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برآورد خسارت بارش های استان 
بالغ بر ۵۲۰ میلیارد تومان

زیان انباشته ذوب آهن اصفهان
 به صفر می رسد

تالش شورای شهر برای کاهش 
آلودگی هوا و محدودیت تردد 

خودروها

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان:

دانشگاه باید در مورد بیانیه گام 
دوم انقالب جهادی عمل کند

دونده استقامت تيم اصفهان با طی كردن  مسير 12 كيلومتري نخستين دوره مسابقه دو استقامت جام زنده رود 
قهرمان اين دوره از رقابت ها شد و كاپ قهرمانی با دستان شهردار اصفهان به تيم قهرمان اهدا شد.

به گزارش خبرنگار جام جم اصفهان شــهردار كالنشــهر اصفهان با حضور در اين رويداد ملي جام قهرماني را به 
تيم قهرمان اين دوره اهدا كرد و در بخشي از برنامه گفت: اصفهان امروز شاهد ميزباني يك رويداد ملي براي اثبات 
همدلي با ايران بود و استقبال بسيار خوب قهرمانان سراسر كشور از جام زنده رود نشانگر عزم و اراده ايرانيان و شوق 

حضور در عرصه هاي نشاط آور اجتماعي است.
قدرت ا... نوروزي ضمن ابراز همدلي با هموطنان ســيل زده كشــور گفت: شهرداري اصفهان بخش عمده اي 
از  برنامــه هــاي فرهنگي تفريحي هفته اصفهان را به دليل حوادث اخير و جاري شــدن ســيل، برگزار نكرده و در 

رويدادهايي ملي چون مسابقه دو استقامت جام زنده رود...

اهداي کاپ قهرماني »جام زنده رود« 
با دستان شهردار اصفهان
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اصفهان

سیدمهدی نوریان:
مرحوم کتابی مظهر فروتنی و اخالق واالی انسانی بود

آموختــن را نوعــی ادای ديــن می دانســت. 
دانشجويان پزشكی و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 
او را با كالس های فارسی عمومی و دانشجويان گروه 
ادبيات با غرق شدن در جذبه تدريس او در كالس های 
مثنوی موالنا به خاطر دارند. شخصيتی جامع االطراف 
كه ياد گرفتن و آموختن، تا پايان عمر مشــق هر روز 
و هر شب اش بود.صحبت از مرحوم استاد محمدباقر 
كتابی، اســتاد ادبيات دانشگاه اصفهان، مفسر قرآن، 
شارح نهج البالغه و مثنوی پژوه است كه حاال بيش از 

يك سال از داغ غم از دست دادن او می گذرد.
رونمايی از يادنامه مرحوم كتابی شامل مجموعه 
مقاالتی كه دوستان، شاگردان، اطرافيان و همكاران 
اين شخصيت برجســته به او پيش كش كرده اند، در 
برنامه ای با عنوان »روشــنای شهر«، ادای دينی به 
اين استاد مســلم اخالق در هفته فرهنگی اصفهان 
بود و چه كسی بهتر از همكاران سابق او كه در رثايش 

سخن بگويند.
»در طول ســال های گذشــته تعــداد زيادی از 
شخصيت های برجســته فرهنگی را از دست داديم 
كه وجود هر كدام روشــنی بخش هر محفلی بود«؛ 
ســيدمهدی نوريان اســتاد زبان و ادبيات فارســی 
دانشگاه اصفهان ســخنان خود در مراسم رونمايی 
از يادنامــه مرحوم كتابی را اين طور آغاز كرد و اظهار 
داشت: اصفهان شــخصيت هايی را از دست داد كه 

جای آنها به اين زودی پر نخواهد شد.
او افزود: زمانی مرحوم استاد بديع الزمان فروزان فر 
گفته بود در اصفهان دو قبله گاه دارد، يكی حاج رحيم 
ارباب و ديگــری محمدباقر الفت. مرحوم كتابی اين 
توفيق را داشــت كه بيشترين بهره را از محضر هر دو 
برده بود و بارها آموزه های ارزنده ای از اين بزرگواران 

نقل می كرد.
نوريــان ادامه داد: مرحــوم كتابی عنوان می كرد 
روزی در محضر استاد الفت بودم و تيمساری از تهران 
وارد شد و شروع كرد به تعريف كردن از مرحوم الفت. 
بــه يك باره مرحوم الفت روی خود را از آن شــخص 
برگرداند و به ســمت من )مرحوم كتابی( نشســت و 

شروع كرد با من حرف زدن و بعد هم دختربچه ای كه 
در حياط خانه مشــغول بازی بود را صدا زد و مشغول 
بازی كردن با او شــد و اين تيمســار هاج و واج مانده 
بود. اين نشان می دهد كه مرحوم الفت چقدر از تعريف 
ديگــران بيزار بود و رفتار و كــردار اين افراد كالس 

درسی برای ديگران است.
اين اســتاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه مرحوم 
كتابی نيز عينًا مظهر فروتنی و اخالق واالی انسانی 
بود، گفت: مصاحبه ای از مرحوم كتابی چاپ شده كه 
قســمتی از آن مربوط به ارزش های مثنوی و موالنا 
اســت. ايشــان در اين مصاحبه عنوان كرده كسانی 
كــه با مثنوی مخالفت می كننــد، آن را نخوانده اند و 
اين مخالفت از ســر ناآگاهی اســت و اگر مثنوی را 
می خواندند و به ارزش های آن پی می بردند، دست از 

مخالفت با آن برمی داشتند.
او بــا بيان تأثير مثنــوی بر مرحــوم كتابی و بر 
شاگردان ايشان بيان داشت: شاگردان مرحوم كتابی 
به شــدت به او عالقه داشــتند كه اين توفيق بزرگی 
اســت. نوريان اضافه كرد: مرحوم دكتر كتابی نمونه 
بارز زندگی و مرگ ســعادتمند بود و اين مســلمان و 
شــيعه مومن، معتقد و واقعی به مثنوی بسيار عالقه 

داشت و تأثير مثنوی بر او آشكار بود.
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان نيز در اين مراسم اظهار 
داشــت: بزرگداشت مرحوم استاد محمدباقر كتابی از 

سه منظر قابل بررسی است و ضرورت دارد. 
رضا روحانی افزود: نخســت از جنبه شــخصيتی 
ايشان به عنوان دانشمند، اديب، استاد اخالق، مفسر 
قرآن، شــارح نهج البالغه و معلم بــه معنای واقعی 
كلمــه. دوم اينكه بزرگداشــت چهره های نمادين و 
ســرمايه های اجتماعی شــهر اصفهان، پاسداشت 
مطلق فرهنگ، علم و اخالق اســت و ســوم اينكه 
برگــزاری چنين برنامه هايی باعــث غنا، طراوت و 
پربارتر شدن اكوسيســتم فرهنگی، اخالقی و ادبی 
جامعه می شود.فضل اله صلواتی نويسنده و پژوهشگر 
و از پيشــگامان انقالب اســالمی نيز در اين مراسم 

گفت: بــرای برخی انتخاب مرگ از بــودن با ظالم 
گواراتر است. اين افراد مرگ را سعادت می دانند و در 
مرگ شان خلقت تازه ای است. برخی انسان ها حتی 
اســارت و شــهادت را زيبا می بينند و ديدگاه آنها به 

زندگی با ديگران متفاوت است.
او تصريح كرد: انسان به دليل داشتن حب قدرت، 
مقام و ثروت به جايی می رســد كه اگر تمام دنيا را هم 
به او بدهند برای او كم اســت و تبديل به انسانی بدتر 

از گرگ شده و شيطان درون بر او حاكم می شود.
اين نويسنده و پژوهشــگر افزود: آيا توانسته ايم 
مانند مرحوم ارباب، الفت و كتابی زندگی شاد و مرگ 

سعادتمند برای خود رقم بزنيم؟ 
صلواتی درباره شخصيت مرحوم كتابی ادامه داد: 
اســاتيد ادبيات بی شمارند، اما چنين خلوص و ايمان 
قلبــی در همه آنها وجود ندارد. مرحوم كتابی فراتر از 
لغــت به عمق قرآن و نهج البالغه پی برده و به كمال 

رسيده بود. 
او با بيــان اينكه مرحــوم محمدباقر كتابی يك 
عاشــق بود، گفت: چشم عاشق اســت كه معشوق 
را می بيند و آنكه عاشــق اســت دنيا را طور ديگری 
می بينــد. در پايان اين آيين از يادنامه مرحوم اســتاد 
محمدباقر كتابی با عنوان "روشــنای شــهر" كه به 
همت مركــز آفرينش های ادبی قلمســتان و دفتر 
تخصصــی ادبيات وابســته به ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان گردآوری 

شده رونمايی شد.
مرحوم محمدباقر كتابی در ســال 1302 هجری 
شمســی در اصفهان چشم به جهان گشود. او دارای 
دكترای الهيات و عرفان و فلسفه اسالمی از دانشگاه 
تهــران و تحصيــالت حوزوی در ســطح عالی و به 
ادبيات فارسی، ادبيات و حقوق مسلط بود و با عرفان، 

كالم و فلسفه غربی نيز آشنايی كامل داشت.
اين مفسر قرآن و نهج البالغه و استاد پيشكسوت 
ادبيات فارســی دانشگاه اصفهان صبح روز پنجشنبه 
23 فروردين ماه 1397 و در ســن 95 سالگی به ديار 

حق شتافت.
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شنبه  14 اردیبهشت 1398/شماره 5374
 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

رئيس دانشــگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: بيانيه گام دوم انقالب اســالمی يك بيانيه 
حكيمانه است و دانشــگاه در عملياتی كردن آن 

بايد به طور جهادی وارد عمل شود.
به گزارش جام جم اصفهان احمد آذين رئيس 
دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان در جلسه 
كارگروه تبيين بيانيه گام دوم انقالب با اعالم اين 
مطلب گفت: چهار دهه از عمر انقالب گذشــته و 
هم اكنون وارد دهه پنجم و دوران تمدن ســازی 
شده ايم و در اين چهل سال، دشمنان و به خصوص 
آمريــكای جنايتكار با حربه های مختلف از جمله 
جنگ، تحريم اقتصادی، ترور و امثال اينها، سعی 
در ضربه زدن به اين انقالب را داشته اند كه هرگز 
موفق نبوده و عصبانيت سران اين كشور به خاطر 
شكســت های متعدد در اين چهار دهه است.وی 
افزود: در عملياتی كردن مباحث گام دوم انقالب 
نيز بايد دانشگاهيان پيشگام باشند چون دانشگاه 
نماد فرهيختگی جامعه است و تزريق اميد، انگيزه 
و نشــاط در جامعه بر عهده دانشــگاه است. دكتر 
آذين با اشاره به تعبير مقام معظم رهبری مبنی بر 
اينكه دانشگاه قوه عاقله جامعه است خاطرنشان 

كرد: دانشــگاه نقش جريان سازی دارد و بسياری 
از مشكالت جامعه و كشور به دست دانشگاه حل 
می شــود از اين رو نقش دانشگاه در تبيين بيانيه 
گام دوم انقالب اســالمی بايد يك نقش جهادی 
و انقالبی باشــد تا شاهد آثار ارزنده آن باشيم.وی 
افزود: دانشــگاه بر اركان استاد و دانشجو استوار 
اســت و هر يك از اين ســتون ها در جامعه نقش 
مهمی را بر عهده  دارند از اين رو دانشگاه به عنوان 
منبع بزرگ تزريق اميد و نشــاط به جامعه وظيفه 
تربيت نســلی را عهده دار اســت كه در گام دوم 
انقالب نقش آينده ســازی و تمدن سازی كشور 
را عهده دار اســت.رئيس دانشــگاه آزاد اسالمی 
استان اصفهان اظهار داشــت: پرهيز از هرگونه 
شــعارزدگی و انفعال در عملياتی كردن گام دوم 
انقالب و اســتفاده از اســاتيد به عنــوان تربيت 
كنندگان دانشــجويان بايد در درجه اول اهّميت 

قرار داشته باشد 
چون دانشــجويان به اساتيد خود نگاه الگويی 
دارند و بسياری از آموزه ها را از آنان فرا می گيرند.

