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حتما قرار شاه و گدا هست یادتان
همان شب که زدم دل به نامتان
مشهد, حرم, ورودی باب الجواد

آقا عجیب دلم گرفته برایتان
آقا امام رضا

از  قلبش  گرمای  که  حاجتمندی  هر  و  بیمار  هر  و  شکسته  دل  مشتاق  هر 
کانون مهر و عطوفت و کرم شما سرشار است , گشایش امورش را در عرض 
ادب به محضر نورانی شما ,  به ویژه کنار مضجع ملک پاسبان شما جستجو 

می کرد
دل ها  شریفتان,  حرم  شدن  بسته  و  کرونا  بیماری  بالی  که  است  مدتی  ولی 
را همنشین گلوی محبین, دوستان و  کنده و بغضی غریب  آ از تعب و رنج  را 

شیعیانتان نموده است.

اگر چه شان آسمانی و واالی شما اجل از آن است که دوری و عدم دسترسی 
غ دل مشتاقان  , لیکن مر از اجابت دعاهایمان گردد  به حرم شریفتان, مانع 

در آرزوی بارگاه نورانیتان است.
آهو،  ضامن  ای  و  پناهان،  بی  پناه  ای  و  )علیهاالسالم(  اطهر زهرای  زاده  ای 
شمایی که به واسطه انوار مقدس وجودتان، خداوند اندوه و غم را از قلب پناه 
آورندگان به شما اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( برطرف می کند، 
سر  از  را  کرونا  بیماری  بالی  شما  برکت  به  که  شوید  شفیع  خداوند  درگاه  به 
بشریت رفع و مشتاقان کوی تو را را به زیارتتان از نزدیک موفق و مفتخر گرداند.

بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام از دور
هر شب دو زانو می زنم با احترام از دور

دستی به روی سینه و دستی به سوی تو
 روی لبم گل می کند : آقا سالم از دور                   مهدی فهامی

السالم علیک یا ابالحسن
 یا علی ابن موسی الرضا المرتضی)ع(

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری : 
برگزاری 13 نشست تخصصی با 13 خواهرخوانده اصفهان برای اولین بار
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش مجلس در تنظیم بازار با دستگاه های اجرایی تعارف ندارد؛

65 میلیارد تومان  صرف عمران 
منطقه 13 می شود 

تولید ۹5 درصد ورق گرم کشور 
در فوالد مبارکه

یل تولیدی ذوب آهن  حضور ر
اصفهان در بورس کاال

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان گفت: تمرکز 
اجرای طرح های عمرانی در منطقه 13 برای سال 
برای  و  است  قائمیه  و  دستگرد  محله های  در  جاری 
طرح های عمرانی سال 99 این منطقه، 65 میلیارد و 800 

میلیون تومان بودجه لحاظ شده است.   

 در سه ماهه نخست سال جاری، میزان تولید 
ورق گرم کشور به رقم یک میلیون و 813 هزار 
و 1۷0 تن رسید که از این رقم سهم فوالد مبارکه به بیش 

از 95 درصد افزایش یافته است.
جاری  سال  نخست  سه ماهه  در  جام جم   گزارش  به 
میزان تولید ورق گرم فوالد مبارکه یک میلیون و 355 
هزار تن بوده و در فوالد سبا نیز تولید این محصول با   
9.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3۷1 

هزار تن  افزایش یافته است.

در 3 ماهه نخست سال جاری؛مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:   برای اولین بار در سال جهش تولید؛

احضار مسئوالن صمت برای پاسخگویی
به التهابات بازار فوالد 
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در رزمایش سایبری بیمه سالمت ایران 31 تیر برگزار می شود؛
ح شد؛ مطر
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اختتامیه دومین جشنواره 
ملی داستان آب 

رزمایش آفندی، زمینه  
اطالع رسانی خدمات 

بیمه سالمت کشور 

طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی کننده 
محیط بر اساس امواج فرابنفش

محققان جوان نجف آبادی دستگاه ضدعفونی کننده محیط بر اساس امواج فرابنفش را با 
موفقیت ۷9درصدی ساختند.

به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یکی از اعضای گروه 
تخصصی »ایمن پرتو« سازنده این دستگاه با بیان اینکه تعدادی از جوانان دانش آموخته 
این  مطالعه  ماه  چندین  از  بعد  ها،  رشته  دیگر  و  هسته ای  انرژی  مهندسی  رشته های 
دستگاه را ساخته اند گفت: در حال حاضر برای ضدعفونی با روش های مختلف از امواج 
بر  بزرگی  و  کوچک  دستگاه های  نیز  کرونا  با  مقابله  برای  و  می شود  استفاده  فرابنفش 
اساس همین فناوری در داخل و خارج ایران ساخته و عرضه شده است. مجتبی محمدی 
افزود: بیشتر دستگاه های موجود در بازار که تقریبا تمامی آن ها وارداتی هستند، مالحظه 
خاصی در مورد اثرات سوء امواج فرابنفش ندارند و بیماری های مختلف مانند سرطان و 

آب مروارید چشم و استفاده کنندگان از دستگاه ها و جامعه هدف آن ها را تهدید می کند.

خانــواده  و  شــما  بــه  را  وارده  مصیبــت 
از  و  نمــوده  عــرض  تســلیت  گرامیتــان 
صبــر  جنابعالــی  بــرای  منــان  خداونــد 
عظیــم و بــرای آن مرحــوم علــو درجــات را 

یم خواســتار

 سر پرستی جام جم اصفهان

3

امیــری  مهنــدس   آقــای  جنــاب 
مدیــر روابــط عمومــی ذوب آهــن

2

در آیین آغاز ریل گذاری راه آهن زاهدان – چابهار تاکید شد؛
 ذوب آهن اصفهان، پشتیبان توسعه

3 زیر ساخت های کشور 



مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: در حال حاضر 
تنها محدودیت های اعمال شده در شهر اصفهان، ممنوعیت برگزاری 
مراسم جشن و عزا به صورت خصوصی است و با دستور دادستان با 

متخلفان برخورد می شود.
اظهار  میرجهانیان  مهدی  سید  تسنیم  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

توسط  رسمی  صورت  به  استانی  و  شهر  هر  محدودیت های  داشت: 
این  نهادها  سایر  و  می شود  اعالم  کرونا  با  مبارزه  استانی  ستادهای 
صورت  در  که  این  بیان  با  وی  می کنند.  اجرا  و  بررسی  را  محدودیت ها 
وخیم شدن شرایط، ناچار به تعطیلی مشاغل پر خطر هستیم، گفت: 
تاالرها،  و  ندارد  قرار  قرمز  وضعیت  در  اصفهان  شهر  خوشبختانه 

تیم های  جدی  نظارت  با  استخرها  و  ورزشی  باشگاه های  رستوران ها، 
بهداشتی می توانند به کار خود ادامه دهند. در صورت مشاهده تخلف 
در این مشاغل و دیگر اصناف، با جدیت اقدام به پلمب خواهیم کرد. 
حال  در  افزود:  اصفهان  بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  گروه  مدیر 
حاضر تنها محدودیت وضع شده در شهر اصفهان، ممنوعیت برگزاری 

پرجمعیت  مهمانی های  و  عروسی  و  عقد  مساجد،  در  ختم  مجالس 
در باغ ها و منازل شخصی است که نیازی به دریافت مجوز ندارند، اما 
دادستانی اصفهان با توجه به شرایط موجود این اختیار را به تیم های 
نظارتی ما داده است که در صورت مشاهده برگزاری چنین مراسم هایی 

با متخلفان برخورد شده و   اقدام علیه بهداشت عمومی تلقی شود. 

 دوشنبه   30 تیر 1399   شماره 5710
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
اجتماعی

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:
اصفهان در وضعیت قرمز قرار ندارد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبر داد؛

برگزاری 13 نشست تخصصی با 13 خواهرخوانده اصفهان برای اولین بار

در  عمرانی  ح های  طر اجرای  تمرکز  گفت:  اصفهان  شهرداری   13 منطقه  مدیر 
برای  و  است  قائمیه  و  دستگرد  محله های  در  جاری  سال  برای   13 منطقه 
ح های عمرانی سال 99 این منطقه، 65 میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه  طر

لحاظ شده است.   
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد 
شرفا با اشاره به این که امسال در منطقه 13 تمرکز اجرای پروژه های عمرانی در 
ح های در نظر گرفته شده  دو محله دستگرد و قائمیه خواهد بود، اظهار کرد: طر
منظور  به  سبز  فضای  توسعه  و  ترافیکی  پروژه های  شامل  محله  دو  این  برای 

بهره مندی شهروندان از پارک و بوستان های محلی است.     
وی با اشاره به این که بودجه سال 99 منطقه 13 حدود 125 میلیارد تومان است 
که نسبت به سال قبل 33 درصد رشد داشته است، گفت: 65 میلیارد و 800 

میلیون تومان از این بودجه صرف پروژه های عمرانی منطقه خواهد شد و بقیه 
بودجه جاری است.  

ح احداث کندرو پل زندان  کرد: طر مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان تصریح 
و  است  شدن  نهایی  حال  در  امسال  پرست  اقارب  شهید  بزرگراه  به  مرکزی 

مناقصات آن انجام شده است. 
وی با اشاره به این که تعریض پل زندان مرکزی اصفهان با اعتبار هفت میلیارد 
ح سبب  و 200 میلیون تومان نیز امسال اجرایی می شود، گفت: اجرای این طر
کاهش ترافیک روی پل زندان و ترافیکی که به سوی بزرگراه ذوب آهن سرازیر 

می شود، خواهد شد.  
شرفا از آغاز عملیات اجرایی ضلع شرقی کندرو بزرگراه شهید حبیب اللهی خبر 

ح نیز یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.  داد و افزود: برای این طر
 فاز دوم خیابان آزادگان احداث می شود 

وی بیان کرد: فاز دوم خیابان آزادگان در سال جاری آزادسازی و احداث می شود. 
به همین منظور هفت میلیارد تومان برای آزادسازی اراضی و یک میلیارد و 600 

میلیون تومان هم برای احداث لحاظ شده است.
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با بیان این که آزادسازی این خیابان به دلیل 
ح وجود دارد زمان بر شده است، افزود: طول فاز دوم  خانه هایی که در مسیر طر
خیابان آزادگان 450 متر است و ترافیک محله های قائمیه و دستگرد را کاهش 
می دهد و ارتباط قائمیه و بلوار کشاورز را برقرار می کند. همچنین با احداث این 

خیابان میدان 9 دی خلوت تر خواهد شد.  

