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مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری عنوان کرد؛
آزادسازی 560 هکتار زمین برای ساخت  شهرک های کارگاهی 
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سرپرست واحد ســامت اجتماعی مرکز بهداشت استان تاکید کرد؛

  نشاط اجتماعی،  ضرورت دوران کرونا

گردهمایی چند برند
ح در نمایشگاه  مطر

اصفهان

 استقبال از پادکست
 در دوره کرونا

 نمایش همدلی و 
مشکل گشایی 

»همساده ها« 

آزمایشگاه ملل شهرک 
سامت افتتاح شد

ع تولید محتوا در فضای  تنو
رسانه ؛

با اشاره به ساده زیستی؛

از 6 تا 10 بهمن  و به مدت 5 روز 
انجام می شود؛
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ذوب آهن اصفهان در تدوین 
کلیدی  نقش  استانداردها  

دارد
عنوان  به  دنیا  و  ایران  در  ذوب آهن  صنعت 
کشورمان  در  می شود.  شناخته  مادر  صنعت 
می یابیم  در  کنیم،  توجه  صنعتی  تحول  دوره های  به  اگر 
اصفهان  ذوب آهن  کار  به  آغاز  با  ایران  شدن  صنعتی  که 

رقم خورده است.
که  ایران  نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد 
به مناسبت 23 دی سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان 
گفت:  فوق  مطلب  اعالم  با  می کرد  گفتگو  ما  خبرنگار  با 
دستی  باال  و  دستی  پایین  صنایع  اصفهان،  آهن  ذوب 
در  و  کند  تعریف  خودش  فعالیت های  برای  را  بسیاری 
کشور  گسترش صنعت در  از این مسیر رشد و  حقیقت 

رقم خورد.
که  این  بیان  با  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
و  فراز  صنعتی،  قدمت  دلیل  به  اصفهان  ذوب آهن 
بود  قرار  ابتدا    : گفت   ، کرد  سپری  را  فراوانی  نشیب های 
اصفهان  به  سپس  شود،  ساخته  کرج  در  کارخانه  این 

منتقل شد.  

اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
ایران :
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مدرنیته  سنتی  العماره«،  »نقش 
مجازی  فضای  یچه   در از  اصفهانی  

"شهروند دیپلمات" عنوانی است که این روزها فراخوانش 
شهر  المللی  بین  کنشگران  از  و  شده  منتشر  شهر  در 
اصفهان  شهرداری  یاری  به  که  کرده  درخواست  اصفهان 

ج کشور  بیایند.  برای ارتباطات بین المللی در خار
رسمی  غیر  ارتباطات  نوعی  دیپلمات"   "شهروند  واقع   در 
توسعه  برای  رسمی  غیر  مقامات  ارتباط  به  آن  در  که  است 
به  اصفهان  سوی  از  است  پلی  واقع  در  و  اشاره  همکاری 

سوی شهرهای خواهر خوانده و سایر کشورهای جهان.
این عبارتی است که ایمان حجتی؛ مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان در نشست خبری "شهروند 

ح کرد.  دیپلمات" در جمع خبرنگاران مطر
وی با بیان این که در مهر 1398 بود که  در اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اصفهان  به نتیجه رسیدیم که 
شهرداری  المللی  بین  تعامالت   تقویت   برای  را  گام هایی 
اصفهان طی کنیم، افزود: یکی از این ارتباطات مهم، ارتباط 
قرارداد  عقد  و  اصفهان  شهر  رسمی  خوانده  خواهر    13 با 
با   پیمانی  هم  و  جنوبی  کره  گیونگجو  با  خواندگی   خواهر 
شهر  در  جلفا  محله  با  فرانسه  در  مولینو  له  ایسی  محله 

اصفهان بود.
با  اصفهان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
اشاره به  عضویت در 10 مجمع جهانی و سازمان بین المللی 
ارتباطات  این  تقویت  دنبال  به  ما  کرد:  تصریح  اصفهان؛ 
موثر با چالش های زیادی مواجه بوده و عمال با شهرهایی 
رو به رو بودیم که ارتباطاتمان با آنها کم فروغ شده بود که 
مواجه  کرونا  شیوع  با  ارتباطی   موثر  گام های  نخستین  در 

شدیم.
وی ادامه داد: البته  ما از همین شرایط  کرونایی به عنوان  
را کنار هم قرار دادیم و چه بسا  فرصت استفاده و شهرها 
این  از  کرونا  دوران  این  در  شهروندان  از  حفاظت  برای 
اشتراک  به  را  آنها  و  کرده  کشور ها استفاده  تجربیات سایر 

گذاشتیم.
ارتباطات  گام  نخستین  در  که  نکته  این  بر  تاکید  با  حجتی 
بین  سازمان های  تمام  در  اکنون  شد،گفت:  برداشته  موثر 
الملل فعالیت مستمر داریم و اخیرا نیز  با شهر جدید حیدر 
قراردادی  بزودی  و  شده  خوانده  خواهر  هندوستان  آباد 

دراین خصوص بسته می شود.
موثر  ارتباطات  از  ما  بعدی  گام های  در  کرد:  اضافه  وی   
اصفهان  گردشگری  توسعه  و  تعالی  برای   شهروندان 
استفاده خواهیم کرد و در این مسیر برنامه ریزی متفاوتی 
نیز  و  شده  فرهنگی  اقتصادی،  توسعه  موجب  که  شده 

پیامدهای خوبی برای شهروندان باشد.
اصفهان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
و  ارتباط مستمر  که  کسانی  کنشگران و  واقع  در  کرد:  بیان 
دیپلمات"  "شهروند  دارند  دیگر  کشورهای  با  المللی  بین 
آذر جاری  تا  تیر  از  که طبق یک پروسه  محسوب می شوند 
وارد گام همگام سازی و همراهی با وزارت امور خارجه شده 

وآن را کلید زدیم.

وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه به اصفهان و تثبیت 
بازرگانان،  و  تجار  بازرگانی،  اتاق  داشت:  اظهار  ح  طر این 
بین  مسئوالن  و  اصفهان  دانشگاه های  بین  کنسرسیوم 
المللی دانشگاه های اصفهان،علوم پزشکی، صنعتی،هنر و 
شهرک علمی تحقیقاتی از جمله همراهانی بودند که به این 

کنسرسیوم پیوستند.
شهروند  برای  را  اهدافی  ما  مجموع  در  افزود:  حجتی 
دیپلمات و افزایش مشارکت شهروندی و توسعه همکاری 
و  خصوصی  بخش  اقتصادی  خصوصی،توسعه  بخش  با 
تسهیلگران با دستگاه های دیپلماسی و سایر شبکه ها و 

معرفی ظرفیت ها را دنبال می کنیم.
شهروند  می تواند،  کسی  چه  این که  به  پاسخ   در  وی 
و  دانشگاه  اساتید   ، تجار تمام  باشد،گفت:  دیپلمات 
و  روابط  ارتباطی  پل های  و  کنشگری  قدرت  که  ورزشکاران 

تقویت آن را دارند، شهروند دیپلمات هستند.

اصفهان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
تصریح کرد: تا کنون 200 شهروند دیپلمات در سامانه ثبت 
و  شهرداری  بین  مشترک  نگاه  اساس  بر  که  اند  کرده  نام 
سپس  و  انجام  اولیه  غربالگری  یک  خصوص  این  در  شرکا 
آن  در  که  می شود  برگزار  خوانده  خواهر   13 برای  جلسه   13
رایزنان  و  الملل  بین  مدیران  و  اولیه  هماهنگی  جلسه 

فرهنگی و اقتصادی انجام خواهد شد.
وی در بخشی از صحبت های خود  به عقد خواهر خواندگی 
با 5 شهر مسلمان اشاره کرد و افزود: با شهرهای مسلمان 
پیوند  اشتراک  کویت  و  داکار   ، الهور بعلبک،   ، کواالالمپور

خواهرخواندگی داریم.
در  شهری  دیپلماسی  کمکی  نقش  به  همچنین  حجتی 
ایجاد روابط رسمی و دولتی اشاره کرد و برقراری ارتباط مجدد 
با شهر کویت که از خواهرخوانده های اصفهان بود را نمونه 

بازر این  تالش دیپلماسی شهرداری اصفهان عنوان کرد.

*  اصفهان، شهری پیشرو در دیپلماسی شهری
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس  ساالریان،  علیرضا 
به  که  بود  خبری  نشست  این  سخنرانان  دیگر  از  اصفهان 
نقش  امر  ابتدای  و  پرداخت  اتفاق  این  چگونگی  تشریح 
رسانه را  برای معرفی ظرفیت اصفهان به صورت پروژه ای، 
افزود:  و  دانست  موثر  را  کشور  ج  خار به  متمرکز  و  موردی 
"شهروند دیپلمات" ابتکاری از شهرداری اصفهان است که 
سالی  نشست های  از   را  خواندگی  خواهر  می خواهدنقش 
ج و رابط بیشتری  را  یک بار آن هم برگزاری هفته فرهنگی خار

با آنها گسترش دهد.
تسهیلگر  می تواند  یکدیگر  با  مردم  ارتباطات  افزود:  وی 
حتی  و  کشور  دو  مردم  مشکالت  رفع  به  نهایتا  و  روابط  

مناسبات روابط سیاسی باشد.
بخشی  در  اصفهان  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
ج از کشور  از صحبت های خود به جلسه ای  با ایرانیان خار

اشاره و تصریح کرد: از طریق امور روابط بین الملل شهرداری  
ح را به سفارتخانه ها فرستادیم که برای حدود 150  ما این طر
بخش های  در  که  کشور  از  ج  خار مقیم  اصفهانی  نفر  هزار 
دانشگاهی، اقتصادی یا دانشجو و با اصفهان و خانواده ها 
در ارتباط بودند ارسال شد که خروجی آن در  هفته فرهنگی 
ج از کشور و نیز یک برنامه  32 جلسه با ایرانیان مقیم خار

در فرانسه بود.

موسسه  با  شهرداری  ارتباط  برقراری  از  همچنین  وی 
فرهنگی اکو خبر داد و گفت:  امیدواریم با دفتر مرکزی اکو 
نیز  خواهر  و  فرهنگی  اقدامات  بتوانیم  است  تهران  در  که 

خواندگی با کشورهای همسایه بیشتر صورت گیرد.
ساالریان ادامه داد: اخیرا پیشنهاد خواهر خواندگی و تطابق 
شهرهایی  از  برخی  اجتماعی  اقتصادی،  تاریخی،  فرهنگی، 
باندونگ  و  پرتغال  پورتوی  شهرهای  سمرقند،  همچون 

اندونزی در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار  ساخت  حال  در  سران  اجالس  مرکز  نقش  وی 
میراث  حمایت  و  تهران  اصفهان-  السیر  سریع  قطار  و 
دیپلماسی  مرکزیت  برای  عطفی  نقطه  اصفهان  فرهنگی 

ایران  در اصفهان دانست.
کرد:  تاکید  امور خارجه در اصفهان  وزارت  رئیس نمایندگی 
ارتباطاتی  و  ظرفیت ها  چنین  دارای  ایران  در  شهری  کمتر 
اتاق   18 ارتباطی   پل  و  اصفهان   بازرگانی  اتاق  همچون 
بازرگانی با کشورهای دنیاست که همه این روابط می تواند  
ایران تبدیل  المللی در  ارتباطات بین  را به سرآمد  اصفهان 

کند.

