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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام

تأمیــن  شــعبه  یــک  مــن«  اجتماعــی  تأمیــن  »اپلیکیشــن 
بیمــه  بــرای  بســیار  کــه  اســت  همــراه  گوشــی  در  اجتماعــی 
کارفرمایــان و مســتمری بگیــران ســازمان تأمیــن  شــدگان، 

می باشــد.  مفیــد  اجتماعــی 
نشســت  در  حاجی کاظمــی  مرتضــی  جام جــم،  گــزارش  بــه 
ــه مناســبت هفتــه تامیــن اجتماعــی برگــزار  خبــری خــود کــه ب
شــد،  بــا اشــاره بــه این کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتان 
اصفهــان ۳ میلیــون ۶۰۰ هــزار نفــر بیمــه شــده دارد، اظهــار 
اســتان  ای  بیمــه  فرهنــگ  بــه  توجــه  بــا  رقــم  ایــن  داشــت: 
اصفهــان ۶۷ درصــد را شــامل  می شــود کــه  در مقایســه بــا  
نــرم کشــوری کــه  ۵۲ درصــد اســت ؛حــدود 15 درصــد بیشــتر 

اســت.
وی  بــا اشــاره بــه این کــه تعــداد  مســتمری بگیــران بــا افــراد 
تبعــه جمعیتــی نزدیــک بــه ۶۵۰ هــزار نفــر می باشــد، افــزود: 
اســتان  در  بیمــه  ســازمان  بگیــران  مســتمری  جمعیــت 
اصفهــان  ۳۶۰ هــزار نفــر  هســتند کــه شــامل افراد بازنشســته، 

بازمانــدگان می شــود. و  افتــاده  کار  از 
ــه  ــان این ک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع ــرکل تأمی مدی

موبایــل اپلیکیشــن »تأمین اجتماعــی مــن«  تنهــا اپلیکیشــن 
رســمی و مــورد تأییــد ســازمان تأمین اجتماعــی اســت افــزود: 
اپلیکیشــن   ایــن  گســترده  و  بی نظیــر  امکانــات  از  برخــی 
بیمــه،  حــق  ســوابق  درمان،مشــاهده  اســتحقاق  اســتعالم 
اعتــراض بــه ســوابق ناموجــود حــق بیمــه، عناویــن شــغلی 

ج در لیســت ماهیانــه حــق بیمــه اســت. منــدر
تصریــح  اصفهــان  اســتان  اجتماعــی  تأمیــن  مدیــرکل 
کرد:همچنیــن گواهــی کســر اقســاط و صــدور گواهــی حقوقــی 
مســتمری بگیــران، مشــاهده لیســت کارگاه هــای کارفرمایــان، 
مشــاهده بازرســی های انجــام شــده از کارگاه هــا و مشــاهده 
نســخه های درمانــی الکترونیکی،دســتمزد مبنــای کســر حــق 
بیمــه ماهانــه، صــدور گواهــی بیمــه پــردازی بیمــه شــدگان و  
درخواســت غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری و بــارداری در ایــن 

اپلیکیشــن تعریــف شــده اســت.
مشــاهده  کارگاه هــا،  از  بازرســی  درخواســت  ثبــت  وی 
قرارداد هــای موجــود بیمه هــای خاص،انعقــاد قــرارداد بیمــه 
مشــاغل آزاد و اختیــاری، ارائــه درخواســت هدیــه ازدواج، ارائــه 
، محاســبه مبلــغ  درخواســت دریافــت هزینــه اروتــز و پروتــز

مســتمری بازنشســتگی، مشــاهده فیــش و حکــم حقوقــی 
دیگــر  از  مســتمری  وضعیــت  اســتعالم  بگیــران،  مســتمری 

خدمــات ایــن نــرم افــزار موبایلــی اســت.
کــرد:  اســتان اصفهــان  تصریــح  اجتماعــی  تأمیــن  مدیــرکل 
و  اجتماعــی  تأمیــن  شــعبه   ۴۴ اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
ایــن  از  شــعبه  دو  کــه  دارد  شــعبه  یــک  شهرســتان  هــر  در 
ــز در آن  ــمی نی ــزاری رس ــز  ۱۶ کارگ ــوده  و نی ــاری ب ــعبات اقم ش

هســتند. فعــال 
ح 3070 تامیــن اجتماعــی مبنــی بــر ارائــه 30  خدمــت  وی  بــه طــر
بــار  میلیــون   70 وکاهــش   اجتماعــی    تامیــن  حضــوری  غیــر 
صــد  چنــد  هــر  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  ســازمان   بــه  مراجعــه 
بــه  امــا  خوشــبختانه  ایــم  نرســیده  هــدف  ایــن  بــه  درصــد  
تغییــر فرهنــگ حضــوری بــه غیــر حضــوری رســیده ایم  و ســال 
آینــده بــه ایــن هــدف کامــل خواهیــم رســیم و تــا کنــون نیــز 
حجــم  زیــادی از حضــور بــه شــعب ســازمان کــم شــده اســت.

حاجــی کاظمــی همچنیــن بــه حــذف دفترچــه کاغــذی و صــدور 
نســخه الکترونیکــی پرداخــت و افــزود: دفترچــه کاغــذی زمــان 
ــرد  ــرف می ک ــار ص ــن اعتب ــاپ و تامی ــرای چ ــادی را ب ــه زی و هزین
امــا در دوران کرونــا ایــن امــر محقــق و امــروز بــا صــدور نســخه 
الکترونیکــی صرفــه جویــی زیــادی در کاغــذ شــده و بیــش از 
۹۹ درصــد از نســخ بــه صــورت الکترونیکــی صــادر و پرونــده 

الکترونیــک درآمــد تحقــق یافتــه اســت.
وی  اضافــه کــرد: درحــال حاضــر در اســتان اصفهــان ۳.۳ بیمه 
پــرداز و یــک نفــر مســتمری بگیــر داریــم  کــه  ایــن امــر  بــه 
دلیــل پیــری جمعیــت و از مشــکالت و چالش هــای  ســازمان 
خ  ــرای مــا ر ــا ب ــر از دنی تأمیــن اجتماعــی اســت کــه خیلــی زودت
داده اســت؛ درحالــی کــه بایــد حداقــل ۱۰ ســال دیگــر بــه ایــن 
نقطــه می رســیدیم، امــا فعــال جــزو چالــش بــزرگ تامیــن منابــع 

صنــدوق بیــن نســلی اســت.
ادامــه  در  اصفهــان   اســتان  اجتماعــی  تأمیــن  مدیــرکل 
صحبت هــای خــود بــه بیمارســتان جدیــد جایگزیــن شــریعتی 
ســال  از  میــالد   بیمارســتان  ســاخت  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
ح بــوده و  درگیــر خریــد زمیــن و تامیــن  93  درســازمان مطــر
تامیــن  اکنــون  کــه   بوده ایــم  بیمارســتان  ایــن  بــرای  اعتبــار 
ــردم   ــه م ــی ب ــی خوب ــات درمان ــده خدم ــا  در آین ــده ت ــار ش اعتب
ارائــه شــود.وی اضافــه کــرد: تعهــدات مــا درمــان مســتقیم و 
از مرکــز ملکــی خــود تامیــن اجتماعــی  اســت و بیمارســتان 
جدیــد میــالد کــه  بــه زودی کلنگ زنــی می شــود قــرار اســت 

ایــن خواســته را تامیــن کنــد.
حاجــی کاظمــی گفــت: زمیــن ایــن بیمارســتان  تهاتــر بابــت 

بدهــی 80 میلیــارد تومــان بیمــه اتوبوســرانی  در محــل شــهید 
کشــوری توســط شــهرداری تامیــن شــده اســت کــه زمیــن آن 
بالــغ بــر 32 هــزار متــر مســاحت و 80 هــزا رمتــر ســاخت خواهــد 

بــود.

ــا زمــان ســاخت همیــن  حاجــی کاظمــی بیــان داشــت: فعــال ت
بیمارســتان شــریعتی برقــرار اســت امــا در آینــده کادر درمانــی 
بــه محــل جدیــد منتقــل می شــود و تصمیــم بــرای برقــراری یــا 

ــا تعطیلــی آن در آینــده گرفتــه می شــود. بازســازی ی
ح بیمــه دانشــجویی و بیمــه  وی در ادامــه  بــه اجــرای دو طــر
افــراد تحــت پوشــش  افزایــش  بــه منظــور  فراگیــر خانــواده 
بــرای  ح  طــر دو  ایــن  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  اجتماعــی  تأمیــن 
جمعیــت جوانــی اســت کــه مشــغول بــه کار نبــوده امــا نیــاز 
بــه ســابقه بیمــه دارنــد  و یــا زنــان خانــه دار و فرزندانــی  غیــر 
شــاغل آنهــا در نظــر گرفتــه شــده کــه عــالوه بــر اســتفاده از 
آینــده  در  می تواننــد  همســر  یــا  والدیــن  درمانــی  خدمــات 

شــوند. مســتقل  مســتمری  صاحــب 
دیگــر  از  اصفهــان  اســتان  اجتماعــی  تأمیــن  مدیــرکل 
پرداخــت  دیــون  را  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مشــکالت 
نشــده  دولت  هــا بــه مبلــغ حــدود ۴۵۰ هــزار میلیــارد تومــان  

و نیــز بدهــی کارفرمایــان بــه مبلــغ  نزدیــک  بــه ۴۰ هــزار میلیــارد 
کــرد. عنــوان  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بــه  تومــان  

درصــد   20 امســال  نخســت  دوماهــه  در  پایی  ســر یــت  *ویز
اســت  داشــته  رشــد 

ــان  ــر درم ــی مدی ــد  رجال ــری محم ــت خب ــن نشس ــه ای در ادام
درمــان  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  اســتان  اجتماعــی  تأمیــن 
تأمیــن اجتماعــی در دو بخــش  درمــان مســتقیم در مراکــز 
خریــد  شــکل  بــه  کــه  غیرمســتقیم  درمــان  دیگــری  و  ملــی 
درمــان اســت انجــام می شــود کــه  در اســتان اصفهــان ســه 
بیمارســتان بــزرگ ملکــی بــا ۷۵۰ تخــت، ۲۸ درمانــگاه عمومــی 
بــر  را  امــر  ایــن  دندانپزشــکی  درمانــگاه  یــک  و  تخصصــی  و 