و  داد  خبر   99 سال  در  قائمیه  کوهستانی  پارک  گردشگری  ح  طر اجرای  از  وی 
ح هم دو میلیارد و 200 میلیون تومان است  گفت: اعتبار لحاظ شده برای این طر
ح این پروژه از سوی مشاور نهایی نشده است اما به احتمال  و هرچند هنوز طر

زیاد این پارک به مکانی برای فروش محصوالت کشاورزی تبدیل خواهد شد. 
جاری  سال  پروژه های  دیگر  از  قائمیه  محله  خانه  تصفیه  احداث  افزود:  شرفا 
آبرسانی به فضای سبز را افزایش خواهد  برای اهالی منطقه 13 خواهد بود که 

داد. این تصفیه خانه ظرفیت تصفیه 40 لیتر در ثانیه فاضالب را دارد.
و  اشاره  تومان  میلیون   800 اعتبار  با  قائمیه  فرهنگی  مجموعه  احداث  به  وی 
اظهار کرد: دو میلیارد تومان هم برای تملک این پروژه اعتبار صرف می شود تا با 
احداث آن امکاناتی مانند کتابخانه، کالس های آموزشی و ... برای اهالی منطقه 

فراهم شود. 
 مشکل پارک خودرو در اطراف بیمارستان میالد و شهرک ولیعصر حل می شود 
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی از مشکالت ما در منطقه 13 
کمبود پارک ها و بوستان های محلی است به همین سبب هم امسال یک پارک 

هفت هزار متری در محله قائمیه احداث می شود. 
وی ادامه داد: در همین زمینه یک پارک هم در محله دستگرد به نام »پارک بزرگ 
آزادسازی اراضی  دستگرد«، احداث می شود که اعتبار یک میلیارد تومانی برای 

مورد نیاز در بودجه امسال منطقه لحاظ شده است. 
پارکینگ  احداث  خصوص  در  مردمی  درخواست های  از  یکی  مورد  در  شرفا 
ساخت  زمان  در  افزود:  نیز  ولیعصر  شهرک  و  میالد  بیمارستان  اطراف  در 

بیمارستان میالد قرار بود زمینی در اختیار شهرداری قرار داده شود تا با احداث 
پارکینگ، مشکل پارک خودروی مراجعان هم برطرف شود اما این اقدام از سوی 

ح توسعه اجرایی نشد. بیمارستان به دلیل طر
به صورت مشارکتی  این چالش  رفع  برای  گرفت  افزود: شهرداری تصمیم  وی 
هزار   2۷ منظور  این  برای  که  کند  اجرایی  محدوده  این  در  را  پارکینگی  احداث 
این  احداث  برای  اولیه  توافقات  است.  شده  گرفته  نظر  در  زمین  مترمربع 

پارکینگ با بخش خصوصی شده است تا ساخت آن امسال آغاز شود. 
ح عمرانی خدماتی در منطقه 13 بهره برداری و آغاز می شود    5 طر

ح »هر  مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با اشاره به این که در ادامه اجرای طر
با  دستگرد  شهدای  ورزشگاه   13 منطقه  در  هفته  این  افتتاح«،  یک  یکشنبه، 
اعتبار 86 میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح می شود، اظهار کرد: مساحت این 
 300 ورزشی،  سالن  مترمربع   900 شامل  که  است  مترمربع   24۷ و  هزار  دو  ح  طر
مترمربع ساختمان اداری و یک هزار و 4۷ مترمربع شامل فضای سبز و پارکینگ 
است.   وی ادامه داد: همچنین بوستان آزادی در شهرک امیریه به متراژ  6 هزار 
و 200 مترمربع با اعتبار دو میلیارد و 600 میلیون ریال و بوستان محله کازرونی در 
شهرک ولیعصر با متراژ یک هزار و 800 مترمربع با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون 

ریال نیز در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
شرفا تصریح کرد: عملیات اجرایی بوستان قائمیه به متراژ هفت هزار مترمربع با 
اعتبار چهار میلیارد ریال و بوستان در محله دستگرد به متراژ سه هزار مترمربع 

با اعتبار 20 میلیارد ریال نیز در یکشنبه آینده آغاز می شود.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:  

65 میلیارد تومان  صرف عمران منطقه 13 می شود 

ابتکار  با  بزودی  گفت:  الملل شهرداری اصفهان  امور بین  و  ارتباطات  مدیرکل 
خواهرخوانده   13 با  تخصصی  نشست   13 بار  اولین  برای  اصفهان  شهرداری 
کنشگران  مشارکت  با  و  طرف  دو  نیازهای  و  خواسته ها  اساس  بر  اصفهان 

مختلف در بخش دانشگاهی و تجارت برگزار می شود. 
به گزارش جام جم به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان 
حجتی در نشست خبری با خبرنگاران در سلسله نشست های »سه شنبه ها 
با رسانه« با اشاره به این که کرونا اگرچه فرصت رویدادهای بزرگ را از ما گرفت 
اما یک سری فرصت ها را برای ما ایجاد کرد چراکه همه کشورها در این مساله 
مشترک و به یک اندازه هم درگیر هستند، اظهار کرد: شهر اصفهان هم مانند 
شهرهای دیگر جهان با بحران مواجه شد اما در حوزه های مختلف مبارزه با این 

بحران تالش کردیم خالقیت داشته باشیم.  
، تنها نمان، این درد مشترک هرگز جدا جدا  وی با اشاره به شعر »همراه شو عزیز
درمان نمی شود« گفت: بر اساس این دیدگاه، ارتباطات بین المللی در چنین 
انجام  بحران  دیپلماسی  و  کرونا  بحران  زمینه  در  اقداماتی  و  بود  مهم  شرایطی 
دادیم. در ابتدا نامه نگاری با همه شهرهای خواهرخوانده اصفهان داشتیم و از 

آنها خواستیم وضعیت را توضیح دهند.
اولین  افزود:  اصفهان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
خواهرخوانده اصفهان، شیان چین است و در نامه ای که شهردار اصفهان به 
شهردار شیان در ابتدای سال نو میالدی ارسال کرد، ضمن همدردی با مردم 
شیان، برای حل بحران چین اعالم آمادگی کردیم. وی ادامه داد: شهرداری شیان 
بتواند  اصفهان  شهرداری  اگر  کردند  اعالم  ما  به  و  بود  پیچیده ای  وضعیت  در 
کمکی انجام دهد، پذیرا هستند. با کمک سازمان های مردم نهاد درصدد بودیم 
گام جمع  و در  برنامه ریزی شد  کمک ها  این  کنیم  ارسال  کمک هایی به شیان 
بندی برای ارسال محموله به چین بودیم که خود با شیوع کرونا در ایران مواجه 
شدیم. حجتی تصریح کرد: اصفهان با 13 شهر، خواهرخوانده است و در 9 شبکه 
شهرهای جهانی هم عضویت دارد. در همین راستا به تمامی سازمان های بین 
را به همه ارسال  ابتکارات اصفهان  المللی نامه نگاری کردیم و پیشنهادات و 
کردیم. همچنین در پلتفرمی که انجمن متروپلیس) انجمن کالنشهرهای مهم 
جهان( آماده کرده بود، ما و دیگر شهرها هم تجربیات و راهکارها را به اشتراک 

گذاشتیم.  
از  کرونا به چند دستاورد رسیدیم و موفق شدیم  اثر دیپلماسی  افزود: در  وی 

تجربیات دیگر شهرها هم استفاده کنیم.
 با دیپلماسی کرونا چراغ خاموش برخی روابط خارجی روشن شد  

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان بیان کرد: ارتباط اصفهان 
با خواهرخوانده ها در بستر زمانی فراز و نشیب های مختلفی داشته است؛ در 
سال های اخیر ارتباطات محکم نبوده و جزئی بود، در دیپلماسی کرونا توانستیم 
چراغ خاموش برخی روابط از جمله بارسلون و فلورانس در ایتالیا را روشن کنیم.

وی افزود: در زمینه سازمان های جهانی هم همین تجربه تکرار شد.
از  دیگر  یکی  با  شدیم  موفق  کرونا  دیپلماسی  چارچوب  در  کرد:  تصریح  حجتی 
شهرهای خواهرخوانده یعنی سن پترزبورگ نشست تخصصی به صورت آنالین 
گروه تخصصی  بار در قالب دو  اولین  برای  کشور  کنیم. این نشست در  برگزار 
در حوزه بهداشت و خدمات شهری از شهرداری، علوم پزشکی، دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در استان اصفهان و از طرف مقابل با حضور نمایندگان کمیته 
بهداشت، اتاق بازرگانی و مقامات وزارت امور خارجه سن پترزبورگ دو ساعته 

انجام شد. 
وی اظهار کرد: بزودی هم گفت و گوی ویدئویی در زمینه بحران کرونا و راهکار 

برای غلبه بر بحران بین شهردار شیان و شهردار اصفهان برگزار می شود. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: شهرداری اصفهان 
وزارت  جمله  از  دارند  مرجعیت  بین المللی  حوزه  در  که  سازمان هایی  سوی  از 
امور خارجه؛ به عنوان یکی از سه شهرداری فعال کشور در زمینه بحران کرونا 

شناسایی شد.
مجمع  سوی  از  کرونا  بحران  در  اصفهان  شهرداری  ویژه  نقش  کرد:  اظهار  وی 
شهرداران آسیایی و در سفر اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه مورد تاکید قرار 
داشته  نقش  کشور  در  دیپلماسی  نوع  این  در  اصفهان  شهرداری  که  گرفت 

است.
 اصفهان، شهریور میزبان نشست آنالین شهرداران عضو اکو 

حجتی ادامه داد: در شهریور میزبان نشستی آنالین به ابتکار شهرداری اصفهان 
و شهرداران عضو اکو )سازمان همکاری اقتصادی( با موضوع کرونا هستیم که 

روند این اقدام در حال انجام است.   
تمایل  ما  کرد:  تصریح  هم  اصفهان  خواهرخواندگی های  توسعه  مورد  در  وی 
داریم از خواهرخواندگی اصفهان بهره برداری مناسب صورت گیرد. اولین ارزش 
خواهرخواندگی اصفهان با هر شهری مبتنی بر روابط فرهنگی است و در کنار آن 

فعال کردن دیگر ظرفیت ها انجام می شود. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به نمونه هایی از 
توسعه روابط بین المللی شهری اصفهان بیان کرد: در آستانه نهایی کردن سند 

چهار ساله در حوزه زیرساختی بین اصفهان و سن پترزبورگ هستیم.
وی افزود: انعقاد قرارداد خواهرخواندگی اصفهان و حیدرآباد هند هم از سوی 
شهرداری به شورای شهر اصفهان پیشنهاد شد که بعد از تصویب در شورای 
حیدرآباد  رفتیم.  پیش  به  تفاهم نامه  این  انعقاد  برای  دیگر  مرحله  یک  شهر، 
برای  و  است  فارسی  خطی  نسخ  از  سرشار  که  است  کتابخانه هایی  دارای 

پژوهشگران ادب و تاریخ می تواند ظرفیت خوبی باشد. 
حجتی با اشاره به این که ما اقدامات قانونی این تفاهم را انجام می دهیم تا در 
صورتی که وضعیت بهداشتی اجازه دهد عقد قرارداد از سوی دو طرف صورت 
می گیرد، گفت: همچنین کراکوف لهستان عضو شبکه شهرهای خالق یونسکو 

است و هر دو شهر اصفهان و کراکوف به خواهرخواندگی فکر می کنند.

