری تنها 
خدمات شهری و جاده سازی 
نيســت و بايد بعنــوان حامی 
نخبگان در بخش هايی ورود 
کند، گفت: قطعا نمايشــگاه 
صنعــت ســينما يکســری 
نارسايی ها، مشکات و حفره 
ها را داشت و بايد در آينده آن 

ها را مرتفع کرد.
شــورای  تشــکيل   
سياســتگذاری جديــد برای 
يــا  رويــداد  بعــدی  دوره 
نمايشــگاه صنعت ســينمای 
اصفهان يکــی از برنامه های 
ما خواهد بود و بايد فلوچارتی 
ايجاد و کارگروه هايی در اين 

خصوص تشکيل شود.
فريــده روشــن ادامه داد: 
اصفهــان از پتانســيل الزم 
بــرای تبديل شــدن به يک 
قطــب فرهنگــی در حــوزه 
ســينمای کــودک و نوجوان 
برخوردار اســت ولــی اينکه 
اين موضوع چه زمانی به بلوغ 
برسد به کنشگران اين صنعت 
در اصفهان وابســته است اما 
وظيفه ما اســت کــه از چنين 
طرح هايی استقبال کنيم تا در 
آينده فقط جشنواره فيلم های 
کــودکان و نوجوان نداشــته 
بلکــه جشــنواره ســينمای 
اصفهــان در تمام بخش ها در 

اين شهر برگزار شود.
گفتنی است، جلسه ارزيابی 
نمايشــگاه صنعت  نخستين 
ســينمای اصفهان با حضور 
اعضای شورای سياستگذاری 
ايــن نمايشــگاه و جمعی از 
گنشــگران صنعت سينما در 
ســالن کنفرانــس کتابخانه 
مرکــزی برگزار و نقاط ضعف 
و قوت اين رويداد ارزيابی شد. 

محفل ُانس با قرآن؛ نخستین تجربه 
طرح »شب های روشن اصفهان«

نخســتين برنامه طرح "شب های روشن اصفهان" به محفل انس با 
قرآن کريم با عنوان »به باال نگاه کن« اختصاص داده شــد.

 بــه گزارش جام جم اصفهان رئيس کميســيون فرهنگی شــورای 
اســامی شــهر اصفهان با حضور در ويژه برنامه اُنــس با قرآن کريم 
با عنوان »به باال نگاه کن« اظهار داشــت: طرح "شــب های روشــن 
اصفهان" اخيراً به تصويب اعضای شــورای شــهر رسيده که هدف از 
آن، اجرای برنامه های گوناگون متناســب با مناســبت ها و مکان های 

مخصوص اين برنامه ها در شــهر اصفهان است.
فريده روشــن ادامــه داد: به منظور فراهم کــردن فضای عبوديت 
و بندگــی برای شــهروندان و به خصوص جوانــان در ايام ماه مبارک 
رمضان، نخســتين برنامه طرح شــب های روشن اصفهان را به محفل 

انــس با قرآن کريم با عنوان »بــه باال نگاه کن« اختصاص داديم.
او با اشــاره به برگزاری اين ويژه برنامه در گــذر فرهنگی چهارباغ 
گفــت: بايد برای هر مناســبت و متناســب با نيازهای اقشــار مختلف 
جامعــه برنامه های فرهنگــی برگزار کنيم و برگــزاری برنامه به باال 
نــگاه کــن با هدف تحقق اين امــر در فضای بــاز و مصفای چهارباغ 

اصفهان برگزار شد.
معاون شــهردار و رييس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان نيز با اشاره به برگزاری محفل بزرگ اُنس با قرآن 
کريم در گذر فرهنگی چهارباغ، تزريق نشــاط معنوی به فضای شــهر 
را از وظايف اين ســازمان در ايامی چون ماه مبارک رمضان دانســت.

محفل بزرگ اُنس با قرآن کريم با عنوان »به باال نگاه کن«، ساعت 
2۰:3۰ چهارشــنبه هشتم خردادماه از سوی معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان و برای نخستين بار در 

فضای باز پياده راه چهارباغ عباســی اصفهان برگزار شد.
ايــن برنامه معنوی با حضور اســتاد حميدرضا احمدی وفا و اســتاد 
کريــم منصوری از قاريان ممتاز بين المللی، دکتر مســعود نيکدســتی 
قاری بين المللی و اســتاد موســی معتمدی از حافظان برتر کشــور و 

اجرای گروه بين المللی همنوايی »شميســا« برگزار شد.
رييس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان 
درباره برگزاری اين ويژه برنامه اظهار داشــت: يکی از وظايف معاونت 
فرهنگی و ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
ارتقــای فضای معنوی يا نشــاط معنوی در شــهر اصفهان اســت؛ به 
خصــوص اينکه در ايام ماه مبارک رمضان هســتيم و بايد اين نشــاط 

معنوی را به فضای شــهر تزريق کنيم.
محمــد عيدی با بيــان اينکه معتقديم برنامه هــای فرهنگی بايد به 
اســتقبال مخاطب بروند، افــزود: طبيعتًا برنامه هــای قرآنی که ُمَقوم 
فضای شــهر اســت بايد در عرصه اجرا شــود تا فضای معنوی حاصل 
از آن احســاس شود و بتواند نشــاط معنوی و اجتماعی متناسب با ماه 

مبارک رمضان را به شــهروندان عزيــز اصفهانی منتقل کند.
او ادامه داد: يکی از شــاخص های موردنظر ما تحقق شهر فرهنگی 
اســت که شــهری نمادگرا است و خداوند در ُکنه و بُنه آن حضور دارد؛ 
بــه خصوص شــهری مانند اصفهــان که در دينداری دارای پيشــينه 

طوالنی و در مذهب تشــيع پيشگام است.
رييس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: با اجرای ايــن برنامه ها و برنامه های ديگر نشــان 
می دهيم که اصفهان شــهری دين مدار است، همان طور که پيشينيان 
ما متناســب با انگاره های دينی شــهروندان، شهری زيست پذير ايجاد 
کردند و ما نيز با اجرای چنين برنامه هايی به زيســت پذيری شــهر در 

حيــات معنوی خود کمک می کنيم.
عليرضا رضايی قاری مشــهدی و نفر نخست مســابقات بين المللی 
قرآن کريم در ســال  97 نيز برگــزاری محفل انس با قرآن در فضای 
باز را ايده بســيار خوبی دانســت و بيان داشــت: شــنيدن آيات قرآن 
برای شــهروندانی که حتــی در حال عبور از مــکان برگزاری برنامه 
بودند جذاب بود و صوت نورانی قرآن و فضای دلنشــين اجرای برنامه 

می تواند در جذب جوانان و خانواده ها بســيار موثر باشد.
او با اشــاره به اســتقبال خوب شــهروندان اصفهانی از اين برنامه 
افــزود: اگر چنين محافلی باز هم در فضای باز برگزار شــود، در جذب 
مستمعان بســيار تأثيرگذار است و اميدوارم برگزاری اين برنامه ها در 