دارد. عهــده 
وی بــا اشــاره بــه این کــه  در بیشــتر شهرســتان ها درمانــگاه 
عمومــی یــا پلی کلینیــک وجــود دارد افــزود: بیمــه بــا ۴ هــزار 
مرکــز درمانــی در اســتان  قــرارداد دارد و در ســال گذشــته در 
بخش درمان مســتقیم در اســتان اصفهان ۶۶ هزار بســتری، 
۴۰ هــزار عمــل جراحــی و ۴۳ میلیــون ویزیــت ســرپایی صــورت 
گرفتــه اســت.رجالی همچنیــن اضافــه کــرد: ۷۳۹ هــزار ویزیــت 
صــورت  امســال  نخســت  ماهــه  دو  در  ســرپایی  بخــش  در 
گرفتــه اســت کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته ۲۰ درصــد رشــد 
در  غیرمســتقیم،  درمــان  بخــش  در  و  اســت  بــوده  مواجــه 
ســال ۱۴۰۰ حــدود ۲۵ میلیــون ویزیــت ســرپایی  خریــد خدمــت 
شــده اســت و نیــز تعــداد صــورت حســاب های بســتری ۲۸۵ 

هــزار مــورد بــوده اســت.
اصفهــان  شــریعتی  بیمارســتان  کــرد:  اضافــه  پایــان  در  وی  
رتبــه اول کشــور را بــا ۳۱ هــزار و ۸۰۰ بســتری و رتبــه اول اعمــال 
جراحــی و بیمارســتان غرضــی در رتبــه نهــم و فاطمــه الزهــرای 

نجــف آبــاد در رتبــه شــانزدهم قــرار دارنــد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان  خبر داد:

»اپلیکیشن تأمین اجتماعی من« یک شعبه تامین اجتماعی سیار در گوشی همراه است

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان 

تصریح کرد:همچنین گواهی کسر 

اقساط و صدور گواهی حقوقی مستمری 

بگیران، مشاهده لیست کارگاه های 

کارفرمایان، مشاهده بازرسی های انجام 

شده از کارگاه ها و مشاهده نسخه های 

درمانی الکترونیکی،دستمزد مبنای 

کسر حق بیمه ماهانه، صدور گواهی 

بیمه پردازی بیمه شدگان و  درخواست 

غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری در 

این اپلیکیشن تعریف شده است.
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
استاندار اصفهان در مراسم ورود دستگاه حفاری TBM به ایستگاه چهارسو، با 
بیان این که پشتیبانی کامل خود را از مدیریت شهری اعالم می کنیم، گفت: اگر 
مدیریت شهری برای تأمین منابع مالی برنامه ارائه کند، مدیریت استان نیز کاماًل 

از آن پشتیبانی می کند.

دکتر  اصفهان،  استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
سیدرضا مرتضوی ۲۴ تیر در مراسم ورود دستگاه حفاری مکانیزه TBM به ایستگاه 
چهارسو، گفت: انجام پروژه هایی همچون مترو نمادی از ما می توانیم است که 
می تواند امید را در دل مردم زنده کند؛ گاهی به دلیل غفلت از جهاد تبیین، بسیاری 

از کارهایی که در استان و شهر اتفاق می افتد به مردم منتقل نمی شود. وی افزود: 
مطلوب است که با پیوست رسانه ای پیرامون این اقدامات مردم را با مدیریت 
شهری همراه و همدل کرد؛ در این راستا صداوسیما نیز مکلف است از شهرداری 

پشتیبانی کند تا خدماتی که زیر شهر اتفاق می افتد به مردم گزارش شود.

استاندار اصفهان در مراسم ورود دستگاه حفاری TBM به ایستگاه چهارسو:
 پشتیبانی کامل خود را از مدیریت شهری اعالم می کنیم

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

خبر

ــت مــجــمــع  ــس ــش ــزاری ن ــ ــرگـ ــ بـ
نمایندگان استان در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان

نشسـت مجمـع نماینـدگان اسـتان بـا حضـور 
نماینـدگان  و  اسـتاندار  معاونیـن   ، اسـتاندار
مجلـس شـورای اسـالمی در محل پاالیشـگاه 

اصفهـان برگـزار شـد.
نشسـت  ایـن  در  مرتضـوی  سـیدرضا  دکتـر 
بـه توانمنـدی و ظرفیـت نماینـدگان مجلـس 
توسـعه  بـه  کمـک  بـرای  اسـالمی  شـورای 
جـذب  در  آن هـا  آفرینـی  نقـش  و  اسـتان 
مسـیر  کـه  قوانینـی  تصویـب  و  اعتبـارات 
و  کـرد  اشـاره  می سـازد  هموارتـر  را  توسـعه 
افـزود: هـم افزایـی، همدلی مسـئولین و همه 
از  می توانـد  اجرایـی  دسـتگاه های  و  نهادهـا 
موجـب  و  بکاهـد  اسـتان  مشـکالت  حجـم 

شـود. اسـتان  آبادانـی  و  توسـعه  ارتقـاء 
اسـتان  مدیریـت  عملکـرد  تشـریح  بـا  وی 
و  مطالبـات  پیگیری هـای  درخصـوص 
هفتـه  در  رئیس جمهـور  سـفر  مصوبـات 
نیمـه  پروژه هـای  داشـت:  اظهـار  گذشـته 
تمـام اسـتان کـه بیـش از ۵۰ درصـد پیشـرفت 
فیزیکی داشـته اند در سـفر ریاسـت جمهوری 
پایـان  بـه  بـرای  الزم  اعتبـار  و  تکلیـف  تعییـن 
رسـیدن آن هـا دریافـت شـد تـا خیـرات آن نیـز 

شـود. احسـاس  منطقـه  مـردم  بـرای 
اسـتان  بـرای  رئیس جمهـور  سـفر   ، اسـتاندار
برشـمرد  پربرکـت  و  پربـار  سـفری  را  اصفهـان 
بـرای  الزم  فضـای   ، سـفر ایـن  بـا  گفـت:  و 
مجلـس  نماینـدگان  مطالبـات  پیگیـری 
شهرسـتان ها  فرمانـداران  و  اسـالمی  شـورای 
گذشـته  از  بیـش  مـردم  قانونـی  مطالبـات  و 

شـد. فراهـم 
نشـدن  اعـالم  از  انتقـاد  بـا  مرتضـوی  دکتـر 
ارقـام دقیـق میـزان کاهـش بارش هـا تصریـح 
آمـار  ارائـه  در  خـاص  اهدافـی  بـا  برخـی  کـرد: 
میـزان  نیـز  و  بارش هـا  کاهـش  درخصـوص 
مصـرف آب صنایـع اغراق می کننـد، در صورتی 
می توانـد  موجـود  آب  صحیـح  مدیریـت  کـه 
فـالت مرکـزی را از مشـکالت ناشـی از کمبـود 

دهـد. نجـات  آب 
صنایـع  افـزود:  اسـتان  در  دولـت  عالـی  مقـام 
فعالیـت  سـابقه  دارای  اصفهـان  اسـتان 
حاضـر  حـال  در  ولـی  هسـتند  دهـه  چندیـن 
گذشـته  بـه  نسـبت  صنایـع  ایـن  آب  مصـرف 

اسـت. کـرده  پیـدا  تعدیـل  بسـیار 
شـرکت  مدیرعامـل  قدیـری  محسـن  دکتـر 
از  گزارشـی  نیـز   اصفهـان  نفـت  پاالیـش 

کـرد. ارائـه  پاالیشـگاه   فعالیـت 

هنرمند پیشکسوت هنر کاشیکاری گفت: دستمزد باالی کاشیکاری برای اماکن مذهبی 
در شرایط فعلی مقرون به صرفه نیست و به راحتی از انجام آن منصرف می شوند زیرا جزو 

ملزومات اصلی زندگی نیست.
است  ایران  قدیمی  و  دستی  هنرهای  جمله  از  کاشیکاری  زیبای  هنر  جام جم؛  گزارش  به 
کتیبه های  در  که  است  اصفهان  فیروزه ای  کاشی های  آنها  قدیمی ترین  و  زیباترین  که 
دورانی  هجری  هشتم  قرن  است.  شده  تزئین  آنها  با  سلجوقی  دوران  مناره های  تاریخی 
دوازدهم  قرن  اواخر  تا  و  کرد  پیدا  فراوان  کاربرد  بناها  تزئین  برای  زیبا  هنر  این  که  است 
هجری )انقراض صفویه( ادامه داشت.به تدریج استفاده از کاشی با نقوش گل و بوته و 
 نوع خشت و هفت رنگ که مخصوص مساجد بود، به منازل نیز راه یافت و 

ً
مخصوصا

استادان کاشیکار اصفهانی پا را از گل و بوته و اشکال هندسی فراتر نهاده و نقش انواع 
مورد  همچنان  کاشیکاری  هنر  کردند،  متداول  منازل  و  کاخ ها  در  را  پرندگان  و  حیوانات 
استفاده هنرمندان اصفهانی بود به طوری که در بیشتر بناها کاربرد داشت. ناصر آجری 
یکی از  هنرمندان کاشیکار شهر اصفهان است که سبقه هنری اش  از  پدر بزرگ  به آن 

ارث رسیده و همچنان ماندگار مانده است.
از  آجری هنرمند فرهیخته  در خصوص هنر کاشیکاری و کارگاه فامیلی خود گفت؛  ناصر 
زمان تاسیس این کارگاه تا کنون در زمینه تولید و ساخت کاشی های سنتی )هفت رنگ، 
بخش  زینت  مجموعه  این  از  متعددی  آثار  و  داشته  فعالیت   ) مینیاتور معقلی،  معرق، 

اماکن و بناهای شهرهای داخلی و خارجی داشته ایم.
ح و  وی افزود: این کارگاه با تکیه بر کیفیت و دوام در محصوالت تولیدی با بهره گیری از طر
نقش های متنوع رضایت مخاطبان و مشتریان با هر سلیقه ای را حاصل نموده و بهترین 

تبلیغ در ارائه کار "کیفیت" بوده است.
این هنرمند کاشیکاری تصریح کرد:مجموعه ما با بهره گیری از تجربه و تلفیق روش های 
سنتی و دانش روز در ارائه تولیدات خود با بهترین کیفیت قدم برداشته و نقش موثری 
راستا   این  در  و  کرده  ایفا  استان  و  ایران  دستی  صنایع  و  هنر  این  اعتالی  و  آموزش  در 
افتخار و سعادت ساخت کاشی های حرم مطهر امام حسین )ع(  و حضرت ابوالفضل )ع( 