همگرایی کنشگران بخش دولتی و خصوصی در بستر خواهرخواندگی  
وی افزود: شهرداری ابتکار اجرای طرحی را به دست گرفته است که بزودی برای 
ح  طر این  می شود؛  اجرا  ساده  راهکار  یک  ارائه  با  خواهرخوانده  شهرهای  تمام 
زمینه  همین  در  کند  همگرا  را  خصوصی  و  دولتی  بخش  کنشگران  است  قرار 
سلسله  قالب  در  و  کردیم  صحبت  بازرگانی  اتاق  و  اصفهان  دانشگاه های  با 
نشست هایی، برای موضوعات هر خواهرخوانده یک نشست برگزار می شود. 

موضوعات اجرایی را روی میز می گذاریم و به پیش می بریم.  
اگر  این که  بر  تاکید  با  اصفهان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
بخواهیم در حوزه بین الملل موفق باشیم به پیمودن چند گام احتیاج داریم که 
یکی از آنها فعال شدن روابط است، اظهار کرد: در اداره بین الملل ارتباط خوب 
و سازنده ای با همه شهرها داریم و با یکی دو نقطه ارتباطات ضعیف است که با 

ابتکارات قرار است، فعال شود.
وی افزود: در عرصه بین الملل از اصحاب رسانه هم برای همفکری و پیشبرد 

مسیر، کمک و مساعدت می خواهیم.  
اکنون  و  داریم  نیاز  ارتباطات  توسعه  به  گردشگری  توسعه  برای  کرد:  بیان  وی 
را  کاستی ها  تا  است  خوبی  فرصت  االن  اما  ندارد  خوبی  وضعیت  گردشگری 
خوانده  خواهر  شهرهای  و  است  شهری  بازاریابی  آنها  از  یکی  که  کنیم  برطرف 

اولین پتانسیل در این زمینه برای ارتقای بازاریابی شهری اصفهان است.  

فضای  داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
اکنون فضا در  بر روابط بین شهرها سایه می اندازد و  دیپلماسی رسمی کشور 
کرد.  کشورهای همسایه استفاده  از فرصت  باید  اما  پرتنش است  این عرصه 

همگرایی می تواند ظرفیت های خوب اما منفصل را همگرا کند. 
به  نباید  افزود:  اصفهان  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
برگزاری  با  اساس  همین  بر  و  داشت  اقتصادی  نگاه  فقط  خواهرخوانده ها 

نشست های ویژه هر خواهرخوانده، فراتر از تفاهم نامه ها حرکت می کنیم.  
 فعال شدن گردشگری آنالین از طریق شهرداری  

وی افزود: اگر در حوزه گردشگری در وضعیت بدی به سر می بریم در حوزه بین 
کرونا و تحریم غلبه  تا زمانی که علیه  باید  الملل در وضعیت خوبی هستیم و 
کردیم، از این فرصت ها بهره ببریم.  حجتی در مورد گردشگری آنالین هم اظهار 
به  بعدها  که  است  نقاطی  روی  گذاری  سرمایه  برای  خوبی  زمان  اکنون،  کرد: 
بهره برداری برسد. هرچند گردشگری آنالین قبل از کرونا هم مورد توجه بوده و 
شهرداری از طریق مرکز خالقیت اقدام به برگزاری تور مجازی برای محور رودخانه 
زاینده رود و از طریق اداره گردشگری سازمان فرهنگی اقدام به ایجاد لینک های 

گردشگری آنالین برای ایام قرنطینه کرده است. 
وی گفت: در ارتباطات بین الملل شهرداری هم سامانه ای در حال پیشبرد است 

که نیازهای اطالعاتی را پاسخ دهد و سازمان فرهنگی - تفریحی هم از حامیان 
این کار است چراکه این سامانه مورد نیاز گردشگری اصفهان بود.

جدید  ح  طر در  خواهرخوانده ها  از  مشترک  فهم  به  باید  این که  به  اشاره  با  وی 
برسیم و یک به یک نیازها و خواسته ها و در کنارش اقدامات را با قدم های بزرگ 
از  و  نیستیم  بزرگ  آرزوهای  دنبال  پروژه  این  در  گفت:  کنیم،  تعریف  کوچک  و 
اصحاب رسانه می خواهم در جلسات همراه ما باشند تا به یک برنامه اجرایی 
کرد: برخی خواهرخوانده هایی داریم که شهردار متولی  برسیم.  حجتی تصریح 
کل شهر است اما در اصفهان مدیریت واحد شهری نداریم و به صورت منفصل 
اقدام می شود. وی با اشاره به این که اگر هر بخش فقط بر اساس دیدگاه خود به 
موضوع فکر کند، همه جانبه نیست و دید جامعی ایجاد نمی شود، گفت: مثال 
ارتباطات داشته باشند که مورد  ممکن است تجار خواسته ای نسبت به این 
نیاز یا خواسته دانشگاه یا شهرداری نباشد. از همین حیث در حوزه بین الملل 
ح برگزاری 13 جلسه با 13 خواهرخوانده با همراهی  همگرایی ایجاد می کنیم و طر

استانداری، اتاق بازرگانی و شبکه دانشگاه های اصفهان پیش می رود. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: با این اقدام فهم 
مشترک بین همه کنشگران بین الملل ایجاد می شود. ما درصدد هستیم بزرگ 
فکر کنیم اما آرام آرام قدم برداریم.   وی در پاسخ به سوالی در مورد برند شهری 
اصفهان افزود: برندینگ، مرتبط با حوزه بین الملل شهرداری نیست و در بخش 

بازاریابی شهری بررسی می شود هرچند ما قطعا به دنبال همگرایی هستیم تا 
این موضوع هم حل شود؛ در زمینه برندسازی و بازاریابی شهری شهرداری ها 
در دنیا متولی محسوب می شوند و شهرداری اصفهان در این زمینه حاضر به 

تعامل است. 
شهرهای  در  اصفهان  فرهنگی  هفته های  برگزاری  ایده  مورد  در  حجتی 
ح شد، اظهار  خواهرخوانده به صورت مجازی که از سوی یکی از خبرنگاران مطر
کرد: در هفته فرهنگی اصفهان به این ایده در فضای داخل کشور فکر کردیم؛ 
ح را اجرا می کنیم ولی برای  در کنار طرحی که برای خواهرخوانده ها داریم، این طر

اجرای آن به همراهی همه کنشگران فرهنگی اصفهان نیاز داریم. 
 راه اندازی وب اپ در حوزه ارتباطات بین المللی شهرها در شهرداری اصفهان
وی بیان کرد: تهیه یک وب اپ در حوزه بین الملل در دستور اداره کل ارتباطات 
پیش  محتوایی  و  فنی  فاز  در  همزمان  پروژه  این  برای  است.  بوده  شهرداری 
می رویم چراکه معماری فنی باید بر اساس محتوا شکل گیرد و هم اکنون تایید 
شهردار اصفهان، کمیسیون اقتصادی شورای شهر و همراهی سازمان فرهنگی 

- تفریحی شهرداری هم گرفته شده است.  
وی در مورد فعال شدن ارتباطات با خواهرخوانده هایی نظیر داکار که اصفهان 
ارتباط چندانی طی سال های اخیر با آنها نداشته است، گفت: در این رابطه مدتی 
قبل با سفیر ایران در سنگال برای فعال شدن ارتباطات نامه نگاری داشتیم. 
سال های قبل برای انجام همکاری هایی در حوزه پسماند در داکار مذاکره شده 
بود و در این مورد دوباره گفت و گو کردیم؛ همچنین درباره نصب تندیس یکی 
آنالین  وگوی  گفت  برقراری  به  حجتی  شد.  مذاکره  داکار  در  اصفهانی  بزرگان  از 
مشترک بین فرایبورگ و اصفهان در مورد کرونا اشاره و اظهار کرد: این ایده ها 
و ذهنیت ها که اکنون شکل می گیرد، در پساکرونا به کمک نیروهای متخصص 
اصفهان خواهد آمد. وی گفت: حوزه بین الملل شهرداری اصفهان تشنه افراد 
متخصص و خالق است.   مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
گفت: در زمینه مطالعات بین الملل نیازهایی داریم هرچه در شهر فعاالن این 

عرصه حضور داشته باشند، می توان اقدامات بهتر و بیشتری را پیش ببرد.
و  نشست ها  همه  برگزاری  برای  خبرنگاران  از  یکی  درخواست  مورد  در  وی 
برنامه های شهرداری به صورت آنالین افزود: تمام برنامه های حضوری اصفهان 
یا لغو شده یا به صورت آنالین برگزار می شود و تنها برنامه ای که برگزار می شود 
به  را  برنامه  این  هفته  این  از  افزود:  حجتی  است.  افتتاح«  یک  یکشنبه،  »هر 
صورت آنالین روی بستر اینستاگرام پخش کردیم و خبرنگاران می توانند از این 

بستر استفاده کنند.  
 پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای یادگیرنده  یونسکو

گفت:  یونسکو  یادگیرنده  شهرهای  شبکه  به  اصفهان  پیوستن  مورد  در  وی 
پرونده اصفهان در این زمینه در حال تکمیل است و دانشگاه ها در این مورد 
شورای  پژوهش های  مرکز  مورد،  این  در  همچنین  می کنند.  ایفا  مهمی  نقش 
شهر و دانشگاه صنعتی درخواست داشتند که در مرحله نهایی این کار هستم. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان به دریافت نشان رسمی 
اصفهان  کرد:  اظهار  و  اشاره  نیز  رو  پیش  هفته های  در  کودک  دوستدار  شهر 
اولین شهر پایلوت در این راستا بود و تعدادی شهر انتخاب شدند اما اصفهان 