ســال های آينده نيز ادامه پيدا کند.
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهــان نيز درباره ويژه برنامه به باال نگاه کن اظهار داشــت: زمانی 
که ادعا می  کنيم چهارباغ گذری فرهنگی اســت، قطعًا مناسبات دينی 
به عنوان غنی ترين و محکم ترين ريشــه های فرهنگی شــهر اصفهان 

بايد در اجــرای برنامه ها مورد توجه قرار گيرد.
مرتضــی رشــيدی ادامه داد: بر همين اســاس معاونــت اجتماعی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان تصميم 
گرفــت با اجرای برنامه انس با قــرآن کريم در گذر فرهنگی چهارباغ، 
مردم را به شــنيدن آوای ملکوتی قرآن در فضــای فرهنگی چهارباغ 

دعوت کند تا شــهروندان از اين فضای معنوی بهره مند شــوند.

حضور پرشور تالشگران ذوب آهن در راهپیمایی روز قدس

تاشــگران ذوب آهــن اصفهــان در 
راهپيمايی دشمن شــکن روز قدس حضور 
پرشوری داشــتند . اين تاشگران از جبهه 
صنعــت و اقتصاد به خيل مردم انقابی روزه 
دار و هميشه در صحنه اصفهان پيوستند و در 

مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس همگام 
و هم صدا با ســاير مسلمانان جهان شرکت 
کردنــد و ندای مرگ به آمريــکا و مرگ بر 
اسرائيل سر دادند .همچنين غرفه ذوب آهن 
اصفهان در ميدان امــام خمينی )ره( در روز 
جهانی قدس پذيرای مردم روزه دار و هميشه 
در صحنه اين شــهر بود. به گزارش جام جم 
اصفهان  بيمارستان شــهيد مطهری ذوب 
آهن نيز در غرفه اين شرکت جايگاهی به خود 
اختصاص داده و در آيين دشــمن شکن روز 
جهانی قدس حضوری فعال داشــت.مهدی 
بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی 
ذوب آهن اصفهان در غرفه اين شــرکت در 

روز جهانــی قدس حضور پيدا کرد و از جمله 
بازديد کنندگان ويژه اين غرفه بود .

حضور فوالد مردان ذوب آهن در 
راهپیمایی روز قدس در زرین شهر

همچنيــن فوالدمــردان جبهه صنعت 
واقتصــاد با حضــور در ميــدان مرکزی و 
راهپيمايی تــا مصای شهرســتان زرين 
شهربه خيل مردم انقابی روزه دار وهميشه 
در صحنه اين شهرســتان پيوستند و حمايت 
خــود را از قــدس شــريف ومــردم مظلوم 
فلسطين با ندای مرگ براسرائيل به جهانيان 

نشان دهند .
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نظافت معابر شهری ۸۰ میلیارد تومان هزینه 
دربردارد

معــاون خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهــان گفت: هزينه ای بالغ بر 8۰ ميليارد 
تومان فقط  صرف رفت و روب معابر شــهر 

اصفهان انجام می شود.
به گزارش جــام جم اصفهان، حســين 
اميــری در جلســه برنامه ريــزی و کنترل 
پروژه معاونت خدمات شــهری اظهار کرد: 
کارگران شــهرداری اصفهان روزانه بيش 
از يک هزار تن زباله را از ســطح شهر جمع 
آوری می کننــد که بدون شــک تاش اين 
انسان های شريف، شهر اصفهان را از لحاظ 
زيبايی و پاکيزگی در ميان کانشــهرهای 

ايران ممتاز کرده است.
وی افــزود: حدود دو هــزار و ۶۰۰ نفر 
از کارگران زحمتکش شــهرداری اصفهان 
وظيفــه نظافــت مناطــق 15 گانه شــهر 

اصفهان را برعهده دارند.
معــاون خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: روزانه بيش از 
45 ميليــون مترمربع از معابر و گذرگاه های 
شهر اصفهان نظافت می شود و اين حجم از 

نظافت کار ساده ای نيست
وی با بيــان اينکه با هزينه ای بالغ بر 8۰ 
ميليارد تومان فقط صرف رفت و روب معابر 
شــهر اصفهان انجام می شود، گفت: باتوجه 
بــه اينکه روزانــه 22۰ ميليون تومان برای 
تنظيم معابر شــهر اصفهان هزينه می شود، 
می طلبــد که با رعايت مديريت پســماند از 
سوی شــهروندان، شاهد کاهش اين هزينه 

در سطح مناطق 15 گانه باشيم.
اميری نقــش مردم در نظافت شــهر را 
بسيار مهم دانست و اظهار کرد: همشهريان 
همواره در پاکيزگی شــهر سهم بسزايی ايفا 
می کنند و با تميز نگه داشــتن شــهر تاش 

می کنند قدردان زحمات کارگران باشند.

دبير اجرايی همايش ملی "علوم ورزشی 
با رويکرد فنی و مهندســی" گفت: ارتباط 
بين علوم ورزشــی با رشــته هــای فنی و 
مهندسی در کشــورمان تا حدی وجود دارد 
اما به صورت حرفه ای و جدی به آن پرداخته 

نشده است. 
مجتبی بابايی خورزوقی افزود: هريک از 
گروه های علوم ورزشــی و فنی و مهندسی 
در زمــان حاضر جزيــره ای عمل می کنند 
بطوريکه بيشتر استادان و کارشناسان فنی 
و مهندسی بصورت مجزا بر روی ابزارهای 

علوم ورزشی کار می کنند.
وی با بيان اينکه ايــن موضوع احتمال 
خطــای کار را افزايش می دهد، ادامه داد: از 
طرفی بيشتر فعاالن ورزشی نيز جداگانه از 
ابزارهای فنی استفاده می کنند اما حرفه ای 

با کاربرد آنها آشنا نيستند.
اين عضو هيات علمی دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان با بيــان اينکه ايــن 2 گروه به 
دليل ارتباط نداشــتن، از نيازهای همديگر 
اطاعــات دقيقــی ندارنــد، تصريح کرد: 
همايش ملی علوم ورزشــی با رويکرد فنی 
و مهندسی با هدف برقراری ارتباط بين اين 
2 رشــته، ورزش با صنعت و مراکز صنعتی با 

علوم ورزشی برگزار می شود.
بابايــی افزود: نخســتين همايش ملی 
علوم ورزشی با رويکرد علوم فنی مهندسی، 
3۰ و 31 خرداد سال جاری ميزبانی دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اينکه اين همايش به دنبال 
ايجاد ارتباط کاربردی و بهينه علوم ورزشی 
با بخــش های فنی مهندســی و صنعت و 
انتشار مقاله های روزآمد در اين زمينه است، 
اظهار داشت: مسابقه "ايکاب" )ايده – کار 
– برکت( نيز در اين همايش برگزار می شود 
و در آن ايده های برتر در زمينه علوم ورزشی 
و فنی و مهندســی انتخاب و تا 3۰۰ ميليون 