داشته اند.
وی با اشاره به سابقه کاری حدود ۶۰ سال خاندان آجری و نحوه کاشیکاری بیان داشت: 

در قدیم کاشیکاری با دست انجام می شد  و هنوز هم با دست انجام می شود و ما معتقد 
روش های  با  البته   که  می شود  دمیده  کاشی  به  دست  با  کاشیکاری  کار  روح  هستیم 

صنعتی و چاپی بسیار متفاوت است.
آجری افزود: البته صنعت وارده بسیار خوب است اما ارزش کار ما به دست ساز بودن 

است وبه هیچ عنوان از دستگاه استفاده نمی کنیم.
این هنرمند اصفهانی بیان داشت: کار ما بیشتر در اماکن مذهبی، مساجد، امام زاده ها 
اماکن  و  داشته ایم  هم  سنتی  کار  متقاضی  اداری  اما  ساختمان های  حسینه هاست  و 
مقدس مذهبی بیشتر مخاطب هستند،چنان که بزرگترین  افتخار ما کاشیکاری در حرم 
مطهر حرم امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( در کربال و  حرم کاظمین شریفین بوده 

که روزی آرزوی پدر بزرگمان بوده است.
ابوالفضل  حضرت  و  حسین)ع(  امام  حضرت  حرم  در  القبله  باب  این که  به  اشاره  با  وی 

در  بی نظیری  کاشیکاری  کارهای  ما  کارگاه  کرد:  است،اضافه  شده  انجام  ما  کارگاه  توسط 
سراسر جهان انجام داده است و  از مساجد و حسینیه های ایران گرفته تا  سراسر دنیا 
آفریقا و ماداگاسکار و ترکیه، لبنان و اکثر کشورهای عربی، اسالمی و حتی  انگلیس و  از 

آمریکا نیز کاشیکاری داشته ایم. 
هنرمند شهیر کاشیکار اصفهانی در خصوص هنر کاشی کاری تصریح کرد: هنر کاشیکاری  
دو رشته متفاوت دارد؛ یکی هفت رنگ و دیگری معرق که چیدمان هفت رنگ چیدمان 
بر اساس ابعاد مورد نظر روی زمین و طراحی و نقاشی و کوره کردن است؛ اما کاشی کاری 

ح و در ابعاد و قاب مشخص است. معرق تراش کاشی بر اساس طر
ابعاد۲۰×۲۰ و روی زمین به  کاشی معموال در  کاشیکاری هفت رنگ؛  بیان داشت: در  وی 
ابعاد دلخواه پهن می شود و معموال طراحی روی کاغذ های موجود رنگی صورت می گیرد 

که درکارگاه ما ۱۰ هزار نقشه در آرشیو موجود است.
کاغذ   ح  طر با  متناسب  ما  داد:  توضیح  رنگ  هفت  کاشیکاری  مدل  نحوه  به  راجع  آجری 
ح  به کاشی سفید منتقل  نقشه را روی کاشی گذاشته و گرده زغاله نرم شده را از  این طر
می کنیم و سپس با ماده معدنی به نام سیاه قلم  قلم گیری می کنیم و در نهایت توسط 
لعاب و جوهر رنگ آمیزی و به کوره با ۹۵۰ درجه حرارت می رود تا  رنگ تثبیت شود تا در 

آخر کنار هم مثل پازل قرار گرفته و نصب شود.
کشیده  کاغذ  روی  مشخص  ابعاد  اساس  بر  ح  طر معرق  کاشیکاری  در  کرد:  اضافه  وی 
می شود و سپس کاغذ تمام قطعات رنگ آمیزی و با تیغ کاغذ بری جدا و رنگ ها تفکیک 
می شود و سپس با ماده ای به نام "سریش"  کاغذ های رنگی روی کاشی چسبانده می شود 
در  و  آمده  در  کاغذ  ابعاد  به  که  می خورد  تراش  آنچنان  سوهان  و  تیشه  توسط  آخر  در  و 

نهایت مثل پازل کاشی ها و کاغذها کنار هم  متصل می شود.
این هنرمند کاشیکار در خصوص تامین مواد اولیه کاشیکاری گفت: در رشته کار ما، مواد 
اولیه خیلی تاثیرگذار نیست و ۳۰ درصد مواد اولیه و ۷۰درضد حقوق و دستمزد استاد کار 
است که با توجه به تورم موجود شغل ما گنجایش گرانی را ندارد  زیرا جزو ملزومات اصلی 

زندگی نیست  و وقتی خیلی گرانی شود مساجد از کاشیکاری سنتی منصرف می شوند.
وی در پایان بیان داشت: کار کردن در این شرایط اقتصادی بسیار سخت است و ما به 

سختی توانسته ایم حدود ۲۴۰ کارگر را برای خود نگهداریم.

یک هنرمند پیشکسوت کاشیکار اصفهانی:

دستمزد باالی کاشیکاری و حفظ این هنر در اماکن مذهبی به صرفه نیست

حالـی  در  اصفهـان  بین المللـی  نمایشـگاه 
و  مدیریـت  جامـع  نمایشـگاه   برپایـی  بـرای 
خدمـات شـهری، حمـل و نقـل و ترانزیـت، و 
تجهیـزات ایمنـی، حفاظـت و امنیـت آمـاده 
می شـود که قرار اسـت این رویداد به محلی 
بـرای تامیـن و تجهیـز شـهرداری ها، ارگان هـا 

تبدیـل  کشـور  خدمات رسـان  نهادهـای  و 
شـود.

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ایـن  اصفهـان،  بین المللـی  نمایشـگاه های 
سـالن  سـه  قالـب  در  نمایشـگاهی  رویـداد 
چهـارم  روزهـای  طـی  جنبـی  فضـای  و  اصلـی 

و  شـرکت ها  حضـور  بـا  و  مـرداد  هفتـم  تـا 
برندهـای مطـرح فعـال در حوزه هـای حمـل 
و نقـل و ترانزیـت، تجهیـزات ایمنی، حفاظت 
شـهری  خدمـات  و  مدیریـت  امنیـت،  و 
دانش بنیـان  شـرکت های  همچنیـن  و 
و  ارگان هـا  شـهرداری ها،  تـا  می شـود  برپـا 
پیـش  از  بیـش  رسـان  خدمـات  نهادهـای 
و  خدمـات  محصـوالت،  جدیدتریـن  بـا 
ایـن  در  فعـال  شـرکت های  دسـتاوردهای 

شـوند. آشـنا  حوزه هـا 
مدیرعامـل نمایشـگاه بین المللـی اصفهان 
از  گفـت:  نمایشـگاه  ایـن  برپایـی  دربـاره 
گسـترده ای  برنامه ریزی هـای  قبـل  ماه هـا 
بـرای برپایـی ایـن رویداد نمایشـگاهی انجام 
شـد؛ همچنیـن مجموعـه مدیریـت شـهری 
و  شـهر  اسـالمی  شـورای  شـامل  اصفهـان 
آن در  بـرای برپایـی  نیـز  شـهرداری اصفهـان 
گرفتنـد و  قـرار  بین المللـی  نمایشـگاه  کنـار 
شاهد برپایی یک نمایشگاه جذاب و مفید 
بـرای تمامـی ذی نفعـان و مخاطبان مرتبط با 

موضـوع نمایشـگاه خواهیـم بـود.
بـه  اشـاره  بـا  طحانیـان  احمدرضـا  دکتـر 
برپایـی  هماهنگـی  جلسـه  آخریـن  برگـزاری 
کـه  جلسـه ای  در  افـزود:  نمایشـگاه،  ایـن 
شـهر،  اسـالمی  شـورای  اعضـای  حضـور  بـا 
مدیـران  همچنیـن  و  شـهردار  معاونـان 
برگـزار  اصفهـان  شـهرداری  مجموعـه  ارشـد 
شـد، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه الزم اسـت 
خدمـات  و  مدیریـت  جامـع  نمایشـگاه 
شـهری را بـه محلـی بـرای تامیـن تجهیـزات 
مـورد نیـاز شـهرداری ها، ارگان هـا و نهادهـای 
تبدیـل  کشـور  سراسـر  در  خدمت رسـان 
ایـن  اسـاس  بـر  کـرد:  تصریـح  وی  کنیـم. 
برنامه ریـزی، از تمامـی شـرکت ها و برندهـای 
تجهیـزات  تامیـن  حـوزه  در  کـه  معتبـری 
می کننـد  فعالیـت  شـهرداری ها  نیـاز  مـورد 
دعـوت کرده ایم در نمایشـگاه حضـور یابند؛ 
بازدیدکننـدگان  وسـیع  گسـتره  همچنیـن 
فراهـم  را  شـرایطی  نیـز  نمایشـگاه  ایـن 
مـی آورد تـا یکـی از بهتریـن و بـا کیفیت تریـن 

شـاهد  را  اصفهـان  سـال  نمایشـگاه های 
باشـیم.  مدیرعامل شـرکت نمایشگاه های 
بین المللـی اسـتان اصفهـان بـا بیـان این کـه 
سـازمان های  و  معاونت هـا  مجموعـه 
زیرمجموعـه مدیریـت شـهری اصفهـان نیـز 
بـا قـدرت در ایـن نمایشـگاه حضـور خواهند 
یافـت، تاکیـد کـرد: رونـد برگـزاری نمایشـگاه 
مدیـران  کـه  شـده  پیش بینـی  گونـه ای  بـه 
و  دانشـجویان  شـهری،  کارشناسـان  و 
حـوزه  بـا  مرتبـط  رشـته های  صاحب نظـران 
مدیریـت شـهری و حمـل و نقـل، مسـئوالن 
اسـتانی و شهرسـتانی و عمـوم مـردم در کنار 
هـم بتواننـد از این نمایشـگاه بازدید کنند و 
بـا جدیدترین دسـتاوردهای این حوزه آشـنا 
شـوند. وی بـا اشـاره بـه این کـه شـرکت های 
دانش بنیان از سراسـر کشـور در نمایشگاه  
حمـل  شـهری،  خدمـات  و  مدیریـت  جامـع 
ایمنـی،  تجهیـزات  و  ترانزیـت  و  نقـل  و 
حفاظـت و امنیـت اصفهان حضـور خواهند 
شـرکت های  حضـور  داد:  ادامـه  داشـت، 

دانش بنیـان سـبب خواهـد شـد تـا مدیـران 
نیازهـا  نیـز  اسـتانی  و  شـهری  مسـئوالن  و 
کاال  تامیـن  بـرای  خـود  درخواسـت های  و 
مدیریـت  در  اسـتفاده  مـورد  تجهیـزات  و 
شـهری را به شـرکت ها اطالع رسـانی کنند؛ بر 
همیـن اسـاس، ایـن نمایشـگاه، خاسـتگاه 
خدمت رسـانی  در  تحـول  بـرای  ویـژه ای 
و  اصفهـان  اسـتان  در  شـهری  مدیریـت 

بـود. خواهـد  کشـور  مرکـزی  منطقـه 
دکتـر طحانیـان یـادآور شـد: ایـن نمایشـگاه 
برپـا  مـرداد  هفتـم  تـا  چهـارم  از  اسـت  قـرار 
شـرکت  های  از  اسـاس  همیـن  بـر  شـود؛ 
نمایشـگاه  بـا  مرتبـط  حوزه هـای  در  فعـال 
درخواسـت می کنیـم در صورتی که عالقمند 
به حضور در نمایشـگاه های جامع مدیریت 
و خدمـات شـهری، حمـل و نقـل و ترانزیـت، 
امنیـت  و  حفاظـت  ایمنـی،  تجهیـزات  و 
هسـتند، هـر چـه سـریع تر درخواسـت خـود 
ارائـه  بـه نمایشـگاه بین المللـی اصفهـان  را 

کننـد.