توانست به مرحله دریافت نشان شهر دوستدار کودک برسد. 
 ظرفیت باشگاه های ذوب آهن و سپاهان برای دیپلماسی ورزشی شهرها

اجالس  سالن  از  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسوی،  بازدید  به  وی 
ح افتتاح می شود،  سران اشاره کرد و گفت: با توجه به این که در سال 99 این طر
از وزارت امور خارجه درخواست کردیم در انتخاب بهره بردار مناسب پروژه که 
ح ملحق  آینده به طر تجربه مشابه دارد به ما کمک کند چراکه باید در ماه های 
خواهر  حضور  با  ورزشی  دیپلماسی  ظرفیت  کردن  فعال  مورد  در  وی  شود. 
خوانده ها اظهار کرد: ظرفیت خوبی که دو باشگاه ورزشی ذوب آهن و سپاهان 
فعال  هم  را  ورزشی  دیپلماسی  می تواند  دارند،  اصفهان  خواهرخوانده های  و 
همکاری های  برای  فضایی  می کنیم  امضا  پترزبورگ  سن  با  که  سندی  در  کند، 
و  بیایند  میدان  این  به  باید  باشگاه ها  چه  دولتی ها  چه  و  شده  دیده  ورزشی 
پیشنهاددهنده باشند.  مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
گفت: هر کسی از ظن خود می تواند یار شهرداری شود. در معرفی اصفهان دچار 
برای فرهنگ  اما  تاریخ اصفهان می رویم  اشکال هستیم چراکه همیشه سراغ 
دوستان، عناصری مانند مکتب اصفهان هم مهم است؛ از این حیث در طراحی 
گسترده ببینیم و  را  ابعاد  این  کردیم  با 13 خواهرخوانده سعی  پروژه نشست 

سراغ میراث ناملموس هم برویم. 



برای اولین بار در سال جهش تولید؛
حضور ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان در بورس کاال

از  شرکت  فروش  و  بازاریابی  معاون  کرمی،  بهزاد 
آهن اصفهان در بورس  حضور ریل تولیدی ذوب 
کاال خبر داد و گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان 
تنها تولید  کننده ریل کشور 25 تیر برای اولین بار 

عرضه  کاال  بورس  در  را  محصول  این  داوطلبانه  و 
کرد.

صنعتی  عظیم  مجتمع  این  جم  جام  گزارش  به 
ریل  انواع  تولید  به  قادر  خود   650 نورد  کارگاه  در 

مترو  ریل  و  معدن  ریل  فرعی،  پرسرعت،  خطوط 
آباد- بستان  محور  در  شرکت  این  ریل   . است 

میانه و زاهدان - چابهار نصب شده است.
با توجه به سیاست های دولت نیاز کشور به ریل 

برای توسعه خطوط ریلی بین 90 تا 100 هزار تن  در 
تولید  برای  آهن  ذوب  و  می شود  پیش بینی  سال 
مشتری  سفارش  به  توجه  با  ریل  تن  هزار   120

برنامه ریزی کرده است.
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مجلس در تنظیــم بازار با دســتگاه های 
اجرایی تعارف ندارد؛

برای  صمت  مسئوالن  احضار 
پاسخگویی به التهابات بازار فوالد 

گفت:  مجلس  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
وضعیت فعلی به هیچ وجه برای مجلس پذیرفته 
نیست و اگر التهابات کنترل نشود مجلس از همه 

ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
به گزارش جام  جم حجت اهلل فیروزی گفت: بخش 
منافع  دنبال  به  همیشه  خصولتی  و  خصوصی 
حداکثری است اما این وظیفه وزارت صمت است 
که از مصرف کننده نهایی حمایت کند. وی افزود: 
در شرایطی مواد اولیه و کل زنجیره فوالد در کشور 
بومی است دلیلی ندارد که به اندازه التهابات بازار 
از  موارد  برخی  در  حتی  و  شود  گران  قیمت ها  ارز 

قیمت های جهانی هم فراتر رود.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از تشکیل 
بازار فوالد خبر  التهابات  بررسی  برای  جلسه ویژه 
بازار  کمیسیون،  رئیسه  هیات  در  گفت:   و  داد 
کمیسیون  به  صمت  وزارت  مسئوالن  و  بررسی 
صنایع فرا خوانده خواهند شد. دبیر کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس هم گفت: در حوزه فوالد 
باید از تصمیمات مبتنی بر آزمون و خطا پرهیز کرد، 
بزودی با حضور همه ذی نفعان بازار در کمیسیون 
خواهد  بررسی  بازار  التهابات  کاهش  راه حل های 

شد. 
قطب آبادی با بیان این که کوتاهی وزارت صمت در 
نظارت بر بازار پذیرفته نیست؛ افزود: جلسه ای با 
معاون صنایع معدنی در مورد فوالد داشتیم اما 
قرار شد این جلسه در سطح کالن تر تشکیل و 
تنظیم  مورد  در  مجلس  شود.  بررسی  مشکالت 

بازار هیچ تعارفی با دستگاه های اجرایی ندارد.

آشنایی با شهر ایرانی در مجموعه 
پادکست های»جهان واره«

مجموعه  تولید  با  علی قلی  آقا  گرمابه  موزه 
پادکست هایی درباره عناصر محله در شهرسازی 
آشنا  ایرانی  شهر  با  را  عالقه مندان  ایران،  قدیم 

می کند.
مدیر موزه گرمابه علی قلی  آقا وابسته به سازمان 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
این که  به  توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
محله  عناصر  به  پادکست ها  مجموعه  این 
را  آن  نام  می پردازد،  ایران  قدیم  شهرسازی  در 

»جهانواره« انتخاب کرده ایم.
رضا منجمی افزود: این مجموعه پادکست ها به 
عناصر گوناگونی پرداخته که شماره اول یا همان 

جهان اول آن درباره گرمابه، 15 تیر منتشر شد.
وی با بیان این که قرار است در شماره های بعدی 
عناصر  به  جهان واره  پادکست های  مجموعه 
بپردازد،  قدیم  شهرسازی  در  محالت  از  دیگری 
محله،  زورخانه،  شامل  عناصر  این  داد:  ادامه 
که  بود  خواهد  و...  چارسو  سقاخانه،  کاروانسرا، 
مرداد  یکم  زورخانه،  موضوع  با  آن  دوم  شماره 
آقا  علیقلی  گرمابه  موزه  مدیر  می شود.  منتشر 
گویندگان  و  نویسندگان  از  استفاده  به  اشاره  با 
حرفه ای در تولید این پادکست ها اظهار داشت: 
مخاطب پادکست های جهان واره افراد عالقه مند 
 در این 

ً
به این موضوعات هستند که شاید لزوما

حوزه متخصص هم نباشند که بر همین اساس 
متن پادکست ها تنظیم شده است.

جهان واره ها  این  متن  کرد:  تصریح  منجمی 
و  آماده  گوناگون  حوزه های  متخصصان  توسط 
یک بار  هفته  دو  هر  که  شده  ضبط  استودیو  در 
در دو اپلیکیشن »شنوتو« و »Castbox« منتشر 
می شود. وی درباره این که آیا قرار است تنها شهر 
اصفهان موضوع این پادکست ها باشد یا به سایر 
شهرهای ایران نیز پرداخته خواهد شد، بیان کرد: 
و  باشیم  اصفهان  شهر  به  محدود  نیست  قرار 
توصیف  را  ایرانی  شهر  پادکست ها  این  واقع  در 
می کند و به همین دلیل نیز نام جهان واره گرفته 
تأکید  ایران  یا حتی  بر شهر اصفهان   

ً
چون صرفا

ندارد. در واقع ممکن است عناصری که توصیف 
 ، شیراز تبریز،  مانند  شهرهایی  شامل  می کند 
از  کاشان، اصفهان، در نهایت ایران و حتی فراتر 
اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان  باشد.  ایران 
گرمابه  موزه  فعالیت  های  با  آشنایی  و  بیشتر 
علیقلی آقا وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان می توانند به سایت 

aligholiagha.ir  مراجعه کنند.

اقتصادی
اجتماعی

و  بزرگ فوالدی  برگزاری جلسات متعدد میان شرکت های  از  پس 
تا  آهن  از سنگ  زنجیره فوالد  برای تعیین قیمت  بارها  که  معدنی 
حاصل  ای  نتیجه  هیچ  نهایت  در  اما  آمدند  گرد  هم  دور  شمش 
صنایع  و  معادن  امور  معاونت  تیر   29 که  است  قرار  گویی  نشد، 
آهن  و  گندله  کنسانتره،  قیمتی  ضرایب  صمت  وزارت  معدنی 

کند. را اعالم  اسفنجی 
بخش  اصرار  از  بعد  که  اینجاست  نکته  اکنون  جام جم،  گزارش  به 
اسفنجی  آهن  و  گندله  و  کنسانتره  قیمت های  افزایش  بر  معدن 
ضرایب  تغییر  که  فوالدی ها  تاکید  مقابل  در  و  فعلی  شرایط  در 
افزایش  به  منجر  و  کرد  خواهد  متشنج  را  بازار  آن  افزایش  و 
معدنی  معاونت  می شود؛  نهایی  محصول  برای  باال  بسیار  قیمت 
اعالم  را  ضرایب  و  کرده  تصمیم گیری  است  قرار  رویکردی  چه  با 
طرفین  کارشناسی  محاسبات  و  گزارش ها  از  اندازه  چه  تا  کند. 
گرفته شدن ذره بین مجلس  از سوی دیگر  کرد؟  استفاده خواهد 
فوالد  بازار  شدن  ملتهب  از  که  موضوع  این  روی  اسالمی  شورای 
معاونت  بویژه  صمت  وزارت  برای  را  کار  می گیرد،  سرچشمه 

کرد. خواهد  سخت تر  معدنی 

در اینجا می توان به بخشی از صحبت های معاونت معدنی وزارت 
یافته  حضور  خبری  ویژه  وگوی  گفت  در  پیش  چندی  که  صمت 
سال  بود  گفته  برنامه  این  در  اسماعیلی  داریوش  کرد.  اشاره  بود 
که  شده  تولید  کشور  در  سنگ  تن  میلیون   90 حدود  گذشته 
اما  6 ماه اول سال صادر شده است،  آن در  6 میلیون تن  حدود 
آهن  سنگ  صادرات  صادراتی،  عوارض  وضع  با   98 سال  ادامه  در 
ارز  قیمت  افزایش  از  بعد  اما  نمی شد؛  انجام  و  نداشت  صرفه ای 
به  مقرون  صادرات  25درصدی،  عوارض  وجود  با  حتی  کشور  در 