آذيــن در پايان تصريح كرد: امروز وظيفه همه ما 
اســت كه با برنامه ريزی دقيــق و تحليل محتوا، 
هماهنگی با نهادهای مســئول از جمله بســيج 
اســاتيد، بسيج دانشــجويی، تشــكل ها و دفتر 
نهــاد نمايندگــی مقام معظم رهبــری، توجه به 
نظام موضوعاتی ترغيب دانشــجويان به تدوين 
پايان نامــه با ايــن موضوع، برگزاری جلســات 
هم انديشی، تدوين برنامه كارگاه آموزشی با اين 
موضوع، به نحو احسن نسبت به تبيين بيانيه گام 

دوم انقالب هّمت گماريم.

فرمانده انتظامي شهرستان فريدن از كشف 2 هزار و 400 نخ 
سيگار خارجي قاچاق و دستگيري 2 نفر در اين خصوص خبر داد.  
خبرنگار جام جم اصفهان :ســرهنگ "رضا محمدي" 
در اين خصوص عنوان داشــت: در پي دريافت اخبار واصله مبني 
بر دپوي ســيگار قاچاق ، مراتب به صورت ويژه در دســتور كار 
مأمورين پليس امنيت عمومی و كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز قرار گرفت.وي با اشاره به اينكه 2 اكيپ مجهز از پليس 
اطالعات جهت بررسي به محل اعزام و آنجا را تحت كنترل خود 
قــرار دادند، افزود: ماموران پــس از اطمينان از صحت موضوع، 
طي يك عمليات منسجم با اخذ دستورات قضائي و در بازرسي از 
انبار صنف خوارو بار فروشــي ، موفق به كشف سيگارهاي قاچاق 
شدند.اين مقام انتظامي اظهار داشت: در بازرسي از انبارها 2 هزار 

و 400 نخ ســيگار به ارزش تقريبــي 3 ميليون و 550 هزار ريال 
كشــف و در اين رابطه 2 نفر با هويت هاي معلوم دستگير شدند.

ســرهنگ محمدي در پايان خاطر نشــان كرد: پليس با توجه به 
فرامين مقــام معظم رهبري)مدظله العالي( با تمام توان با پديده 
شــوم قاچاق برخورد مي كند و اجــازه نخواهد داد قاچاقچيان به 

راحتي در اين زمينه فعاليت داشته باشند .

رييس كميسيون اجتماعی و 
محيط زيست شورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفــت: برای 
بهره بــرداری از محور پياده راه 
چهاربــاغ در بازه زمانی خاصی 
عجلــه  نداريــم و از شــهردار 
اصفهان درخواســت داريم بر 
مراقبت از كيفيت اجرای محور 
چهارباغ و هويــت فرهنگی و 

تاريخی آن تاكيد كند.
به گزارش خبرنگار  جام جم 

اصفهان ، كوروش محمدی در هفتاد و چهارمين 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان روز 
مشاور و روانشناس را به اين قشر تبريك گفت 
و با اشــاره به برخی واكنش ها نسبت به پروژه 
پياده راه سازی چهارباغ اظهار كرد: اخيرا به نقل 
از مديركل احيای بناها و محوطه های تاريخی 
ميــراث فرهنگی كشــور صحبــت هايی در 
خصوص محور چهارباغ عباسی و روند عمليات 
اجرايی و مصالح مورد اســتفاده آن مطرح شده 
كه نشان از نگرانی ســازمان ميراث فرهنگی 
به عنوان واحد مرجع، كارشناســی و تخصصی 
ناظر بر محور چهارباغ دارد.وی افزود: از شهردار 
اصفهان درخواست داريم حساسيت ويژه تری 
نســبت به موضــوع محور ميانــی چهارباغ و 
استفاده از ظرفيت كارشناسی مناسب را در اين 
زمينه داشته باشد و بر مراقبت از كيفيت اجرای 
محور چهارباغ و هويت فرهنگی و تاريخی آن 

تاكيد كند.رييس كميسيون اجتماعی و محيط 
زيست شورای اســالمی شهر اصفهان با بيان 
اينكه عجلــه ای برای بهره بــرداری از محور 
پيــاده راه چهارباغ در بازه زمانی خاصی نداريم 
تصريــح كرد: احيای ميراث اصفهان بايد با كار 

كارشناسی و با نظر كارشناسان انجام شود.
همچنين اصغر برشــان، عضو شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به سخن امام 
راحل)ره( كه فرمودند "حق تعالی مبدا كارگری 
و كارگر اســت" اظهار كرد: در دهه گذشــته 
تمامی شــعارهای سال كه از سوی مقام معظم 
رهبری تعيين شــده است در جهت كار و توليد 
بوده و امسال نيز "سال رونق توليد" نام گرفته تا 
مســئوالن تهديدها را به فرصت تبديل كرده و 

شرايط كار را برای كارگران فراهم كنند.
وی افــزود: رفع موانــع و پرداخت حقوق 
وظيفه مديريت شــهری در قبــال كارگران 

مجموعه خود خواهد بود.

انتقال ۱۰۰ دســتگاه 
اتوبــوس بــه بخــش 
خصوصی به نفع شــهر 

است
شــريعتی نيا،  پورمحمــد 
ديگر عضو شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان نيز در ادامه اين 
جلســه اظهار كرد: انتقال 100 
دســتگاه اتوبوس و حدود 200 
تن از نيروهــای راهبر به بخش 
خصوصــی اقدامی بــا توجيه 
اقتصادی و به نفع شــهر خواهد بود؛ همچنين 
ضروری اســت با توجه به اينكه در هفته كارگر 
هستيم با تدبير مناسب جابجايی راهبران انجام 
شود تا در حق كارگران ظلمی نشود.وی افزود: 
در آخريــن مجمع اتوبوســرانی عملكرد مالی 
شركت واحد اتوبوسرانی شامل متمم و اصالح 
بودجه ســال 97 و بودجه پيشنهادی سال 9۸ 
مورد بررســی قرار گرفت و يكی از الزامات اين 
مصوبه برای شــهرداری بند چهار آن بوده كه 
اجرای سيستم های مكانيزه و AVL )موقعيت 
ياب اتوماتيك وســيله نقليه( را مورد توجه قرار 
می دهد.عضو شــورای اسالمی شهر اصفهان 
تصريح كرد: فراخوان اين طرح منتشــر شده و 
پيمانكاران آن نيز تعيين شــده است، بنابراين 
از رياســت شورای شــهر می خواهم در جهت 
برداشتن ســريع تر موانع بر سر راه آن پيگيری 

الزم را انجام دهد.

کشف 2 هزار و 400 نخ سیگار قاچاق درفریدن 

احیای میراث اصفهان باید با نظر کارشناسان انجام شود

برآورد خسارت بارش های استان بالغ بر ۵۲۰ میلیارد تومان
  مديــر كل مديريت بحران 
اســتانداری اصفهــان گفت: 
خسارت ناشــی از جاری شدن 
ســيل و بارش برف سنگين و 
طوفان شن در شهرهای استان 
بالغ بــر 520 ميليــارد تومان 
برآورد شده است، كه بيشترين 
خسارت مربوط به غرب و شرق 

استان است.
 منصور شيشــه فروش در 
جلسه شورای اداری شهرستان 
اظهار كرد: در اســتان اصفهان 
بارش های ســال زراعی جاری 
در 15 سال گذشــته بی سابقه 

بوده است.
وی افزود: در پی بارش های 
سال زراعی جاری خساراتی را 
متحمل شــديم كــه البته بايد 
برای آينــده پيش بينی حوادث 
طبيعــی را در پيشــگيری از 
خســارت ها انجام دهيم يعنی 
بايــد تهديدها را بــه فرصت 

تبديل كنيم.
حجم سد زاینده رود به 
۵۸۶ میلیــون متر مکعب 

رسید
مديــر كل مديريت بحران 
اســتانداری اصفهــان گفت: 
بارندگی هــا در ســال زراعی 
جــاری تاكنــون در حــوزه 
در  رود  زاينــده  شــاخه های 
ايســتگاه كوهرنگ دو هزار و 
12۶ ميليمتــر به ثبت رســيده 
است كه نسبت به سال گذشته 

230 درصد و نسبت به متوسط 
بلند مــدت ۶3 درصد افزايش 
نشــان می دهد و حجم ســد 
زاينده نيز بــه 5۸۶ ميليون متر 

مكعب رسيده است.
وی با بيــان اينكه موقعيت 
جغرافيايــی اســتان اصفهان 
خشــك و نيمه خشك است و 
بايد متناســب با الگوی مصرف 
در مصــرف آب نهايت صرفه 
جويــی را در تمــام بخش هــا 
انجام دهيم گفــت: با توجه به 
شــرايط اقليمی منطقه ممكن 
است ســال آينده با خشكسالی 

مواجه شويم.
شيشــه فروش با اشــاره به 
اينكه بارش ها در اســتان های 
شمالی و جنوبی كشور و به تبع 
در اســتان اصفهان خساراتی را 
به همراه داشت افزود: در برخی 

شهرستاهای اســتان بارش ها 
منجر به جاری شــدن سيالب 
شــد كه البته بيشترين خسارت 
سيل در شهرستان فريدونشهر 

و سميرم گزارش شده است.
وی افزود: خســارت ناشی 
از جاری شــدن ســيل و بارش 
برف ســنگين و طوفان شن در 
شهرهای اســتان بالغ بر 520 
ميليارد تومان برآورد شــده كه 
بيشترين خســارت مربوط به 

غرب و شرق استان است.
لزوم برگــزاری مانور 
بحران توسط دستگاه ها 

در طول سال
مديــر كل مديريت بحران 
اســتانداری اصفهــان گفت: 
مجموعــه مديريــت بحران 
اســتان بايد در جهــت كنترل 
بحــران مانــور و آموزش های 

الزم را در طــول ســال برای 
ارتقای توان عملياتی در لحظه 

بحران برگزار كنند.
وی  با بيان اينكه در اســتان 
تمام مرخصــی  مديران در ايام 
نــوروز بــرای مديريت بحران 
لغو شد افزود: توانستيم بحران 
ســيل را به خوبی مديريت و از 
تكرار حادثه دروازه قرآن شيراز 

در اصفهان جلوگيری كنيم.
شيشــه فروش با بيان اينكه 
تمام مديران در حوزه پيشگيری 
از وقوع حوادث  بايد در خدمت 
رســانی به مردم حاضر باشند 
گفت: مديريت بحران به معنی 
پايش، نظارت و ســپس پيش 
بينی و پيشــگيری اســت كه 
نتيجه آن جلوگيری از آســيب 
می شــود.وی تصريح كرد: اگر 
نســبت به مخاطــرات طبيعی 
بــی تفاوت باشــيم و بحران را 
مديريــت نكنيم بــه بحرانی 
تبديل می شــود كه جبران آن 
سال ها به طول می انجامد.مدير 
كل مديريت بحران استانداری 
اصفهان گفت: استان اصفهان 
معين استان های سيل زده بود 
تاجايی كه بيش از هزار نيرو به 
مناطق ســيل زده خوزستان و 
لرســتان به همراه 200  ماشين 
آالت ســنگين بــرای خدمت 
رســانی در عرصــه عمرانــی 
مشــغول شــدند كــه تابلوی 

رشادت استان هستند. 