"شهروند دیپلمات" 
نقطه اتصال  نصف جهان  با جهان

"شهروند دیپلمات" عنوانی است که 
این روزها فراخوانش در شهر منتشر 
شده و از کنشگران بین المللی شهر 
اصفهان درخواست کرده که به یاری 

شهرداری اصفهان برای ارتباطات 
ج کشور  بیایند.  بین المللی در خار
در واقع  "شهروند دیپلمات"  نوعی 

ارتباطات غیر رسمی است که در آن به 
ارتباط مقامات غیر رسمی برای توسعه 

همکاری اشاره و در واقع پلی است 
از سوی اصفهان به سوی شهرهای 

خواهر خوانده و سایر کشورهای جهان 
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طرح های "همساده ها" با اشاره به ساده زیستی گذشته و یادآوری نوستالژی قدیم روی 300 گالری 
شهری قرار گرفت.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
متفاوت  گذشته  با  شده  نصب  شهر  گالری های  روی  دوره  این  در  که  تابلوهایی  رویکرد  گفت: 
اظهار  رضایی  احمد  گیرد.  قرار  شهروندان  دید  معرض  در  سریالی  صورت  به  است  قرار  و  بوده 

با عنوان "همساده ها" که اشاره به لهجه اصفهانی همسایه ها دارد  گرافیک تابلوهایی  داشت: 
با گرافیک های قبلی متفاوت بوده و به نحوی طراحی شده که هم از ساده، جدا و با رنگ دیگری 
نوشته شده است که نشان بر ساده زیستی گذشته و یادآوری نوستالژی قدیم در تصاویر دارد. وی 
ح در 300 تابلوی شهری قرار گرفته، افزود: رفتار همسایه ها در دوران قدیم  با اشاره به این که پنج طر
ح ها نشان داده شده است که به مواردی همچون با خبر بودن از یکدیگر،  با یکدیگر در این طر

همدلی و مشکل گشایی اشاره دارد.
وی تصریح کرد: این تابلوهای سریالی در دوره بعدی همسایه ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد 

که در آن به روزگار امروز همسایه داری و فرهنگ آپارتمان نشینی اشاره خواهد داشت.
گفتنی است؛ عالقه مندان برای دریافت و دانلود طرح های تبلیغات شهری می توانند به سایت 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادی
نمایش همدلی و مشکل گشایی »همساده ها« اجتماعی

نگاه

از پادکست در دوره  استقبال 
کرونا

کارشناسان علوم اجتماعی و فعاالن فضای رسانه 
پادکست  از  استقبال  کرونا  دوره  در  معتقدند 
پیدا  بیشتری  تنوع  محتوا  تولید  و  یافته  افزایش 
رسانه های  فضای  در   موثر  است.حضور  کرده 
مندان  دغدغه  مستقل  حضور  به  کمک  و  جدید 
مباحث اجتماعی در رسانه ها اهداف اصلی کارگاه 
تمرین  سازی،  است.پادکست  پادکست  ساخت 
چند صدایی، تنوع صداها و شنیدن صدای افرادی 
از  را به همراه دارد.  به نقل  اند  که کمتر حرف زده 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
ماجراجویی  آدم ها  می گویند  کارشناسان  اصفهان 
ماحصل  و  روایت  را  ماجراجویی ها  و  می کنند 

روایت ها فرهنگ را می سازند.
زنان  اما  نوشته اند   بیشتر  مردان  تاریخ  طول  در 
سینه  به  سینه  و  بوده  شفاهی  تاریخ  به  وابسته 
وارد  زنان  است  نیاز  اند.  گفته  و  اند  کرده  نقل 
زنانه  تجربه های  و  شوند  پادکست  تولید  بحث 
و  کنند  بیان  را  خود  زیسته  تجربه  واقع  در  و  خود 
کرونا،  دوران  در  برسانند.  دیگران  به  را  صدایشان 
تعداد  و  شده  زیاد  جدید  پادکست های  تعداد 
شنونده های این رسانه نیز بیشتر شده است و در 
واقع کرونا با بدی هایی که داشت، برخی ویژگی های 
رسانه  از  استقبال  افزایش  که  داشته  نیز  مثبت 

پادکست یکی از آن هاست.
بیشتر  گذشته  نسبت  به  پادکست  مشتریان 
تولید  محتوای  تنوع  به  موضوع  این  که  اند  شده 
را  شنیداری  رسانه  گذشته  در  است،  مرتبط  شده 
کتاب های صوتی می دانستیم اما حاال افراد متوجه 
قبل  به  نسبت  شنیداری  رسانه  که  اند  شده 
تولید  محتوا  خودشان  می توانند  و  شده  متفاوت 

کنند یا محتوای موردنظرشان را کالژ کنند.
تنوع افراد تولید کننده پادکست زیاد شده است 
مند  عالقه  رسانه  این  به  که  آدم هایی  طیف  و 
شده اند، تنوع قابل توجهی پیدا کرده، در صورتی 
که در گذشته کمتر خانم های خانه دار یا نوجوان 
با  اما  بودند  متمایل  پادکست  محتوای  تولید  به 
ورود این افراد به عرصه پادکست سازی، مخاطبان 
تولید  عبارتی  به  و  شده  بیشتر  نیز  رسانه  این 
کننده بیشتری داریم و با تجربه متنوع تری مواجه 
در  پادکست،  ساخت  مدرسان  گفته  به  هستیم. 
، اهمیت اتفاقات، تعیین کننده  دنیای رسانه امروز
بازتاب آنها نیست، از این رو نیاز است در کشورمان 
فرهنگ  معرفی  و  محتوا  تولید  به  بیشتری  توجه 
ایرانی به دنیا انجام شود. گفتنی است کارگاه "رسانه 
خود باشیم" با موضوع »پادکست چگونه جهان ما 
اداره فرهنگی اجتماعی  از سوی  را تغییر می دهد« 
ریزی  برنامه  بانوان  ویژه  شهرداری  چهار  منطقه 
به  کمک  کارگاه ها  این  برگزاری  از  هدف  که  شده 
تولید محتوای مطلوب و نشر آن در جامعه است. 
اولویت این کارگاه ها تربیت بانوانی با دغدغه های 
اجتماعی و  وسعت بخشیدن به محتواهای صوتی 

ارزشمند است.

خودکفایی در تولید بذِر گل های 
صادراتی در بادرود

روستای  کوچک ترین  آباد  عباس  داراِن  گلخانه 
بخش بادروِد شهرستان نطنز، در تولید بذر گل های 

وارداتی به خودکفایی رسیدند.
اصفهان  مرکز  صداوسیمای  خبرگزاری  گزارش  به 
نطنز  بادرود  بخش  کشاورزی  جهاد  مرکز  مسئول 
گفت: در این روستا حدود 10 گلخانه تولید گل های 
زینتی و شاخه بریده فعال است و ساالنه نزدیک 
بازار  روانه  این روستا  از  گل  به سه میلیون شاخه 
بزودی  افزود:  پور  مختاریان  احمدعلی  می شود. 
به  روستا  این  در  تولیدی  گل های  صادراِت  برای 

استان های همجوار اقدام می شود. 
روستاییان  بانکی  وثیقه  مشکل  رفع  درباره  وی 
برای دریافت وام حمایتی هم گفت: در حال رایزنی 
تا  هستیم  کشاورزی  جهاد  و  بانک  مسئوالن  با 
روستاییان هم بتوانند با وثیقه از تسهیالت بانکی 
خود گلخانه های  گسترش  یا  و  اندازی  راه   برای 

 بهره مند شوند.

صنعت ذوب آهن در ایران و دنیا به عنوان صنعت مادر 
شناخته می شود. در کشورمان اگر به دوره های تحول 
صنعتی توجه کنیم، در می یابیم که صنعتی شدن ایران 

با آغاز به کار ذوب آهن اصفهان رقم خورده است.
نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
آهن  ذوب  تاسیس  سالروز  دی   23 مناسبت  به  که 
مطلب  اعالم  با  می کرد  گفتگو  ما  خبرنگار  با  اصفهان 
فوق گفت: ذوب آهن اصفهان، صنایع پایین دستی و 
باال دستی بسیاری را برای فعالیت های خودش تعریف 
کند و در حقیقت از این مسیر رشد و گسترش صنعت 

در کشور رقم خورد.
که  این  بیان  با  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
و  فراز  صنعتی،  قدمت  دلیل  به  اصفهان  ذوب آهن 
قرار  ابتدا    : گفت   ، کرد  سپری  را  فراوانی  نشیب های 
به  سپس  شود،  ساخته  کرج  در  کارخانه  این  بود 

اصفهان منتقل شد. هم اکنون در کرج منطقه ای به 
نام ذوب آهن وجود دارد ولی در نهایت این کارخانه در 

اصفهان برنامه ریزی و ساخته شد. 
ذوب آهن اصفهان به اعتقاد من نماد اراده، تعهد، رشد 
و توسعه اقتصادی،تعصب به میهن و همچنین عالقه 
شدن  بهتر  چه  هر  برای  آهنین  اراده  و  پیشرفت  به 

است.
پیروز بخت، توجه ذوب آهن اصفهان به استانداردهای 
ملی و جهانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در سال های 
استانداردهای  با  که  محصوالت  از  یکی  در   1380 دهه 
صورت  تغییراتی  باید  بود  ناهمخوان  اروپا،  و  ایران 
مقاومتی  گونه  هیچ  بدون  ذوب آهن  که  می گرفت 
خودش را با این استاندارد وفق داد. این مهم نشان 
می دهد در تمام دوران ها اراده پویایی برای ارتقاء بیش 

از پیش کیفیت در این مجموعه وجود داشته و دارد.