ريال حمايت مالی می شوند.
دبير اجرايی همايش ملی علوم ورزشی با 
رويکرد فنی و مهندسی اضافه کرد: حمايت 
مالــی از ايده هــای برتر ايدکاب توســط 
معاونت نوآوری پژوهشــگاه تربيت بدنی و 
علوم پزشــکی، مرکز نوآوری و کارآفرينی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان و يک شــرکت 
دانش بنيان انجام می شود.وی به برگزاری 
ســه کارگاه آموزشــی در اين همايش ملی 

اشاره و خاطرنشان کرد: مهلت ارسال مقاله 
به همايــش تا 17 خرداد و ثبــت نام تا 25 

خرداد جاری است.
وی از جمله نمونه های ارتباط بين علوم 
ورزشــی و فنی و مهندســی را در مهندسی 
نســاجی بــرای تهيه لباس ورزشــکاران، 
ساخت دســتگاه های بدن سازی در رشته 
مهندسی مکانيک، ساختمان های ورزشی 
در رشــته مهندســی عمران، برنامه های 
کاربردی و تحليل گر در رشــته مهندســی 
بــرق و کامپيوتر، مــواد و جنس تجهيزات 
ورزشــی در رشته مهندسی مواد، پياده روی 
و دوچرخه ســواری در رشته حمل و نقل و 

معماری و شهرسازی عنوان کرد.
آســيب شناســی ورزشــی و حرکات 
اصاحی، بيومکانيک، بيومواد، مهندسی و 
فناوری ورزشی و فيزيولوژی، استعداديابی، 
تغذيــه ورزشــی، کاربرد ابزارهــای فنی 
مهندســی در علــوم ورزشــی، مديريت، 
اقتصــاد، جامعــه شناســی، ارتباطــات و 
گردشگری ورزشی و ساير کاربردهای علوم 
فنی مهندســی با رويکرد پزشکی ورزشی و 
ارگونومی ورزشــی از محورهای نخستين 
همايش ملی علوم ورزشــی با رويکرد علوم 

فنی مهندسی است.
نخســتين همايش ملی علوم ورزشی با 
رويکرد علوم فنی مهندسی، 3۰ و 31 خرداد 
امسال به ميزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان 

برگزار می شود.

شــهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشــت، پنج هزار و 112 
تماس تلفنی با مرکز 137 برقرار کردند که از اين تعداد چهار هزار و 

925 پيام جهت پيگيری به ثبت رسيد.
به گزارش  جام جم اصفهان  و بر اســاس اعام اداره ارتباطات 
مردمی 137 شهرداری اصفهان، از مجموع تماس های واصل شده 

دو هزار و ۶33 مورد مربوط به معاونت خدمات شــهری معادل 53 
درصد، 249 تماس معاونت عمران معادل پنج درصد و 7۰ مورد نيز 
ترافيکی شــامل 1.5 درصد از مجموع کل پيام ها است؛ ساير پيام ها 
نيز به ســازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ارجاع شد.اين 
گزارش حاکی اســت 834 مورد از تماس های شهروندان مربوط به 

رفع خطر درختان در حال ســقوط، گزارش ترکيدگی و باز بودن والو 
آب فضای سبز بود که به صورت فوری توسط کارشناسان اين اداره 
به مســئوالن اجرايی مناطق، ارجاع و نتيجه عملکرد آنها از طريِق 
تماس با شــهروندان پيگيری شد که بازتاب آن رضايت مندی 92 

درصدی تماس گيرندگان اداره 137 بوده است. 

اوقات فراغت دانش آموزان با راهبرد مهارت آموزی دنبال می شود

رييس اداره فرهنگی و هنری، 
اردوها و فضاهای پرورشی اداره 
کل آمــوزش و پرورش اصفهان 
گفت: برنامه های اوقات فراغت 
دانش آموزان در تابستان امسال 
براســاس توجه به مقوله مهارت 
آمــوزی، پــرورش و هدايــت 
استعدادهای آنها دنبال می شود. 
مرتضی شــکری در گفت و 
گــو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اين 
اساس در برنامه های غنی سازی 
اوقات فراغت امسال رويکرد هر 
دانش آموز يک مهارت بر مبنای 
اهتمام اقتصــادی و نامگذاری 
ســالجاری با عنوان رونق توليد 
مــورد توجه و تاکيد قــرار دارد.

وی، عدالت آموزشی و پرورشی، 
جذابيت، تنوع، نشاط و مشارکت 
داوطلبانه دانش آموزان در اوقات 
فراغت و همچنين هم افزايی با 
نهادهــای متولــی مربوطه را از 

ديگر سياســت ها و رويکردهای 
ستاد برنامه ريزی اوقات فراغت 

دانش آموزان استان برشمرد.
رييــس اداره فرهنگــی و 
هنــری اداره کل آمــوزش و 
پرورش اصفهــان افزود: بر اين 
اســاس با نگرش آسيب شناسی 
بــه فعاليت هــا و برنامه هــای 
اوقــات فراغــت و با نــگاه هم 
افزايــی متوليــان مربوطــه در 
اين دســتگاه و ديگر نهادهای 
مسؤول، برنامه های غنی سازی 
اوقــات فراغت دانش آموزان در 
فعاليت ها و رشــته های مختلف 
قرآنی، علمی، آموزشی، فناوری، 
هنــری، ورزشــی، اردويــی و 
فرهنگی؛ برای تجربه تابستانی 

با نشاط ترتيب داده شده است.
وی يادآور شــد: در اين راستا 
ارتقای ســطح اعتقادی، علمی، 
اجتماعــی و مهارت های فنی، 

حرفه ای، فرهنگی و هنری دانش 
آموزان، اســتمرار فعاليت های 
پرورشی سال تحصيلی، تقويت 
و تأمين ســامت جســمانی، 
روانــی و تقويــت روحيه خود 
باوری و مســؤوليت پذيری در 
بين آنها از جمله اهداف برگزاری 
طرح اوقات فراغت در تابســتان 

امسال است.
شــکری بــا اشــاره بــه 
فعاليت های مطلوب پايگاه های 
اوقــات فراغت دانش آموزی در 
ســال گذشــته گفت: تابستان 
ســال پيش دســتکم يکهزار و 
7۰۰ پايــگاه در مناطق 41 گانه 
آموزش و پرورش اصفهان داير 
شد و امســال نيز بنا بر آن است 
که تعداد و سطح کيفی کاس ها 

و پايگاه ها افزايش يابد.
وی زمان شــروع به فعاليت 
ايــن پايگاه هــا را از تير به مدت 