اصفهان ؛ میزبان شایسته هیات های 
خارجی 

رييس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: اگر هياتی از يك كشور 
ز آنان هميشه  خارجی وارد اصفهان شــود، ميزبانی شايســته اين شــهر ا
باعث آبرومندی جمهوری اســالمی خواهد بود كــه اين موضوع حاصل 

همياری شهرنشــينان و مديران شهری است.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم اصفهــان  در نشســت اعضای ادوار 
ينكه شوراها ســابقه طوالنی  شــورای اســالمی شــهر اصفهان با بيان ا
رند، اظهــار كرد: شهرنشــينان بخش  برای مديريت شــهر و روســتا دا
اعظم جمعيت كشــور را تشــكيل می دهند و در روزهايی كه مشــكالت 
مالی بســياری وجود داشــته، شهرها به خصوص شــهر اصفهان وضعيت 

ند. مطلوبی ســپری كرده ا
يران می آمد، ســفر به اصفهان  وی افــزود: هر هيئــت خارجی كه به ا
نيز در ســفر آنان گنجانده می شــد و مســئوالن معتقد بودنــد اگر هياتی 
از يك كشــور خارجی وارد اصفهان شــود، ميزبانی شايســته اين شــهر 
ز آنــان هميشــه باعث آبرومندی جمهوری اســالمی خواهد بود كه اين  ا

موضوع حاصل همياری شهرنشــينان و مديران شــهری است.
ينكه  رييس دوره پنجم شــورای اســالمی شــهر اصفهان با تاكيد بر ا
اگر اصفهان دارای آبرومندی اســت نتيجه تالش شــوراهای شهر بوده 
اســت، تصريح كــرد: طرح هــای تفصيلی و جامع شــهر اصفهان ميراث 
دوره های گذشــته شــورای شــهر بود كه در اين دوره مالک عمل قرار 
گرفت و در پروژه خيابان چهارباغ نيز تاكيد شــورای گذشــته بر پياده راه 

بودن آن اعمال شد.
وی متروی اصفهان را حاصل اقدامات دوره های گذشــته دانســت و 
ادامه داد: در دوره ســوم و چهارم شورای شــهر اصفهان موضوع رينگ 
حفاظتــی و ســاماندهی ميدان عاشــق اصفهانی و ســه راه رنگينه مورد 

توجــه بود كه در نهايت در اين دوره به ثمر نشســت.

دونده استقامت تيم اصفهان با طی كردن  مسير 
12 كيلومتري نخستين دوره مسابقه دو استقامت 
جام زنده رود قهرمان اين دوره از رقابت ها شــد و 
كاپ قهرمانی با دستان شــهردار اصفهان به تيم 

قهرمان اهدا شد.
 به گزارش خبر نگار جام جم اصفهان شــهردار 
كالنشهر اصفهان با حضور در اين رويداد ملي جام 
قهرمانــي را به تيم قهرمان ايــن دوره اهدا كرد و 
در بخشــي از برنامه گفت: اصفهان امروز شــاهد 
ميزباني يك رويداد ملي براي اثبات همدلي با ايران 
بود و استقبال بسيار خوب قهرمانان سراسر كشور 
از جام زنده رود نشانگر عزم و اراده ايرانيان و شوق 
حضور در عرصه هاي نشــاط آور اجتماعي است.

قدرت ا... نوروزي ضمن ابراز همدلي با هموطنان 
سيل زده كشــور گفت: شهرداري اصفهان بخش 
عمده اي از  برنامــه هاي فرهنگي تفريحي هفته 
اصفهان را به دليل حوادث اخير و جاري شدن سيل، 
برگزار نكرده و در رويدادهايي ملي چون مســابقه 
دو اســتقامت جام زنده رود با هدف ارتقاء همدلي 
و هم افزايي با هموطنان سراســر كشــور ميزبان 

ورزشكاران و قهرمانان سراسر كشور بود.
رييــس هيات دو و ميداني اســتان اصفهان از 
قهرماني دونده تيــم اصفهان در بخش انفرادي و 
نايب قهرماني تيم اصفهان در مسابقه دو استقامت 
جام زنده رود خبر داد و گفت : اين نخســتين دوره 
مسابقه استقامت 12 كيلومتر جام زنده رود بود كه 
با شــعار دويدن دكتر شماست و در حاشيه رودخانه 
هميشه جاري زنده رود برگزار شد و جاي خرسندي 
است كه ورزشكاران تيم اصفهان نتايج خوبي را به 

خود اختصاص دادند. 
محمدرضا بركت استقبال ورزشكاران سراسر 
كشــور از اين رويداد ورزشــي را كم نظير دانست 
و گفــت : خدا را شــاكريم كه شــاهد حضور 300 

ورزشــكار و قهرمان از 20 استان كشور بوديم و در 
كنار ديگر دستگاه ها از جمله فرمانداري اصفهان، 
اداره كل ورزش و جوانان اســتان اصفهان، هيات 
ورزش كارگران اســتان اصفهــان، پليس راهور 
اســتان اصفهــان، معاونت ورزشــي تفريحي و 
اداره توسعه فرهنگ ســالمت سازمان فرهنگي 
اجتماعي ورزشــي شــهرداري اصفهان، نيروي 
انتظامي، اورژانس، آتش نشاني و ... تالش كرديم 
يــك روز ورزش را در خيابان هاي اصفهان براي 
جوانان و عالقه مندان به ورزش و سالمت بسازيم 
و همچنين براي ديگر شهروندان نيز كه تماشاگر 
اين مســابقه بودند بــراي ورزش و دويدن ايجاد 

انگيزه كنيم.
بركت از پرداخــت جايزه 10 ميليون توماني به 
نفر اول، 7 ميليــون توماني به نفر دوم و 5 ميليون 
توماني به نفر ســوم اين مسابقه خبر داد و گفت : در 
نخستين دوره مسابقه جام زنده رود خليل ناصري 
از تيم اصفهان نفر اول، سيدامير زمانيپور از همدان 
مقام دوم و محمدجواد صيادي از فارس مقام سوم 
را به خود اختصاص دادند و در بخش تيمي نيز تيم 
هاي اســتان هاي فارس، اصفهــان )الف( و البرز 
)الف( مقام هاي اول تا ســوم را به خود اختصاص 
دادند.محمدرضا بركت ضمــن آرزوي برگزاري 
هرچه بهتر و گســترده تر مسابقه دو استقامت جام 
زنده رود در ســال هاي آينده گفت: با حمايت دكتر 
نوروزي شهردار محترم اصفهان از ورزش و رويداد 
هاي ورزشي از اين دست و رايزني هاي انجام شده 
با فدراسيون دو و ميداني اميدواريم هر ساله شاهد 
برگــزاري اين رويداد باشــيم و بتوانيم ضمن قرار 
دادن اين رويداد در تقويم فدراسيون و برنامه هاي 
فرهنگــي هفته اصفهان به ســمت برگزاري يك 
مســابقه ماراتن بزرگ و بيــن المللي در اصفهان 

باشيم.

اهداي کاپ قهرماني »جام زنده رود« با دســتان شــهردار 
اصفهان

بانوان کاشانی صاحب فرهنگ سرا شدند
شهردار كاشان گفت: ايجاد مراكز فرهنگی زمينه افزايش مشاركت اجتماعی 

شهروندان را فراهم می كند.
به گزارش خبرنگار  جام جم اصفهان ، ســعيد ابريشــمی راد در مراسم افتتاح 
فرهنگ ســرای بانو، اظهار كرد: در حال حاضر شهرداری ها از نهادهايی خدماتی 
به نهادی اجتماعی تبديل شده تا با اقداماتی فرهنگی و اجتماعی زمينه مشاركت 

شهروندان در برنامه های مختلف را فراهم كند.
وی تصريح كرد: بدون مشــاركت مــردم انجام فعاليت های شــهرداری با 
موفقيت همراه نيســت و اين مشاركت مردم اســت كه موجب عملكرد متناسب 

شهرداری و رضايت عمومی شهروندان می شود.
شهردار كاشــان با توجه به حضور بانوان مبلغه، مربيان ورزشی و بانوان فعال 
فرهنگی در اين مراســم، گفت: از آنجايی كه فعاليت های شهرداری منحصر به 
فعاليت های عمرانی نيســت، حضور و مشاركت بانوان در برنامه های فرهنگی و 

اجتماعی در ماموريت های مديريت شــهری بسيار تاثيرگذار است.
مرتضی والی زاده، مديرعامل ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
كاشان نيز در اين آيين با اشاره به درخواست های متعدد برای ايجاد مجموعه ای 
مناســب بانوان در شهر، گفت: ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
كاشــان با توجه به اين امر و به پيشــنهاد شورای اسالمی شهر و شهرداری پس 
از انجام بررســی های الزم و جانمايی مكان مناسب، فرهنگ سرای بانو را ايجاد 

كرد.
وی برگــزاری برنامه هــای متنوع از جمله كارگاه هــای فرهنگی اجتماعی، 
روانشناسی، اجرای مسابقات و نمايشگاه های مختلف فرهنگی هنری را از جمله 
اهداف تاسيس فرهنگ ســرای بانو برشمرد و افزود: سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری كاشــان دارای يكصد مركز فرهنگی، هنری، اجتماعی و 

ورزشی فعال است.

 گروه معمای زندگی همراه کودکان کار  
آيين رونمايی از دو كتاب معمای زندگی با عناوين "بازی هايی كه جهان مرا عوض 
كرد، معمای ميخ بزرگسال" نوشته مينا ضيايی و "بازی هايی كه جهان مرا عوض كرد، 
معمای ميخ كودک" نوشته مولود سليمانی و مينا ضيايی در عمارت هنرمند برگزار شد.