تدوین  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
استانداردهای مقاطع ساختمانی را مرهون همکاری های 
سازمان  بین  افزود:  و  دانست  اصفهان  آهن  ذوب 
استاندارد و ذوب آهن اصفهان از سه دهه قبل ارتباط 
دو سویه وجود داشته است و تدوین استاندارد از طرف 
نمی شد.  میسر  ذوب آهن اصفهان  همکاری  بدون  ما 
استانداردهای مختلف مانند میلگرد، شمش، تیرآهن، 
ذوب آهن  همکاری  با  فوالدی  مقاطع  تمام  و  نبشی 
اصفهان و سایر شرکت ها انجام شد، این ارتباط همواره 

دو سویه و توام با هم افزایی بوده است.
آرزوی دیرینه ذوب آهن  وی با بیان این که تولید ریل 
اصفهان بود تا از این طریق کشور بتواند وابستگی خود 
را به خارج قطع کند و به خودکفایی دست یابد، تاکید 
از سال 139۴ که تولید ریل شروع شد به عنوان  کرد: 
اعالم  همکاری  هرگونه  برای  استاندارد  ملی  سازمان 

آمادگی کردیم تا ریل ایرانی را در صنعت حمل و نقل، 
ریل گذاری کنیم. این رؤیای حداقل 20  ساله با همت 
تحقق  به  اصفهان  ذوب آهن  متخصصان  تالش  و 
گواهینامه  شدند  موفق  تالشگران  این  و  پیوست 

استاندارد محصول ریل را نیز دریافت کنند که دستاورد 
بزرگی به شمار می رود و خوشحال هستیم که اکنون 
این محصول در محورهای مختلف راه آهن کشور مورد 

استفاده قرار می گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران :

 ذوب آهن اصفهان در تدوین استانداردها 
نقش کلیدی دارد

مرکز  اجتماعی  سالمت  واحد  سرپرست 
بهداشت استان گفت: شیوع بیماری کرونا، 
و  شهروندان  اجتماعی  تعامالت  کاهش 
ماندن در خانه، نشاط اجتماعی را در جامعه 
یافتن  برای  را  خانواده ها  و  داده  کاهش 
الگوهای صحیحی از گذراندن اوقات فراغت 
نموده  سردرگمی  دچار  کرونا،  شیوع  ایام  در 

است.
دکتر زهرا امینی، متخصص پزشکی اجتماعی 
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در »نشست هم اندیشی با موضوع 
نشاط  افزایش  راهکارهای  و  شاخص ها 
ایرانی اسالمی« در مرکز  اجتماعی در جامعه 
»پویایی  افزود:  اصفهان  استان  بهداشت 

جامعه«،  یک  اعضای  جوش  و  جنب  و 
ایجاد  و  افراد  استعدادهای  »شکوفایی 
»احساس  کشور«،  در  جدید  ظرفیت های 
مشارکت های  »افزایش  و  زندگی«  از  رضایت 
با  که  است  شاخص هایی  جمله  از  مردمی« 
جامعه،  در  موجود  اجتماعی  نشاط  میزان 
رابطه ای تنگاتنگ دارد و بدون تامین نشاط 
به پیشرفت و توسعه  و شادابی، دستیابی 

امری دشوار به نظر می رسد.
نوعی  اجتماعی  نشاط  این که  بیان  با  وی 
سرور  بهجت،  که  است  درونی  احساس 
تقویت  فرد  در  را  زندگی  و  خود  از  رضایت  و 
می کند، تصریح کرد: اقدامات حاکمیتی نظیر 
»تقویت  اجتماعی«،  عدالت  و  رفاه  »افزایش 

ارزش های دینی در جامعه«، »رفع تبعیض و 
حاشیه  همچون  اجتماعی«  محرومیت های 
امکان  »ایجاد  و  اقتصادی  فقر  و  نشینی 
مختلف  اقشار  برای  پیشرفت  و  شکوفایی 
نشاط  که   است  عواملی  از  برخی  جامعه« 

اجتماعی را بشدت افزایش می دهد.
مرکز  اجتماعی  سالمت  واحد  سرپرست 
بهداشت استان به پژوهشی در سال 1395 
آسیای  در  ایران  جایگاه  و  »نقش  عنوان  با 
یادآور  و  نمود  اشاره  غربی«  جنوب  و  غربی 
شد: در این پژوهش، کشور ما در شاخص 
رفاه جهانی)لگاتوم( از میان 1۴2 کشور مورد 
بررسی، جایگاه 107 را به خود اختصاص داده 
که این امر، ضرورت برنامه ریزی هرچه بیشتر 

برای افزایش رفاه اجتماعی به منظور توسعه 
نشاط اجتماعی را به وضوح بیان می کند.

از عوامل  را یکی  آینده  ، امید به  دکتر امینی 
جامعه  اجتماعی  نشاط  و  سالمت  بر  موثر 
خدمات  »توسعه  داشت:  اظهار  و  برشمرد 
درمانی و پیشگیرانه« با هدف تامین سالمت 
اقشار  برای  اجتماعی  و  روانی  جسمی، 
اقتصادی«  ثبات  و  تورم  »کاهش  مختلف، 
برای  معیشتی«  و  شغلی  امنیت  »ایجاد  و 
رفاهی«  و  تفریحی  امکانات  »ایجاد  خانوارها، 
»پاکیزگی،  و  مختلف  نقاط  در  قیمت  ارزان 
عواملی  دیگر  از  شهرها«  آراستگی  و  زیبایی 

است که نشاط اجتماعی را تقویت می کند.
زندگی  گیری  شکل  متخصص،  پزشک  این 
از  شدن  دور  نظیر  آن،  تبعات  و  مدرن 
زندگی  آن،  در  موجود  آرامش  و  طبیعت 
فضای  از  دوری  و  آپارتمان  بسته  محیط  در 
ماندن  همچون  اجتماعی  تنش های  سبز، 
پنجه  و  دست  یا  ترافیک  در  مدت  طوالنی 
و  صوتی  آلودگی  هوا،  آلودگی  با  کردن  نرم 
دیگر آالینده های زیست محیطی را از عواملی 
انسان  در  را  که نشاط و سرخوشی  دانست 

امروزی به شدت کاهش داده است.
نشاط  در  موثر  فردی  عوامل  برخی  به  وی 
پایبندی  افزود:  و  نمود  اشاره  شادابی  و 
ارتباط  دینی،  مناسک  و  مذهبی  اصول  به 
روابط  تقویت  و  خویشاوندان  با  مستمر 
نظیر  هنرهایی  از  بردن  بهره  دوستانه، 
موسیقی یا ادبیات و التزام به رنگ های شاد 
پوشش  یا  خانه  داخلی  فضای  در  جذاب  و 
فردی، می تواند احساس نشاط و شادابی را 

در فرد افزایش دهد.
کاهش  کرونا،  بیماری  شیوع  امینی  دکتر 
آمدهای  و  رفت  و  جمعی  تعامالت 
خویشاوندی و بروز استرس در خصوص ابتال 

به این بیماری را از جمله عواملی دانست که 
کاهش داده و  را در جامعه  نشاط اجتماعی 
تصریح نمود: رسانه  ها در این شرایط، نقش 
مخابره  با  می توانند  و  دارند  عهده  بر  مهمی 
پیام های امیدبخش و آرامش دهنده، میزان 
هراس، اضطراب و نگرانی را در جامعه کاهش 
داده و شکیبایی، امیدواری و تاب  آوری افراد 

را تقویت کنند.

شهروندان  به  اگر  داد:  ادامه  وی 
ترددهای  از  پرهیز  برای  دستورالعمل هایی 
ارائه  خانه  در  بیشتر  ماندن  و  غیرضروری 
اوقات  بحران  برای  است  الزم  می کنیم، 
با  و  اندیشیده  ای  چاره  نیز  خانوارها  فراغت 
و  آموزنده  و  مهیج  ح،  مفر برنامه های  تولید 
نظیر  کاربردی  پیشنهادهای  ارائه  همچنین 
خانوادگی،  سرگرمی های  و  بازی ها  معرفی 
قیمت  ارزان  و  آسان  دسترسی  تسهیل 
خانوارها به تولیدات فرهنگی و سرگرم کننده 
نظیر فیلم ها و سریال های خانوادگی و... راه 
فراغت،  اوقات  صحیح  گذراندن  برای  حلی 

پیش روی آنها قرار دهیم.
مرکز  اجتماعی  سالمت  واحد  سرپرست 
مستمر  گرفتن  قرار  استان،  بهداشت 
از  یکی  را  خبری  بمباران های  مقابل  در  فرد 
عوامل موثر در ایجاد افسردگی روانی عنوان 
نمود و خاطرنشان کرد: رسانه  ها در شرایط 
تعیین  و  مرجع  گروه  های  از  یکی  بحرانی 
کننده به شمار می روند. از این رو الزم است 
دقیق  و  صحیح  ارائه  و  نگری  واقع  حین  در 
دستورالعمل های بهداشتی، انعکاس اخبار 
امیدبخش و روحیه دهنده را در دستور کار 

خود قرار دهند.
دکتر امینی تشکیل جلسات فکری و ایده 
اوقات  کردن  پر  برای  خالقانه  پردازی های 
فراغت را یکی از ضرورت های مهم رسانه ها 
برشمرد و عنوان کرد: شبکه های تلویزیونی 
آموزش  می توانند  موجود  شرایط  در 
افراد  از  دعوت  آموزی،  مهارت  برنامه های 
خود،  توانمندی های  معرفی  برای  موفق 
ورزشی،  و  فکری  خالق  مسابقات  برگزاری 
گردشگری  هنری،  ح  مفر برنامه های  تولید 
مجازی و تماشای جاذبه های متنوع شهرها، 
در  را  و...  وحش  حیات  جاذبه های  نمایش 

صدر اقدامات خود قرار دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه، دسترسی 
اعضای  برای  ای  مشاوره  خدمات  به  آسان 
اساسی  نیازهای  از  یکی  را  خانواده  مختلف 
تاکید  و  برشمرد  کرونا  شیوع  ایام  در 
برخی  خانه،  در  مدت  طوالنی  ماندن  نمود: 
مشاجرات زوجین یا اختالفات میان والدین 
رو  این  از  است،  داده  افزایش  را  فرزندان  و 
برنامه های روانشناختی و خدمات رایگان یا 
ارزان قیمت مشاوره ای باید در شبکه های 
و  مجازی  فضای  رادیویی،  و  تلویزیونی 

رسانه های اجتماعی توسعه یابد.

سرپرست واحد سامت اجتماعی مرکز بهداشت استان تاکید کرد؛

 نشاط اجتماعی،  ضرورت دوران کرونا

» توسعه خدمات درمانی و پیشگیرانه« 
با هدف تامین سامت جسمی، روانی و 
اجتماعی برای اقشار مختلف، »کاهش 
تورم و ثبات اقتصادی« و »ایجاد امنیت 

شغلی و معیشتی« برای خانوارها، »ایجاد 
امکانات تفریحی و رفاهی« ارزان قیمت در 

نقاط مختلف و »پاکیزگی، زیبایی و آراستگی 
شهرها« از دیگر عواملی است که نشاط 

اجتماعی را تقویت می کند

وسیعی  گسترده  ارائه  با  ملل  بزرگ  تخصصی  چند  آزمایشگاه 
و  جهانی  استانداردهای  با  منطبق  آزمایشگاهی  خدمات  از 
نمونه گیری آزمایشگاهی، خودرو گذر با حضور شهردار و اعضای 
شورای شهر اصفهان و معاون رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 

جمعی از مسئوالن به بهره برداری رسید.
مراسم  این  در  سالمت  شهرک  گذار  سرمایه  صرامی  مسعود 
سالمت  گذاری  سرمایه  که  کسانی  از  تشکر  ضمن  افتتاحیه 
محور انجام می دهند، اظهار داشت: ما امروز شهرک سالمت را 
در نقطه ای از اصفهان بنا نهاده ایم که کسی حاضر به سرمایه 
گذاری نبود اما امروز می بینیم که همه آرزوی داشتن و بودن در 

چنین نقطه ای از شهر را دارند.
نبودیم  کسی  از  سالمت  شهرک  ساخت  منتظر  ما  افزود:  وی 
بلکه خودمان دست به کارشدیم و اکنون ۴2 هزار مترمربع فضا 
و یک سالن کنفرانس پزشکی را در این مجموعه احداث کردیم 
و این در حالی است که  چنین فضایی را مرکزآموزشی و خدمات 
درمانی تا کنون نداشت و ما به بخش سالمت اصفهان اضافه 

کردیم.