صرفه شد و شاهد صادرات سنگ آهن از کشور بودیم.
هر  که  کشور  در  ارز  قیمت  افزایش  با  که  اینجاست  نکته  اکنون 
در  و  ندارد  وجود  آن  برای  ثباتی  و  بوده  گرفتن  اوج  حال  در  لحظه 
نیز  کشور  در  گندله  و  کنسانتره  قیمت  باالرفتن  شاهد  آن  کنار 
افزایش  فوالد  زنجیره  برای  قیمتی  ضرایب  که  صورتی  در  هستیم، 
فوالدسازان  که  کرد  حاصل  اطمینان  می توان  چطور  کند،  پیدا 
ایرانی بتوانند نیاز خود را از شرکت های تولیدکننده داخلی تامین 

؟ کنند
از طرفی اکنون یکی از بخش هایی که از افزایش قیمت مواد اولیه 

آنها نیز اکنون به  فوالدسازان سود می برد، دالالن هستند، چراکه 
کنسانتره،  برای  بویژه  قیمتی  ضرایب  شدن  مشخص  عدم  دلیل 
نتایج  اعالم  منتظر  و  کرده  خودداری  محصول  این  فروش  از 
نرخی  با  را  خود  کاالی  قیمت؛  افزایش  امید  به  شاید  تا  هستند 
فوالدی  شرکت های  این  مقابل  در  و  برسانند  فروش  به  باالتر 
بزرگ هستند که با کمبود مواد اولیه روبه رو شده و باید راه چاره 
خ تولیدشان  ای برای تامین نیاز اولیه خود پیدا کنند تا حرکت چر

نشود. کند 
اکنون بعد از گذشت 5 ماه از گفت و شنودهای طرفین فوالدی و 
از سوی  آهنی در حضور معاونت معدنی و اولتیماتومی که  سنگ 
ضرایب  روی  قیمتی  توافق  به  رسیدن  برای  مسئول  مقام  این 
شده  داده  اسفنجی(  آهن  و  گندله  )کنسانتره،  فوالد  زنجیره 
است، این دو بخش سکوت کرده و از آخرین جلسه مشترک آنها 
جلسه  شد،  برگزار  بسیار  حواشی  با  گذشته  هفته  چهارشنبه  که 
تا تصمیم  اند و منتظرند  توافق نداشته  به  برای رسیدن  مشترکی 

از سوی معاونت معدنی کشور اعالم گردد. نهایی 
قیمت  نیز  سرمایه  بازار  در  تحلیلگران  و  کارشناسان  گفته  به 
اثرگذاری  شرکت ها  این  سوددهی  میزان  بر  که  فوالد  نهایی 
مستقیم دارد، می تواند بازار سرمایه ایران را که امروزه مورد توجه 
ملزم  را  بزرگ  بخش های  و  ارگان ها  تمامی  و  بوده  نیز  دولت  ویژه 

به ارائه سهم در بورس کرده، تحت تاثیر قرار دهد. چ
آهن  حال این تاثیر می تواند با افزایش قیمت کنسانتره، گندله و 
نقطه  در  یا  شود  بورس  در  ریزش  باعث  و  باشد  منفی  اسفنجی 
مقابل با ثبات ماندن این ضرایب و شاید اندکی کاهش آن، منجر 
محصوالت  قیمت  و  شده  کشور  بازار  در  قیمتی  شرایط  بهبود  به 

فوالدی موجود در کشور را کاهش دهد. 
به  حدودی  تا  می تواند  که  است  راهکارهایی  از  یکی  تنها  این 
که  رکودی  و  کشور  در  ساز  و  ساخت  صنعت  شرایط  شدن  بهتر 
دید  و  ماند  منتظر  باید  نهایت  کند.در  کمک  شده  حاکم  آن  بر 
خواهد  کجا  به  نهایت  در  فوالد،  زنجیره  قیمت گذاری  داستان  که 
شد.  خواهد  تر  سنگین  بخش  کدام  نفع  به  ترازو  کفه  و  رسید 
به  منجر  دولت  تصمیم  چگونه  که  بگوییم  باشد  بهتر  شاید  یا 

تعامل دو طرف شده و رضایت هر دو بخش را جلب می کند؟

به بهانه اعالم ضرایب قیمتی زنجیره فوالد از سوی معاونت معدنی؛ 

خ تولید فوالد را کند می کند افزایش قیمت ها، حرکت چر

طی نشستی با حضور مدیر روابط عمومی ذوب 
فکری  پرورش  کانون  کل  مدیر  و  اصفهان  آهن 
 28 شنبه  اصفهان  استان  نوجوانان  و  کودکان 
تیر سال جاری  تفاهم نامه همکاری بین این دو 

سازمان امضا شد.  
از  هدف  امیری  علیرضا  جام جم  گزارش  به   
توسعه  برای  بستری  ایجاد  را  تفاهم  این 
و  کودکان  برای  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های 
کنونی  شرایط  در  افزود:  و  کرد  عنوان  نوجوانان 
ویروس  انتشار  از  ناشی  آسیب های  که  جامعه 
وجود  به  را  چالش هایی  خانواده ها  در  کرونا 
نیازهای  از  قسمتی  می تواند  فضا  این  آورده، 

خانواده ها  را پاسخگو باشد .
در  اصفهان  آهن  ذوب  عمومی  روابط  مدیر 
مربیان  و  مجرب  کادر  از  قدردانی  ضمن  ادامه 
توانمند کانون خاطرنشان کرد: آموزش دادن  و  
تالشگران  برای  نوجوانان  و  کودکان  با  کارکردن 

را  راه  چون   است  باقی صالحات  عرصه  این  در 
عظیم  سرمایه های  این  اجتماعی  حضور  برای 
گرفتار  از  را  عزیزان  این  و  نموده  هموار  کشور 
جامعه  ناهنجاری های  و  مشکالت  در  شدن 

فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  می دارد.  مصون 
مثبت  با  اصفهان  استان  نوجوانان  و  کودکان 
ذوب  همکاری   تفاهم  نمودن   ارزیابی  موثر  و 
آهن اصفهان و کانون پرورش فکری کودکان و 

استفاده  کرد:  عنوان  اصفهان  استان  نوجوانان 
از ظرفیت ها و امکانات کانون جهت غنی سازی 
شکوفایی  و  شناسایی  و   فراغت  اوقات 
کودکان  ادبی  و  استعداد، خالقیت، ذوق هنری 
اصفهان  آهن  ذوب  بزرگ  خانواده  نوجوانان  و 

مهیاست.
را  نوجوانان  و  کودکان  قلمکاریان،  محمد  سید 
اذعان  و  خواند  بالقوه  استعداد های  از  سرشار 
داشت: فضای سالم و  امکانات کانون برای به 
کارگیری  به  استعدادها  این  رساندن  فعلیت 
در  عزیزان  این  بخشی  جهت  تا   است   شده 
ایرانی-  هنجارهای  و  ارزش ها  تحقق  مسیر 

اسالمی و تقویت روحیه انقالبی میسر گردد.
از   متشکل  تفاهم نامه   این  ست   ذکر  شایان 
استفاده  جهت  سال  یک  مدت  به  و  ماده   6
امضا  به  اصفهان  آهن  ذوب  بزرگ  خانواده 

رسید.

تفاهم نامه کانون پرورش فکری و ذوب آهن اصفهان منعقد  شد
با هدف توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری؛

عنوان  به  چابهار   - زاهدان  آهن  راه  راهبردی  محور  ریل گذاری  آغاز 
و  راه  وزیر  اسالمی  محمد  حضور  با  کشور  ریلی  مسیر  طوالنی ترین 
عنوان  به  االنبیا)ص(  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  و  شهرسازی 
آغاز شد. هدف از اجرای این مسیر ریلی اتصال چابهار به  ح  مجری طر
عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی است که در نتیجه آن 
کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آب های آزاد اقیانوسی متصل 

می شود. 
به گزارش جام جم وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم گفت: یکی 
از افتخارات کشور بومی سازی و تولید ریل توسط ذوب آهن اصفهان 
از  راه و شهرسازی استفاده حداکثری  است و تمام تالش ما در وزارت 

ظرفیت ساخت داخل است. 
وی افزود: 92 هزار تن ریل مورد نیاز این پروژه تماما" توسط ذوب آهن 

اصفهان تولید می شود .

ذوب آهن اصفهان دغدغه های تامین ریل مورد نیاز کشور را بر طرف 
کرد

خیرا... خادمی نیز در این آیین از تامین ریل این مسیر از شرکت ذوب 
آهن اصفهان برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: تولید ریل 
خصوص  در  ها  دغدغه  شدت  به  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  توسط 

تامین این محصول در کشور را برطرف کرد. 

مسیر  این  ساخت  منظور  به  افزود:  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون 
ریلی 92 هزار تن ریل استاندارد مورد نیاز است که با تفاهم سه جانبه 
قرارگاه  تحویل  و  تولید  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  توسط  است  قرار 
از  مسیر  این  کل  طول  در  داد:  توضیح  وی،  گردد.  خاتم  االنبیا)ص( 
تولیدات داخل و ریل ملی تولید شده توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان 
استفاده می کنیم که این اقدام هم در جهت اشتغالزایی و هم در جهت 
توسعه  و  ساخت  شرکت  عامل  است.مدیر  داخل  تولید  از  حمایت 
زیر بنا های حمل و نقل کشور افزود: از دیگر اهداف برای اجرای پروژه 
راه آهن زاهدان- چابهار، تکمیل بخشی از کریدور شمال به جنوب است 

و این منطقه در توسعه شبکه ریلی کشور نقش زیادی خواهد داشت.
مورد  که  شرق  محور  و  مکران  سواحل  اقتصادی  توسعه  همچنین   
تاکید نظام و مقام معظم رهبری است، با اجرای این پروژه تا حد زیادی 
راه آهن  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  می شود.معاون  محقق 
بحث  در  کرد:  اظهار  می شود،  محسوب  ابرپروژه  یک  چابهار  زاهدان- 
روسازی مسیر، بیش از ۷00 کیلومتر ریل گذاری باید انجام شود و این 
میزان ریل گذاری به 92 هزار تن ریل UIC 60 نیاز دارد که این ریل ها برای 

مسیر های پرسرعت استفاده می شوند.
بیان  با  نقل  و  حمل  زیربنا های  توسعه  و  ساخت  شرکت  مدیرعامل 
در  مطلوبی  روند  با  مسیر  در  ساختمانی  و  زیرسازی  عملیات  این که 
حال انجام است، ادامه داد: با اقداماتی که در سال گذشته انجام شده، 

امسال شاهد روند مطلوب احداث این پروژه هستیم.فرمانده قرارگاه 
راه آهن  اجرایی  عملیات  که  این  بیان  با  نیز  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی 
ـ زاهدان با پشتیبانی ذوب آهن اصفهان و تولید ریل مورد نیاز  چابهار
این پروژه سرعت می گیرد، گفت:  روزانه یک کیلومتر ریل گذاری می شود. 
سعید محمد با تقدیر از ذوب آهن اصفهان که ریل مورد نیاز را در اختیار 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص( قرارداده اظهار داشت: وعده داده شده بود که 
عملیات اجرایی راه آهن چابهار ـ زاهدان سرعت بگیرد. خوشبختانه با 
حمایت های وزارت راه و شهرسازی، استاندار و مسئوالن استان موفق 
به  زاهدان  از  همچنین   و  دهیم  سرعت  را  زیرسازی  بخش  که  شدیم 

سمت خاش عملیات ریل گذاری با استفاده از ریل ملی آغاز می شود.