در اين آيين كه يك شنبه هشتم ارديبهشت ماه ساعت 17 در عمارت هنرمند وابسته 
با سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد، مينا ضيايی مولف 
كتاب با ابراز اميدواری از اينكه شــنوندگان و خوانندگان كتاب ها، طرح را برای ديگران 
توضيح داده و صدای آنها باشند، گفت: اسم تيم ما معمای زندگی است كه اوال به كودكان 
كار كمــك می كند تا كارهای قبلی خود مانند دستفروشــی را انجام ندهند و دوم اينكه 
كتاب هايی را به بازار آورده كه برای مردم هم جذاب باشد و به اين ترتيب تالش كرده تا 
نوعی معاملۀ دوســر سود انجام دهد يعنی هم كتاب هايی را معرفی كند كه به درد مردم 

بخورد و هم به كودكان كمك كند تا كارهای فرهنگی انجام دهند.
وی كه معمای زندگی را در قالب دو كتاب برای كودكان و بزرگســاالن تاليف كرده 
اســت، ادامه داد: ايده اين كتاب، معمای زندگی بوده و رويكردش اين است كه يكسری 
كتاب به چاپ برســاند كه بيشتر تجربه ای است و نه خواندنی، و در واقع ايده آن از جايی 
شــكل گرفت كه خودم با يكسری معما آشنا شدم كه فكر می كردم كه اين معماها هيچ 
جوابی ندارند اما بعد متوجه شدم كه چقدر با چيزی كه من فكر می كردم متفاوت هستند 
و باالخــره جوابی برای آن هــا وجود دارد و تصميم گرفتم موضوع معمای زندگی را هم 

برای كودک و هم برای بزرگســال كار كنم چون به شدت برای كودكان هم جواب می 
دهد و ما اين موضوع را در مدرســه آزمايش كرديم و كودكان از آن اســتقبال كردند و به 
همين دليل متوجه شدم كه اين كتاب بايد برای كودكان هم نوشته شود؛ بنابراين موضوع 
مشترک اين دو كتاب اين است كه كمك كند آدم ها مشكالتشان را معما دانسته و بدانند 

كه وقتی با اين معما مواجه می شوند چه كاری انجام دهند. 
اين روانشناس با بيان اينكه شخصيت داستان كتاب واقعی است و درباره يك كودک 
كار اســت كه نويســنده در تهران با وی آشنا شــده و بازی ها را در يك اشل كوچك با 
يكديگر كار كرده اند، تصريح كرد: موسسه طلوع مهر دوستی يك NGO است كه در 
زمينــه كــودكان كار فعاليت دارد و به ما كمك كرد تا كودكان كار را جمع كنيم و 10 نفر 
را آموزش داديم و از بين آنها پنج نفر را برای اين مراسم انتخاب كرديم. من از وقتی كه 
آموزش به بچه ها را شروع كردم به هدفم رسيدم چرا كه اتفاق ها و چيزهايی كه در اين 
مدِت آموزش از بچه های كار می شنيدم خيلی برای من الهام بخش بود و به جايی رسيدم 

كه متوجه شدم بايد اين رسالت را انجام دهم اگرچه شايدجواب ندهد. 
مگر می شود اين ميخ باز شود!

ضيايی با اشاره به استفاده از عنصر ميخ در اين كتاب ها افزود: ما وقتی اين ميخ ها را 
به افراد نشــان می داديم بيش از 95 درصد آنها جملۀ واحدی را عنوان كرده و می گفتند 
كه مگر می شود اين ميخ باز شود يا محال است اين ميخ ها باز شوند؛ بر اين اساس يكی 

از رسالت های من اين بود كه بگويم اگر هر مشكلی را يك معما بدانيم بنابراين راه حل 
دارد. در اين كتاب نيز يك معمای اجتماعی در كشــورمان به نام كودک كار مطرح شده 

و نشان می دهد كه برای اين معما راه حل وجود دارد.
وی گفت: خيلی از اين كار خوشــحال هستم چون اين كودكان كار ديگر نياز ندارند 
به كســی اصرار كنند و حتی يكی از بندهای قرارداد ما با اين كودكان اين است كه برای 
فروش كتاب ها به ديگران اصرار نكنيد چون فقط شما نيستيد كه به مردم نياز داريد آنها 

هم به دليل تغيير نگرشی كه در آنها ايجاد می كنيد به شما نياز دارند.
اين نويســنده افزود: ايدۀ ما اين اســت كه كتاب را برای اينكه سرانۀ كتابخوانی هم 
در كشــورمان باال رود به شــكل جذاب تر و تجربی تر ارائه كنيم و راز جذابيت اين كتاب 

در تجربه كردن است.
ضيايی با اشــاره به ســختی های اين پروژه، تاكيد كرد: كل اين پروژه از تاليف كتاب 
تــا آموزش بچه های كار و حتی تمام هزينه هــای پروژه بر عهده خودم بود و برای اين 
هزينه ها وام گرفتم لذا از مســئولين انتظار حمايت دارم و اينكه صدای ما باشــند و اين 
كتــاب را به بقيه معرفی كنند. در انتهای اين مراســم بــا حضور كودكان كار از دو كتاب 
معمای زندگی با عنوان "بازی هايی كه جهان مرا عوض كرد، معمای ميخ بزرگســال" 
نوشــته مينا ضيايی و كتاب "بازی هايی كه جهان مرا عوض كرد، معمای ميخ كودک" 
نوشته مولود سليمانی و مينا ضيايی با حضور نويسندگان و تصويرگر كتاب رونمايی شد.
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زیان انباشته ذوب آهن اصفهان به صفر می رسد

در موضوع آب، فضای سبز و محافظت از محیط زیست، با همه مراکز 
علمی و دانشگاهی دست همکاری می دهیم

مسئولين و اعضاء نهادهای سرمايه گذاری ايران 
با حضــور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازديد از خط 
توليد ، با يزدی زاده مديرعامل و جمعی از مســئولين 

اين شركت ديدار و گفتگو نمودند .
يزدی زاده در اين ديدار ، گزارشــی ازشرايط توليد 
و پروژه های توســعه ذوب آهن اصفهان ارائه داد و با 
اشاره به ثبت سومين ركورد توليد ساالنه اين شركت 
در ســال گذشته كه با توليد 2 ميليون و 400 هزار تن 
چدن با دوكوره بلند حاصل شد، گفت : مطابق برنامه 
،  امســال اين شــركت  3ميليون و 50 هزار تن چدن 
توليد خواهد نمــود .مديرعامل ذوب آهن اصفهان 
افزود : بخش های مختلف خط توليد اين شركت طی 
سالهای گذشته نوسازی شده وتغييرات اساسی يافته 
است لذا به لحاظ تكنولوژيك و فنی در شرايط بسيار 
خوبی است .يزدی زاده ، يكی از مهمترين پروژه های 
در دست اقدام اين شركت را پروژه pci  ) تزريق پودر 
زغال به كوره بلند ( معرفی نمود و گفت: پودر زغال در 
كوره بلند جايگزين كك می شود كه 30 درصد هزينه 
تمام شده محصوالت اين شركت را در بر می گيرد . لذا 

اين پروژه تاثير اقتصادی خوبی در اين شركت دارد و 
به زودی راه اندازی می شود.

وی ، مشكل مزمن ذوب آهن اصفهان را ، تامين 
پايدار مواد اوليه دانست و گفت : خوشبختانه اقدامات 
خوبی برای حل اين مشــكل انجام شده و در دست 
اقدام است كه به زودی از طريق كدال افشا می شود. 
مدير عامل ذوب آهن اصفهان افزود : امســال سود 
خواهيم داشت اما با توجه به زيان انباشته امكان توزيع 
سود وجود ندارد . برنامه شركت اين است كه در سال 
1399 توزيع سود داشته باشيم .اسالمی بيدگلی دبير 
كل نهادهای ســرمايه گذاری ايران نيز در اين ديدار 
گفت : با توجه به اينكه در ســال رونق توليد هستيم 
و با توجه به شــرايط خاصی كه درســال جاری با آن 
مواجه هستيم ، توسعه صنايع بزرگی همچون ذوب 
آهــن اصفهان و راه اندازی ظرفيت خالی اين صنايع 
اهميت بســيار زيادی برای اقتصاد كشور دارد .وی 
افزود : فرصت های توســعه ای بسيار خوبی در ذوب 
آهن اصفهان وجود دارد كه نياز به ســرمايه گذاری 

دارد و می تواند بازده بسيار مناسبی داشته باشد .

يك ناشــر اصفهانی گفت: نبود مديريت 
كافی، صحيح و اصولی دست محتكران را باز 
گذاشته و امروز آنها هستند كه قيمت ها را در 

بازار باالو پايين می كنند
مهرانگيــز بيدمشــكی در گفت وگــو با 
خبرنــگار  جام جم اصفهــان اظهار كرد: به 
طور كلی وضعيت نمايشــگاه كتاب تهران 
مســلما به علت وضعيت اقتصادی با هرسال 
ديگر متفاوت است، از طرفی همكاران ناشر 
با در نظر گرفتــن مخاطب تالش می كنند 
تســهيالت و تخفيف شــرايط فروش را باز 
بگذارنــد واميدوارم عالقــه مندان به كتاب 

بتوانند خريد خوبی داشته باشند.
وی معتقداســت: نمايشگاه كتاب امسال 
شــرايط خوبی ندارد و بســياری از ناشران 
كتاب هايی را كه در طول ســال گذشته آماده 
كرده بودند تا به چاپ و به نمايشــگاه برسانند 
نه تنها به دليل گرانی كاغذ بلكه تمام وسايل 

چاپ وهمه مواد اوليه  به چاپ نرســانند چرا 
كه صنعت چاپ و نشر وابسته به دالر است.

اين ناشر كتاب تصريح كرد: نبود مديريت 
كافی، صحيح و اصولی دست محتكران را باز 
گذاشته و امروز آنها هستند كه قيمت ها را در 

بازار باالو پايين می كنند.
بيدمشــكی گفت: توليــد كتاب به خاطر 
گرانی قيمت كاغذ بسيار پايين آمده، بسياری 
از ناشــران در استان اصفهان كه ناشر كتاب 
كودک هستند، نتوانستند كارهايشان را آماده 
كنند؛اين نمايشــگاه برای مخاطب است و 
اميد بر آن است كه مخاطب بتواند كتاب هايی 

را كه می خواهد تهيه كند.
وی افــزود: در فروش 10 الــی 15 روزه 
امسال ممكن است كه نقدينگی در سيستم 
ناشــران گردش كند ولی برای چاپ دوباره 
همان كتاب ها قيمت ها چندبرابر شده و ناشر 

از جيب خود بايد خسارت دهد .

اين ناشــر تصريح كرد: زمانی كه معيارها 
درست نباشد و سليقه های مختلف در نظارت 
حاكم باشــد قطعا اتفاق خوبی نخواهد افتاد 
چرا كه هر كاری بدون برنامه نتيجه مطلوب 

ندارد.
بيدمشــكی گفت:با صدور مجوز نشــر 
مشكل بيكاری حل نمی شود چراكه به هجده 
هزار نفر اجازه نشر داده می شود، از سوی ديگر 
در نمايشگاه كتاب كه يك رويداد بزرگ است 
ســختگيری های زيادی می شود و  ناشران 
نمی توانند عناوين كتاب های خود را  باعالم 
كنند چرا كه يا از كارمندان ارشاد هستند يا بعد 
از كسب مجوز، در اختيار ديگران قرار داده اند .