مسئولی  هیچ  از  من  کرد:  تصریح  سالمت  شهرک  گذار  سرمایه 
که  ای  عده  اندازی  سنگ  و  پرده  پشت  از  زیرا  نیستم  مند  گله 

نمی خواهند به این نقطه برسیم با خبر هستم.
گفت:  افتتاحیه   مراسم  این  در  نیز  اصفهان  شهردار 
سالمت،  شهرک  شرکای  از  یکی  عنوان  به  اصفهان  شهرداری 
سنگینی  وظایف  سالمت،  حوزه  در  متنوع  مأموریت های  با 

همچون  اجرای  دستگاه های  تمامی  چند  هر  دارد  برعهده  را 
خاص  متولیان  اجتماعی  و  فرهنگی  میراثی،  بهداشتی،  خدمات 

خود را دارد.
و  تست  راستای  در  سالمت  شهرک  جدید  اقدام  افزود:  وی 
سرنشین  شدن  پیاده  به  نیاز  بدون  خودروها  در  نمونه گیری 
یکی از اقدامات مهمی است که شاید در ظاهر ساده اما بسیار 

مهم و حیاتی است. شهردار اصفهان تصریح کرد: این اقدام در 
شرایط اضطراری و مسری بودن بیماری کرونا اقدام بسیار ارزنده 
ای است و همه ما مأموریت داریم که آسایش و آرامش را برای 
مردم تأمین کنیم. بهروز کلیدری نیز در این مراسم ابراز نگرانی 
گرد و گفت: ما نگران  ساده انگاری هستیم که در اجتماعات در 
حال شکل گیری است و استان را در معرض موج جدید بیماری 

کووید قرار می دهد.
دارد  وجود  درمان  و  بهداشت  بخش  در  که  نگاهی  افزود:  وی 
خصوصی  دولتی،  بخش  در  را  امکانات  مجموعه  که  است  این 
برخوردار  که  نگاه  این در حالی است  و  و خیریه توسعه دهیم، 

به استان اصفهان چالش های زیادی برای ما ایجاد کرده است.
کرد:  تصریح  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون   
خوشبختانه زیرساخت های بهداشت و درمان در استان درحال 
گسترش است و با موافقت اصولی صادر شده تعداد تخت های 
تخت  هزار   13 به  بستری  تخت  هزار   7 از  استان  بیمارستانی 
مختلف  مجموعه های  تعهدات  امیدواریم  که   است  رسیده 
نیز در زمان مشخص خودش به سرانجام برسد مثل مجموعه 
مجموعه  به  و  گیرد  شکل  سالمت  شهرک  در  است  قرار  که  ای 

درمان استان کمک کند.
وی ادامه داد: هر چقدر حوزه سالمت را بتوانیم توسعه دهیم، 
می توانیم سهم سرانه سالمت را از تولید ناخالص ملی افزایش 
دهیم و اکنون سهم سرانه درمان اوایل سال 90 حدود 7 درصد 
انتظار داریم با  بود و اکنون به 8 و نیم درصد رسیده  است که 
انجام خدمات بهتر در حوزه درمان این سهم افزایش پیدا کند.

آزمایشگاه ملل شهرک سامت افتتاح شد
پرتاژ ر

 



راهبردی  شریک  تجارت؛  بانک 
ذوب آهن برای ارتقای تولید

آیین انعقاد دو تفاهم نامه )ارزی و ریالی( بین بانک 
با  آهن اصفهان، یکم بهمن  ایران و ذوب  تجارت 
و  بانک  این  مدیرعامل  آبادی  دولت  رضا  حضور 
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن در حضور 

جمعی از مسئوالن این دو سازمان مبادله شد.
رضا دولت آبادی در حاشیه این آیین، در مصاحبه 
با خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولین تولید کننده فوالد کشور جایگاه خاصی در 
ابعاد مختلف دارد و توانسته با صادرات محصوالت  
روز  استانداردهای  آخرین  با  منطبق  که  خود 
دنیاست، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند 
و  این موضوع دستاورد بزرگی بویژه در دوران تحریم 
به شمار می رود.  وی افزود: بازدید بسیار خوبی از 
بخش های مختلف کارخانه امروز انجام شد و ما به 
عنوان بانک تجارت آمادگی خود را برای همکاری با 

این مجتمع عظیم صنعتی اعالم می کنیم.
مدیرعامل بانک تجارت ایران خاطرنشان کرد: بانک ها 
محسوب  کنندگان  تولید  برای  خوبی  مشاوران 
دو  تعامالت  طریق  از  می توان  بنابراین  می شوند، 
سویه در زمینه های مختلف همکاری های مناسب و 

نتایج سودمندی گرفت.
آهن اصفهان  زاده مدیرعامل ذوب  منصور یزدی 
اصفهان  آهن  ذوب  سالگی    56 وارد  گفت:  نیز 
دی  به 23  نزدیک  که  را  نامه  تفاهم  این  و  شدیم 
فال  به  شد  تبادل  کارخانه،  قرارداد  انعقاد  سالروز 
نیک می گیریم.وی افزود: هر آنچه در چرخه تولید 
و  می گردد  باز  گردش  در  سرمایه  به  داریم  نیاز 
بانک ها ارکان بسیار موثری در این راستا محسوب 

می شوند.

شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان توانست در بخش مدیریت مصرف انرژی به عنوان نهاد 
برتر، جایزه انرژی و همچنین به دلیل استفاده از فناوی نانو و انرژی پاک، جایزه ملی ساختمان های 

سبز را به دست آورد.
  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در گفتگوی هفتگی با 
رادیو اصفهان در این باره گفت: در روزهایی که افزایش فشار بر روی شبکه توزیع مشکالتی را در 

توزیع برق ایجاد کرده است، اهمیت افزایش بهره وری در استفاده از انرژی بویژه در سازمان های 
و  شهرداری  افزود:  اصفهان  می شود .شهردار  مشخص  چندان  دو  شهرداری  مثل  بزرگی 
دستگاه های بزرگ باید در استفاده از انرژی نسبت به افزایش بهره وری دقت بیشتری داشته 
باشند و خوشبختانه برای دومین دوره متوالی شهرداری اصفهان در جایزه انرژی به عنوان نهاد 
برتر در مدیریت مصرف انرژی انتخاب شد.   وی بیان کرد: این عنوان به دلیل برنامه ریزی و اقدام 

موثر برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری در انرژی به دست آمده است.
نوروزی با اشاره به این که شهرداری اصفهان افزایش بهره وری را سرلوحه کار خود قرار داده است، 
گفت: این جایزه توسط وزارت خانه های نفت، نیرو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و سازمان مدیریت صنعتی کشور به شهرداری اصفهان اعطا شده و این سازمان ها هستند که 

داوری و نهاد برتر را شناسایی می کنند.
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2 افتخار ملی برای شهرداری اصفهان در حوزه مدیریت مصرف انرژی

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان با اشـاره به گنجینه تاریخی ارزشـمند تخت فوالد اظهار داشـت: تنوع و تکثر شـخصیت های 
، جایگاه این مکان را در سـطح ملی و بین المللی ممتاز کرده اسـت.  آرمیـده در تخـت فـوالد، معمـاری، هنـر و حجاری هـا بـر روی قبـور

سـید علـی معـرک نـژاد افـزود: مرمـت و سـاماندهی تکایـای تخـت فـوالد شـامل تکیـه بابارکـن الدیـن، تکیـه کازرونـی، تکیـه سـیدالعراقین، تکیه خاتـون آبادی، 
تکیـه میرفندرسـکی، آرامـگاه دهـش، آرامـگاه مرشـد عبـاس زریـری بـا هزینـه ای بالـغ بـر 20 میلیـارد ریـال بـه بهـره برداری رسـید.

وی بـا اشـاره بـه ۴ پهنـه بـه مسـاحت 75 هکتـار ادامـه داد: احـداث گـذر گردشـگری بابارکـن الدیـن بـا هزینـه ای بالغ بـر 20 میلیارد ریال به همراه سـه هـزار و 700 
مترمربـع سـنگفرش و دو هـزار و 200 مترمربـع پیـاده راه بـه طـول مسـیر هـزار و 100 متـر نیـز به بهره برداری رسـیده اسـت.

وی تصریح کرد: همچنین تکایای بانوامین، خادم الشـریعه، خوانسـاری، مادرشـاهزاده، سـیدالعراقین، فاضل سـراب، شهشـهانی، مالاسـماعیل خواجویی، 
فاضـل هنـدی و آرامـگاه حـاج آقـا رحیـم اربـاب بـا هزینـه ای بالغ بـر 5 میلیارد ریال نورپردازی شـده اسـت.  

معرک نژاد سـاماندهی و تجهیز زمین ورزشـی روباز با بودجه چهار میلیارد و ۴00 میلیون تومان را از جمله پروژه های عمرانی در دسـت اجرا دانسـت و گفت: 
عملیات اجرایی احداث گذر مشـاهیر با بودجه 300 میلیون تومان آغاز شـده اسـت. 

وی بـه پروژه هـای عمرانـی و خدماتـی در حـال اجـرای مجموعـه تاریخـی، فرهنگـی و مذهبی تخت فوالد اشـاره کرد و گفت: سـاماندهی و تجهیز مبلمان شـهری 
بـا مبلـغ 3 میلیـارد ریـال بـا  30 درصـد پیشـرفت و دیـواره سـازی اطـراف تخت فوالد  با مبلغ 13 میلیارد ریال، 60 درصد پیشـرفت داشـته اسـت. 

مدیـر مجموعـه تاریخـی، فرهنگـی و مذهبـی تخـت فـوالد اصفهـان اظهـار داشـت: سـاماندهی محوطـه شـمالی گلسـتان شـهدا بـا بودجـه 20 میلیـارد و پانصـد 
میلیـون ریـال، 65 درصـد پیشـرفت داشـته و همچنیـن سـاماندهی و شـاخص سـازی قبـور مشـاهیر بـا بودجـه 8 میلیـارد ریـال هـم بـه پیشـرفت 70 درصـدی 

رسـیده است.  
وی بـا اشـاره بـه سـاماندهی و تکمیـل بـاغ طوبـي بـا مبلـغ یـک میلیـارد و پانصـد میلیـون ریال بـا 90 درصد پیشـرفت، اظهار داشـت: تکمیل سـاماندهی تکایا با 

مبلـغ 13 میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال بـه پیشـرفت 30 درصـدی رسـیده و نورپـردازی تکایـا بـا مبلغ 3 میلیارد ریال ۴0 درصد پیشـرفت داشـته اسـت.