هشــت هفته ذکر کرد و گفت: 
امســال برنامه های جديدی از 
جمله افزايش اردوهای جهادی 
موســوم به طرح هجــرت از 2 
هــزار نفر به چهار هــزار دانش 
آمــوز در کنار اردوهای بســيج 
دانش آمــوزی در قالب اردوی 
طرح شــهيد بهنــام محمدی 
و همچنيــن اردوهــای زيارت 
اولی ها به مشهد مقدس ارتقای 
کمــی و کيفی اردوهای جهادی 
موســوم به طرح هجــرت 3 از 
2۰۰۰ نفــر دانش آموز به 4۰۰۰ 
نفر،ا ردوهای علوی ويژه دانش 
آمــوزان ايتام و مناطق محروم و 
اردوهای زيارت اولی ها به مشهد 
مقــدس در اوقات فراغت دانش 

آموزان دنبال می شود.
رييس اداره فرهنگی و هنری 
آموزش و پرورش استان اصفهان 
ادامه داد: برای اجرای برنامه های 
غنی سازی اوقات فراغت دانش 
آموزان در تابســتان بســياری 
از نهادهــا از جملــه کانون های 
مساجد، پايگاه های هال احمر، 
کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و همچنين بخش های 
فرهنگــی زير مجموعه آموزش 
و پــرورش اســتان از جملــه 
کانون های فرهنگــی تربيتی، 
پژوهش ســراها، دارالقرآن ها و 
پايگاه های بسيج دانش آموزی 

همکاری داشته اند.

اهالی دیار نصف جهان در روز قدس ارتباط حرفه ای بین علوم ورزشی و فنی و مهندسی وجود ندارد
حماسه آفریدند 

مــردم روزه دار ديار نصف جهان همزمــان با آخرين جمعه ماه مبارک رمضان 
همچون گذشــته با حضور پرشــور خود در راهپيمايی روز جهانی قدس حماســه 

آفريدند. 
بــه گزارش جام جم اصفهان، راهپيمايــی روز جهانی قدس در اصفهان مرکز 
اســتان نيز همانند ساير شهرهای کشور از ساعت 1۰:3۰ دقيقه با حضور گسترده 
مردم انقابی و واليتمدار اصفهان آغاز شد و مسيرهای منتهی به ميدان امام )ره( 

اصفهان مملو از جمعيت بود.
قشــرهای مختلف مردم اصفهان از پيرو جــوان، زن و مرد ،کارگر و کارمند و 
بــازاری با لبيک به فرمان امام خمينــی )ره( و رهبر معظم انقاب بار ديگر در اين 
برهه از زمان که از حساســيت خاصی برخوردار اســت با حضور دشمن شکن خود 
در روز جهانی قدس به حمايت از مردم مظلوم و ســتمديده فلسطين در برابر رژيم 
غاصب صهيونيستی برخاستند و با شعار مرگ بر اسرائيل از حق فلسطينيان مظلوم 

و تحقق عدالت در روی زمين دفاع کردند.
حاج حسين مهدوی يکی از راهپيمايان که به سمت ميدان امام )ره( در حرکت 
بود به خبرنگار ايرنا گفت: چهل ســال است که در سرما و گرما با زبان روزه همراه 
با خانواده در راهپيمايی روز جهانی قدس شــرکت می کنم تا از آرمان های انقاب 
و کشــور دفاع کنم و مشت محکمی بر دهان اســتکبار به خصوص رژيم غاصب 

صهيونيستی بزنيم.
وی با اشاره به تأثيرگذاری حضور حماسی ملت های مسلمان در راهپيمايی اين 
روز، افزود: با تمام مشــکاتی که برای کشــور به وجود آمده تا پای جان در مقابل 

استکبار می ايستيم و حتی از ملت مظلوم فلسطين دفاع می کنيم.
رضا صمدی جوان اصفهانی به حضور چشمگير مردم در اين همايش ملی اشاره 
و اضافه کرد: ما با حضور خود در اين راهپيمايی به ترامپ و اســرائيل می گوييم ما 
هيچ وقت فلسطين را تنها نمی گذاريم و در مقابل شما خواهيم ايستاد و همان طور 

که امام خمينی) ره( فرمودند فلسطين پاره تن اسام است.
وی که به همراه دوستان خود با پاکارد مرگ بر اسرائيل در مسير راهپيمايی به 
سمت ميدان امام اصفهان در حرکت بود در گفت و گو با ايرنا خاطرنشان کرد: دين 
مبين اســام هميشــه در دفاع از مظلومان تاکيد دارد و اين موضوع مورد سفارش 

پيامبر و ائمه اطهار بوده است.
وی با بيان اينکه روز قدس، روز پيوند جهانی عليه بيدادگری است، افزود: با اين 
وجود در زمان حال وظيفه هر مســلمان اين اســت که از مظلوميت فلسطين دفاع 
کند وجواب محکمی به رژيم آدم کش صهيونيسم بدهيم بنابراين تا آخرين نفس 
ايستاده ايم.اهالی ديگر شهرستان های استان اصفهان نيز با حضور حماسی خود در 
اين همايش ملی و بين المللی حضور يافتند و با فرياد مرگ بر رژيم اشغالگر قدس، 
حمايت خويش را از ملت مظلوم فلسطين اعام داشتند.مجيد ساداتی از شهرستان 
تيران و کرون بعد از راهپيمايی در گفت و گو با ايرنا تصريح کرد: حمايت از فلسطين 
مظلوم وظيفه شرعی و دينی هر مسلمانی است بنابراين همه آمدند تا نسبت به اين 
وظيفــه ادای دين کنند.وی تاکيد کــرد: امريکا بايد بداند که با راهبردهای معامله 
قــرن هيچ غلطی نمی تواند بکند و همچون گذشــته هر توطئه آنان نيز در منطقه 
با شکســت مواجه خواهد شد.علی نايينی در حاشــيه راهپيمايی شهرستان نائين 
گفت: امام خمينی با نامگذاری روز قدس، همه ملت های جهان را نســبت به ظلم 

ظالمان به ويژه جنايت رژيم اشغالگر قدس آگاه کرده است.
نکته مهم اينکه مردم واليتمدار نصف جهان بار ديگر با حضور حماســی شأن 
در راهپيمايــی روز قدس برگ زرين ديگری از وفاداری خود را در دفاع از انقاب و 

نظام اسامی و ملت مظلوم فلطسين به ثبت رساندند.

صنعت فوالد ایران ، صادرات محور شده است

يزدی زاده  مديرعامل ذوب آهن اصفهان ســه 
شــنبه 7 خردادماه در شبکه خبر در برنامه گفتگوی 
اقتصادی به شرايط صنعت فوالد کشور پرداخت و 
شرايط دستيابی ايران به رشد متوازن در اين صنعت 

را تشريح نمود .
به گزارش جــام جم اصفهان وی گفت : در افق 
14۰4 که برای توســعه توليد فوالد کشــور در نظر 
گرفته شده، قرار است به توليد ساالنه 55 ميليون تن 
برسيم. اين عدد در سال 97  به حدود 25 ميليون تن 
رسيده است. با توجه به طرح های توسعه توليد فوالد 
کشــور،روند خوبی را در اين بخش شاهد هستيم.