وی بــا بيــان اينكه اعالم آمار نشــر در 
ســخنرانی ها تنها در حد حرف و شعار است، 
ادامه داد: مســئوالن پيگيــر بالهايی كه به 
سر صنعت چاپ و نشــر آمده است، نيستند؛ 
اصفهان در حوزه چاپ و نشر دچار مشكالت 

صنفی است.
بيدمشــكی خاطر نشــان كرد:وضعيت 
نشر در اصفهان بسيار ضعيف است و چرايی 
آن مشخص نيســت و هيچ كسی به دنبال 
يافتن چرايی و حل اين مشــكالت نيست و 
اين وظيفه مطبوعات اســت كه اين مسائل 

را حل كند.

به مناســبت گراميداشــت هفتــه كار و كارگر،ســی امين 
جشــنواره امتنــان از جامعــه كار و توليد با حضــور جمعی از 
نماينــدگان مــردم اســتان اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی،دكتر رضايی اســتاندار اصفهان،مهنــدس بازوند 
معــاون توســعه مديريــت و منابع وزارت تعــاون،كار و رفاه 

اجتماعی، دكتر نيرومند مديــركل تعاون،كار و رفاه اجتماعی 
اســتان، مهندس بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی 
شركت و جمعی از تالشــگران ذوب آهن اصفهان،دوشنبه 9 

ارديبهشــت در سالن نگين نقش جهان برگزار شد.
در ايــن آيين از مهندس مجيد رفيعی تالشــگر ذوب آهنی  

شــاغل در مديريت تحقيق و توســعه با اهــدای لوح ويژه در 
عرصــه صنعت  و 10 كارگر نمونه از ســاير شــركت ها تقدير 
بــه عمل آمد . انتخــاب اين كارگران نمونه بــا داوری از بين 
3000 مســتندات و رزومه های  ارســالی در اســتان داوری 

صورت گرفت. 

چهاردهمین گردهمایی معاونین و مدیران دانشجویی 
دانشگاه های  منطقه 6 کشور برگزار شد

چهاردهميــن گردهمايــی 
معاونين و مديران دانشــجويی 
دانشگاه های منطقه شش كشور، 
با حضور معاون امور دانشجويان 
داخل ســازمان امور دانشجويان 
و سرپرســت صنــدوق رفــاه 
دانشجويان در دانشگاه صنعتی 

اصفهان برگزار شد.
به گــزارش جام جم اصفهان  
معاون امور دانشــجويان داخل 
سازمان امور دانشجويان وزارت 
علــوم، تحقيقــات و فناوری در 
اين گردهمايي بــا بيان اين كه 
در سال گذشــته به دليل خروج 
آمريــكا از برجام، كشــور با يك 
وضعيت جديدی مواجه شــد و 
از لحاظ اقتصــادی مقداري در 
تنگنا قرار گرفت، گفت: دانشگاه 
هاي كشــور، حوزه دانشجويی و 
ســازمان امور دانشــجويان نيز 
همانند ديگــر حوزه های اداری 
كشــور، با مشكالت مالي مواجه 
شــدند.دكتر علم، با اشــاره به 
افزايش تعداد اســتفاده كنندگان 
از خدمــات تغذيه دانشــجويی 
در ســلف ها و بار مالــي فراوان 
اين موضوع براي دانشــگاه ها، 
افزود: براي كاهش اين مشكل، 
پيشــنهاد اســتفاده از ظرفيت 
رستوران های مكمل جهت كم 
كردن فشــار مالي در دانشگاه ها 
مطرح شد.وي با تأكيد بر كاهش 
نيافتن خدمات دانشــجويی در 
دانشــگاه ها، خواســتار استفاده 
بهينه از منابــع براي عبور از اين 
مشكالت شــد و گفت: با تقويت 
منابع مالــی در اين حوزه و به كار 
بــردن توانايــی مديريتــی در 
دانشــگاه ها، تالش شد تا موج 
فزاينده اســتفاده از ســلف هاي 

دانشجويي مديريت گردد.
معاون امور دانشجويان داخل 
سازمان امور دانشجويان وزارت 
علــوم، تحقيقات و فنــاوری، با 
اشــاره به تعديل در ساختارهای 

بودجه و مالي كشــور و نقش آن 
در محدوديت های بيشــتر برای 
دانشــگاه ها، افــزود: در تالش 
هســتيم از طريــق كارگاه های 
آموزشــی و تعامل با دانشگاه ها، 
برنامه ريــزی مناســبي را دنبال 
كنيــم تا رســتوران های مكمل 
بتواننــد در كاهش قيمت غذا به 
دانشــجويان و مديــران كمك 
نمايند.علم با اشــاره به حوادث 
ســيل اخيــر و خســارات آن به 
دانشگاه ها و حوزه های آموزش 
عالــی مناطق ســيل زده، ادامه 
داد: برآوردهای اوليه خســارات 
دانشگاه هايی كه در اين مناطق 
آســيب ديده اند انجام گرفته و در 
صدد ترميم اين آسيب ها هستيم 
كه پــس از فرو نشســت كامل 
آب نيز پايــش وضعيت فيزيكي 
دانشــگاه ها ادامه خواهد يافت.

رئيس دانشگاه صنعتی اصفهان 
نيز در اين نشســت، با اشــاره به 
توانمندي هاي باالي دانشــگاه 
هاي منطقه شــش در كشــور، 
گفت: اين منطقه، پس از تهران، 
بزرگ ترين و توانمندترين منطقه 
كشــور در آموزش عالی است و 
الزم اســت از اين ظرفيت ها به 

نحو شايسته تری استفاده شود.
دكتــر مــدرس هاشــمی با 
تأكيــد بر وضعيت بســيار خوب 
منطقه شــش در شاخص های 
كمــی ماننــد تعداد دانشــجو و 
اســتاد و شــاخص های كيفی 
همچون تعداد مقاالت، طرح ها 
و ارجاعات، افزود: دانشگاه های 
صنعتــی  همچــون  بزرگــی 
اصفهــان، اصفهان، كاشــان، 
شــهركرد و يــزد در اين منطقه 
وجود دارند و حضور دو دانشــگاه 
سطح يك مانند دانشگاه صنعتی 
اصفهان و دانشــگاه اصفهان در 
اين منطقه به خوبي نشان دهنده 
جايگاه منطقه شش دانشگاهي 
ايران اســت.وي با بيان اين كه 

از ســال 201۸ ميالدي تاكنون 
حــدود 1۶00 مقالــه ISI در 
دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر 
شده و در سال 1397 نيز قرارداد 
بيش از 130 طرح صنعتی در اين 
دانشــگاه منعقد گرديده است، 
گفت: اين موارد بيانگر وضعيت 
مناسب اين دانشگاه در اين حوزه 

است.
رئيــس دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، بــا ابراز نگراني از تأثير 
كمبودهــای مالی در افت كيفی 
فعاليت های آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه ها، افزود: اين كمبودها 
مهم ترين موضوع كنونی است 
و تأثير اين موضوع در تجهيزات 
و مواد آزمايشگاهی، افت كيفی 

پژوهشی را به دنبال دارد.
مدرس هاشــمی، با بيان اين 
كه مشــكالت مالی، مســائلي 
همچــون خوابگاه، غــذا، كار 
دانشجويی و غيره را تحت تأثير 
قرار می دهد؛ به افزايش شــديد 
هزينه هــاي گوناگون اشــاره 
كرد و گفت: اين در حالي اســت 
كه بودجه اين دانشــگاه در سال 
139۸ نســبت به سال گذشته، 
تنها حدود 15 درصد افزايش پيدا 
كرده اســت.وي با تأكيد بر لزوم 
بازنگــری در برخی آيين نامه ها 
در حوزه دانشجويی مانند بورس 
ها، گفت: در سال گذشته فرصت 
تحقيقاتی دانشجويان دكترا در 
خارج از كشــور به شدت كاهش 
پيدا كرد كه اميدواريم نشســت 
امروز با حضور مسئولين وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري موجب 
نتايــج خوبــی براي حــل اين 

مشكالت گردد.
معاون دانشــجويی دانشگاه 
صنعتی اصفهــان نيز تبادل نظر 
پيرامون مباحــث مختلف حوزه 
دانشجويی شــامل تسهيالت و 
خدمات رفاهی به دانشــجويان، 
توجــه به امور بهداشــت روانی 

و جسمانی دانشــجويان و ارائه 
بازخوردهــای اقدامــات انجام 
شده در اين حوزه ها به مسئولين 
وزارت علوم تحقيقات و فناوری 
را از جمله اهــداف برگزاري اين 
نشست عنوان كرد و گفت: كمبود 
بودجه و تأخير در اختصاص آن ها 
در سال گذشته، موجب به وجود 
آمدن مشــكالتی در دانشگاه ها 
شد كه با تمهيدات در نظر گرفته 
شده، حوزه دانشجويی و فرهنگي 
كمترين تاثير را از اين مشكالت 

داشتند.
كالنتری، اجرايی نمودن طرح 
تحول راهبردی دانشگاه صنعتی 
اصفهــان در حوزه دانشــجويی 
و فرهنگــي را مهم ترين برنامه 
معاونت دانشجويی اين دانشگاه 
در سال جاري عنوان كرد و افزود: 
نوسازی تجهيزات سلف مركزی، 
تعمير خوابگاه شماره دو، تعمير و 
تجهيز ديگر خوابگاه ها و نوسازي 
و افزايش امكانات ورزشی مانند 
زميــن چمن مصنوعــی در كنار 
خوابگاه ها، از ديگر اولويت های 
كاري ايــن معاونــت در فصل 

تابستان است.
وي بــا تأكيد بــر توجه ويژه 
دانشگاه ها به بهداشت و ارتقای 
ســالمت جســمانی و روانــي 
دانشجويان در سال جاري، گفت: 
اجراي برنامه هاي مناسب مراكز 
بهداشــت و مشــاوره دانشگاه 
صنعتی اصفهان موجب شــد تا 
ايــن مراكز به عنوان دبير منطقه 
شــش، مشغول فعاليت باشد و بر 
فعاليت دانشگاه های اين منطقه 

نظارت نمايد.
گفتنی اســت: چهاردهمين 
گردهمايی معاونيــن و مديران 
دانشــگاه های  دانشــجويی 
منطقه شــش كشــور، با حضور 
معاونين دانشــجويی و مديران 
حوزه دانشــجويی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي صنعتی 
اصفهان، صنعتی مالك اشــتر، 
اصفهان، هنر اصفهان، كاشان، 
يزد ، شــهركرد، حائــري ميبد، 
گلپايــگان، خوانســار ، اردكان 
و شــهرضا، با بررســي مباحثي 
همچون، كار دانشجويی، شورای 
صنفی، صندوق رفاه دانشجويان، 
آيين نامــه شــورای انضباطی، 
كميسيون موارد خاص و استفاده 
از ســامانه ســجاد، به ميزبانی 
دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار 

شد.