نمایشگاه مدیریت و خدمات شهری اصفهان، تامین کننده نیاز دستگاه های خدمات رسان

از نقاب  خ  از ۱۱ سال ر باالخره گنبد مسجد امام اصفهان پس 
برانگیخت،  را  همگان  تعجب  و  برکشید  فلزی  داربست های 

تعجبی که با نگرانی از این همه اعوجاج و بی نظمی همراه شد.
به گزارش جام جم، رضا صالحی پژوه: اواخر سال ۸۹ بود که بنا 
بر نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گنبد مسجد امام 
نوازی  به چشم  آن  تا مرمت  کرد  به تن  از داربست  تن پوشی 
از  تا مرمت  این شد  بر  بیافزاید و قرار  الوصفش  زاید  زیبایی  و 

بخش جنوب شرقی گنبد آغاز شود.
آن روزها کارشناسان می گفتند این بخش از گنبد مسجد چشم 
و  آفتاب  از سایر بخش ها در معرض  نواز دوره صفوی بیشتر 
عوارض جوی قرارگرفته و الیه های زیرین و تزیینات کاشی کاری 

دچار آسیب جدی شده است.
با این توضیح، گنبد الجوردی مسجد تاریخی اصفهان با ۱۶ ترک 
و ارتفاع بدنه اصلی از کمربند تابش فوقانی با بیش از ۳۷ متر 
زیر تیغ مرمتگرانی رفت که بعد از ۱۱ سال مشخص شد نه تنها 
شبیه مرمت نبوده ،که بیشتر به یک سالخی در حوزه میراث 

فرهنگی شبیه بوده است.
این را یکی از کارشناسان مرمت میراث فرهنگی بعد از بازدید 
از این بنای تاریخی در نیمه های راه مرمت بیان کرد و گفت: در 
قسمتی از راس تا قسمت هایی از بدنه گنبد می شود اعوجاج را 

به طور واضح مشاهده کرد.
عقیل عقیلی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: ما این موضوع 

را پیش از این تذکر دادیم، اما کسی به تذکر های ما گوش نداد.
با  از ده ها برخورد مسئوالن سازمان میراث فرهنگی  نمونه ای 
منتقدین به این دست مرمت ها که حاال مشخص شده این 
انتقاد ها خیلی هم بی دلیل نبوده ، هرچند که همان روزها و بعد 

از گذشت دو سال از آغاز مرمت، وقتی نگرانی منتقدین به این 
نوع از مرمت زیاد شد، شهرام امیری، مدیر روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان این که " هرچند این 
انتقاد ها از سر دغدغه مندی است، اما عاری از اخالق حرفه ای 
خبرنگاری است" این نگاه کارشناسان و خبرنگاران را مانعی برای 
پیشرفت مرمت میراث فرهنگی استان خواند از آن ها خواست 

تا اجازه دهند اساتید مرمت به کار خود ادامه دهند.
کاری که حاال بعد از ۱۱ سال با برچیده شدن داربست های فلزی 
را می توان در  این  گری بوده و  از حرفه ای  به نظر می رسد عاری 
کشور حین  از اساتید مرمت  توضیحات هوشنگ رسام، یکی 

بازدید میدانی از این پدیده تاریخی دید.
اظهاراتی که از عدم طاق و جفت شدن کاشی های مرمت شده 
با هم، عدم رعایت اصول کاشی کاری اسلیمی و حتی تراز نبودن 

رنگ فیروزه ای کاشی های مرمت شده با هم داللت دارد.
اما اوج انتقاد منتقدین و اظهار نظر کارشناسان در این زمینه از 
سال ۹۵ اغاز شد. در آن دوره فریدون الهیاری که چندی قبل در 
اثر ابتال به سرطان از دنیا رفت، مرمت این گنبد را کامال حرفه ای 
مرمت  کارشناسان  نظر  اساس  بر  بود  معتقد  و  بود  خوانده 
نخواهد  مرمت  به  نیازی  آینده  دهه  سه  تا  گنبد  این  میراث، 
داشت!! هرچند که الهیاری همان سال از اتمام مرمت گنبد تا 
پایان سال ۹۶ خبر داد، اما سال ۹۹ و سه سال بعد از زمانی که 
باید این مرمت به پایان می رسید، وی در گفت و گو با خبرنگاران 
گفت: "کارشناسان پس از بررسی ها به این نتیجه رسیده اند که 

سطوح زیر گنبد دچار آسیب شده است."
داربست ها،  بازشدن  از  بعد  تا  نبود  دنیا  به  او  عمر  هرچند 
او در  انکارهای  اما  را مالحظه کند،  وضعیت مرمت شده گنبد 

به  اهلل  لطف  شیخ  مسجد  مرمت  وضعیت  درباره  ملی  رسانه 
یاد اصفهانی ها هست. مرمتی که در مسجدی کمی آنسوتر از 
مسجد امام باعث دو رنگی شدن گنبد و ایجاد فاصله حداقل 
۶ سانتری متری بین ترک مرمت شده با دو ترک کناری خود شد، 

اما الهیاری آن را یک مرمت حرفه ای و اصولی خواند.
مشکالت جزئی در این مرمت وجود دارد

این  بیان  از  پس  تاریخی  بنای  این  کار  مرمت  پاکدل،  حسین 
انتقاد ها، بخشی از آن را صحیح دانست و گفت: این وضعیت 
نتیجه برخورد داربست ها با بخشی ازکاشی هاست که در حال 
مرمت آن هستیم، اما اگر کسی ایراد فنی و حرفه ای به کار من 

دارد می تواند آن را بیان کند تا من نیز آن را رفع کنم.
کارشناسی  با تیم  کار موجود است،  کرد:  بنا تصریح  مرمت کار 
تشریف بیاورند و ایرادها را بگویند تا اگر اصالحی نیاز است انجام 
شود، بعضی می گویند این کار دست پیمانکار بوده، پدرم نوه 
استاد حسین کاشی تراش است، او از اساتید مهم این صنف 
بود، آن وقت عده ای می گویند استادکار این کار، کاشی کار نبوده، 

این صحبت ها ناراحت کننده است.
وی همچنین دریافت تذکر و یا نامه انتقادی از سوی منتقدین 

به این نوع از مرمت را به طور کلی تکذیب کرد.
نامه دادیم به داد اصفهان برسید

این تکذیب در حالی صورت گرفت که سیدمرتضی فرشته نژاد، 
از کارشناشان حوزه معماری با اشاره به این که یکی از مشکالتی 
که این گنبدها دارد این است که هرکدام قوس مخصوص به 
فرهنگی  میراث  وقت  وزیر  مونسان،  به  ما  گفت:  دارد،  را  خود 
مرمت  نقد  کنگره  برسید،  اصفهان  داد  به  که  نوشتیم  نامه 
از علم مرمت  بگذارید همه افرادی که در استان های مختلف 

سر در می آورند، کار را نقد کنند اگر خوب است تشویق شود اگر 
بد است کسی دیگری بیاید ولی گوش نکردند و وقتی حرف ما را 

گوش نکردند کنار کشیدم.
اما حاال ظاهرا اداره کل میراث فرهنگی نیز بر خالف دوره قبلی، 
چاره را در پذیرفتن نقد منتقدین دیده و معتقد است که باد 
ترک هایی که غیراصولی مرمت شده اند، توسط مرمت کار این 

بنا اصالح شود.
مرمت کار باید مشکالت را برطرف کند

فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر  امیری،  شهرام 
استان اصفهان گفت: مرمت گنبد در فروردین امسال به اتمام 
مرمت  فرهنگی  میراث  هفته  با  همزمان  اردیبهشت  و  رسید 

اصلی گنبد تمام شد.
باز شده، در  با اشاره به این که ترک ۱۵ و ۱۶ که داربستش  وی 
گنبد نزدیک است، اعوجاجی وجود دارد،  که به راس  قسمتی 
گفت: از گنبد بازدید کردم و حتی عکس هوایی هم گرفته شد 
و  مرمتگر  به  کردند  جلسه  صورت  پایگاه  و  ناظر  همکاران  و 

پیمانکار اطالع دادند.
نشده،  داده  تحویل  هنوز  کارگاه  این که  به  توجه  با  افزود:  وی 
پیمانکار ایراد را پذیرفت و موظف شد بالفاصله پس از مرمت 
جزئی سایر بخش ها و باز شدن داربست ها، مرمت این قسمت 
را مجددا در کوتاه ترین زمان ممکن شروع کند و بعد از تحویل 

آن به طور کامل با وی تسویه حساب شود.
حاال با این وضعیت باید دید آیا گنبد فیروزه ای مسجد اعجاب 
هم  باز  دارد،  تاریخ  درازای  به  عمری  که  اصفهان  صفوی  انگیز 
می تواند چشم نواز مهمانانی باشد که پا به حریم نصف جهان 

می گذارند؟

توسط  هنری  شاهکار  یک  عنوان  به   ۵۸ سال  که  مسجدی 
سازمان یونسکو ثبت جهانی شد و در مرمت پر حرف و حدیث 
این  در  و  شده  نصب  و  مرمت  کاشی  قطعه  هزار   ۵۰۰ تنها  آن 
سال ها چشم نواز بسیاری از دوستداران خارجی و ایرانی میراث 

کهن بشری بوده است.