وی افزود : در فوالد خام ظرفيت سازی های خوبی 
انجام شــده و مستلزم اين اســت که در زنجيره ای 
که از ســنگ آهن دانه بندی )کنسانتره( شروع می 
شــود ، اين روند ادامه يابد و بايد به صورت متوازن 

توسعه يابند. 
مديرعامل شرکت تصريح کرد : بايد در معادنی 
که به اکتشاف رســيدند، بهره برداری از آنها انجام 
شود . برخی در عمق هستند و نياز به سرمايه گذاری 
دارند که اميدواريم با رويکرد ايميدرو برای توســعه 
معادن کشور در سنگ آهن اين توازن برای رسيدن 
به عــدد 55 ميليون تن توليد فوالد که در کشــور 
متصور است محقق گردد و رشد توليد نيز در همان 
چارچوب اســت.  صنعت فوالد به یک صنعت 

صادرات محور تبدیل شده است 
يزدی زاده گفت : در بخش های مختلف موفقيت 
های بسياری داشتيم اما در صنعت فوالد خوشبختانه 
موفقيت ها چشمگيرتر بوده است. تا چند سال پيش 
وارد کننده فوالد بوديم اما امروز ايران به يک کشور 

صادر کننده فوالد تبديل شده است.
امــروز در معادالت منطقه ای و جهانی ايران مد 
نظــر قرار می گيرد و اين از برکات توســعه صنعت 
فوالد اســت که شاهد آن هســتيم و اين روند رو به 

رشد مرهون صادراتی شدن فوالد است.
وی گفت : صادرات رو به رشد است و امسال نيز 

نويد بخش رشــد بهتر از سال گذشته است.  با وجود 
تحريم هايی که شــاهد هســتيم و فوالد را نيز در 
برگرفت ، اما عملکرد دو ماه گذشته توليد کنندگان 

فوالد بسيار مطلوب بوده است.
مديرعامل ذوب آهن بيان کرد : توســعه صنعت 
فوالد به اين دليل مورد توجه قرار گرفته اســت که 
پتانسيل های خوبی در کشــور مانند معادن خوب 
سنگ آهن داريم که نيازمند سرمايه گذاری بيشتر 
است و از نظر شناسايی و اکتشافات نيز شرايط خوبی 
داريم.وی اضافه کرد : يکی از اشکاالتی که می توان 
به صنعت فوالد وارد کرد اين است که رشد همگونی 
نداشته اســت . معادن ما به داليل مختلف ،  درگير 
راه اندازی صنايع پايين دســت شدند در صورتی که 
معادن بايد بر روی توســعه خود ، تمرکز می کردند 

و توليد را از نظر کمی و کيفی افزايش می دادند.
 خوشبختانه از حدود دو سال پيش حرکت های 
برای جلوگيری از اين موضوع آغاز شــده اســت و 
اميدواريــم تــداوم يابد.يزدی زاده گفــت :  اگر هر 
صنعتی در تخصص خودش توسعه يابد ،  قطعاً می 
توانيم اين اميدواری را داشته باشيم که در افق 14۰4 
ظرفيت ســازی با نرخ بهره برداری که مد نظر است 
محقق شــود. وی در ادامه به ضرورت توســعه زير 
ســاخت ها پرداخت و گفت : نيازمند سرمايه گذاری 
قابل توجهی در اين بخش هستيم. توليد کنندگان 
ظرفيت سازی می کنند اما بايد در حوزه زير ساخت 
نيز حرکت های موازی مانند ساخت نيروگاه، توسعه 

خطوط ريلی ، توسعه بنادر و گمرکات انجام شود.
 يعنی کليه زيرســاخت ها توسعه يابد تا در افق 
14۰4 به عدد 55 ميليون تن برسيم.  تمام اين توليد 
در داخل قابل مصرف نيســت و همزمان با افزايش 
توليــد ، بايد صادرات هم به همان نســبت افزايش 
دهيم. عضو انجمــن توليد کنندگان فوالد تصريح 
کــرد : صنعت فوالد صادرات محور اســت و  لذا در 
شرايط کنونی نيز می تواند به حرکت خودش ادامه 
دهد و حيات توســعه فوالد کشور به اين امر وابسته 
اســت.  سال گذشــته حدود 8 ميليون تن صادرات 
فوالد داشــتيم و امســال  اميدوار هستيم اين عدد 
از 1۰ ميليون تن عبــور کند. در زمينه محصوالت 
نهايی و نيمه ســاخته مانند شمش و اسلب صادرات 
بســيار خوب بوده است. يزدی زاده گفت : پتانسيل 
های خوبی در کشور وجود دارد. به عنوان مثال ذوب 
آهن اصفهان توليد کننده ريل می باشد که محصول 
آن قابل صادر شدن است. اگر صادرکنندگان بيشتر 
حمايت شوند، روند رو به رشد صادرات ادامه می يابد 

و می توانيم به افق 14۰4 اميدوارتر باشيم.

امضای قرارداد خدمات مهندسی و خرید برای احداث تصفیه نفت 
کوره پاالیشگاه اصفهان

قرارداد خدمات مهندســی و خريد برای 
احــداث تصفيه نفت کوره شــرکت پااليش 
نفت اصفهان به ارزش حــدود ۶۰۰ ميليون 
يورو، بين اين پااليشــگاه و شــرکت ايراني 

نارگان امضا شد.
بــه گزارش جــام جم اصفهــان عليرضا 
صادق آبــادی، معــاون وزير نفــت در امور 
پااليــش و پخش، در آييــن امضاي  قرارداد 
خدمــات مهندســي و خريد بــراي  احداث  
تصفيه نفت کوره پااليشگاه اصفهان،  با ابراز 
خرسندي از اينکه در سال رونق توليد با بهره  
گيــري از توانمندي هاي داخلي، اين قرارداد 
بين دو شــرکت ايراني  امضا شــد، گفت: در 
راستاي اجراي  الزامات زيست محيطي، اين 
پروژه  يکي از اولويت هاي برنامه ريزي شــده 
شــرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي اســت که اميدواريم قرارداد پااليشگاه 
اصفهان شــروعي براي اجراي اين پروژه در 
ديگر پااليشــگاه هاي کشور شــود.      وی با 