شهردار اصفهان گفت: مديريت شهری به هر 
مركز و نهاد و هر دانشــگاهی كه بتواند به آبياری 
بهتر فضای ســبز، حل مســئله آب، محافظت از 
خاک، كشــت درختان و فضای سبز مقاوم به كم 

آبی و ... كمك كند دست دوستی می دهد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در مراســم اختتاميه 
دومين همايش بين المللی دانشگاه سبز در محل 
دانشــگاه اصفهان با بيان اينكه اصفهان شهری 
پــر از زيبايــی، هنر و دارای آثــار متعدد تاريخی 
اســت، اظهار كرد: موضوع همايش كه با عنوان 
دانشــگاه سبز ناميده شده می تواند به عنوان يكی 
از بحث های اصلی حقوق بشری مطرح شود زيرا 
دانشــگاه سبز منجر به توسعه پايدار شده و توسعه 
پايدار چيزی نيست جز رعايت حقوق بشر، حقوق 

شهروندی و حفظ محيط زيست؛ 
وی تصريح كرد: امروزه همه انســان ها بايد بر 
اســاس مقررات بين المللی از آنچه محيط زيست 
را آلوده می كند در امان بمانند. مديريت شــهری 
در اصفهان توانسته با اتخاذ سياست هايی در اين 

راستا گام های موثری بردارد.
شهردار اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان 
برای حمايــت از اين گونه همايش ها و برنامه ها 
كه در راه ايجاد يك فضای مناسب برای افزايش 
محيط های زيســت پذير و به منظور زندگی بهتر 
شــهروندان تالش می كند آمادگی خود را اعالم 
می دارد. اين برنامه ها می تواند در راســتای بهتر 
زندگی كردن مردم و پاســداری از ســرمايه های 

كشور نقش بسيار مهمی داشته باشد.
وی بــا بيــان اينكه امروزه آنچــه بايد بهتر از 
هميشه سالم بماند آب است،  افزود: حق دسترسی 
به آب شرب سالم يك حق بشری است كه آخرين 
مصوبات نهادهای بين المللی و ســازمان ملل نيز 
مربوط به همين موضوع است. امروزه هوای پاک 
بيش از هر چيزی مورد تعرض قرار گرفته اســت، 
در كمال تاســف امروزه اصفهان با 20 هزار هكتار 
مســاحت و دارا بودن دو هزار هكتار بافت فرسوده 
كه از اين مقدار 500 هكتار بافت فرسوده تاريخی 
است به دليل عدم رعايت برخی مقررات در معرض 

تهديد قرار گرفته است.
نوروزی با اشاره به رونمايی طومار شيخ بهايی 
در اختتاميه اين همايش، گفت: اين طومار نوشته 
شــده بود تا برای بهره بــرداری قاعده مند از آب 
زاينده رود، نحوه برداشــت هــا را تعيين كند. در 
زمان نوشته شدن طومار شيخ بهايی آورده طبيعی 
آب ۸50 ميليون مترمكعب بوده و بهره برداری از 
آن برای اســتفاده كنندگان دارای مبنای قانونی و 

شرعی بوده است.  

شهردار اصفهان: تعیین قیمت کاغذ، در دست محتکران

شرایط سخت اقتصادي را با امید پشت سر 
گذاشتیم

شــهردار اصفهان گفت: شــرايط اصفهان مجددا برای حضور انبوه ســازان 
فراهم شــده اســت و آنها قصد بازگشت به اصفهان را دارند اما هنوز برخي موانع 

براي اين قبيل سرمايه گذاري ها وجود دارد.  
به گزارش جام جم اصفهان  قدرت اله نوروزی در نشســت صميمانه اعضای 
ادوار شورای شهر اصفهان به مناسبت روز شورا با اشاره به اينكه شوراها از اركان 
مهم كشــور برای تصميم گيری هســتند و در دوران انقالب اسالمی بعد از 20 
ســال تصميم به تشكيل شوراهای اسالمی شهر و روستا گرفته شد تا بخشی از 
قدرت به ملت ســپرده شــود، اظهار كرد: با اين تصميم 200 هزار منتخب ملت، 

اداره امور شهرها را برعهده گرفتند.  
وی ادامــه داد: جايگاه شــوراها در حال حاضر آنچه مــورد توقع مردم بود، 
نيســت و بايد تقويت و حمايت شــوراها در دســتور كار همه مديران و تصميم 

گيران كشور باشد. 
شــهردار اصفهان با اشاره به اينكه وضعيت شهرداری اصفهان با وجود ركود 
اقتصادی در كشــور و در حوزه های مختلف خوب است، تصريح كرد: با حمايت 
شورای شهر توانستيم تحقق بودجه در شهرداری اصفهان را در سال 97 به بيش 
از ۸0 درصد برســانيم و اين درحالی بود كه در ســال 9۶ كه شهرداری را تحويل 

گرفتيم تحقق بودجه به 30 درصد رسيده بود. 
وي ادامه داد: تمام دســتاوردهای شهرداری اصفهان با حمايت شورا و پرهيز 
از هرگونه حاشــيه ای رقم خورده اســت و اجازه ورود حواشی را در متن خدمت 

به مردم نداده ايم. 
شهردار اصفهان تصريح كرد: امروز در جمعی كه طی 20 سال گذشته مديريت 
امور شــهر را در دست داشته و شــهردار انتخاب كرده است می گويم شهرداری 
اصفهان با همه شرايط سخت اقتصادي يكی از موفقترين مديريت های شهری 

در ميان كالنشــهرها به حساب می آيد چون اميد داشته است.
وی با بيان اينكه وضعيت شهرداری نسبت به قبل بهتر شده و پول و امكانات 
برای هر كســی بخواهد كار كند وجود دارد، تصريح كرد: همه با باورهای اصيل 

و بــا اميد در راه خدمت به مردم كار را ادامه می دهيم. 
شــهردار اصفهان افزود: برای كمك به سيل زدگان خرم آباد اصفهانی ها كار 

را به بهترين نحو انجام دادند. 
در شــهر اهواز هم شهرداری های اســتان اصفهان به صورت شبانه روزی 
كمك كردند به طوريكه فرماندار اهواز نامه تشــكري نوشت و اعالم كرد ديگر 

نيازی به حضور نيروهای اصفهان در اهواز نيست.

مسئله آب اصفهان به دور از نگاه سیاسی حل و فصل شود 
در ادامه اين نشســت، استاندار اصفهان با اشاره به اينكه همه اقدامات مثبت 
و منفی در شــهر اصفهان نتيجه كار افرادی اســت كــه در ادوار مختلف در اين 
شــهر كار كرده اند و هيچ كس نمی تواند در مورد مشكالت شهر خود را بی گناه 
بداند، اظهار كرد: يكی از مســائل كنونی پيــش روی ما در اصفهان بحران آب 
اســت كه بايد به دور از نگاه سياســی و تنها برای رضای خداوند، اين موضوع 

مورد پيگيری قرار گيرد. 
وی از ســفرهای مكرر خود به تهران در هفته جاری برای حل مشكالت آب 
اصفهان خبر داد و گفت: در اين مسير از همه كسانی كه فكر می كردم می توانند 

مسئله آب را برطرف كنند، كمك خواسته ام. 
هرچند ســتاد احيای زاينده رود بايد 15 ســال پيش تشــكيل می شد اما هم 
اكنون نيز تعامل خوبی ميان ما و نمايندگانی همچون عابدی، فوالدگر و موسوی 

الرگانی برقرار شده است. 

افتخار اصفهان حاصل فعالیت همه دوره های شــورای شهر 
اصفهان بوده است

رئيس شــورای شهر اصفهان نيز در ادامه با اشــاره به اينكه در روزهايی كه 
شــهرها مشــكالت مالی زيادی را پشت سر می گذاشــتند، اصفهان در شرايط 
مطلوبی به ســر می برد، اظهار كرد: اصفهان همــواره باعث حفظ آبروی ايران 
در شــرايطی بوده كه كشــور ميزبان هيئت های خارجی بــود و ميزبانی خوب 
اصفهان تاكنون توانســته چهره مطلوبی از ايران نزد ســران كشورهای خارجی 

باقی بگذارد.  
وی ادامه داد: اين موفقيت در شهر اصفهان دستاورد تعامل و هم افزايی ميان 

شهروندان و مديران شهری بوده است. 
فتح اله معين افزود: افتخار اصفهان حاصل فعاليت همه دوره های شــورای 
شــهر اصفهان بوده اســت به طوريكه طرح های تفصيلی و جامع در دوره های 

گذشــته به تصويب رسيد و در اين دوره در مدار اجرا قرار گرفت. 

ضرورت تحقق مدیریت شــهری با اقدامات شــورای عالی 
استان ها 

رئيس اولين دوره شــورای اسالمی شــهر اصفهان نيز با بيان اينكه مديريت 
واحد شهری به رغم نياز امروز هنوز محقق نشده است و انتظار داشتيم با تشكيل 
شورای عالی استان ها اين آرزو رنگ واقعيت بگيرد، اظهار كرد: راهی كه دولت 
های ما در پيش گرفته اند راه كوچك شــدن دولت نيســت اما شوراها می توانند 

اقدامات موثری در اين زمينه انجام دهند. 
وی ادامه داد: در كشورهای ديگر دولت ها به سمت كوچك سازی و واسپاری 
امور به مردم و بخش خصوصی پيش رفته اند اما در كشــور ما اختيارات به استان 
هــا و بخش خصوصی واگذار نمی شــود. حســين ماليی بيان كرد: توســعه با 
آموزش و تمركز بر رفتار فرهنگی محقق می شــود و شــوراها می توانند در اين 

زمينه موثر باشند.