در آیین آغاز ریل گذاری راه آهن زاهدان – چابهار تاکید شد؛

 ذوب آهن اصفهان، پشتیبان توسعه زیر ساخت های کشور 

در 3 ماهه نخست سال جاری؛
گرم  ورق  درصد   95 تولید 

کشور در فوالد مبارکه
تولید  میزان  جاری،  سال  نخست  سه ماهه  در 
ورق گرم کشور به رقم یک میلیون و 813 هزار و 
1۷0 تن رسید که از این رقم سهم فوالد مبارکه 

به بیش از 95 درصد افزایش یافته است.
سال  نخست  سه ماهه  در  جام جم   گزارش  به 
یک  مبارکه  فوالد  گرم  ورق  تولید  میزان  جاری 
میلیون و 355 هزار تن بوده و در فوالد سبا نیز 
تولید این محصول با   9.1 درصد رشد نسبت 
تن   هزار   3۷1 به  قبل  سال  مشابه  مدت  به 

افزایش یافته است.
بنابر اعالم سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( میزان تولید ورق 
سرد در دوره سه ماهه نخست سال 99 به 39۷ 
هزار   و   894 تن رسید. همچنین ورق عریض 
امسال  بهار  فصل  در  اکسین  فوالد  تولیدی 
برابر با 230 هزار   و   ۷8۷ تن ثبت شد که صرفا 

توسط این واحد تولید می شود.
 تولید   9.9 میلیون تن مقاطع تخت

آمار عملکرد فوالدسازان در سال گذشته حاکی 
از تولید 9 میلیون و 960 هزار تن مقاطع تخت 
است   ) پوشش دار و  سرد  گرم،  )ورق  فوالدی 
  5 رشد   9۷ سال  عملکرد  با  مقایسه  در  که 
درصدی داشته است. فوالدسازان در سال 9۷ 
در بخش مقاطع تخت فوالدی 9 میلیون و 459 

هزار تن تولید داشتند.
 کل تولید ورق گرم، 8.2 میلیون تن

کل  ایران،  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  آمار 
تولید ورق گرم در سال 98 را 8 میلیون و 232 
نسبت  درصدی   4 رشد  که  کرده  ثبت  تن  هزار 
به رقم ۷ میلیون و 943 هزار تن عملکرد سال 
آمار تولید ورق  9۷ داشته است. ضمن این که 
 628 و  میلیون   2 رقم  به   98 سال  در  نیز  سرد 
سال  عملکرد  با  مقایسه  در  و  رسید  تن  هزار 
9۷ با رقم 2 میلیون و 538 هزار تن، افزایش 4 

درصدی دارد.
 صادرات مقاطع تخت فوالدی

صادرات مقاطع تخت فوالدی در سال گذشته 
805 هزار تن بود و نسبت به رقم 8۷۷ هزار تن 
داشت.  درصدی   8 کاهش   9۷ سال  عملکرد 
میزان ورق گرم صادراتی در سال 98 برابر با 536 
هزار تن بود که افت 19 درصدی در مقایسه با 
صادرات سال 9۷ با رقم 662 هزار تن ثبت کرد. 
همچنین مجموع ورق سرد صادراتی نیز سال 
 43 رقم  به  نسبت  و  بود  تن  هزار   120 گذشته 
هزار تنی در سال 9۷ رشد 1۷9 درصدی داشت.

برگزار  زمانی«  »اکبر  استاد  حضور  با 
می شود؛

بنایی«  »خط  آموزشی  کارگاه   
در موزه علیقلی آقا

حضور  با  بنایی«  »خط  آموزشی  فشرده  کارگاه 
آقا  علیقلی  گرمابه  موزه  در  زمانی  اکبر  استاد 

برگزار می شود.
با  گفتگو  در  آقا  علیقلی  گرمابه  موزه  مدیر 
جام جم با اعالم این مطلب گفت: خط بنایی و 
خطوط اسالمی بخشی از فرهنگ معماری قدیم 
ما بوده که در تزیینات از آن استفاده می شده و 

امروزه به فراموشی سپرده شده است.
رضا منجمی اظهار داشت: اکنون خوانش این 
طرفدار  مختلف  مکان های  در  هنر  و  تکنیک 
پیدا کرده است. به همین منظور کارگاه فشرده 
آموزشی »خط بنایی« با حضور استاد اکبر زمانی 
به  وابسته  آقا  علیقلی  گرمابه  موزه  سوی  از 
شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 

اصفهان برنامه ریزی شده است.
وی افزود: این کارگاه به مدت دو روز برنامه ریزی 
شده که دوم مرداد از ساعت 14 تا 18 همراه با 
آشنایی شرکت کننده ها با این خط و تمرین در 
خیابان  در  واقع  آقا  علیقلی  گرمابه  موزه  محل 
مسجد سید، خیابان بیدآبادی و سوم مرداد با 
بازدید از دو مکان تاریخی از  ساعت 8:30 تا 12 

برگزار می شود.
در  شرکت  برای  مندان  عالقه  کرد:  تصریح  وی 
این کارگاه تا روز سه شنبه 31 تیر فرصت دارند 
evnd.co/crQqh ثبت نام  با مراجعه به سایت 
حاصل  تماس   333۷5۷۷۷ شماره  با  یا  کرده 

کنند.

خبر



سالمت  بیمه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  کل  مدیر 
گرفتن  صحیح  ارتباط  برای  کشور  سالمت  بیمه  توانایی  گفت:  ایران 
با مخاطب و دوری از تشویش از طریق رزمایش آفندی اطالع رسانی 

می شود.
به گزارش جام جم؛ محمد هاشمی در نشست خبری مانور سایبری 
تحقق  این که  بر  تاکید  با  شد  برگزار  اصفهان  در  که  سالمت   بیمه 
است،  سازمان  این  اصلی  رویکردهای  از  یکی  الکترونیک  سازمان 
برای  خود  تبلیعاتی  ابزارهای  کوچک ترین  و  ریزترین  از  باید  ما  گفت: 
صورت  به  را  ح  طر این  ما  منظور  همین  به  کنیم  استفاده  مهم  این 
انتظار  هم  رسانه  اصحاب  از  و  کردیم  اجرایی  اصفهان  در  پایلوت 

داریم از تمام توان خود استفاده کنند.
دارند  را  آنها  دغدغه  مسئوالن  بدانند  باید  مردم  است  معتقد  وی 
که  است  همین  نیز  سالمت  بیمه  سایبری  رزمایش  هدف  و 
سازی  خنثی  برای  آفند  بهترین  عنوان  به  سالمت  بیمه  توانایی های 
داده  نشان  مخاطب  با  گرفتن  صحیح  ارتباط  و  تشویش  از  دوری  و 
شود که رسانه ها به عنوان حلقه واسط می توانند عالوه بر ایجاد این 

گاه، منطقی و مطالبه گر بار بیاورند.  ارتباط، مردم را آ
سالمت  بیمه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  کل  مدیر 
ایران می گوید: همدلی و همراهی تمام ارکان حوزه سالمت در تحقق 
شدن  اجرایی  که   است،چنان  مهم  بسیار  سالمت  بیمه  اهداف 
راهنماهای بالینی، رفع همپوشانی بیمه ای، اصالحات انجام شده در 
ح بیمه رایگان، ارزیابی وسع و...از مهم ترین اقداماتی است که با  طر
انباشته  زیان  با  سالمت  بیمه  سازمان  نه  گر  و  شده  انجام  همدلی 

بسیاری مواجه می شد.
است  شده  موجب  گرفته  صورت  اقدامات  تمام  می افزاید:  هاشمی 
و  گرفته  قرار  مطلوبی  وضعیت  در  قرارداد  طرف  درمانی  مراکز  که 
آن ایجاد نکنند و  برنامه عملیاتی  متغیرات هیچ تصرفی در ماهیت 
اجرایی  دستگاه های  سایر  به  نسبت  ایران  سالمت  بیمه  سازمان 

کشور بی نظیر باشد.  
کشور  200 هزار نسخه در سطح  تنها  گذشته  اعالم می کند: سال  وی 
شده  انجام  اقدامات  با  اما  بود  شده  صادر  الکترونیکی  صورت  به 
الکترونیک  صورت  به  کشور  سطح  در  مطب  هزار   11 حدود  اکنون  
بزرگی  موفقیت  موضوع  این  تحقق  که  می کنند  تجویز  نسخه 

محسوب می شود.
ح نسخه نویسی الکترونیکی در اصفهان  اجرای طر

بیمه  سایبری  رزمایش  خبری  نشست  ادامه  در  بانک  حسین 
و  اهمیت  و  جامعه  کنونی  شرایط  به  توجه  با  گفت:   ایران  سالمت 
ح  طر اجرای  بزودی  الکترونیکی  نویسی  نسخه  از  استفاده  ضرورت 
استان  در  غیرحضوری  خدمات  ارائه  و  الکترونیکی  نسخه نویسی 