خ از نقاب داربست بر کشید؛ گنبد مسجد امام ر
مــرمت پر مـذمت
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اقتصادی ۳
خبر

اجتماعیاجتماعی
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری خبر داد: تعمیر سیستم سرمایشی 5۰ دستگاه اتوبوس شهری در یک شبانه روز

سیستم  تعمیر  از  اصفهان  شهرداری  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  عامل  مدیر 
سرمایشی ۵۰ دستگاه اتوبوس شهری طی یک شبانه روز توسط کارکنان این 

شرکت خبر داد.
روحانی  عباس  سید  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
آغاز فصل گرما ضرورت استفاده از سیستم تهویه  با اعالم این خبر گفت: با 

جدی ترین  از  و  است  اوقات  سایر  از  بیش  شهری  اتوبوس های  سرمایش  و 
که سیستم تهویه  آنجایی  از  افزود:  او  مطالبات شهروندان به شمار می رود. 
شهرداری  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  اتوبوس های  از  برخی  در  سرمایش  و 
با  بازار  در  سرمایشی  تجهیزات  کمبود  و  قیمت  نوسانات  علت  به  اصفهان 
داد:  خبر  روحانی  شد.  اقدام  آنها  تعمیر  به  نسبت  بود،  شده  روبرو  مشکل 

این برنامه با جدیت و سرعت قابل توجهی از سوی کارکنان این شرکت انجام 
 ، ، تنها در یک شبانه روز از خرید قطعات و لوازم مورد نیاز شده چنانکه پس 
خود  کار  محل  در  پیوسته  طور  به  اتوبوسرانی  شرکت  کولری  واحد  کارکنان 
حاضر شده و سیستم تهویه و سرمایشی، ۵۰ دستگاه اتوبوس را به صورت 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانیکجا تعمیر کردند.

معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
شهرداری اصفهان:

کالبد شهر روح هنر می خواهد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با 
اسـتاد منصـور زهتابچـی، معمـار و هنرمنـد معاصـر 

اصفهانـی دیـدار و از وی تجلیـل کرد.
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهـان 
بـا حضـور در منـزل اسـتاد منصـور زهتابچـی ضمـن 
اهمیـت توجـه بـه هنـر و هنرمنـدان گفـت: کالبـد 
شـهر اصفهـان بـه روح هنـر هنرمنـدان بزرگـی چـون 
همیـن  در  و  دارد  نیـاز  زهتابچـی  منصـور  اسـتاد 
راسـتا تمـام تـالش خـود را خواهیـم کـرد تـا بتوانیـم 
از هنـر فاخـر اسـتاد زهتابچـی در فضاهـای شـهری و 

معمـاری اصفهـان بهـره منـد شـویم.
 بـه گـزارش جـام جـم، وحیـد مهدویـان بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه سـبک معمـاری اصفهـان از دیربـاز همـواره 
طراحـان،  گفـت:  اسـت،  بـوده  هنـر  بـه  آمیختـه 
معمـاران و سـازندگان سـاختمان در اصفهـان بایـد 
به این نکته توجه ویژه داشـته باشـند که اصفهان 
خـوب  را  هنـر  اصفهـان  مـردم  و  اسـت  هنـر  مهـد 
می شناسـند، پـس بایـد آثاری خلق کننـد که بتواند 
بـدون  و  کنـد  جلـب  خـود  بـه  را  اصفهانی هـا  نظـر 
شـک ایـن کار سـختی اسـت، چـرا که مـا در اصفهان 
بناهـای تاریخـی بسـیاری داریـم کـه هـر کـدام در نـوع 

خـود شـگفت انگیـز می باشـند.
ارائـه  بـرای  هنرمنـدان  از  دعـوت  ضمـن  مهدویـان 
معاونـت  بـه  خـود  معمـاری  ایده هـای  و  طرح هـا 
شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهـان گفـت: 
ایده هـای  و  طرح هـا  از  دارد  نظـر  در  معاونـت  ایـن 
معاصـر  هنرهـای  و  معمـاری  اسـاتید  هنرمندانـه 
اصفهـان همچـون اسـتاد منصـور زهتابچـی بیـش 
کنـد  اسـتفاده  اصفهـان  شـهر  سـطح  در  پیـش  از 
تـا روح هنـر همچنـان در شـهر هنـر جـاری باشـد و 
شهروندان از زندگی در اصفهان با آرامش بیشتری 
لـذت ببرند.اسـتاد منصـور زهتابچـی در ایـن دیـدار 
سبک معماری اصفهان را هنری بی بدیل خواند و 
گفـت: مـن بیش از نیم قـرن به دنبال آموختن هنر 
بـوده ام و در ایـن مسـیر، بی حـد و انـدازه از معمـاری 
بناهـای تاریخـی اصفهان الهام گرفتـه ام و آثار زیادی 
را طراحـی کـرده و سـاخته ام و آرزویـم ایـن اسـت کـه 
بـه  عالقه منـدان  بـرای  تاریخـی  خانـه  یـک  در  آثـارم 

نمایـش گذاشـته شـود.
اسـتاد زهتابچی با اشـاره به این که " اصفهان همه 
چیـز من اسـت " گفت: اصفهان یـک موزه معماری 
آثـاری از دهه هـا و صده هـای گذشـته کـه  اسـت بـا 
بایـد در حفـظ و نگهـداری آن بکوشـیم، چرا که دیگر 
نقـش  میـدان  چـون  آثـاری  می توانـد  کسـی  کمتـر 
بیافرینـد  و...  چهلسـتون  جامـع،  مسـجد  جهـان، 
از   بایـد  نیـز  اصفهـان  مـدرن  معمـاری  در  البتـه  و 
معمـاری آمیختـه بـا هنـر اسـتفاده شـود تـا شـهری 

هنـری و زیبـا داشـته باشـیم.
در ایـن دیـدار وحیـد مهدویـان معـاون شهرسـازی 
و معمـاری شـهردار اصفهـان با اهـدای گل و صنایع 
دسـتی از اسـتاد منصور زهتابچی، معمار و هنرمند 

معاصـر اصفهـان تجلیـل و قدردانـی کرد.

خط قرمزهایی در حوزه سینما وجود دارد 
از  بسیاری  مستقیم  نمایش  اجازه  که 
مسائل اجتماعی و اقتصادی را به سینماگر 

نمی دهد.
حاضر  حال  گفت:در  ابتدا  در  نریمانی  محمدرضا  جم،  جام  گزارش  به   
و  فیلم  به  کمکی  کمتر  و  حمایتی  تا  دارد  نظارتی  نقش  بیشتر  دولت 
فیلمساز می کند؛ البته من شنیده ام که در مورد فیلم اولی ها اگر طرح 
احتمال  شود،  واقع  فارابی  سینمایی  بنیاد  تصویب  و  پذیرش  مورد 

کمک به فیلمسازان  در قالب وام وجود دارد که آن هم خدا عالم است؛ 
در صورتی که به لحاظ اهمیت سینما به عنوان یک ابر رسانه است و 
اندیشه  روانشناسی،  آموزشی،  که جنبه های  از فیلم هایی  باید  دولت 
ورزی و علمی پژوهشی دارد و در قالب داستان تولید می شود پشتیبانی 

همگانی کند.
یک تهیه کننده فیلم را با زحمت فراوان تهیه می کند که البته نظارت های 
اولیه ای بر روی متن فیلمنامه و ممیزی های مختلف هم در تولید و هم 
پس از آن انجام می گیرد که ازجهاتی الزم است ولی نه بصورتی که پس 
از آماده شدن، فیلم به هنگام نمایش به لحاظ سانسور قوام خود را 
از دست بدهد. نریمانی اظهار داشت: یک فیلم خوب به دنبال ایجاد 
بستری مناسب برای پیشرفت زندگی مردم و تغییر رفتارهای ناهنجار 
مخاطب است. با تولید یک فیلم می توان موضوعات اخالقی، تعامالت 
بین مردم، رفتار ها و پرداختن به مسائل مهم و مورد نیاز خوانواده و 
خصوصا مشکالت مربوط به جوانان را نمایش داد. از این رو می توان 

متوجه شد که این مساله باید برای دولت اولویت داشته باشد.
موضوع مسائل اخالقی و خصوصا مسائل سینمای ایران که چندی 
آدمهای  گیرد.  باید مورد توجه و واکاوی قرار  است مطرح شده است 
اگر  باشند.  قدرت  دارای  و  داشته  حضور  حوزه  این  در  نباید  بی اخالق 
کسانی در هر مرتبه ای از سینما مساله اخالقی و انحرافی داشته باشند، 
چگونه می توان انتظار داشت سینما نقش آموزشی داشته باشد؟! وی 
در ادامه تصریح کرد:مسلما ما به لحاظ دینی و اعتقادی چندان راحت 
نمی توانیم داستانمان را آن طور که باید و شاید به تصویر بکشیم. برای 
مثال به لحاظ پوشش ما نمی توانیم یک صحنه از زن و شوهر را با لباس 

ساده خانه نمایش دهیم، البته باید صحنه به گونه ای نمایش داده 
شود که هم زن و شوهر بودن آن دو بازیگر قابل پذیرش و باور باشد 
و هم خطوط قرمز رعایت شده باشد که در حقیقت کار دشواری است.