اهدای مدال زرین روابط عمومی سال 98 به ذوب آهن 
اصفهان

مــدال زريــن روابط عمومی ســال 139۸ ، 
تنديس و لوح ويژه در هشتمين كنفرانس روابط 
عمومی و صنعت ، طــی آيين ويژه ای با حضور 
اســاتيد ارتباطات و چهره های شــاخص روابط 
عمومی كشــور به مهندس منصــور يزدی زاده 

مديرعامل ذوب آهن اصفهان اهدا شد .
در بخشــی از اين لوح ويژه آمده اســت : دبير 
خانــه دائمی كنفرانس روابط عمومی و صنعت با 
تاكيد بر اينكه آشنايی مديران ارشد سازمان ها با 
كاركردها و اثر بخشی تكنيك ها و تكنيك های 
ارتباطی در حل مســائل سازمانی يك ضرورت 
می باشــد ، نسبت به معرفی مديران ارشد حامی 
روابط عمومی اقدام و مدال زرين روابط عمومی 

را هر سال به يكی از آنها تقديم می كند .
در اين ميان شــاخص هــای متعددی برای 

انتخاب مدير برتر حامــی روابط عمومی تعيين 
شــده كه از مهمترين آنها می تــوان به ميزان 
اهميت مدير ارشــد برای جايگاه روابط عمومی 
در سازمان ،ميزان ســابقه مدير ارزيابی شونده 
در اداره سازمان های بزرگ ، ميزان حضور مدير 
ارزيابی شــونده در گردهمايی ها ، كنفرانس ها 
و نشســت های روابط عمومی در درون و برون 
سازمان ، ميزان اعتقاد و مشاركت مدير سازمان 
در برنامه های تخصصی روابط عمومی از جمله 
حضور در نشســت های خبــری ، گفتگوهای 
اختصاصی با رســانه ها، ميزان استقالل عمل ، 
اختيارات تفويض شــده و اعتماد به برنامه های 
روابط عمومی و ميزان توجه مدير ارزيابی شونده 
به نظرات افكار عمومی از طريق نظرسنجی های 
به عمل آمده توســط روابط عمومی در تصميم 
گيری های ســازمانی و غيره اشاره كرد. شايان 
ذكر اســت ذوب آهن اصفهان بــه عنوان مادر 
صنعت فوالد كشور در عرصه روابط عمومی نيز 
از پيشــگامان صنايع كشــور محسوب شده و از 
نيم قرن گذشــته تا كنون با انجام فعاليت های 
فرهنگی و اجتماعی و به ويژه در حيطه مسئوليت 
های اجتماعی ، نقشی بی بديل در توسعه كشور 

ايفا نموده است .
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مواد غذایی مفید برای افزایش تمرکز

آلودگی هوا يكی از مشــكالت عمده جهان امروز است كه بر سالمت موجودات 
زنده به ويژه انســان تأثير منفی دارد، به همين دليل شــهرهای سراسر جهان در پی 
يافتن راه های اساســی برای كاهش آن هستند كه يكی از اين راهكارها محدوديت 
تردد خودروســت.امروزه خودروها راحت ترين وسايل حمل و نقل هستند و هر فردی 
ترجيح می دهد اتومبيل شــخصی خود را داشته باشد. عالوه بر اين در طول چند دهه 
اخير، شهرها برای تردد اتومبيل ها مناسب سازی شده اند و در حال حاضر به خودرو به 
عنوان نماد اعتبار زندگی شهری نگريسته می شود. البته بايد به اين موضوع توجه كرد 
كه توليد گازهای گلخانه ای همچون مونوكســيدكربن و گازهای نيتروژن كه دارای 
تأثيرات منفی در سيســتم اكولوژيكی هستند و به محيط زيست  آسيب می رسانند از 

بدترين عوارض جانبی استفاده از خودروها محسوب می شوند.
اقدامات مســئوالن شــهر اســلو برای داشتن شــهر بدون 

خودرو
در راســتای كاهش اين گازها و تأثيرات مضر آن ها، شهرهای گوناگون دست به 
اقداماتی نظير ممنوعيت تردد خودروها زده اند. يكی از اين شهرها، اسلو پايتخت نروژ 
اســت. اين شهر نخستين اقدامات خود را را با پياده راه سازی برخی خيابان های مركز 
شــهر و سرمايه گذاری گســترده در بخش حمل و نقل عمومی در دهه های 1970 و 
19۸0 انجام داد. پس از آن در ســال 2015 با به قدرت رســيدن يك ائتالف سياسی 
پيشــرفته در شورای شــهر برنامه ريزی در راستای اعمال تغييرات قابل توجه در اين 

زمينه آغاز شد. 
همچنين پيشــرفت سيستم دوچرخه سواری شــهر در فاصله سال های 2015 تا 
201۸ و رشــد آن تا حدود ســه ميليون جابجايی در سال و اجرای موفقيت آميز طرح 
دوچرخه های باری، بيانگر قرارگيری سياست های شهری جديد در مسيری صحيح 
است. در حال حاضر نيز شورای شهر به دنبال جستجوی طرح هايی برای از بين بردن 
آلودگی هوا و اعمال محدوديت تردد خودروها از مركز شهر است كه در پی آن ايجاد 
مســير ۶0 كيلومتری ويژه دوچرخه و طرح جمع آوری 350 هزار خودرو از سطح شهر 

برنامه ريزی شده است.

مصرف برخی از غذاها نه تنها باعث بهبود عملكرد 
حافظه می شود، بلكه نقش مهمی در افزايش تمركز 

روزانه افراد دارد.
به گزارش جام جم اصفهان  داشتن تمركز باعث 
می شود بتوانيم كارهای روزانه خود را با دقت بيشتر و 
در زمان كمتری انجام دهيم اما همواره مواردی نظير 
افكار و صداهــای مزاحم وجود دارند كه نمی گذارند 
روی كار خود متمركز شويم؛ تا جايی كه گاهی برای 
افزايش تمركز به داروهای شــيميايی پناه می بريم. 
خبر خوش اينكه با افزودن برخی نوشيدنی ها و مواد 
غذايی به رژيم روزانه خود، می توانيم شــانس سالم 
نگه داشــتن مغز و بهبود عملكرد حافظــه را ارتقاء 
بخشيم. در اين گزارش شما را با برخی از مواد غذايی 

موثر برای افزايش تمركز آشنا می كنيم؛
کافئین، یک نوشیدنی معجزه آسا برای 

بهبود هوشیاری
هيچ فرمول معجزه آســايی برای افزايش بهره 
هوشــی وجود ندارد اما مواد خاصــی مانند كافئين، 
انرژی زا هستند و باعث تمركز بهتر می شوند. كافئين 
در قهوه، شكالت، نوشــيدنی های انرژی زا و برخی 
داروها وجود دارد و حس ســرحالی و هوشياری را در 
افــراد ايجاد می كند. موضوع قابل توجه اينكه اثرات 
مصــرف قهوه كوتاه مدت اســت و افراط در مصرف 
آن تاثيــر معكــوس دارد و می تواند افراد را عصبی و 

ناآرام كند.
قند، ماده موثر برای افزایش هوشیاری 
قند مطلوب ترين منبع ســوخت برای مغز است؛ 
البته منظور از قند، ساكاروز نيست بلكه گلوكز  است 

كه بــدن  آن را از قندها و كربوهيدرات های مصرفی 
فــرآوری می كند. بنابراين مصــرف يك ليوان آب 
پرتقال يا هر آب ميوه ديگــری در كوتاه مدت باعث 
تقويت حافظه، قدرت تفكر و توانايی ذهن می شود، اما 
مصرف بيش ازحد مواد قندی ممكن است به حافظه 
و ساير قســمت های بدن آسيب برساند و خطر ابتال 

به بيماری های قلبی و ساير امراض را افزايش دهد.
 خوردن صبحانه را فراموش نکنید

حــذف وعــده صبحانــه، موضوعی بســيار 
وسوســه انگيز است. بررســی های محققان نشان 
می دهد كه خوردن صبحانه نقش موثری در افزايش 
تمركز و حافظه كوتاه مــدت دارد. دانش آموزانی كه 
صبحانه می خورند، معموال عملكرد بهتری نســبت 
به ســاير دانش آموزان دارند. مهم ترين سوخت های 
مورد نياز مغز شــامل غالتی با فيبــر زياد، لبنيات و 
ميوه ها اســت. موضوع جالب توجه اينكه پرخوری 
و خوردن صبحانه هــای پركالری نيز می تواند مانع 

تمركز افراد شود.
ماهی، غذایی واقعی برای مغز 

ماهی يك منبع پروتئين مناسب برای تقويت مغز 
است؛ اين غذای لذيذ سرشار از اسيدهای چرب امگا 
3است كه قدرت شگفت انگيزی به مغز می دهد. يك 
رژيم غذايی با سطوح باالی امگا3 باعث كاهش خطر 
ابتال به فراموشی، سكته مغزی و كند شدن روند زوال 

عقل می شود.
 همچنين اين اســيدها نقــش مهمی در تقويت 
حافظه  افراد مســن دارد. برای سالمت مغز و قلب ، 

مصرف دو وعده ماهی در هفته توصيه می شود.

غذاها بــه تنهايی باعث بروز جوش صورت 
نمی شــوند بلكه فاكتورهــای مختلفی نظير 
بيماری هــای داخلــی، مصرف برخــی مواد 
آرايشــی، ســبك زندگی و  ژن ها در ايجاد اين 
مشــكل نقش دارند.بعضی غذاها ممكن است 
وضعيت جوش هــا را بدتر كند و برخی ديگر به 
بهبود و سالمتی پوست كمك می كنند. در اين 
گزارش شــما را با بهترين و بدترين خوراكی ها 

برای جوش صورت آشنا می كنيم؛
مصرف زیاد شیر، ممنوع

مصرف زياد شــير به خصوص شيرهای كم 
چرب، افزايش بروز آكنــه را افزايش می دهد. 
دانشمندان همچنان در حال يافتن دليلی برای 
اين موضوع هستند، دليل اين امر ممكن است 
در هورمون هايی نهفته باشد كه گاوها به هنگام 
بارداری توليد و به شــير منتقل می كنند. ميزان 
باالی اين هورمون هــا در خون باعث افزايش 

ابتال به آكنه می شود.
شکر را کنار بگذارید

در صورتی كه رژيم غذايی روزانه سرشــار از 
نوشــيدنی های گازدار، نان سفيد، برنج سفيد و 
كيك باشد، احتمال بروز آكنه بيشتر خواهد بود. 
شــكر و كربوهيدرات موجود در اين مواد غذايی 
به ســرعت وارد خون می شود. در زمان مصرف 

اين غذاها، بدن انسولين بيشتری برای كاهش 
قنــد خون توليد می كند. افزايش انســولين بر 
ساير هورمون های بدن تأثير می گذارد و باعث 
افزايش توليد چربی در پوست می شود كه عامل 

مهمی در ايجاد جوش است.
شکالت تلخ بخورید

 برخی بررسی ها نشان داده اند كه احتمال بروز 
جوش صورت در افرادی كه شكالت بيشتری 
می خورند، باالتر است اما دليل اين موضوع هنوز 
مشخص نيســت. به نظر نمی رسد كه تركيب 
اصلی شكالت، يعنی كاكائو دليل اين امر باشد. 
محققان تأثير مصرف دو نوع شكالت كاكائويی 
و غيركاكائويی را در افراد مورد بررسی قرار دادند. 
نتايج اين مطالعه نشــان داد تعداد جوش های 
صورت افرادی كه ميزان كاكائو در شــكالت 

مصرفی  آن ها، ده برابر شــكالت معمولی بود، 
با ســاير افراد تفاوتی نداشت. بنابراين به منظور 
كنترل وضعيت آكنه پوســت، شكالت تلخ با 

شكر و شير كمتر، انتخاب بهتری است.
غذاهای پر فیبر مصرف کنید

 مصرف غذاهای پر فيبر باعث بهبود وضعيت 
جوش ها می شــود. پزشكان معتقد هستند كه 
رژيم غذايی سرشــار از فيبر به كنترل قندخون 
كمك می كند و همين امر نقش موثری در رفع 
جوش ها دارد. مصرف برخی مواد غذايی مانند 
جو دوسر، لوبيا، سيب و هويج راهكارهايی آسان 

برای افزودن فيبر به رژيم غذايی روزانه است.
مغزها و آجیل

 E سطح آنتی اكسيدان هايی مانند ويتامين
و ســلنيوم در بدن افراد مبتال به جوش صورت 
پايين تر از ديگران اســت. اين مواد مغذی را كه 
از ســلول ها در برابر آسيب و عفونت محافظت 
می كنند، می توان در بادام، بادام زمينی و فندق 

يافت. 
هيــچ دليل واضحی مبنی بــر از بين رفتن 
آكنه ها توســط آنتی اكسيدان ها وجود ندارد اما 
اين مواد شيميايی به شيوه های ديگری نيز برای 
بدن مفيد هستند. بنابراين اضافه كردن آن ها به 

رژيم غذايی خالی از لطف نيست.