با شکل گیری فضای مجازی و متعاقب آن 
پیدایش شبکه های اجتماعی، سازمان های 
تهدیدات  با  سنتی  رسانه های  و  ای  رسانه 
شده اند.  روبه رو  جدیدی  فرصت های  و 
متکی  نوین  رسانه های  جدید  چالش های 
بر اینترنت برای رسانه های سنتی، موضوعی است که همواره محل 
قاعده  این  از  نیز  سیما  و  صدا  و  است  بوده  صاحبنظران  بحث 

مستثنی نبوده و نیست. 
در  شنبه ها  سه  که  است  داستان هایی  مجموعه  العماره"  “نقش 
شبکه های اجتماعی و مجازی منتشر می شود.این مجموعه حکایت 
زندگی روزانه همه ماست و خانه ای که همه به دنبال آن هستیم تا  
جایی شبیه آن را داشته باشیم. این مجموعه طنز، کاری از  معاونت 
طنز،  و  فانتزی  فضای  در  که   است  اصفهان  مرکز  مجازی  فضای 
شخصیت ها در یک عمارت نقاشی شده به موضوعات و مسائل 
اجتماعی و فرهنگی جامعه می پردازد و ضمن پیوند سال های خاطره 
انگیز گذشته و زندگی امروزی به مخاطب و به ما یاد می دهد برای حل 
این مشکالت عالوه بر مراجعه به انسان های متخصص باید همدل 

و همصدا بود.

شده  استفاده  اصفهانی  پرداز  طنز  هنرمندان  از  مجموعه  این  در 
از  برگرفته  نقش  چند  شدن  اضافه  با  نیز  آن  شخصیت های  و 

شخصیت های نمایش های ایرانی خیمه شب بازی هستند. 
است،  دقیقه  آن 3  قسمت  هر  که  ای  دقیقه  مجموعه 90  این  در 
شخصیت ها با گریم و لباس نقاشی شده حضور دارند و لوکیشن آن 
نیز کامال نقاشی شده است به شکلی که در قاب های ثابت، بیننده 
آن را یک تابلو نقاشی می بیند، اما با حرکت دوربین مخاطب متوجه 
پرسپکتیو و بعددار بودن قاب نقاشی و زنده بودن کاراکترها می شود.
یک  در  که  است  خانواده  چند  روایت  طنز  مجموعه  این  داستان 
عمارت نقاشی زندگی می کنند و در طول زمان برای بهتر زندگی کردن 
تقسیم وظیفه کرده اند و عمارت نقاشی را نیز تقسیم بندی کرده 
اند. تقریبا سعی در به روز شدن و مطابق جامعه پیش رفتن دارند 
و مخاطب در طول مجموعه متوجه پیشینه آن ها و این که چگونه 
اینجا زندگی می کنند خواهد شد، حضور فضای مجازی و چالش های 
آن و همچنین حضور رسانه تلویزیون و  چالش های آن از جمله نو 

آوری های این مجموعه است.
کتاب ها  و  خاطرات  از  العماره  نقش  طنز  مجموعه  شخصیت های 
این  این سبک در ساخت  از  اقتباس شده است، هدف استفاده 

مجموعه  ایجاد یک فضای جدید و بدون تکرار برای جذب مخاطب 
با استفاده از زیبایی تصویر و خاص بودن فضاست.

و  قدیم  شخصیت های  و  عناصر  از   مردم  شدن  دور  به  توجه   با 
داستان های ایرانی و کهن، در واقعیت )فیلم( از تکنیک نقاشی ساده 

استفاده شده و برای تمام قشر جامعه قابل لمس می باشد.
در این مجموعه طنز هنرمندان نصف جهان در نقش های پهلوون 
کچل، مبارک، حکیم باشی، وروره جادو، داروغه، پیامک باشی، شاخ 
به سر، شیرین زبون، گالبتون، شکر پنیر، مزقون باشی، ضربک بگیر و 

بشون باشی ایفای نقش می کنند.
تهیه کننده و کارگردان: بهناز رافائیل زاده، نویسنده: محمد کراچیان، 
برنامه  رضایی،  نگار  صحنه:  منشی  جدیدی،  داوود  تولید:  مدیر 
صدابردار  شکرالهی،  سیدمحسن  بردار:  تصویر  مهران هادی،  ریز: 
: سعید بهرامی و بازیگران: غالمرضا خوشحال پور، بیژن گنجعلی، 
مهران هادی، مرتضی ریحانی، اسماعیل سلمانی، لیال قربانی، محمد 
جواد  سید  نادری،  عباس  یگانی،  الهام  کراچیان،  محمد  یکرنگی، 
سجادی گزی، الینا ستاری و رهام نصیری هستند. گریم: مهراب شاپور 
زاده، شیما مومنی، طراحی دکور و لباس: بهناز رافائل، گروه صحنه و 
دستیاران  مهیاری،  بهمن  حالجیان،  مریم  مهیاری،  پریسا   : لباس 

تصویر: محسن میناییان فر، محمدعلی خدابخشی، دستیار صدا: 
میالدشیاسی، دستیار گریم: علی رستمی، دستیار تولید: سیدجواد 
علی  خان  تدارکات:  و   گزی  زمانیان  رضا  محمد  عکاس:  سجادی، 
انتشار این مجموعه سه شنبه ها در شبکه های  می باشند .زمان 
و7  منتشر   و  توزیع  آن  قسمت  هفت  کنون  تا  و  است  اجتماعی 
 15 ساخت   و  است   تدوین  حال  ودر  شده  ضبط  دیگر  قسمت 

قسمت دیگر نیز مصوب شده است. 
سیمای  و  صدا  مجازی  فضای  معاون  زواره  شواخی  محمدرضا  با 
اصفهان راجع به تولیدات صدا و سیمای اصفهان  در فضای مجازی 

گفتگوی کوتاهی داشتیم.
 -معاونت فضای مجازی  چه نوع برنامه هایی  تولید می کند؟ 

معاونت فضای مجازی نقش مکمل رسانه را دارد و ما برنامه های 
مختلف پخش شده رادیو و تلویزیون و نیز خبر را تقطیع و در فضای 

مجازی بارگذاری و پخش می کنیم.
آرشیو مانند از فضای مجازی استفاده کرده و محتوا  - یعنی حالت 

بارگذاری می کنید؟
در  انعکاس  قابل  بخش های  از  شده  تقطیع  قسمت های  ما  خیر 
فضای مجازی را انتخاب می کنیم و بیشتر مالک قسمت های جذاب 
و جالب در حد یکی دو دقیقه است.البته یک بخش تولید و توزیع 
هم در بخش فضای مجازی داریم که در کنار نقش مکمل بودن، 
محدودیت های  و  قرمزها  خط  و  است  مجازی  فضای  با  متناسب 

پخش تلویزیونی را ندارد.
-به جز نقش العماره تولید دیگری هم دارید؟

در حال حاضر دو برنامه داریم یکی همین "نقش العماره" و دیگری 
در  اجتماعی  مسائل  و  مناسبتی  گزارش  صورت  به  که  "ایستگاه" 
بین مردم می رود و تا کنون  7 قسمت تولید شده و از طریق آدرس 
جدید  برنامه  یک  و  شده   توزیع  هم    esfahansimaاینستاگرام 

عروسکی "آقا بلد" هم داریم که در مرحله پیش تولید است. 
-چقدر از این برنامه های مجازی شما بازدید ثبت شده است؟

برنامه ای مثل  ایستگاه  در تلگرام و اینستاگرام و نیز کانال ها بسیار 
منتشر و وایرال شده است و تا کنون بازدید  باالی  7 میلیون و حتی 10 

تا 15 میلیون داشته است.
؟ - نکته آخر

 ما سعی می کنیم با توجه به تالش های دشمن برای توزیع و انتشار 
تشخیص  زیرا  کنیم.  منتشر  را  خوب  خبرهای  ما  فیک  خبرهای 
خبرهای فیک و معتبر برای مخاطبان چندان قابل تشخیص نیست  

و ما وظیفه آگاهی بخشی و افزایش سواد رسانه ای را بر عهده داریم.

»نقش العماره«، سنتی مدرنیته اصفهانی  از دریچه  فضای مجازی 

مدیر مجموعه فرهنگی خبر داد؛

توسعه گردشگری در تخت فوالد اصفهان

عسل  و  قند  مفرح  و  شاد  مجموعه 
برای   که  است  رادیویی  مجموعه  یک 
شده  تهیه  اصفهان  رادیو  مخاطبان 
است. سال تولید و ساخت آن به اوایل 
سال 90  بر می گردد. در هر قسمت یک 
تئاتر  همراه  به  خانوادگی  مسابقه  سری 
برای  پیشگی   صدا  صورت  به  رادیویی  
کنون  تا  رادیو تهیه می شود.   مخاطبان 
ساخت 500 برنامه  از آن به اتمام رسیده 
اصفهان  مرکز  صدای  طریق   از  اکنون  و 
این  از  قسمت  یک  ساخت  هفته  هر 
برنامه رادیویی تهیه و پنج شنبه عصرها 
می باشد.   جمعه ها  آن  تکرار  و  پخش 
محسن  مجموعه  این  کننده  تهیه 
محمد  مجموعه  این  کارگردان  دلیران، 
باقر انصاری، مدیر صحنه: بیژن رافعی و 
بازیگران بخش نمایشی و صدا پیشگان: 
رافعی،محسن  زنجانی،بیژن  مسعود 
دلیران،مهدی شهداد، جواد سلطانیان، 
کریمی،  محسن  فاضل،  رضا  حمید 
فرناز  جعفری،  راضیه  براری،  ویکتوریا 
ساز:  آهنگ  و  فدایی  زهرا  اسماعیلی، 
علی  برنامه  بردار  صدا  و  دهانی   حسن 
فضیلت  می باشند.  به گفته مسئوالن 
برنامه  این  اصفهان؛  سیمای  و  صدا 
فعالیت  سال   10 طی  توانسته  رادیویی 
عام  قشر  را  خود  مخاطبان  مستمر 
شنوندگان رادیو هستند به خود جذب 
نماید و لحظاتی شاد را برای مردم از صدای 
مناسبت  همین  به  بزند.  رقم  اصفهان 
به سراغ تهیه کننده این برنامه تولیدی 
فیروز  دلیران  محسن  آقای  رادیویی 
رفته ایم تا در خصوص جزئیات این برنامه  

بیشتر جویا شویم:
-چرا اسم برنامه  قند و عسل است؟

 )بدون وقفه( چون شیرین است؛ البته 
در سال های ابتدایی یک کالم ختم کالم و  
سپس یک حبه قند و اکنون قند و عسل 

شده است.
در  حضوری  شرکت کننده  شما  -ظاهرا 

رادیو دارید قضیه چیست؟ از چه طریقی 
رادیویی  مسابقه  این  در  مخاطبان 

شرکت می کنند؟
بله البته، فعال در شرایط کرونایی هستیم 
و تعداد شرکت کنندگان کمتر و با رعایت 
در  ولی  است  بهداشتی  پروتکل های 
شرکت   85 حدود  ما  معمولی  حالت 
کننده به صورت خانوادگی داریم.  در واقع 
ما هر هفته یک استودیوی شاد با کلی 
کردم  فراموش  داریم.  رادیو  در  مهمان 
بگویم که مردم از طریق شماره پیامک) 
در  شرکت  درخواست  و   )  30000333
مسابقه می توانند در این برنامه شرکت 
که  کنم  اضافه  هم  را  نکته  این  کنند. 
پیامک های درخواستی بسیار زیاد است 
و مجبور هستیم به صورت رندمی شرکت 