ناگفته نماند که مدت ها است این سبک و سیاق جا افتاده است.
این بازیگر و تهیه کننده گفت: مسلما سینماگر محدودیت های فراوانی 
یابی  ریشه  هدف  با  اجتماعی  مختلف  موضوعات  به  دارد.پرداختن 
مشکالت و معضالت باالخره خاطر عده ای را آزرده می کند. مثل زمانی که 
یا بعضا مسائل  اداره ای رشوه دریافت می شود  در  بخواهیم بگوییم 
اخالقی وجود دارد و کارها با رد و بدل شدن پول کثیف انجام می شود.
درست  دیدگاه  یک  به  شدن  موفق  برای  سینما  از  اعظمی  بخش 
علمی،تجربی و روانشناسانه نویسنده و کارگردان نیاز دارد.یک فیلمساز 
باید کالبد شکافی کند و جسم و روان جامعه را تجزیه و تحلیل کند تا 
بتواند نشان دهد ریشه مشکالت،ضعف،کاستی ها و ناهنجاری ها در 
کجای کالبد جامعه وجود دارد و مانند یک پزشک آن توده سرطانی را 
درآورد و امید داشته باشد با درمانی درست و تالشی مضاعف می توان 
از  بسیاری  بنای  زیر  آنجاییکه  کرد.از  حل  را  مسائل  این  از  بسیاری 
بیماری های روحی و روانی در جامعه ریشه در مسائل اجتماعی، سیاسی 
و غیره خود همان جامعه دارد،مسلما یک فیلمساز نمی تواند فیلم خود 
را بدون در نظر گرفتن موضوعات جامعه و در قالب هایی غیر از مسائل 

جامعه بسازد.
محمدرضا نریمانی هم چنین در خصوص محتوای نمایش خانگی اظهار 
داشت: در فضای نمایش خانگی هم کارهای خوب ساخته می شود و 
را می بینند و  هم کارهای سطح پایین.مردم همه فیلم ها و سریال ها 

می خواهند ساعاتی را در کنار خوانواده و دوستان طی کنند و لذت ببرند 
که این فرصت بسیار خوبی است برای مطرح کردن مسائل زیربنایی 
خوانواده و جامعه علی الخصوص که در حال حاضر متاسفانه فضای 
مجازی همه گونه فیلم و کلیپ در سطحی گسترده دارد و در معرض 
دید عموم می گذارد؛ البته نه این که فضای مجازی خوب نیست بلکه به 
عکس از این فضا می توان به راحتی در کسری از ثانیه مطالب و موارد 

خوب را اشاعه داد.
در شبکه خانگی بعضی از سریال ها به سرعت ساخته می شوند تا زودتر 
به معرض نمایش درآمده و به مرحله فروش برسد و شاید کمتر مورد 
نکته سنجی قرار بگیرد. از جهتی هم نمایش خانگی به لحاظ اقتصادی 
به نفع مردم است چون بلیط سینما برای بسیاری از خوانواده ها گران 
است.وی در ادامه گفت:سخت ترین کار در سینما، کار در حوزه کودک 
کودک  برای  موثری  و  خوب  فیلم های  ایران  سینمای  تاریخ  در  است. 
کارهای  شاهد  می گذرد  بیشتری  زمان  هرچه  ولی  است  شده  ساخته 
ضعیف تری هستیم. یک کار خوب برای کودک این نیست که لباس 
پرزرق و برق، لوکیشن ها و صحنه های کامپیوتری داشته باشد؛ ضمن 
ریتم،  است.  الزم  کودک  جذب  برای  شد،  برده  نام  که  مواردی  این که 
موسیقی و رنگ مناسب باید وجود داشته باشد ولی هدف باید پرورش 
ذهن کودک باشد. داستان باید برای کودک و دارای محتوای آموزشی 
برای او باشد. انتقال مفاهیم و معانی قصه های کودکانه ظرافت خاصی 
می خواهد که کار هر کسی نیست و آدم خودش را می طلبد.جشنواره ها 
و برگزاری آنها خصوصا در زمینه کودک و نوجوان بسیار می تواند مثمرثمر 

باشد.

محمدرضا نریمانی، بازیگر و تهیه کننده سینما:

فیلمساز خوب باید یک روانشناس خوب  هم باشد

در نشسـت هم اندیشـی مـد و پوشـاک کـه بـا حضـور فعـاالن صنعـت 
مـد و پوشـاک ایرانـی –اسـالمی برگـزار شـد از اولیـن نشـان تضمیـن 

کیفیـت محلـی پوشـاک در کشـور، رونمایـی گردیـد.
نشسـت  ایـن  در  اصفهـان  بازرگانـی  اتـاق  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمدرضـا پاکـروان مشـاور امـور فرهنگـی بیـن المللـی و عضـو کمیتـه 
بـاالی  ظرفیـت  بـه  اشـاره  بـا  جهـان  مجـازی  دانشـگاه های  راهبـردی 
اسـتان اصفهـان در صنایـع مختلـف بـه ویـژه صنعـت نسـاجی گفـت: 
پتانسـیل  از  اسـتفاده  و  صحیـح  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  بـا  می تـوان 
نخبـگان حـوزه پوشـاک، اقدامات ویـژه ای در این عرصه انجـام داد.وی 
با اشـاره به هجمه آمریکا در حوزه مباحث فرهنگی کشـور گفت: باید 
از تمـام ظرفیت هـای موجـود بـرای بـی اثـر کـردن القـاء فرهنـگ غـرب در 

مـد و پوشـاک ایـران اسـتفاده کـرد.
پاکـروان همچنیـن بـر ضرورت اسـتفاده از فناوری هـای نوین در عرصه 
همچنیـن  بین المللـی  عرصـه  بـه  پیوسـتن  و  کشـور  پوشـاک  و  مـد 
بهره منـدی از توانایـی شـرکت های دانـش بنیـان در ایـن حـوزه تاکیـد 
راهبـردی  کمیتـه  عضـو  و  بین المللـی  فرهنگـی  امـور  کرد.مشـاور 
دانشـگاه های مجـازی جهـان اسـالم در ادامـه از آغـاز بـه کار نخسـتین 
تـا ۳۰  از ۲۷  ایـران اسـکوکواکس  کنفرانـس و نمایشـگاه بین المللـی 
مهرمـاه در تهـران خبـر داد و از اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـرای حضـور در 

ایـن نمایشـگاه دعـوت نمـود.
میـان  نامـه ای  تفاهـم  داریـم  آمادگـی  گفـت:  همچنیـن  پاکـروان 
منظـور  بـه  اصفهـان  بازرگانـی  اتـاق  و  اسـالم  جهـان  دانشـگاه های 
اسـتفاده از ظرفیت هـای طرفیـن منعقد نماییم.وی در پایان سـخنان 
خود از آمادگی برای راه اندازی شعبه اصفهان مجمع خیرین اشتغال 

کارآفرینـی خبـر داد. و 
* تولیدمکانیـزه و شـناخت کافـی از بـازار هـدف صادراتـی پیش شـرط 

موفقیـت در بازارجهانی
در ادامـه جمشـید پرویزیـان عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه صنعتـی 
اصفهـان درون زا بـودن اقتصـاد کشـور را یکـی از موانـع ورود  بـه عرصـه 
بـا  کشـور  نسـاجی  صنعـت  متاسـفانه  گفـت:  و  دانسـت  بین الملـل 

تحـوالت روز عرصـه صنعـت، همـگام نشـده و در زمانـی کـه مجموعـه 
فرایندهایی به ماشین واگذار گردید با این حرکت خود را تطبیق نداد 

و ایـن آغـاز فاصلـه گرفتـن نسـاجی از سـایر صنایـع بـود.
 وی در خصـوص ایجـاد برنـد نیـز گفـت: ایجـاد برنـد از طریـق تعامـل بـا 
مشـتری امکانپذیـر اسـت و بایـد تولیـدات بـر اسـاس نیـاز بازارهـای 

بزرگ تـر از بـازار داخلـی صـورت گیـرد.
پرویزیـان مکانیـزه کردن تولید و شـناخت کافی از بـازار هدف صادراتی 

را از پیش شـرط های موفقیت در عرصه جهانی دانسـت.
* دوره انجام کارهای تکراری گذشته سپری شده است

همچنین محمدرضا اصغرزاده پیشـتاز فشـن الکترونیک نیز در این 
نشسـت بـا تاکیـد بـر این کـه هویـت، تفکـر و فرهنـگ، کاالی خریدنـی 
نبـوده و نیـاز بـه حامل هـای دقیـق دارنـد افـزود: الزم اسـت حامل هـای 

اقتصـادی بـه درسـتی شـناخته شـده و بـرای آنهـا برنامه ریـزی شـود.
وی افـزود: متاسـفانه تنهـا هنرمنـدان ناشـناخته و کوچـک از ظرفیـت 

متاورس اسـتفاده کرده و ارزش افزوده فراوانی را برای هنر خود ایجاد 
می کننـد در حالیکـه توجـه بـه ایـن حـوزه یـک ضرورت عینی اسـت.

اصغـر زاده تاکیـد کـرد دوره انجـام کارهای تکراری گذشـته سـپری شـده 
و بایـد وارد عرصه هـای نوظهـور شـویم. وی در پایـان سـخنان خـود از 
ایجـاد اولیـن گالـری هنـر ایرانـی متاورسـی در جهـان بـا کمـک هنرمنـد 
بنـام اصفهانـی خبـر داد و خواسـتار تعامـل دیگـر هنرمنـدان اصفهانی 

بـا ایـن موضـوع شـد.
* اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـه دنبـال تسـهیلگری بـرای برنـد سـازی در 

اسـت پوشـاک  حـوزه 
اصفهـان  بازرگانـی  اتـاق  صنایـع  دبیرکمیسـیون  امامـی  آرش  سـید 
نیـز حجـم بـازار نسـاجی و پوشـاک ایـران را در حالـی  ۱۵تـا ۲۰ میلیـارد 

اسـت. واردات  طریـق  از  آن  سـوم  یـک  نزدیـک  کـه  کـرد  دالرعنـوان 
وی با اشـاره به سـهم ۱.۹ درصدی  اسـتان اصفهان از صنعت پوشـاک 
کشـور گفـت: بـرای اعتـالی صنعت پوشـاک ابتـدا باید زیرسـاخت های 

آن را مهیـا کنیـم کـه شـهرک پوشـاک یکی از این زیرساخت هاسـت که 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان پیگیـر راه انـدازی ایـن شـهرک اسـت و در ایـن 
شـهرک به دنبال به کارگیری روش های نوین تولید پوشـاک هسـتیم.
امامـی عـدم وجـود برنـد پوشـاک در کشـور را یکـی دیگـر از معضـالت 
ایـن صنعـت دانسـت و افـزود: علی رغـم وجـود تولیدکننـدگان بـزرگ 
پوشـاک در کشـور در ایـن حـوزه برندسـازی نشـده و اتـاق بازرگانـی بـه 
دنبـال تسـهیلگری بـرای برنـد سـازی در حـوزه پوشـاک کشـور اسـت.