تالش شورای شهر برای کاهش آلودگی بهترین و بدترین خوراکی ها برای جوش صورت
هوا و محدودیت تردد خودروها

میوه ضد ویروس
بررســی های جديد محققان 
دانشگاه ســيدنی استراليا نشان 
می دهــد ميــوه  آقطــی دارای 
خواص ضد ويروســی اســت 
و در صــورت بــروز عفونــت با 

ويروس ها مبارزه می كند.چ
 به گزارش جام جم اصفهان 
آقطی، ميوه ای تيره و بنفش رنگ 
از خانواده توت  اســت كه طعم 
تــرش دارد و می تواند به تقويت 
سيســتم ايمنــی و محافظت از 

بدن در برابــر بيماری ها كمك 
كند. بــه گفته محققان اين ميوه 
دارای اثــر ضد ويروســی قوی 
بر ضد ويروس آنفلوآنزا اســت 
و مــواد موجــود در آن می تواند 
ورود و تكثيــر اين ويروس را در 
سلول های انسانی متوقف كنند.  
تأثير ضد ويروسی اين ميوه قبل 
از بــروز عفونت و در زمان وجود 
آن در مراحــل مختلــف چرخه 
بيماری آنفلوآنزا به اثبات رسيده 

اســت. محققان اســتراليايی به 
تازگی دريافته اند كه در صورت 
وجــود عفونت در يك ســلول، 
مواد شــيميايی طبيعی مشــتق 
شــده از اين ميوه هــا، تأثيرات 
مهاركنندگــی خفيفــی از خود 
نشــان می دهند و تأثيــر قابل 
مالحظــه ای در پيشــگيری از 
انتشار ويروس به ديگر سلول ها 
دارند.همچنيــن آقطی می تواند 
واكنش سلول ها را در برابر حمله 

ويروس ها تقويــت كند و نقش 
مؤثــری در تحريك ســلول ها 
نســبت به انتشــار "سيتوكين" 
داشته باشد. ســيتوكين، نوعی 
پيام رســان شــيميايی است كه 
به منظــور برقراری ارتباط ميان 
انواع ســلول های بدن و ايجاد 
هماهنگی پاســخ كارآمد در راه 
مقابله با پاتوژن هــای مهاجم، 
توسط سيســتم ايمنی بدن آزاد 

می شود.

ایران کلباسی:

مسئولیت حفظ لهجه  اصفهانی بر دوش والدین است
ايران كلباســی پژوهشگر برجسته 
اصفهانــی حــوزه گويش شناســی، 
مســئوليت حفاظــت از لهجه هــا و 
گويش های محلی را متوجه خانواده ها 
و والدين می داند.دكتر ايران كلباســی 
متولــد ســال 131۸ در محله تختی 
شــهر اصفهــان اســت. او دوران 
دبســتان و دبيرســتان را در اصفهان 
و دوره كارشناســی را در رشــته  زبان 
و ادبيات فارســی در دانشــگاه شيراز 
گذراند و در مقطع كارشناســی ارشــد 
و دكتــرای زبان شناســی همگانی در 
دانشــگاه تهران تحصيل كــرد و در 
ســال 1351 مدرک دكتــرا گرفت.او 
كه جزو دانشجويان دوره اول دكترای 
 زبان شناســی همگانی در ايران است، 
در ســال 1337 به اســتخدام وزارت 
آمــوزش و پرورش درآمــد و به مدت 
1۶ سال در  دبستان ها و دبيرستان های 
اصفهــان، شــيراز و تهــران تدريس 
كــرد. در ســال 1353 از آمــوزش و 
پرورش به فرهنگســتان سابق زبان 
 ايران، يعنی فرهنگســتان دوم منتقل 
شــد و بعد از انقالب از فرهنگســتان 
زبان به پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی  رفت.مديريت گروه 
گويش شناسی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی، رياســت انستيتو 
تربيت معلم، عضو انجمن زبان شناسی 
ايــران و عضــو هيئت تحريريــه در 
مجالت تخصصی زبان شناسی ايران 

از سمت های اجرايی او بوده است.
تأليف بيــش از 10 عنوان كتاب  و 
۶۸ مقاله علمی در زمينه زبان فارســی 
و گويش های ايرانی حاصل يك عمر 
تالش و پژوهش اين بانوی اصفهانی 
اســت و در ميان آثار گران بهای او، دو 
كتاب فارســی اصفهانی چاپ 1370 
و گويــش كليميــان اصفهــان چاپ 
1373 درباره لهجــه گويش مردمان 
نصف جهــان بهانه ای بــرای تجليل 
از او در هفتــه فرهنگــی اصفهان از 
سوی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان بود؛ كتاب 
فارسی اصفهانی كه به قول حشمت اله 

انتخابی نويسنده و پژوهشگر، بهترين 
اثری اســت كه تاكنون درباره لهجه 
اصفهانی منتشــر شــده است.در اين 
كتاب ضمن بررســی دســتگاه آوايی 
لهجــه اصفهانــی و مقايســه آن با 
فارسی معيار، فرآيندهای آوايی يعنی 
ابــدال، حذف و اضافه و قلب، بيشــتر 
تفاوت ها و تغييرات فارســی اصفهانی 
در مقايسه با فارسی معيار معرفی شده 
است. همچنين كتاب گويش كليميان 
اصفهان اثر روشــمند ديگری از ايران 
كلباســی اســت كه عالوه بر بررسی 
آواشــناختی و واج شــناختی گويش 
كليميان اصفهان به تفصيل به مباحث 
صرفی اين گويش پرداخته شده است.

دكتر ايران كلباســی در حاشــيه 
مراســم تجليل از او در اصفهان، زبان 
را نظامی قراردادی دانست كه افراد هر 
جامعه به كمك تعدادی قواعد آوايی، 
دســتوری و معنايی و تعداد محدودی 
واژه از طريق دستگاه گفتار آدمی توليد 
می كنند، درباره تفاوت گويش و لهجه 
اظهار داشت: افرادی كه با لهجه های 
گوناگــون ماننــد لهجــه اصفهانی، 
تهرانی، مشــهدی و يــزدی صحبت 
می كنند حــرف يكديگر را می فهمند، 
امــا گويش ها عالوه بــر تفاوت های 
آوايــی و واژگانی در دســتور نيز با هم 
تفــاوت دارند و يــك ُكردزبان برای 
فهميدن صحبت يك گيلك زبان بايد 

گويش او را ياد بگيرد.
او در پاســخ به سوالی درباره سابقه 

لهجه اصفهانی افزود: درباره ســابقه 
لهجه اصفهانی نوشــته شده كه مردم 
اصفهان چندين قرن پيش همان زبانی 
را به كار می بردند كه هم اكنون كليميان 
اصفهــان به آن ســخن می گويند. در 
شــهرهای ديگر نيز زبان های محلی 
وجود داشته كه از بين رفته و جای آنها 
را زبان فارسی گرفته است. البته تفاوت 
لهجه ها به دليــل تفاوت در زبان های 
محلی گذشته و زبان زيرين است و اثر 
زبان زيريــن در لهجه های امروز باقی 
مانده اســت.اين پژوهشگر اصفهانی 
گويش شناسی با اشاره به ويژگی های 
خاص لهجه اصفهانی ادامه داد: آهنگ 
يكی از مهم تريــن ويژگی های لهجه 
اصفهانی اســت. آهنگ يك لهجه را 
يك شــنونده  دقيق تشخيص می دهد 
و راه دوم تشــخيص آن، اســتفاده از 

دستگاه آزمايشگاهی است.
كلباســی گفت: تفــاوت صامت 
و مصوتــی دوميــن تفــاوت لهجه 
اصفهانــی اســت. برای مثــال يك 
اصفهانــی صامت ها را تغيير می دهد و 
بــه جای "رفتم" می گويد "رفدم" و يا 
مصوت ها را عوض می كند و كلمه ای 
مانند "پَِســر" را "پِِسر" تلفظ می كند و 
يا هــر دو را تغيير می دهد و به "دخَتر" 

می گويد "دخِدر".
او افــزودن باكه دوگانه، تغيير دادن 
محل توليد صدا و هماهنگی باكه ای را 
ديگر ويژگی های منحصربفرد لهجه 
اصفهانی دانست و بيان داشت: برخی 

تفاوت های لهجــه اصفهانی با ديگر 
لهجه ها مربوط به دســتور زبان است 
كه يــك مثال برای آن تغيير كســره 
اضافه اســت. همچنيــن اصفهانی ها 
حرف ربط "و" و نشــانه جمع "ها" را 

به الف تبديل می كنند. 
اصفهانــی  پژوهشــگر  ايــن 
كــرد:  تصريــح  گويش شناســی 
تفاوت هــای واژگانی ديگــر ويژگی 
لهجه اصفهانی اســت و اصفهانی ها 
بسياری از واژه ها را تغيير می دهند كه 
ســيبه به معنای كوچه، خرند به معنی 
حياط، خارســو به معنی مادرشــوهر 
و ورماليــدن بــه معنای فــرار كردن 

مثال هايی از اين واژگان است.
كلباســی در پاســخ به اينكه برای 
حفــظ لهجه ها چه بايد كرد و آيا با وارد 
شدن گويش ها و لهجه ها به كتاب های 
درســی مناطق مختلف ايران موافق 
اســت يا خير، اضافه كــرد: خير چون 
در مدارس بايد زبان رســمی هر كشور 
آموزش داده شود و عماًل امكان آموزش 
اين همه لهجــه و گويش وجود ندارد. 
مســئوليت حفظ زبان ها و لهجه های 
مختلف بر عهــده خانواده ها و والدين 
اســت و اگر لهجه هــا در حال نابودی 
اســت، پدر و مادرها مسئول هستند.او 
ادامه داد: برخی به عمد و به گمان اينكه 
فرزندشان افت تحصيلی نداشته باشد، 
بــه او اجازه نمی دهند با لهجه صحبت 
كند، در حالی كه اين درست نيست.اين 
پژوهشــگر اصفهانی گويش شناسی 
درباره انگيزه اش از تأليف كتب فارسی 
اصفهانی گفــت: چون اصفهانی بودم 
ايــن موضوع را بــرای پايان نامه خود 
انتخاب كردم و شايد كار روی فارسی 
اصفهانی باعث شــد بــه اين موضوع 
عالقمند شــوم و پژوهش بر روی آن 

را ادامه دهم.
كلباســی درباره كتاب بعدی كه در 
دست تأليف دارد، اظهار داشت: كتابی 
با عنــوان فرهنگ توصيفی گونه های 
زبانــی ايران دارم كه اگر نيرو و عمری 
باقی باشــد قصد دارم جلــد دوم آن را 

تأليف كنم.