اشــاره به اينکه پــروژه کاهش نفت کوره در 
پااليشــگاه آبادان در فازهــاي دوم و چهارم 
آن در حــال اجراســت، افــزود: اميدواريم 
پااليشــگاه هاي تهران، تبريز و بندرعباس 
کــه حجم قابــل توجهي نفت کــوره توليد 
مي کننــد، بتوانند چنين پــروژه اي را دنبال 
کننــد.       مديرعامل شــرکت ملی پااليش 
و پخــش فرآورده هاي نفتي ايران تاکيد کرد: 
اميدواريم احداث واحدهاي پائين دستي اين 
پروژه نيز، امسال در پااليشگاه اصفهان آغاز 
شود .     در ادامه مرتضی ابراهيمی، مديرعامل 
شرکت پااليش نفت اصفهان با اشاره به اينکه  
پااليشــگاه  با رويکرد ويژه به مسايل زيست 
محيطي، خود را بــه  توليد بنزين، گازوئيل و 
نفت کوره با استاندارد يورو چهار ملزم نموده، 
گفت: خوشــبختانه  از سال 94 همزمان با راه 
انــدازي واحد بنزين ســازي، توليد بنزين به 
ســطح کيفي يورو 4 رســيده. با احداث واحد 
تصفيه گازوئيل نيز که تا پايان ســال جاري 

اجرايي مي گــردد، کيفيت تمــام گازوئيل 
توليدي اين شــرکت  يورو 4 مي شود. براي 
احــداث  واحد تصفيه نفت کوره نيز، پيشــتر 
قراردادي با يک شرکت خارجي امضا شده بود 
که با آغاز تحريم ها عليه کشــور، اين شرکت 
خارجي کنار رفت و پس از آن  طي مناقصه اي 
شــرکت ايراني »نارگان« برنده شــد.      وی 
ارزش پروژه را حدود ۶۰۰ ميليون يورو عنوان 
و اظهــار کرد: همه تاش ما اين اســت که با 
اســتفاده از توانمندي شرکت هاي ايراني و با 
بــه کارگيري منابع داخلي اين پروژه را به ثمر 

برسانيم.
       فريــدون کيهانی، مديرعامل شــرکت 
نــارگان به عنــوان پيمانکار ايــن پروژه نيز 
با ابراز خرســندي از اينکه بــه توانايي هايي 
شــرکت هاي داخلي توجه شده است، مدت 
اجراي اين قرارداد را 3۶ ماه اعام کرد و گفت: 
اميدواريم با توجه به شــرايط دشــوار تحريم 

بتوانيم در اجراي اين پروژه موفق شويم.

توجه به هویت تاریخی فرهنگی 
اصفهان در طراحی مبلمان شهری

 مديرعامل سازمان زيباسازی شــهر اصفهان گفت: در سال جاری گسترش 
کّمی و کيفی المان ها، نمادها و نشــانه های هويت ســاز در دستور کار قرار دارد 
که از جمله آنها می توان به طراحی نمازخانه های پارکی و طراحی ِســت مبلمان 

ويژه کودکان در شهر اشاره کرد.
حســن مؤذنی در گفت و گو با خبرنگار جام جم اصفهان اظهار کرد: طراحی و 
نمونه ســازی مبلمان ويژه معابر کم عرض از جمله حاشــيه انهار و ايستگاه های 
BRT همچنين مبلمان خيابان حرم در منطقه 14 و مقابل پايانه بابلدشــت از 
ديگر طرح های ارايه شــده در راستای گســترش کّمی و کيفی المانها، نمادها و 

نشانه های هويت ساز در شهر است.
وی خاطرنشــان کرد: طراحی مبلمان شــهری ويژه عرصه های خاص مانند 
باغ گل ها و باغ پرندگان از ديگر برنامه هايی اســت که در ســال جاری محقق 

خواهد شد.
مديرعامل ســازمان زيباســازی شــهر اصفهان ميدان جلفا، چهارباغ باال، 
مبلمان ويژه پارک پرديس هنر و حاشــيه زاينده رود را از ديگر پروژه های در نظر 
گرفته شــده برای طراحی مبلمان شهری عنوان کرد و گفت: تاکنون سعی شده 
اســت همه اقدامات اين سازمان کارشناسانه و با مشورت متخصصان حوزه های 

مختلف شهری باشد.
وی از برنامه های ســازمان زيباسازی شــهرداری اصفهان در سال جاری را 
ايجاد فضاهای چندمنظوره شــامل نورپردازی، مبلمان شهری و هنر شهری با 
هدف باز زنده سازی کارکرد مادی ها و انهار عنوان کرد و گفت: قابل حمل بودن  
مبلمان های شــهری به منظور سهولت در جابه جايی و صرفه جويی در هزينه ها 

از سياست های در پيش رو است.
مؤذنی خاطرنشــان کرد: توجه به هويت تاريخی فرهنگی شــهر اصفهان از 

سياســت های اين سازمان در حوزه طراحی مبلمان شهری است.  

حمایت شهرداری از احداث مرکز و بیمارستان تخصصی 
پیوند اعضا در اصفهان 

شهردار اصفهان به همراه تنی چند از معاونين و 
مديران شهرداری در آيين امضای قرارداد و آغاز به کار 
احداث ساختمان پژوهشکده و بيمارستان تخصصی 
پيوند اعضای کوثر ســپاهان گفت: اين بيمارستان 
پيوندی ميان علم و تخصص ايجاد کرده و با نگاهی 
جديد قرار است احداث شود. الزم است برای تحقق 
اين هدف همه ابزار و لوازم الزم پيش بينی شــود تا 

پروژه هر چه سريعتر به اهداف مورد نظر دست يابد.
بــه گزارش  جام جم  اصفهان، قدرت ا... نوروزی 
در جمع اعضای هيات مديره شرکت پرديس ساخت 
سپاهان و موسسه خيريه مژده کوثر سپاهان که کار 
احداث اين پروژه بزرگ را بر عهده دارند، اظهار کرد: 
سياست شــهرداری اين است که تا حد توان از ارائه 
چنين خدماتی حمايت کرده و گستره خدمات خود 

را در يک نقطه و يک محدوده متمرکز نکند. زمانی 
کــه کار فرهنگی انجام می دهيم هم، مناطق کمتر 
برخوردار با ديگر مناطق، تفاوتی برای شــهرداری 

ندارد. 
شهردار اصفهان با بيان اينکه با توجه به ويژگی 
ها و حساسيت های چنين پروژه ای ، شرکت پرديس 
ســاخت و شرکت سامان گســتر اصفهان به دليل 
توانمندی و ســوابق موثری که در اجرا پروژه های 
ساختمانی مهم و بزرگ داشته اند به عنوان مجری 
احداث پژوهشکده و بيمارستان پيوند اعضای کوثر 
انتخاب شــده اند، اظهار داشت: برای احداث پروژه 
ای مانند بيمارســتان و پژوهشکده پيوند کوثر بايد 
پارکينگ های الزم، دسترســی ها، مراکز اقامتی و 

خدماتی و ... آن از قبل پيش بينی شود. 
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فواید فلفل قرمز برای سالمتی

اولين ضخامت سنج گامای محصوالت گرم فوالدی کشور با تکيه بر دانش فنی 
متخصصان داخلی شرکت فوالد مبارکه با موفقيت بومی سازی شد.