دبیـر کمیسـیون صنایـع در ادامه بر ضـرورت توجه به هویـت ایرانی در 
پوشـاک تاکید کرد و گفت: با وجود این که لباس هایی که می پوشـیم 
می توانـد نشـان دهنـده هویـت ملـی مـا باشـد، ولـی متاسـفانه امـروز 

لباسـی کـه می پوشـیم فاقد هویـت ایرانی اسـت.
care labeling(( لبـاس  مراقبتـی  برچسـب  گفـت:  همچنیـن  امامـی   
نیـز از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت و در حالیکـه کشـورهای منطقـه 
اجـازه ورود و فـروش لبـاس بدون برچسـب مراقبتی نمی دهنـد، ایران 

چگونـه می توانـد پوشـاک خـود را صـادر کنـد.
* کارگـروه مـد و پوشـاک اتـاق بازرگانـی اصفهـان ظرفیتـی بـرای هویـت 

بخشـی بـه پوشـش ایرانـی
ایـن  در  نیـز  اصفهـان  پوشـاک  و  مـد  کارگـروه  دبیـر  عروجـی  نفیسـه 
نشسـت بـا بیـان این کـه سـنت، بخشـی از هویـت اسـت و نمی تـوان 
از بیـن برنـده فاصلـه  کـرد گفـت: در حالیکـه هویـت  سـنت را مـدرن 
میان سنت و مدرنیته است شکاف هویتی تولیدکنندگان و طراحان 

پوشـاک کشـور را دچـار مشـکل کـرده اسـت.
وی همچنیـن بـر ضـرورت ورود تلفیـق فرهنگـی بـه  هویـت پوششـی 
بـه  بخشـی  هویـت  بـرای  حاکمیـت  اسـت  الزم  کـرد:  تصریـح  و  تاکیـد 
پوشـش ایرانـی از پژوهشـگران و صاحبنظـران بنـام کشـور اسـتفاده 
در  کشـور  پوشـاک  صنعـت  مشـکالت  احصـاء  بـه  اشـاره  بـا  کنـد.وی 
همراهـی  خواسـتار  اصفهـان  بازرگانـی  اتـاق  پوشـاک  و  مـد  کارگـروه 
از  حمایـت  و  هویتـی  بسـتر  ایجـاد  بـرای  خصوصـی  بخـش  بـا  دولـت 
تولیدکنندگان پوشـش هویتی کشـور به ویژه در زمینه معافیت های 

مالیاتـی شـد.

با تالش اتاق بازرگانی و اتحادیه پوشاک اصفهان به بار نشست:

اولین نشان تضمین کیفیت محلی پوشاک در کشور رونمایی شد

از  بازدید  محوریت  با  »نیمرخ«  گردشگری  رویدادهای  مجموعه  از  رویداد  دومین 
کوشک تاریخی »باغ زرشک« از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، رئیس اداره گردشگری سازمان 
مجموعه  گفت:  خبر  این  اعالم  با  اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 
رویدادهای گردشگری »نیمرخ« با هدف گشودن درب های بسته برخی از جاذبه های 
گردشگری اصفهان که تاکنون امکان بازدید از آنها برای عموم گردشگران فراهم نبوده 
است، در حال برگزاری است. علیرضا مساح افزود: نخستین رویداد نیمرخ به بازدید از 
شاه  نشین پل خواجو اختصاص یافت که با استقبال بسیار خوب گردشگران مواجه 
شد.  او یکی از علت های استقبال از این برنامه را نحوه ثبت نام و بازدید متقاضیان از 
این عمارت دانست و توضیح داد: به طورمعمول در بازدید از جاذبه های گردشگری، 
ازدحام و شلوغی باعث می شود که گردشگران فرصت برقراری ارتباط با محیط را پیدا 
نکنند، اما نحوه برنامه ریزی ما طوری بود که در هر بازدید گردشگران فرصت داشتند 

طی ۱۵ دقیقه همراه با تقریبا ۱۰ گردشگر دیگر از شاه نشین پل خواجو بازدید کنند.
به گفته مساح، این امر موجب شد تا فرصت بازدید دقیق از عمارت برای گردشگران 
فراهم شود. رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
»باغ  تاریخی  کوشک  از  بازدید  محوریت  با  »نیمرخ«  رویداد  دومین  درباره  اصفهان 
مترو  ایستگاه  جنب  باال  چهارباغ  خیابان  در  واقع  زرشک  باغ  گفت:  هم  زرشک« 
در  صفویه  دوران  به  متعلق  باشکوه  باغ های  از  یکی  پیداست  نامش  از  چنان که 

اصفهان است که عمارت بسیار زیبایی در وسط آن قرار دارد. 
او افزود: این عمارت در دوره های مختلف تغییر کاربری داده است؛ مثاًل در دوره ای به 

کارخانه، در دوره ای دیگر به محل استقرار شورای اسالمی شهر و پس از آن به محل 
فعالیت معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان تبدیل شده و در حال حاضر نیز این 

عمارت محل برگزاری دیدارهای دیپلماتیک شهردار اصفهان است.
مساح خاطرنشان کرد: دومین رویداد »نیمرخ« از ۲۵ تیر لغایت ۳ مردادماه از ساعت 
۱۷ تا ۲۳ برگزار می شود. به گفته رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان، متقاضیان می توانند برای ثبت نام و خرید بلیط به سایت 

Shahrvandtichet.ir مراجعه کنند.

از 25 تیر تا 3 مرداد؛

آئین ورود دستگاه حفار مکانیزه تی.بی.در های کوشک »باغ زرشک« به روی گردشگران گشوده می شود
ام به ایستگاه چهارسو روز دوشنبه، ۲۷ 
تیرماه هم زمان با عید سعید غدیر خم 
با حضور جمعی از مدیران ارشد استان و 

مدیریت شهری اصفهان برگزار شد.
ای  رســانــه  ارتــبــاطــات  اداره  ــزارش  ــ گـ بــه 
که  مراسم  ایــن  در  اصفهان،  شــهــرداری 
واقــع در خیابان  ایستگاه  ایــن  در محل 
ــرگــزار شــد، اســتــانــدار  ــــت اهلل کــاشــانــی ب آی
ــای پیشین  ــ اصــفــهــان گــفــت: در دوره هـ
مــدیــریــت شــهــری ایـــن نــگــاه حــاکــم شد 
در  خــود  سهم  دستگاه ها  سایر  اگــر  کــه 
هزینه عملیات عمرانی را پرداخت نکنند، 
شهرداری نیز وظیفه خود را انجام ندهد 
کــه ایــن مــوضــوع منجر بــه کندی انجام 
به  شد  مترو  جمله  از  عمرانی  پروژه های 
آن سال ها به طول  نحوی که راه انـــدازی 
کرد:  تأکید  مرتضوی  سیدرضا  انجامید. 
الزم است از ظرفیت تسهیالت بانکی به 
خوبی استفاده کنیم تا عملیات عمرانی به 
سرعت انجام شود و متحمل هزینه های 

ناشی از طوالنی شدن پروژه ها نشویم .

مترو در اولویت پروژه های عمرانی استان 
قرار گیرد

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان هم 
خط دو قطار شهری را از پروژه های عمرانی 
بزرگ اصفهان دانست و گفت: قرار است 
ــروژه در  ــ عــمــده عملیات اجــرایــی ایـــن پ
بخش نازک کاری طی ۴۰ ماه آینده توسط 
شرکت مپنا انجام شود که به ۵۹۰ میلیون 
یورو بودجه نیاز دارد. محمد نورصالحی 
امام  ایستگاه های  داریـــم  انتظار  ــزود:  افـ
دوره  در  حــجــازی  شهید  تــا  )ع(  حسین 
شــود  تکمیل  شــهــری  مــدیــریــت  فعلی 
ــرای ایـــن مــنــظــور الزم اســـت مترو  ــ ــه ب ک

پـــروژه هـــای عــمــرانــی استان  ــویــت  در اول
تامین حداقل  به ضــرورت  او  گیرد.  قــرار 
۱۲۰۰دستگاه اتوبوس شهری برای ابتدای 
مهرماه اشــاره کرد و افــزود: اکنون بیش 
از ۳۰۰هزار نفر با اتوبوس در اصفهان تردد 
می کنند و پیش بینی می شود این تعداد 
در سال تحصیلی جدید به حداقل ۶۵۰ 
هزار نفر در روز برسد. به گفته نورصالحی، 
برای بازسازی اتوبوس های شهر اصفهان 
گرفته  نظر  در  بودجه  تومان  میلیارد   ۲۰۰

است که تأمین آن ضروری است.
محدودیت منابع مالی؛ مهم ترین چالش 

مترو اصفهان 

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان 
نیز در این مراسم اظهار کرد: مراحل انجام 
شرکت  همکاری  بــا  مترو  دو  خــط  پـــروژه 
مپنا در حال انجام است که پیمانکار ۱۶ 
ایستگاه این خط مشخص شده و بخش 
عمرانی ایستگاه عاشق اصفهانی نیز به 

پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه در مجموع خط دو مترو 
داشــتــه  فیزیکی  پیشرفت  درصـــد   ۳۷
میلیارد  یک  تاکنون  کــرد:  اضافه  اســت ، 
و ۴۰۰ هــزار متر مکعب خاکبرداری و ۴۶۰ 
هزار متر مکعب بتن ریزی در این مسیر 
انجام شده است. او مشکل اصلی قطار 
مالی  منابع  کمبود  را  اصفهان  شــهــری 
دانست و خاطرنشان کرد: اگر منابع مالی 
تأمین شود، می توان در کمتر از پنج سال 
عملیات اجرایی خط دو مترو را انجام داد. 
الزم به ذکر است، خط دو مترو اصفهان از 
ایستگاه میدان شهدای خمینی شهر تا 
دارک، از غرب تا شرق اصفهان به طول ۲۴ 
کیلومتر امتداد می یابد و در مسیر خود از 

۲۳ ایستگاه عبور می کند.