اجرایی می شود.
الکترونیکی  نویسی  نسخه  اجرای  تجربه  به  توجه  با  می افزاید:  وی 
در برخی شهرستان های استان و کشور در سال گذشته و  با وجود 
و  الکترونیک  نویسی  نسخه  برنامه  از  استفاده  سهولت  و  سادگی 
تشخیصی  موسسات  با  همکاری  در  رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به 
مرحله   دو  در  نویسی  نسخه  اجرای  فرایند  قرارداد،  طرف  درمانی 

باموسسات طرف قرارداد در استان اجرایی می شود.
شده  آغاز   99 سال  ابتدای  از  که  نخست  مرحله  در  می گوید:  بانک 
بیمه ای  وضعیت  نظر  از  شده  بیمه  سنجی  استحقاق  صرفا  است، 
و تاریخ اعتبار دفترچه بوده به نوعی که پزشک با وارد کردن کد ملی 
طرف  موسسات  اطالع  به  آن  آدرس  که  سامانه ای  در  شده  بیمه 
و  می شود  مطلع  شده  بیمه  دفترچه  اعتبار  از  است،  رسیده  قرارداد 
اتمام  به  مرحله  این  مطب  در  انجام  قابل  خدمت  یا  ویزیت  ثبت  با 
دفترچه  در  را  خدمات  و  دارو  گذشته  روال  طبق  پزشکان  و  می رسد 
امکان  این  نیز  هوشمند  همراه  تلفن  با  که  می کنند  تجویر  بیمه 

قابلیت اجرایی دارد.
وی ادامه  می دهد: با توجه به این که تمام فرایند پذیرش بیمه شده، 
تاریخ اعتبار و صحت ارائه خدمت  به صورت الکترونیکی رسیدگی و 
به سامانه این اداره کل ارسال می شود، ویزیت یا خدمت ثبت شده 
مبنای پرداخت می باشد و دیگر نیازی به جدا کردن نسخه از دفترچه، 
الکترونیکی  صورت  به  ماه   پایان  در  ارسال  و  لیست  تهیه  و  ثبت 
اجرای  زمان  می هد؛  توضیح  .بانک  بود  نخواهد  فیزیکی  نسخه  و 
نویسی  نسخه  فرایند  و  می شود  اعالم  بزودی  ح  طر این  دوم  مرحله 
آموزش  قرارداد  طرف  درمانی  تشخیصی  موسسات  به  الکترونیکی 
کاربرد  داده خواهد شد چرا که  با نسخه نویسی الکترونیکی امکان 
تجویزها   و  بیمه ای  قواعد  و  اصول  رعایت  و  کمتر  آینده  در  دفترچه 
است،  معتقد  وی  می شود.   فراهم  بیشتر  الکترونیک  صورت  به 
از  جلوگیری  بر  عالوه  الکترونیک   نسخه نویسی  مهم  اهداف  از  یکی 
تردد های غیرضروری بیمه شدگان جهت تعویض و تمدید دفترچه، 
فایل  ارائه  و  کاغذی  نسخ  ارسال  از  را  درمانی  تشخیصی  موسسات 
بیمه  کل  مدیر  می کند.  بی نیاز  ماه  هر  پایان  در  دستی  الکترونیکی 
کرونا در  سالمت استان اصفهان می افراید: به دلیل شیوع ویروس 
کشور و به جهت فاصله گذاری هوشمند و اجتماعی  برای جلوگیری 
از ازدحام جمعیت در دفاتر پیشخوان طبق بخشنامه های سازمانی 
فاقد  و  سفید  نسخه  دارای  که  شدگانی  بیمه  دفاتر  تمدید  بر  مبنی 

اعتبار بوده در حال حاضر تا اطالع ثانوی دارای اعتبار می باشند. 
روال  طبق  بیمه ای  صندوق های  سایر  دفاتر  اعتبار  می گوید:  وی 
امور  شهید،  بنیاد  مجموعه  زیر  که  اقشاری  اما   می باشد  گذشته 
نسخه  دارای  و  اعتبار  فاقد  صورت  در  هستند  بهزیستی  و  ایثارگران 

سفید تا اطالع ثانویه و اعالمی از سوی سازمان دارای اعتبار و قابل 
بانک  هستند.  کشور  درمانی  تشخیص  مراکز  تمامی  در  استفاده 
ضمن هشدار در خصوص سوء استفاده برخی شرکت های سودجو 
جهت ارائه خدمات به صورت تلفنی یا حضوری با این سازمان گفت: 
یا  منازل  در  حضوری  صورت  به  را  خدمتی  گونه  هیچ  سالمت  بیمه 
بیمه  به  خدمت  هرگونه  ارائه  و   نمی دهد  انجام  تلفنی  صورت  به 
شدگان بیمه سالمت از طریق دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد 
در  حضوری  مراجعه  با  و  استان  در  سالمت  بیمه  نمایندگی های  یا 
از  تاکید می کند؛ در صورت هرگونه مواردی  کل می باشد. وی  ادارات 
یا   1666 شماره  با  تلفنی  ارتباط  با  می توانند  شدگان  بیمه  قبیل  این 
را  به شکایات در استان موضوع  کل واحد رسیدگی  اداره  تلفن های 
درمیان بگذارند. مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان  همچنین 
 31 تاریخ  از  پس  آنها  دفترچه  اعتبار  که  روستاییانی  خصوص  در 
جهت  مراجعه  صورت  در  گفت:  می رسد  پایان  به   1400 فروردین 
تاریخ  به  منتهی  اعتبار  با  آن ها  بیمه ای  پوشش  دفترچه،  تعویض 
در  پایان  در  وی  می پذیرد.  صورت  سامانه  در   1400 سال  فروردین   31
پاسخ به سئوال خبرنگار جام جم راجع به بودجه کشوری و استانی 
 12 از  بیش  رقمی  کشور  سالمت  بیمه  بودجه  گفت:  سالمت  بیمه 
بر  و  تومان  میلیارد   ۷00 استانی  بودجه  و  تومان  میلیارد    800 و  هزار 
گفتنی است،  گرفته شده است.  نظر  در  موسسات  عملکرد  اساس 
 ) این نشست خبری هم به صورت حضوری و هم غیرحضوری)وبینار
بیمه  سایبری  رزمایش  پوستر  نشست  این  حاشیه  در  و  برگزار 
ایران  رزمایش سایبری بیمه سالمت  آغاز  با  ایران همزمان  سالمت 
در اصفهان کلید خورد که به طور رسمی در هفته دولت کشوری اجرا 

می شود.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان
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ح شد؛ در رزمایش سایبری بیمه سالمت ایران مطر

رزمایش آفندی، زمینه اطالع رسانی خدمات 
بیمه سالمت کشور 

ح شد؛ در وبینار سالمند موفق و فعال مطر

نوازش؛ نیاز حیاتی سالمند موفق

حیاتی  نیازهای  از  یکی  را  نوازش  فعال  و  موفق  سالمند  وبینار  کارشناسان 
سالمندان دانستند.

باغ تجربه وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
موفق  سالمند  موضوع  به  زندگی«  جدید  »فصل  عنوان  با  تخصصی  وبینار  در 

و فعال پرداخت.
به  عشق  که  بودند  پرسش  این  به  پاسخ  دنبال  به  وبینار  این  کارشناسان 
آن  نبود  زندگی در دوران سالمندی چه معنایی دارد،  کیفیت  عنوان شاخص 

چه مضراتی دارد و سالمند موفق و فعال کیست؟
هدا زمانیان مدرس روانشناسی و مشاور تحلیل رفتار متقابل در این وبینار 
عشق  به دنبال  می آید  دنیا  به  که  لحظه ای  از  انسان  این که  بیان  با  تخصصی، 
عشق  درباره  داستان ها  و  فیلم ها   ، اشعار در  بیشتر  داشت:  اظهار  است 

شنیده ایم و به این مقوله کمتر به صورت علمی پرداخته شده است. 
تحلیل  نظریه  در  عشق  تعریف  را  هیجان  تنظیم  جهت  در  نوازش  تبادل  وی 
رفتار متقابل دانست؛ به زبان ساده تر من احساس تو را خوب می کنم و اجازه 

می دهم تو هم احساس من را خوب کنی.
دیگری،  حضور  درک  نوع  هر  گفت:  آن  تبادل  و  نوازش  معنای  درباره  زمانیان 

دریافت توجه و همین که افراد بدانند مورد توجه بوده و نادیده گرفته نشده اند 
و حس خوبی از طرف مقابل دریافت کنند به معنای دریافت نوازش است.

در ادامه میثم شجاعی مشاور روانشناسی و مدرس تحلیل رفتار متقابل تأکید 
نوازش  بتواند  و  باشد  داشته  عشق  که  است  فعال  و  موفق  سالمندی  کرد: 
تبادل کند. زمانیان در این باره بیان کرد: نوازش برای تمام انسان ها بخصوص 
آن  نبود  انسان،  اولیه  نیازهای  دیگر  مانند  و  است  حیاتی  نیازی  سالمندان 
حیات ما را به خطر می اندازد. انسان از لحظه ورود به دنیا به دنبال تأمین نیاز 
به نوازش است و اهمیت و ضرورت آن در دوران سالمندی چندبرابر می شود 
تغییر  زندگی شان  سبک  می روند،  فراتر  سال   65 سن  از  افراد  که  زمانی  چون 
را  دیگران  نیازهای  و  می رفته  کار  سر  فرد  آن  از  پیش  تا  که  حالی  در  می کند، 
برآورده می کرده است که با افزایش سن این توان کاهش پیدا کرده و به همان 
میزان احساس مفید بودن و هیجانات مثبت به دلیل احساس ناکارآمدی کم 
کرده و هیجانات  کم  را  با نوازش هیجانات منفی  بنابراین می توانیم  می شود. 