 به گزارش جام جم اصفهان  کارشــناس تعميرات سيستم های اندازه گيری نورد 
گرم ضمن اعام اين خبر افزود: توليد محصول مطابق با اســتانداردهای بين المللی 
و تأمين درخواســت مشــتری، به خطوط توليد مدرن و تجهيزات دقيق اندازه گيری 
نياز دارد؛ به همين منظور در خطوط نورد گرم، دستگاه های ضخامت سنج از جايگاه 

ويژه ای برخوردارند.
وی بــا بيان اين که در خروجی نورد نهايی يک ضخامت ســنج گامای ســاخت 
شــرکت توشــيبای ژاپن قرار داشت افزود: قسمت محاســبات اين تجهيز به دليل 

استهاک و آنالوگ بودن در سال 1391 از مدار بهره برداری خارج شد.
حســن اصغری پور در تشريح روند ســاخت اين تجهيز افزود: پس از تهيه نقشۀ 
C-Frame، ســاخت آن در دســتور کار تعميرگاه مرکزی قرار گرفت. در ادامه 
قطعات موردنياز از داخل کشور تهيه و مونتاژ شد. پس از آن تابلوی کنترل تهيه و در 
ســالن برق نصب گرديد و کابل های موقت تا C-Frame کشيده شد. در همين 
راستا با توجه به اســتراتژيک بودن PC-Base کامپيوتر سرور و نرم افزارهای 
موردنياز تهيه شــد.وی خاطرنشان کرد: پس از اقدامات فوق، اندازه گيری ضخامت 
با ســورس گاما و آشکارســاز Ion-Chamber آغاز شد که با بروز مشکات 

بعدی، تصميم بر آن شد که از آشکارساز Scintillator استفاده شود. 
پس از نصب آشکارساز الزم بود سيگنال آنالوگ خروجی به ديجيتال تبديل شود 
تا در سيســتم کنترلی که بر پايۀ PC طراحی شده بود قابل استفاده باشد. در ادامه، 
برطرف کردن مشــکات تقويت کنندۀ نوری که نياز به ولتاژ باال داشــت در دستور 
کار قرار گرفتپس از آماده ســازی اين مراحل، نوبت بــه انتخاب روش اندازه گيری 
ضخامت شــد. نظر به تجربيات و مســتندات مربوط به ضخامت سنج های موجود، 
روش اندازه گيری »ميزان تضعيف« برای ضخامت ســنجی انتخاب و برنامۀ مربوط 
به آن نوشته شد. در نهايت پس از انجام آزمايش های الزم به صورت سرد و اطمينان 
از عملکــرد صحيح آن، تجهيز به خط منتقل شــد و اتصاالت موردنياز آن مثل آب 
خنــک کاری، کابل هــای برق و شــبکه برقرار گرديد و تجهيز بــا حمايت جدی و 
قبول خطرات مرتبط، توســط مديريت ناحيه و همکاری ساير بخش ها، تست گرم 
را با موفقيت پشــت ســر گذاشت و خوشــبختانه نتايج اندازه گيری ها در مقايسه با 
ضخامت ســنج های ديگر رضايت بخش بود و عملکرد بسيار خوب تجهيز را نشان 

می داد.
اصغری پور با تأکيد بر اين که در اين پروژۀ بزرگ عاوه بر رفع مشــکات ناشی 
از توقــف تجهيز و خط توليد، از خروج حــدود 24۰ هزار يورو برای خريد هر تجهيز 
جلوگيری و دانش فنی ساخت اين تجهيز نيز بومی سازی شد، گفت: اين موفقيت با 
همکاری و همدلی همکاران گرامی از تعميرات سيستم های اندازه گيری نورد گرم، 
کنترل پروســس، تعميرگاه مرکزی، آزمايشگاه پرتوزا و الکترونيک و حمايت های 

مديريت ناحيه به دست آمد که از همۀ اين عزيزان قدردانی می نماييم.

فلفــل قرمز يکی از ميوه های گياهی پرخاصيت 
اســت که اغلب به صورت خــام، پخته و يا پودر در 
غذاها اســتفاده می شــود. طبع فلفل قرمز به دليل 
 )capsaicin( ســطح بــاالی کاپسيســين
گرم اســت. درواقع اکثر فوايد ايــن گياه از ترکيب 
capsaicin نشــات می گيرد. در اين گزارش 
شــما را با فوايد بی نظير فلفل قرمز برای ســامت 

بدن آشنا می کنيم.

رهایی از میگرن
اسپری  کردن فلفل قرمز در بينی باعث سوزش 
آن می شود اما اين کار می تواند درد ميگرن را متوقف 
کند. جالب اســت بدانيد که کپسايســين موجود در 
فلفل قرمز  با بی حس کردن عصب های ســه گانه 
مغز )محل آغاز ميگرن و ســاير سردردهای شديد( 
در کاهش درد موثر است. نتيجه يک مطالعه نشان 
داد ســردردهای تنشی، خوشه ای و ساير سردردها 
پس از مصرف فلفل قرمز به طور قابل توجهی بهبود 
می يابــد و افراد برای مدت طوالنی دچار ســردرد 

نمی شوند.

 افزایش طول عمر
مصــرف فلفل تنــد باعث افزايــش طول عمر 
می شود؛ يک پ  ژوهش وسيع در اين زمينه نشان داد 
که احتمال مرگ در بزرگســاالنی که طی 2۰ سال، 
ماهانــه حداقل يک فلفل قرمز تند تازه يا خشــک 
مصــرف می کردنــد 13 درصد کاهــش می يابد. 
محققان از علت اين امر اطمينان ندارند اما به اعتقاد 
آن هــا مواد مغذی موجــود در فلفل و توانايی آن ها 

در مبــارزه با التهاب و چاقــی، موجب افزايش عمر 
افراد می شود.

 رفع آبریزش بینی
در صورتی که عطســه و آبريزش بينی به دليلی 
غير از ســرماخوردگی، آلرژی و يا دود سيگار ايجاد 
شــود، بوييدن کپسايســين موجود در فلفل قرمز 
راهکار موثری برای رفع آن محســوب می شــود. 
انجــام اين کار مخاط را پــاک و نرم  می کند و بدين 
ترتيب عائم آبريزش بينی را تســکين می دهد. بو 
کردن فلفل قرمز در ابتدا ســوزش ايجاد می کند و 
حتی ممکن اســت درد را بدتر کند اما کپسايســين 
خيلی زود شــروع به مداخله می کند و بدين ترتيب 
گرفتگــی بينی را تا چندين مــاه بعد از بو کردن آن 

بهبود می بخشد.