کنندگان مسابقه را انتخاب کنیم.
چطور  بگویید؛  برنامه  هوای  و  حال  -از 
در  شرکت کننده  همه  آن  با  را  برنامه 

استودیو رادیویی مدیریت می کنید؟ 
پس از انتخاب شرکت کنندگان و دعوت 
از ساعت 3تا  به برنامه در اواسط هفته 
3.5 بعد از ظهر آقای رافعی مدیر صحنه 
مخاطبان  به  برنامه  به  راجع  توضیحاتی 
ضبط  استودیو  وارد  سپس  و  می دهند 
می شویم. بخش گویندگی را بنده و خانم 
با سالم و علیک شروع  راحله توسلیان 
می کنیم و روال برنامه هم چنین است که  
شادی هر برنامه را ما به قشری از جامعه 
که بیشتر کادر خدمتگزار جامعه هستند، 

تقدیم می کنیم.
خاطر  به  برنامه  شادی  بیشتر  -بخش 
و  شخصیت ها  آیا  است؛  مردم  حضور 
تیپ های نمایشی  هم همین قدر نشاط 

انگیز هستند؟ 
دوست  را  برنامه  این  واقعا  مردم  بله 

نشاط  و  پویایی  همین  خاطر  به  دارند 
به  بعضی ها  گاهی  و  دارد  که  واقعی 
چندین  )باخنده(  مختلف  بهانه های 
ما  مسابقه   در  مختلف  اسامی  با  بار 
شرکت کردند و این برای ما واقعا مسئله 
در  اما   هست.  ای  کننده  خوشحال 
مورد شخصیت های نمایشی، تیپ های 
مختلف و جالبی را برای بخش نمایشی 
خود انتخاب کردیم و در واقع 12 صدا پیشه 
شخصیت  سه  جای  گاهی  کدام  هر  که 
مثال  دارند.  همکاری  می کنند،  صحبت 
لفظ  به  که  )شخصیتی  پتره"  "کله  آقای 
عامیانه چرت و پرت زیاد می گوید(،یا "هلو 
متوجه  کس  هیچ  که  زرده")شخصیتی 
فتنه  نمی شود(،فرزانه  صحبت هایش 
مردمی  گزارشگر  مثال  که  جو)شخصیتی 
است(،"فرزاد و فهیمه" )دانش آموزانی که 
از کالس آنالین استفاده می کنند(،"خانم 
اتوبانی")شخصیتی که لحن گفتارش کش 
دار است( و بخش های دیگری که روایت 
اتفاقات اتوبوس و تاکسی است، در واقع 
می توان  در یک کالم گفت بخش نمایش، 
بخش مهم ارتباط با مخاطبان رادیویی را 

رقم می زند.
تیپ  این  به  توجه  با  می رسد  نظر  _به 
شخصیت های نمایشی بداهه گویی هم 

دارید؟
نویسنده بخش نمایشی ما آقای انصاری 
اسم  ایشان  که  هستند  ذوق  خوش 
گذاری شخصیت ها و متن های نمایشی 
آماده می کنند اما ما بداهه گویی توام  را 
شعرهای  ضمن  در  و  داریم  هم  متن  با 
ریتمیک و شب شعر متناسب با مسائل 
و  چالشی  صورت  به  روز  مشکالت  و 

انتقادی هم خوانده می شود.
- چه مدت روی موج رادیویی هستید و 

چقدر تولید یک برنامه قند و عسل زمان 
می برد؟ 

زمان برنامه قند و عسل 90 دقیقه است 
اما برای تولید یک برنامه با توجه به این که 
الزامی است  برنامه  حضور مخاطبان در 
یک  ضبط  ساعت  الی 6  حدود 5  تقریبا 
برنامه رادیویی قند و عسل زمان می برد. 
)با تاکید( البته زمان شروع برنامه بستگی 
به تابستان و زمستان دارد و متغیر است.
در  بیشتر  خانوادگی  مسابقه  -سواالت 
چه حوزه ای است و چالش برنامه قند و 

عسل چیست؟
عمومی  اطالعات  جنبه  بیشتر  مسابقه 
و تاریخی اصفهان  را دارد و بیشتر جنبه 
انرژی  ایجاد نشاط و شادی دارد و مردم 
و  قند  برنامه  می کنند.  دریافت  مثبت 
چالش  سال ها  این  طی  کنون  تا  عسل 
استقبال  با  همیشه  و  نداشته  خاصی 
مواجه بوده ولی برخی از صحنه ها مثل 
حضور یک خانواده با سه فرزند نا بینا در 
برنامه یا دعوت از بیماران ام اس باعث 
برخی  سوی  از  خوبی  بازخورد های  شد، 
خانواده های شرکت کننده  دریافت کنیم.
و  قند  رادیویی  برنامه  موفقیت  علت   -

عسل چیست؟
اول این که این برنامه مردم محور است و 
دوم این که 90  درصد عوامل برنامه رایویی 
از سن 26  افراد سابقه دار هستند و  ما 
سال تا حدود 70 سال همکار داریم و حتی 
افرادی همچون علی انصاری، بیژن رافعی، 
جزو  شهداد  مهدی  و  زنجانی  مسعود 
پیشکسوتان عرصه صدا هستند و نکته 
مهم این که انگیزه کسی برای کار در این 
برنامه رادیویی اسم و رسم و کسب درآمد 
فضای  ایجاد  برای  بیشتر  بلکه  نبوده 

شادی، نشاط و یک کار دلی بوده است.

»قند و عسل«؛ مهمان شیرین رادیویی نصف جهان
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اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر
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بـا پـر شـدن ظرفیـت سـه شـهرک کارگاهـی در اصفهـان، اکنون بـرای هدایـت و جایگزینی 
مشـاغل مزاحـم بایـد از ظرفیت هـای دیگـری در ایجـاد و سـاخت شـهرک کارگاهـی در 

اصفهـان اسـتفاده کـرد.
بـه گـزارش جـام جـم؛ اخیـرا بحـث سـاماندهی برخـی مشـاغل شـهری بـا توجه بـه ترافیک 
روز افـزون و تردد هـای مکـرر و ایجـاد مزاحمت هـای شـهری بیشـتر مطـرح شـده اسـت 
امـا قطعـا بایـد بـرای سـاماندهی آن امالکـی در اختیـار باشـد تـا بتـوان بـرای سـاماندهی و 
انتقال برخی مشـاغل برنامه ریزی کرد.  یکی از بخش های مهم سـازمان میوه وتره بار و 
سـاماندهی مشـاغل شهری شـهرداری اصفهان، بخش امالک سـازمان است،چنان که 
اگر سازمان ساماندهی مشاغل شهری را همانند یک موتور در نظر بگیریم سوختش 
از طریـق واحـد امـالک تهیـه می شـود؛ در واقـع این بخش همان وظیفه تهیـه و در اختیار 
امـا قطعـا  برعهـده دارد  را  بـرای سـاماندهی مشـاغل شـهری مزاحـم  امـالک  گذاشـتن 
انتخاب و خرید امالک برای سـاماندهی مشـاغل به همین راحتی نیسـت و با مسـائل و 
مشـکالت زیـادی مواجـه اسـت.درباره جزئیـات، نحـوه واگذاری و انتخاب یـک مکان برای 
سـاماندهی مشـاغل بـا  محمـد مجیـری مدیـر عامـل سـازمان میادیـن میـوه و تـره بـار و 

سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهـان بـه گفت وگو نشسـتیم:
*یکی از کارکرد های سـاماندهی مشـاغل تهیه زمین برای انتقال مشـاغل مزاحم است، 

در ایـن خصـوص چه اقداماتی انجـام داده اید؟
گرفتـن  اختیـار  در  و  احیـاء  و  شـهرداری  از  مطالبـات  پیگیـری  سـازمان  گذشـته  سـال 
زمین هـای مـورد نیـازرا انجـام و اخیـرا صورتجلسـه تحویل آن تنظیـم و در اختیار سـازمان 
قـرار داده شـده اسـت. ارزش ریالـی مطالبـات سـازمان 70 میلیـارد تومـان برآورد شـده بود 
امـا بـه لحـاظ تغییـر ماهیـت و کاربـری و افزایـش قیمت زمیـن اکنـون دوبرابـر ارزش ریالی 

فعلـی بـرآورد شـده اسـت.
*از امور محوله این بخش سازمان تهیه ملک برای چه شغلی در اولویت بخش اماک 

است؟
بـا وجـود آالیندگی هـای زیسـت محیطـی کـه هماننـد چتـری اصفهـان را فـرا گرفتـه، قطعـا 
سـاماندهی های مشـاغل شـهری مزاحـم و آالینـده بـا توجـه بـه حجـم ترافیـک و تـردد 
خودروهـای درون شـهری، سـاخت و ایجـاد شـهرک های جدیـد بـه دنبـال سـر ریزشـدن 

مشـاغل صنعتـی و کارگاهـی نیـز در اولویـت سـاماندهی سـازمان قـرار دارد.
بر اسـاس بند 20 ماده 55 شـهرداری ها؛ این سـازمان وظیفه هدایت و اسـتقرار مشـاغل 
از تشـکیل پرونده هـای مشـاغل مزاحـم در  کـه پـس  را بـر عهـده دارد  مزاحـم شـهری 
شـهرداری اخطار آن صادر و سـپس نامه ای نیز برای سـاماندهی به سـازمان سـاماندهی 
مشـاغل ارسـال می شـود کـه عمـال مـا نـه می توانیم آنهـا را پلمب نگـه داریـم و نه تعطیل 
کنیـم بلکـه بایـد محل هـای جدید و مجتمع های صنفی جدیدی را برای انتقال و اسـتقرار 
آنهـا بـا توجـه بـه مسـائل زیسـت محیطـی، محیـط شـهری  و آمایـش سـرزمین جایگزیـن 

کنیم.
* گویا شهرک امیر کبیر دیگر جوابگوی نیازهای جدید نیست؛ برای مشاغل صنعتی و 

کارگاهی چه فکری شـده است؟
بلـه درسـت اسـت؛ مطالعـات ایجـاد  شـهرک کارگاهـی شـمال شـرق در ابتـدای جـاده 
اصفهـان و حبیـب آبـاد در مجـاورت رینـگ چهـارم ترافیکـی را در حـدود 500 تـا 600 هکتـار 
بـا  جدیـد  کارگاهـی  صنفـی   مجتمع هـای  ایجـاد  بـرای  محـل  ایـن  کردیـم.  آغـاز  زمیـن 
دسترسـی راحـت جانمایـی و فعـال در مرحلـه تغییـر کاربـری اسـت زیـرا تمـام کارگاه هـای 
شـهرک های سـه گانـه امیـر کبیـر، نیـک اندیـش و قصر صنعت تقریبـا واگذار شـده و به 
ظرفیـت تکمیـل رسـیده انـد و مـا بایـد شـهرک های جدیدی را بر اسـاس بنـد 20 مـاده 55 
شـهرداری ها برای مشـاغل مزاحم و کارگاهی تعریف کنیم. البته ناگفته نماند؛ قسـمت 
شـهرک الحاقـی بـه شـهرک امیـر کبیـر را بـه وسـعت 26 هکتـار واقـع در ابتـدای خیابـان 
عطـاء الملـک پیشـبینی کـرده ایـم کـه خوشـبختانه بـا مشـخص شـدن مبلـغ پرداخـت 
وجـه تبصـره بنـد یـک جهاد کشـاورزی تغییـر کاربری و اجـازه تفکیک و سـاخت کارگاه به 
صـورت زمیـن خـام مهیـا شـده اسـت امـا بـاز هم جوابگـوی حجم نیاز سـاماندهی سـایر 

مشـاغل نیسـت.