سالمندان را تنظیم کنیم.
انواع  از  را  کالمی و غیرکالمی، مثبت و منفی و شرطی و غیرشرطی  نوازش  وی 
نوازش  می کنیم  خود  مقابل  طرف  از  که  تعریفی  داد:  ادامه  و  دانست  نوازش 

در  نوازش غیرکالمی دسته بندی می شود.  نوازش فیزیکی جزء  و  کالمی است 
نوازش منفی  در  و  به طرف مقابل احساس خوب و خوشایند  نوازش مثبت 
مقابل  طرف  کار  یا  ویژگی  شرطی  نوازش  در  همچنین  می دهیم.  بد  احساس 
شرط دریافت نوازش از سوی ما بوده اما در نوازش غیرشرطی هیچ دلیلی برای 

نوازش نداریم و وجود فرد را سوای ویژگی های او نوازش می کنیم.
شجاعی نیز تأکید کرد: هر انسانی به مجموعه ای از نوازش ها نیاز دارد و برای 
که  حالی  در  ندارند،  عالقه ای  فیزیکی  نوازش  دریافت  به  زیاد  نوجوانان  مثال 
بفهمیم  این که  برای  پس  دارند.  دوست  بسیار  را  فیزیکی  نوازش  کودکان 
یک سالمند به چه نوع نوازشی نیاز دارد باید به واکنش او در هنگام دریافت 

نوازش توجه کنیم.
طرف  بدن  زبان  یا  کالم  روی  از  که  زمانی  کرد:  تصریح  روانشناسی  مشاور  این 
از  را  نوازش  آن  این که  بر  نباید  ندارد  دوست  را  نوازشی  شدیم  متوجه  مقابل 
بدانند  سالمند  یک  اطرافیان  که  است  مهم  این  کنیم.  پافشاری  بپذیرد  ما 
چه چیزی حال او را خوب می کند. زمانیان در این خصوص اضافه کرد: درست 
عنوان  به  اما  است  مشخص  سالمندان  نیازهای  کلی  نگاه  یک  در  که  است 
گاهی پیدا کنیم. برای  فرزند باید از نیازهای اختصاصی پدر و مادر سالمند خود آ
آنها مانند یک مشاور  مثال سالمندان خیلی دوست دارند در کارهای خود از 
مشورت بگیریم و راهکار بخواهیم و این کار به آنها احساس مفید و ارزشمند 
کردن  کمک  پزشک،  به  مراجعه  در  کردن  همراهی  همچنین  می دهد.  بودن 
برای  آنها  نیازهای  و  بودن  بفهمانیم  سالمندان  به  این که  و  منزل  کارهای  در 
به  نیز در پاسخ  نیازهای سالمندان است.شجاعی  ما بسیار مهم است، جزو 
کرد:  بیان  دهیم  آموزش  کوچک ترها  به  را  سالمندان  به  احترام  چطور  این که 
بزرگ تر شد  که  زمانی  تا  احترام بگذاریم  کودکی  از همان دوران  کودک  به  باید 
به سالمندان احترام بگذارد چون کودک الگو می گیرد و فردی که احترام بگیرد 

احترام هم می گذارد.
وی با بیان این که سالمندی موفق و فعال است که بتواند حس خوب بدهد 
و بگیرد، ادامه داد: پژوهش ها نشان می دهد انسان هایی که روابط اجتماعی 
عامل  نخستین  و  برخوردارند  روانی  و  روحی  جسمی،  سالمت  از  دارند  غنی 

سالمندی موفق و فعال، روابط اجتماعی غنی یا همان تبادل نوازش است.

 موانع تبادل نوازش چیست؟
این مدرس تحلیل رفتار متقابل با اشاره به پنج مانع تبادل نوازش افزود: این 
تربیت  با  و  کودکی  در دوران  دارند  نام  نوازشی  اقتصاد  باور  پنج  که  پنج عامل 

والدین شکل می گیرد.
دنیا  که  می دهند  یاد  کودک  به  خود  نوازش های  کردن  محدود  با  والدین 

را به ما نمی دهد و نوعی فیلتر نوازشی در کودک  نوازش هایی که می خواهیم 
شکل می گیرد.

شجاعی »نوازشی که نیاز داری درخواست نکن« را نخستین باور اقتصاد نوازشی 
دانست و بیان کرد: در این باور آن قدر احساسات خود را نادیده می گیریم که 
یا حتی فراموش کردن نیازمان می شود، در  در نهایت منجر به نادیده گرفتن 
حالی که دریافت نوازش باعث ترشح هورمون اکسی دوسین و بهبود بسیاری 
از عملکردهای بدن می شود. این باور که اگر نوازشی که نیاز داریم را درخواست 
کنیم از ارزش آن کم می شود و طرف مقابل خود باید نیاز من را بفهمد در روابط 
زناشویی بسیار اتفاق می افتد، در حالی که اتفاقا درخواست نوازش و دریافت 

آن، باعث احساس قدرت در فرد می شود.
« دومین باور  وی تصریح کرد: »نوازشی که نیاز داری و به تو داده می شود، نپذیر
آن تعارف ها، شکسته نفسی ها و خودزنی هایی  اقتصاد نوازشی است و مثال 
نپذیرفتن  و  کردن  رد  با  می دهیم.  انجام  نوازش  دریافت  هنگام  در  که  است 
میان  از  را  فوق  مانع  دو  همین  اگر  می شود.  خالی  ما  نوازشی  بانک  نوازش 
آن عدم تبادل نوازش است بسیار کاهش  برداریم میزان افسردگی که عامل 
« را سومین باور  می یابد. این مشاور روانشناسی »نوازشی که نمی خواهی نپذیر
اقتصاد نوازشی دانست و گفت: گاهی در مهمانی غذایی به ما تعارف می شود 
اگر  که دوست نداریم، برایمان ضرر دارد یا گرسنه نیستیم اما گمان می کنیم 
این نوازش را نپذیریم زشت است در حالی که این باوری اشتباه است. پس 
را  را نپذیریم. به گفته شجاعی، »نوازشی  نیاز نداریم  که  اشکالی ندارد نوازشی 
که می توانی ابراز کنی، ابراز نکن« دیگر باور اقتصاد نوازشی است. وی در این 
خصوص اظهار داشت: گاهی احساسی که در دلمان است را ابراز نمی کنیم و 
این باور اشتباه که طرف مقابل پررو می شود می تواند زندگی های زیادی را نابود 

کند.
که  سالمندانی  کرد:  اضافه  نکن«  نوازش  را  »خودت  باور  درباره  نیز  زمانیان 
برخی  می توانند  آنها  کنند.  خوب  را  خود  احساس  دارند  نیاز  هستند  تنها 
را دریافت کنند و  آنها درباره خود  از دیگران نظر مثبت  اوقات با سوال کردن 
این به معنای خودستایی هم نیست. سالمندان می توانند با انجام کارهایی 
به  خوشایند   خاطرات  مرور  و  دیگران  با  کردن  برقرار  ارتباط  دارند،  دوست  که 
در  فعال  و  موفق  سالمند  تخصصی  وبینار  کارشناسان  بپردازند.  خودنوازشی 
پایان تأکید کردند: سالمند خردمند یاد گرفته بدون چشمداشت به دیگران 
نوازش دهد و نوازش دیگران را بپذیرد. باید با این واقعیت کنار بیاییم که قرار 
نیست دیگران همیشه با ما مهربان و وفادار باشند و در این دنیا هیچ قانونی 
پایدار نیست. باید پنج باور ناسالم در تبادل نوازش را کنار بگذاریم، دیگران را 

نوازش کنیم و نوازش دیگران را بپذیریم.

31 تیر برگزار می شود؛

اختتامیه دومین جشنواره ملی 
داستان آب 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر مشارکت همه ذی نفعان در مدیریت منابع آب گفت: با افزایش 
آگاهی های عمومی درباره وضعیت منابع آب و ایجاد ارتباط تعاملی با نخبگان ملی حکمرانی نوین آب عملی می شود.  
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، مسعود میر محمد صادقی، بیست و پنجم 
تیر در آخرین جلسه هماهنگی آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی داستان آب با اشاره به پویش الف-ب- ایران، 
افزود: در بحث سازوکارها، فرهنگ سازی با هدف تأثیر و تغییر رفتار مشترکان آب جایگاه ویژه ای دارد و دومین 
جشنواره ملی داستان آب در راستای این تغییر پایدار به وضعیت مطلوب با گسترش دایره مخاطبان به فارسی 
زبانان دنیا کار خود را آغاز کرد.رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر این که 
فرهنگ سازی در  تمام مسائل مرتبط با آب اهمیت دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به فرهنگ غنی نوشتاری کشورمان 

زبان هنر و بویژه ادبیات و در هم تنیدگی هنر با روح مردم راهکاری برای بیان مسائل و چالش های آبی است.
میر محمد صادقی با اشاره به این که جشنواره می تواند به یک جریان فرهنگی منظم، سنت موثر و کارآمد تبدیل 
شود، افزود: زبان هنر، یکی از شیرین ترین و موثرترین زبان ها برای حل مسائل فنی و پیچیدگی های مدیریت منابع 

آب در کشور کم آب ما و بویژه فالت مرکزی ایران است.
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این که نیاکان ما هنرمندی زندگی در این منطقه کم آب را داشتند، 
خاطر نشان کرد: زاینده رود زیبا و به طور کلی ماهیت آب در آثار همه هنرمندان جایگاه ویژه ای دارد و ابتکار و خالقیت 

ایشان می تواند فرهنگ ساز میان نسل قدیم، کنونی و آینده باشد.
میر محمد صادقی با تأکید بر این که ارسال آثار از سوی هنرمندان داخل و خارج از کشور در غنای دومین جشنواره 
ملی داستان آب اهمیت ویژه ای برای مدیران اجرایی داشت، تصریح کرد: این جشنواره به دنبال ایجاد مفهومی برای 
بازنمایی تصویر وضعیت منابع آب ایران در قالبی ادبی بود تا از این طریق ارتباط با نخبگان جامعه پر رنگ تر شود 
و با شیوه های نوین گفت و گو ارتقاء سطح آگاهی های عمومی درباره آب، ایجاد خالقیت و الگوسازی برای خلق آثار 
فرهنگی با محوریت آب و مشارکت در اعتالی سطح فرهنگ عمومی جامعه بر اساس چالش های به وجود آمده 
میسر شود.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر ضرورت تدوام گام های فرهنگی، تصریح کرد: با 
توجه به تأثیرگذاری عوامل غیر مهندسی بر افکار عمومی امیدواریم شاهد پیشرفت کمی و کیفی این جشنواره  در 
سال های آتی باشیم.وی با اعالم تاریخ برگزاری آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی داستان آب در سی و یکم تیر 

گفت: با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا به شیوه مناسب از برگزیدگان تجلیل شود .
با توجه به مشخص شدن آرای نهایی هیأت داوران و جلسه مسئوالن اجرایی جشنواره با رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، مقرر شد آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی داستان آب به صورت 
مجازی، سی و یکم تیر سال جاری رأس ساعت 19 به صورت همزمان از درگاه های اطالع رسانی جشنواره که از طریق 
سایت شرکت آب منطقه ای اصفهان به آدرس www.esrw.ir )http://www.esrw.ir/(   اعالم می شود، برگزار  گردد .

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر مجازی بودن آیین اختتامیه افزود: از همه 
عالمندان دعوت می شود در این آیین مجازی شرکت نمایند .