مبارزه با سرطان
به نظر می رســد کــه کپسايســين در محيط 
آزمايشگاهی قادر اســت رشد سلول های مرتبط با 
بيش از 4۰ نوع ســرطان شامل سرطان های روده 
بزرگ، کبد، ريه، پانکراس و لوسمی را متوقف کند. 
اين ماده شيميايی تند، نحوه عملکرد برخی ژن های 
مرتبط با سلول های سرطانی را تغيير می دهد و حتی 

مانع رشد آن ها می شود.
 يکــی ديگــر از فوايد فلفل قرمــز، کاهش درد 
مفاصل اســت؛ اين ميوه گياهــی، گردش خون را 
بهبود می بخشــد، اثر ضدالتهابــی دارد و به دليل 
خاصيت ضــد خونريزی خود در بعضی نقاط جهان 

برای بند آوردن خونريزی استفاده می شود. 

بــاز مهندســی رشــته های 
کشــاورزی در مرحله انجام است 
و بايد اين رشــته ها را به داوطلبان 
ورود به دانشگاه معرفی کرد چون 
نياز آينده کشــور به متخصصان 

کشاورز ی بسيار زياد است. 
 به گــزارش جام جم اصفهان 
دکتــر پيام نجفی کــه در جريان 
بازديــد معــاون وزيــر جهــاد 
کشــاورزی از مرکــز تحقيقات 
بذر،گلخانه ها و مزرعه تحقيقاتی 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ســخن  اصفهان)خوراســگان( 
مــی گفــت، افزود: رشــته های 
کشــاورزی در سال های اخير، به 
علت عدم معرفی درســت و توجه 
کاذب خانواده ها به برخی از رشته 
های راحت و زود بازده از نظر توليد 
در آمد، با بی مهری مواجه شــده و 
جذب در اين رشــته ها بسيار کم 
بوده به طوری که در سراسر کشور 

بدون احتساب رشــته مهندسی 
صنايع غذايی، 7۰۰۰ دانشجو در 
اين گروه رشته ها مشغول تحصيل 
هستند.مديرکل امور اقتصادی و 
دانش بنيان دانشگاه آزاد اسامی 
اظهار کرد: بازمهندســی رشــته 
های کشــاورزی در مرحله انجام 
اســت و نياز داريم که اين رشته ها 
را بازشناســی کنيم و به داوطلبان 
و جامعه معرفــی کنيم چون نياز 
آينده کشــور به متخصصان اين 
رشــته ها بسيار زياد است از اين رو 
از امــروز بايد کمر همت ببنديم و 

متخصصان آينده ايران اسامی را 
تربيت کنيم. نجفی اظهار داشت: 
پــروژه بذر هم اکنون يکی از مهم 
ترين پروژه های کشــور است و 
بايد به آن توجه ويژه ای داشــت 
و در ســطح کشور توسعه داد چون 
نياز کشــور به انــواع مختلف بذر 
باالســت و باتوجه بــه اين پروژه 
عظيم ملی نه تنها کشــور در اين 
زمينه بــه خود کفايی می رســد 
بلکــه با صادرات آن به درآمدزايی 
ارزی کشــور کمک می شــود.

وی با اشــاره به استفاده از جوانان 

نخبه در کنار اســاتيد دانشگاه در 
اين پروژه خاطر نشــان کرد: 2۰ 
دانشجوی نخبه علمی و عاقمند 
عــاوه بر اســاتيد متخصص در 
مرکز تحقيقات بذر اين دانشــگاه 
مشــغول به کار هستند و توجه به 
ايــن گونه طرح ها نه تنها ســبب 
اشتغال زايی فارغ التحصيان می 
شــود بلکه بسياری از کمبودهای 
ناشــی از واردات نيــز مرتفع می 
گردد.مديرکل امــور اقتصادی و 
دانش بنيان دانشگاه آزاد اسامی 
تصريح کــرد: بــرای توليد انبوه 
عاوه بــر مزرعه تحقيقاتی واحد 
 5۰ در  اصفهان)خوراســگان(، 
هکتار از اراضی زراعی دانشــگاه 
آزاد اســامی واحد مجلسی نيز 
برنامه ريزی کرده ايم تا مجموعه 
دانشــگاه آزاد اســامی استان 
اصفهــان نيز با قدرت در اين طرح 

ملی مشارکت داشته باشد.

بومی سازی اولین ضخامت سنج گامای نیاز کشور به متخصصان کشاورزی رو به افزایش است
محصوالت گرم فوالدی

دوقطبی ها به پارکینسون مبتال می شوند
تحقيقــات جديــد نشــان 
می دهــد کــه خطــر ابتا به 
بيماری پارکينســون در ميان 
مبتايان بــه اختال دو قطبی 

باالتر از سايرين است. 
پارکينسون يکی از رايج ترين 
بيماری هــای مخرب اعصاب 
اســت کــه در آن نورون های 
بخش هــای خاصــی از مغز، 
دچار مرگ تدريجی می شــود و 
عائمی همچون لرزش، سفتی 
و خشــک شــدن دســت و پا، 
آهسته شــدن حرکات، مشکل 

در تعــادل، بلعيــدن و صحبت 
کردن بروز پيدا می کند.

 بنا بر اعام مؤسســه ملی 
داشــتن   )NIH( بهداشــت 
عمــر طوالنی ، احتمــال بروز 
اين بيمــاری را بــاال می برد؛ 
مبتايان به پارکينسون معموال 
 "levodopa"داروی از 
استفاده می کنند که به کاهش 
انحطــاط مغــزی آن ها کمک 
می کنــد. محققــان تايوانی با 
بررسی تاريخچه مصرف داروی 
اين بيمــاران و در نظر گرفتن 

ســن، جنســيت و آسيب های 
مغزی آن ها سعی کردند رابطه 
ميان ايــن بيماری و اختال دو 

قطبی را توضيح دهند.
پزشکان بيمارستان عمومی 
تايوان طــی بررســی پرونده 
پزشــکی 5۶ هــزار و 34۰ نفر 
از بيمــاران مبتا به اختال دو 
قطبی و 225 هــزار و 3۶۰ فرد 
ســالم دريافتند احتمال ابتا به 
بيماری پارکينســون در ميان 
مبتايان به اختال دو قطبی، 
هفت برابر بيشــتر از ساير افراد 

اســت. همچنين بررسی های 
جديــد نشــان می دهــد که 
بيمــاران دوقطبــی در ســن 
پايين تری نســبت به همتايان 
خــود )حدود73 ســال( عائم 

پارکينسون را بروز می دهند.
يافته های جديــد حاکی از 
آن اســت که شدت اختال دو 
قطبی، نقش بســزايی در ابتا 
به پارکينســون دارد و بسته به 
ميزان آن، احتمال اين بيماری 
بين دو تا ۶ برابــر افزايش پيدا 

می کند. 
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