*به غیر از مشاغل صنعتی و کارگاهی برای ساماندهی چه مشاغلی نیاز به زمین دارید؟
مـا در حـوزه سـاماندهی وظیفـه تامیـن امـالک بـرای سـاماندهی همـه مشـاغل و صنوف 
مختلف مزاحم شـهری همچون ابزار فروشـان، سـنگ تراشـان،مجتمع پزشـکان و خوار 
و بـار را هـم بـر عهـده داریـم کـه در حـال حاضـر تعـدادی از واحد هـای صنفـی خـوارو بـار 
فروشـان آمـاده  و واگـذار گردیـده  و بـه محـل میـدان مرکـزی میـوه و تـره بار بـزودی انتقال 

پیـدا می کنند.
*چـرا تملـک امـاک بـه کنـدی و دیـر صـورت می گیـرد و  ایـن تغییـر کاربری هـا چنـد سـال 

طـول می کشـد؟
خـوب بعـد از واگـذاری امـالک بحـث تغییـر کاربـری آنهـا بایـد بـا برنامـه ریـزی صـورت گیـرد 
و در حـال حاضـر هـم مصوبـه هیـات وزیـران و ابـالغ اسـتانداری بـه شـهرداری اصفهـان و 
سـازمان های تابعه با هدف تغییر کاربری زمین های در دسـت انجام اسـت اما قبال این 
اقدام از سوی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان به اداره کل راه و شهرسازی انجام 
و به دبیر خانه این اداره کل و به کمیسیون ماده 5 و شورای برنامه ریزی توسعه استان 
ارسال می شد و خود اداره کل راه و شهرسازی استعالم های مختلف را از ادارات مختلف 

اسـتان به عمل مـی آورد.
امـا در حـال حاضـر بـا ابـالغ جدیـد هیـات وزیـران؛ خـود سـازمان سـاماندهی مشـاغل 
مزاحـم شـهری مسـتقیما بایـد بـا ادارات کل، اعـم از جهـاد کشـاورزی، میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری، منابـع طبیعـی، صنایـع و معـادن، گاز، آب، بـرق و مخابـرات 
اسـتعالم روی پروژه هـای شـهری گرفتـه و بـه دبیـر خانـه شـورای برنامـه ریـزی توسـعه 

استان که همان اداره کل راه و شهرسازی است ارجاع دهد. سپس بعد از استعالم این 
درخواسـت ها در کارگروه شـورای برنامه ریزی مطرح و پس از پاسـخ مثبت از کارگروه به 

شـورای برنامـه ریـزی اسـتان رفتـه، مصـوب و تغییـر کاربـری بـه تصویـب می رسـد.
*تشـخیص این کـه چـه زمینـی در چـه نقطـه ای از شـهر مناسـب بـرای کارگاه و چه صنفی 

اسـت؛ چگونـه صـورت می گیرد؟ 
بـا کار کارشناسـی و در قالـب برنامـه ریـزی و مطالعـات آمایـش سـرزمین و جغرافیـای 
شـهری انجـام  می شـود و از طریـق مشـاوران سـازمان و دیدگاه هـای باالدسـتی جانمایـی 
و ریشـه یابی در  شـهر و حاشـیه آن تایید و پتانسـیل هایی که برای اسـتقرار و جانمایی و 
لکه گذاری صنوف در شـهر اصفهان می تواند گذاشـته شـود، تحت عنوان برنامه ریزی، 
طراحـی و اسـتقرار صنـوف مطابـق بـا سـند پهنـه بنـدی شـهر اصفهـان صـورت می گیـرد. 
در واقـع مـا بـا برنامـه پیـش رفتـه و جایـی را کـه بـه عنوان شـهرک جدیـد تعریف می کنیم؛ 
مستلزم این است که در بحث آمایش سرزمین،طراحی و مدیریت شهری لحاظ کنیم.

* اکنون چه پروژه های دیگری را در دست اجرا دارید؟ 
 مـا بعـد از تامیـن امـالک بـرای مشـاغل مختلـف و سـاماندهی صنـوف ،بحث حـوزه بهره 
برداری را داریم. بازارهای مرکزی میوه و تره بار، بازارهای روز  و بازارهای تخصصی جزو این 
پروژه هاسـت کـه بخشـی در میـدان مرکـزی را در دسـت اقـدام داریـم کـه بایـد زمیـن مـورد 
نیـاز بـه میـدان مرکـزی میـوه و تـره بـار الحاق شـود. در بحث  توسـعه بازارهای کوثر جدید  
نیـز در محـالت دیگـر شـهر اصفهـان این مطالعـات و جانمایی شـده و اخیـرا وارد مذاکره 
شده ایم که با مالکان برای تامین امالک به توافق برسیم. برای بازارهای تخصصی میوه 

و بازار هـای پروتئیـن هـم جانمایـی و لکـه گـذاری صـورت گرفتـه کـه در قالـب مشـارکت بـا 
مناطـق یـا بـه صـورت خرید یـا واگـذاری زمین به شـهرداری اقدام شـود.

*چقدر هزینه الزم دارید تا زمین مناسب برای تامین اماک فوق خریداری شود؟ 
بـرآورد مـا تـا کنـون800  میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه قطعـا بایـد در بودجـه سـال های 
آینـده دیـده شـود و مـا بـرای سـال 1400 مبلغ 200 میلیارد تومان در نظر گرفته و بقیـه را برای 

سـال های بعـد تـا سـال 1402 پیـش بینـی کـرده ایـم. 
اکنـون یکـی از پروژه هـای شـاخص در بحث سـاماندهی صنوف صنایع دسـتی اسـت که 
متاسفانه کارگاه های آنها در بافت تاریخی و گردشگری اصفهان متمرکز شده است که 
می توانـد مخاطراتـی را بـرای آثـار تاریخـی شـهر اصفهـان در بـر داشـته باشـد بدیـن منظـور 
قطعـه زمینـی در ابتـدای  بلـوار رضـوان، فلکـه ارغوانیه خوراسـگان بین محـدوده منطقه 
4 و 15 شـهرداری در نظـر گرفتـه و مکاتبـات انجـام شـده کـه قـرار اسـت بـه کارگروه شـورای 
برنامه ریزی و توسعه استان برای تایید ارسال شود.  واقعیت این است که کارگاه های 
تولیدی صنایع دستی مانند مینا سازی، قلمزنی و... در بافت مرکزی و تاریخی مخاطراتی 
مثـل اطفـاء حریـق دارد کـه بسـیار خطـر نـاک اسـت و اگـر اتفاقـی رخ دهـد جبـران ناپذیـر 
خواهد بود. بر همین اساس سند پهنه بندی را در نظر گرفته و مکانی را در ارغوانیه به 
متراژ 67 هکتارو شـامل کارگاه،فروشـگاه، تولیدات زنده صنایع دسـتی در این مکان در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. البتـه نـا گفته نماند که مجتمـع صنفی صنایع دسـتی در مقابل 
بـازار بیـن المللـی گل و گیـاه ارغـوان در نظـر گرفتـه شـده و در آینـده می توانـد یـک قطـب 

گردشـگری و جاذبه دیدنی برای شـهر اصفهان باشـد.
*اکثر پروژه های ساماندهی ها تبدیل به پروژه های اقتصادی گران قیمت تبدیل شده 
و خریـد و جابـه جایی هـا بـرای کسـبه و صنوف مقرون به صرفه نیسـت، علت چیسـت؟ 
ایـن طـور نیسـت؛ مـا مصوبـه داریـم کـه واحد هـای صنفـی مزاحـم  در قالـب بنـد 20، خـارج 
از مزایـده و بـر اسـاس مصوبـه بـا بیسـت درصـد نقـد و مابقـی طـی اقسـاط 60 ماهـه واگـذار 
می شـود و در واقع این واحدهای صنفی برای منافع مردم شـهر ایجاد می گردد و سـازمان 
سرمایه گذاری که می کند پرداختش 5 سال طول می کشد و از جنبه سود اقتصادی برای 
شـهرداری خـارج می شـود.   واگذاری هـای مـا بـه دو صـورت انجـام  می شـود کـه افـراد بایـد بـر 
اسـاس بند 20 ماده 55 پروانه کسـب و تمام مدارک ضمیمه پرونده را داشـته باشـند تا به 
صورت ترک تشـریفات قانونی واگذار کنیم. در غیر این صورت متقاضی در مزایده شـرکت 

نمـوده و بـا پرداخـت 30 درصـد نقـد و مابقـی در 48 قسـط واگذاری صـورت می گیرد.
ح ها پیش بینی مالی شده است؟ * برای ادامه طر

توسـعه سـاماندهی، توسـعه بازارهـا، میدان مرکـزی را در ردیف بودجـه 1400 باز کـرده ایم و  
تا 1402 نیز پروژه تعریف شده داریم که تا دو سال دیگر تمام موارد نهایتا محقق و امالک 

با تغییر کاربری انجام خواهد شـد. 
ح در حال اجرا بیشتر بوده است؟ *آزادسازی ها در کدام بخش و کدام طر

بیشـترین متراژملکـی در حـوزه سـاماندهی ها مشـاغلی کـه نیـاز بـه هدایـت واسـتقرار 
داشـته اسـت. البتـه بازارهـا هـم هسـت امـا در مقیـاس کوچکتـر. فعـال بیشـترین متـراژ 
برای آزاد سـازی شـهرک کارگاهی شـرق با بیش از  560 هکتار اسـت که بحث آزادسـازی آن 
بسیار زمان برخواهد بود، زیرا ملک  شخصی است. البته این زمین خارج از حریم شهر 
اصفهـان و یـک سـند دارد کـه در مرحلـه مذاکـره بـا مالـک و توافـق هسـتم. امـا بایـد دیـد 
امـکان تغییـر کاربـری آن نیـز امـکان پذیر اسـت یا نـه و این فراینده تغییرکاربری حـدودا 6 

مـاه تـا یـک سـال طول می کشـد.
کارگاهـی  بـه  کشـاورزی  زمین هـای  از  کاربـری  تغییـر  بـرای  چـرا  ؛  آخـر سـوال  عنـوان  بـه   *

می کنیـد؟  اسـتفاده 
مـا بایـد بحـث نجـات اصفهـان از آالیندگی هـای زیسـت محیطـی را در نظر بگیریـم. مکان 
مورد نظر در 3 کیلومتری رینگ چهارم و فاصله4500 متری با خط محدوده شهراصفهان 
و دسترسـی مناسـب و  خـارج حریـم شـهر اصفهـان قـرار گرفته،ضمـن این کـه مطالعـات 
جانمایـی بـرای مشـاغل مزاحـم در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در آینـده نیـز حتـی این زمین 
لکـه گذاری هـای جداگانـه و بـر اسـاس مشـاغل دسـته بنـدی و خیابان کشـی می شـود تا 

بتوانیـم تـا حـدودی حجـم ترافیـک  و آالیندگی هـا را کاهش دهیم.

مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری عنوان کرد؛

آزادسازی 560 هکتار زمین برای ساخت  
شهرک های کارگاهی 

از 6 تا 10 بهمن  و به مدت 5 روز انجام می شود؛

ح در نمایشگاه اصفهان گردهمایی چند برند مطر
گرمایشی  و  سرمایشی  تاسیسات  و  تجهیزات  نمایشگاه  نوزدهمین 
اصفهان  فاضالب  و  آب  تاسیسات  و  آب  صنعت  نمایشگاه  نهمین  و 
برپایی  دائمی  محل  در  امسال  بهمن   دهم  تا  ششم  روزهای  طی 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود.
استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
 ، البرز تهران،  اصفهان،  استان   8 از  شرکت   70 بر  بالغ  حضور  اصفهان، 
دو  این  در  بختیاری  و  چهارمحال  و  قم  رضوی،  خراسان  فارس،  زنجان، 

رویداد صنعتی قطعی شده است. 
همچون  تخصصی  خدمات  و  محصوالت  زمینه  در  فعال  شرکت های 
تجهیزات سردخانه ای و برودتی، انواع سیستم های تاسیساتی، تجهیزات 
سیستم های  و  تجهیزات  مطبوع،  تهویه  و  سرمایشی  سیستم های  و 
دوجداره،  و  پلی اتیلن  و  فلزي  چدنی،  اتصاالت  و  لوله  و  گرمایشی 
شیمیایي  مواد  و  آب شیرین کن  فاضالب،  و  آب  تصفیه  سیستم هاي 
مرتبط،   اتصاالت  و  صنعتی  پمپ های  صنعتی،  شیرآالت  انواع  مرتبط، 
فیلترهای صنعتی، مخازن و... در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و 
محصوالت، خدمات و دستاوردهای خود را برای متخصصان به نمایش 

می گذارند.
صنایع  فعاالن  آوردن  هم  گرد  نمایشگاه،  این  برگزاری  اهداف  از  یکی 
صنعت  همچنین  و  گرمایشی  و  سرمایشی  تجهیزات  و  تاسیسات 
و  خریداران  توزیع کنندگان،  تولیدکنندگان،  از  اعم  فاضالب  و  آب 
مصرف کنندگان در یک زمان و یک مکان و توجه به ظرفیت های تولید 

داخل است. 
میان  تجربیات  تبادل  برای  مناسب  بستری  ایجاد  همچنین 
شرکت  کنندگان و بازدیدکنندگان، آشنایی سرمایه گذاران با ظرفیت های 
به  نقش  ایفای   ، کشور اقتصادی  فعالیت های  در  حضور  برای  موجود 
ایجاد  و  آب  و  تاسیسات  صنعت  خدمت  در  بازاریابی  ابزار  یک  عنوان 
از  قدرتمند  صنعت  این  فعاالن  میان  مشترک  سرمایه گذاری  فرصت 
آب  و  تاسیسات  نمایشگاه  که  می رود  شمار  به  اهدافی  دیگر  جمله 

اصفهان بر اساس آن پایه گذاری و برگزار خواهد شد.
در کنار این نمایشگاه، مسابقات ملی مهارت فناوری آب و مکاترونیک 
و  فنی  آموزش  سازمان  توسط  عالقه مندان  تخصصی  آموزش  هدف  با 

حرفه ای استان اصفهان برگزار و اجرا خواهد شد. 
گرمایشی  و  سرمایشی  تاسیسات  و  تجهیزات  نمایشگاه  نوزدهمین 
اصفهان  فاضالب  و  آب  تاسیسات  و  آب  صنعت  نمایشگاه  نهمین  و 
ویژه  و  تخصصی  صورت  به  و  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با 
متخصصان  و  فعاالن  کارشناسان،  و  می شود  برگزار  متخصصان 
حوزه های مرتبط با آن می توانند از ساعت 10 تا 18 روزهای ششم تا دهم 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در  دی  به محل دائمی 

کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

شهردار اصفهان با حضور در منزل استاد منصور حافظ پرست از اساتید پیشکسوت هنر 
قلمزنی با این هنرمند برجسته دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، شهردار اصفهان در دیدار با »منصور 
را  ایران در اصفهان، استاد حافظ پرست  از پیشکسوتان هنر قلمزنی  حافظ پرست« 
سرمایه شهر اصفهان ذکر و اظهار کرد: اگر امروز اصفهان عضو شهرهای خالق جهان در 
حوزه صنایع دستی است، بی شک این افتخار حاصل هنر و دسترنج هنرمندانی مانند 
استاد حافظ پرست است که به دسترنج خود، هنر این شهر را به کشور و جهان معرفی 

کرده است. 
قدرت اله نوروزی تصریح کرد: دلیل پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای خالق یونسکو 
و مطرح بودن این شهر در زمینه صنایع دستی در جهان به دلیل حضور افتخارآفرین 
هنرمندانی همچون استاد حافظ پرست است که با رنج و تالش جایگاه این شهر را ارتقا 
داده اند.  وی با بیان این که واقف هستیم اگر یکی از صفات اصفهان »شهر هنرمندان« 
است، به واسطه وجود و هنر سرمایه هایی از این دست است، افزود: از همین رو اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری در اقدامی ارزشمند روزهای چهارشنبه هر هفته زمینه 
دیدار شهردار با هنرمندان از طریق فضای مجازی یا حضوری را فراهم کرده تا از نزدیک دیدار 

و گفتگو و بازدیدی از آثار فاخر آنها داشته باشیم.
شهردار اصفهان از فعالیت جشنواره صنایع دستی اصفهان به صورت رسمی از هفته 
آینده خبر داد و گفت: در این جشنواره از خالقان آثار هنری و هنر فاخر هنرمندان تجلیل 
و تقدیر می شود.   وی با بیان این که جایگاه واقعی آثار فاخر هنرمندان باید حفظ شود، 
گفت: دستاوردهای هنری می تواند نقش خود را در اقتصاد کشور بخوبی ایفا کند و در 

زندگی مردم بسیار اثربخش باشد.
نوروزی با آرزوی عمر طوالنی برای استاد حافظ پرست، تاکید کرد: الزم است چنین اساتیدی  
اندوخته های خود را در راه معرفی صنایع دستی شهر برای جهان به کار گیرند و این مسیر 
تداوم یابد. امیدوارم شرایط کشور به گونه ای شود که دستاورد هنرمندان در رشته های 
مختلف صنایع دستی صادر شود و فضایی برای آشنایی هر چه بیشتر گردشگران با آثار 

فاخر هنری فراهم آید تا این هنر به »اقتصاد هنر« و »کار ماندگار« تبدیل شود.
*پیشنهاد نامگذاری یکی از بوستان های اصفهان به نام "دست ها و نقش ها”

استاد منصور حافظ پرست نیز در دیدار با شهردار اصفهان اظهار کرد: 75 سال پیش در 
محله شیش خیابان مسجدسید ابتدای خیابان زاهد اصفهان در خانواده ای هنرمند به 
دنیا آمدم و از شش سالگی مرحوم پدرم »استاد رجبعلی حافظ پرست« مرا به کارگاه خود 

در سرای تحدید ) برج جهان نمای فعلی( برد.
وی با بیان این که به طور خانوادگی در هنر قلم زنی فعالیت داشتیم، ادامه داد: وقتی دوران 
ابتدایی را در دبستان ایران محله درب کوشک تمام کردم به خواسته پدرم به کارگاهش 
رفتم و تمام وقت به قلمزنی مشغول شدم . پس از چندین سال فعالیت در زمینه هنر 
قلمزنی، به مرور در این حرفه صاحب احترام و جایگاه شدم و به عنوان عضو هیات رئیسه 

اتحادیه صنایع دستی استان منصوب شدم. 
پیشکسوت هنر قلمزنی اصفهان تصریح کرد: تعداد زیادی از هنرمندان ایران از جمله 

فوالدگرها، کوفی گرها، زرکش ها و طالکوب ها از محله شیش هستند، حتی اساتید ادبیات 
معاصر اصفهان از این محله بوده اند.

*دغدغه راه اندازی موزه بزرگ اصفهان
استاد حافظ پرست دغدغه اصلی خود را راه اندازی موزه بزرگ اصفهان عنوان کرد و گفت: 
متاسفانه  اما  کردم،  مطرح  را  موضوع  این  شهرداری  یا  استانداری  متعدد  جلسات  در 
علیرغم این که کارخانه ریسباف خریداری و قول تبدیل آن به موزه داده شد، این خواسته 

هنرمندان تاکنون محقق نشده است.
وی اصفهان را یک شهر-موزه همیشه زنده خواند و تاکید کرد: با این وجود جای خالی موزه 

هنرهای صنایع دستی در آن خالی است که امیدواریم محقق شود.
پیشکسوت هنر قلمزنی اصفهان با بیان این که اصفهان نه تنها در ایران، بلکه در جهان 
به عنوان شهری منحصر به فرد در حوزه صنایع دستی شناخته شده است، تصریح کرد: 
این که اصفهان به شهر خالق و جهانی صنایع دستی شهرت یافته، اهمیت بسیار زیادی 

دارد، اما هنوز نتوانسته ایم آنگونه که باید خودمان را به دنیا معرفی کنیم.
وی از شهردار اصفهان درخواست کرد یکی از بوستان های شهر را به نام صنایع دستی 
نامگذاری کند و در ادامه پیشنهاد داد نام این بوستان »دست ها و نقش ها« نامیده شود 
و در این بوستان غرفه های کوچکی برای هنرمندان ایجاد کرد تا در روزهای تعطیل با حضور 

آنها، شهروندان بویژه کودکان بیشتر با هنرها و صنایع دستی اصفهان آشنا شوند.
استاد حافظ پرست با اشاره به ویژگی های برجسته اصفهان، گفت: در مقایسه ویژگی های 
اصفهان نسبت به سایر شهرهای ایران باید گفت هر شهری به یکی از رشته های هنری 
شهرت دارد، اما اصفهان را به صنایع دستی جمع بستند زیرا از 120 رشته صنایع دستی 

حداقل 30 رشته در این شهر توسط هنرمندان فعال است.
ارزشمند  و  فاخر  آثار  داد  اجازه  نباید  کرد:  تصریح  اصفهان  قلمزنی  هنر  پیشکسوت 
هنرمندان از شهر و کشورمان خارج شود زیرا گنجینه هایی از گذشته و حال است که باید 

در موزه هنر صنایع دستی حفظ شود.
المللی  از اساتید پیشکسوت، نامور و بین  گفتنی است استاد منصور حافظ پرست 

اصفهان در رشته قلمزنی و دارای مدرک درجه یک هنری است.

ح شد؛ در دیدار شهردار اصفهان با پیشکسوت قلمزنی ایران مطر

دسترنج هنرمندان؛  دلیل پیوستن اصفهان به شهرهای خاق یونسکو پرتاژ ر

پرتاژ ر