همزمان با عید سعید غدیرخم؛
خط 2 مترو  اصفهان به ایستگاه چهارسو رسید

خبرنگار

ی سارا منتظر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

حافظروی سوی خانه خمار دارد پیر ما

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی     

          تحریریه شهرستانها:            ۰2۱-۴۴2335۱۱
 دفتر سرپرستی استان اصفهان:  366375۰۰- ۰3۱

 صفحه آرایی: فرحناز بنده خدایزدی

چهارشنبه         29   تیر    ۱۴۰۱   شماره 626۴

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان شنبه 
۲۵ تیرماه، با حضور بیش از ۷۳ درصد سهامداران و 
هیات  اعضای  شرکت،  سهام  صاحبان  نمایندگان 
نماینده  و  حسابرسی  موسسه  نماینده  مــدیــره، 
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تعدادی از دیگر 
روابــط  تشریفات  سالن  در  شــرکــت،  ایــن  مسئوالن 

عمومی برگزار گردید.
ج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  مهندس ایر
ایــن شرکت  گفت:  گــزارش به هیات مدیره  ــه  ارائ در 
با  مطابق  ساختمانی  مقاطع  کننده  تولید  عنوان  به 
را  کیفی  مقاطع  این  دنیا،  روز  استانداردهای  آخرین 
برای استفاده در زیرساخت های کشور در بخش های 

گوناگون تولید می کند.
فوالد  تولید  سوم  رتبه  اصفهان،دارنده  آهن  ذوب   *

خام
وی افزود : این شرکت با تولید ۲ میلیون و ۴۸۹  هزار 
تن فوالد خام در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سایر رقبا از 
منظر تولید فوالد خام، رتبه سوم را در کشور دارد و در 
سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد همه شرکت ها به جزء ذوب 
آهن منفی بوده است و این شرکت مادر صنعتی رشد 
۵ درصدی تولید فوالد خام را به همت تالشگران ثبت 

نمود.
آهن  *  تیرآهن سهم ۶۴ درصدی در سبد تولید ذوب 

دارد
 این مقام مسئول بیان کرد : در سبد تولید محصوالت 
ذوب آهن، تیرآهن سهم تولید ۶۴ درصدی دارد و در 
بخش صادرات نیز ۵۶ درصد از سهم صادرات شرکت 
را از آن خود نموده است بنابراین تولید و توسعه انوع 
قرار  کــار  دستور  در  مختلف  سایزهای  در  تیرآهن ها 

دارد.
* ذوب آهن روی ریل پیشتازی تولید

مهندس رخصتی گفت : طی سه سال اخیر از سال 
۹۸ تا سال ۱۴۰۰،تولید تمامی محصوالت در شرکت از 
جمله کک به عنوان یک محصول میانی تا شمش و 

محصوالت نوردی رو به افزایش بوده است.

* ساخت یک میلیون واحد مسکونی فرصت مغتنمی 
برای تولید کننده مقاطع ساختمانی استاندارد

چنین  نــیــز  را  شــرکــت  روی  پــیــش  فــرصــت هــای  وی 
دولــت  تــوســط  مسکن  ملی  نهضت  ــاز  :آغـ برشمرد 
خدمتگزار و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در 
سال برای ذوب آهن اصفهان که تولید کننده مقاطع 
ساختمانی است یک نقطه قوت بسیار مهم به شمار 
از  مواد اولیه و  مــی رود، امکان تامین نسبی بخشی 
انرژی در داخل کشور، توسعه تکنولوژی در صنعت 
فوالد و امکان کاهش هزینه های تولید، هدف گذاری 
کشور،  ریلی  نقل  و  حمل  شبکه  توسعه  در  دولــت 
تغییرالگوی مصرف از ورق به مقاطع سنگین و انتقال 
نماد از فرابورس به بورس و استفاده از معافیت های 

مالیاتی و ابزارهای تامین مالی .
تشریح  به  ادامــه  در  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
ح ذیل پرداخت : اعتبار  نقاط قوت شرکت نیز به شر

و برند شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی،وجود 
ــیــد فـــــوالد خــام  ــول ــیــد فــــــوالد، ت ــول زنــجــیــره کـــامـــل ت

تمیز،توانمندی در تولید محصوالت متنوع با کیفیت
باال،وجود زیرساخت های الزم برای توسعه و سرمایه 
گذاری،تامین بخشی از منابع انرژی مورد نیاز)برق و گاز 
سوختنی( در داخل شرکت ، بهره گیری از کمیته های 
تخصصی و اتاق های فکر جهت رصد مستمر  فضای 

کسب و کار و ارایه سیاست های راهبردی .
گفت:  نیز  موجود  محدودیت های  خصوص  در  وی 
ــودن خــط تولید در کــک ســازی و  ــودن بـ نــامــتــوازن بـ
قابلیت  مــحــدودیــت هــاســت.  جمله  از  فــوالدســازی 
باال  در  چــدن  تــن  هــزار  ششصد  و  میلیون   ۳ تولید 
دست خط وجود دارد و در نوردها نیز قابلیت تولید 
مقاطع وجود دارد در میانه فوالدسازی وجود دارد که 
قابلیت جذب این میزان از چدن را ندارد که با تاکید 
به  شده  مصوب  برنامه های  و  صدرتامین  هلدینگ 
سمت جذب حداکثری چدن در کوتاه مدت و تبدیل 
حرکت  دارد،  بــاالیــی  ــزوده  افــ ارزش  کــه  فـــوالد  بــه  آن 

می کنیم.
ــواد اولــیــه  ــ ــرای تــامــیــن پـــایـــدار م ــ ــژه ب ــ  * ســه هــاب وی

تامین  خصوص  در  اصفهان  آهــن  ذوب  مدیرعامل 
مواداولیه نیز گفت: در سه محدوده کشور سه هاب 
آن مجوز  بــخــش  یـــک  کـــه در  تــعــریــف شـــده اســـت 
گرفته  آهــن  فـــرآوری سنگ  و  گندله ســازی  تاسیس 
تفاهم  کردستان  در  دیگر  بخش  در  و  اســت  شــده 
نامه آن منعقد شد و در شرق اصفهان نیز در مرحله 

مذاکره هستیم و انشاا.. به زودی خبرهای خوشی در 
این زمینه منتشر می کنیم.

اولین  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  کــرد:  اظهار  وی 
بنیان  که  اول  نسل  از  ایــران  در  فــوالد  کننده  تولید 
این کارخانه را نهادند تاکنون به همت نیروی انسانی 
از خـــودش در بخش  کــارنــامــه درخــشــانــی  مــجــرب، 

یــادگــار  بــه  ــران اســالمــی  ــ ای مختلف و در جـــای جـــای 
گذاشته است. برنامه ریزی برای بهره گیری از تجربیات 
پیشگامان و همچنین دانش کارکنان در بخش های 

مختلف شرکت در دستور کار قرار دارد.
 مهندس رخصتی رکوردهای شرکت در سال ۱۴۰۰ را نیز 
چنین عنوان کرد : دستیابی به رکورد تولید ۲ میلیون 
تــن چــدن مـــذاب و یــک میلیون و ۲۲۳  و ۷۶۸ هـــزار 
هزار تن کک خشک،طراحی و تولید ریل مترو و قطار 
بهره  بــرای  کردستان  استانداری  با  توافق  پرسرعت، 
برداری از معادن سنگ آهن،اخذ مجوز فرآوری سنگ 
خراسان  و  جنوبی  خــراســان  در  گندله  تولید  و  آهــن 
رضوی، تکمیل زنجیره تولید ریل ملی با انعقاد قرارداد 
دانش  شرکت های  تــوان  از  استفاده  با  ریــل  ســوزن 
ارزش  بــا  تولید مــحــصــوالت جــدیــد  بــنــیــان،طــراحــی و 
و ۵۰ مارک  بــاال مانند: میلگرد ســاده قطر۳۰   افــزوده 
با مارک های  تیرآهنIPE۳۰  و شمش فوالدی   ،۷۰Cr۲
در  قطعات  تولید  ساله   ۱۲ رکـــورد   کسب  و  مختلف 
کارگاه های ساخت با  ساخت و تحویل حدود ۴۰۵۰۰۰ 
عــادی  عمومی  مجمع  مصوبات  اســاس  بــر   . قطعه 
شرکت  و  گـــروه  تلفیقی  مــالــی  صــورت هــای  سالیانه 
ذوب آهن اصفهان شامل صورت وضعیت های مالی 
 ، زیــان  تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و صورت های سود و  به 
تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای 
آرا مورد  با اکثریت   ، سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 

تصویب مجمع قرار گرفت.
همچنین مقرر گردید از محل سود خالص سال ۱۴۰۰ 
به ازای هر سهم ۶۰ ریال به عنوان سود سهام تقسیم 
برنامه زمان بندی شده در وجه سهامداران  و طبق 
، موسسه  ایــن مصوبات  بر اســاس  گــردد.  پرداخت 
حسابرس  عنوان  به  به  ممیز  هوشیار  حسابرسی 
موسسه  و  شرکت  اصلی  قانونی  بــازرس  و  مستقل 
حسابرس  عنوان  به  همکاران  و  تدوین  حسابرسی 
مستقل و بازرس قانونی علی البدل، برای مدت یک 
دنیای  روزنامه  این که  ضمن  گردیدند.  انتخاب  سال 
اقتصاد جهت درج اطالعیه و آگهی های شرکت برای 

مدت یک سال، تعیین گردید.

ح شد؛ در مجمع عمومی ذوب آهن  اصفهان  مطر

تولید محصــوالت با ارزش افزوده باال ، استـراتژی  اصلی ذوب آهن

محمدیاسر طیب نیا؛ مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
در روز عیـد سـعید غدیـر خـم، فرزنـدان توانمنـد ایـران اسـالمی در شـرکت فـوالد مبارکـه 
موفق شـدند تختال با ۱.۸ درصد سیلیسـیم را برای نخسـتین بار در کشـور تولید کنند و 

گام بزرگـی در جهـت تولیـد ورق هـای فـوالد الکتریکـی در کشـور بردارنـد.
بـا توجـه بـه بـاال بـودن عنصـر سیلیسـیم و پاییـن بـودن کربـن و سـولفور در فوالدهـای 
سـیلیکونی، تولیـد فـوالد مـذاب بـا آنالیـز شـیمیایی مناسـب و تولیـد تختـال بـدون عیب 
نیازمنـد دانـش فنـی و محاسـبات دقیـق و کنترل هـای ویـژه دارد کـه بـا هّمـت کارکنـان 
سـخت کوش ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم و همـکاری واحدهـای پشـتیبانی، 
بـا  تجهیزاتـی  محدودیت هـای  و  شـد  حاصـل  کشـور  در  بـار  نخسـتین  بـرای  مهـم  ایـن 

خالقیـت کارشناسـان توانمنـد فـوالد مبارکـه پشـت سـر گذاشـته شـد.
تولید تختال الکتریکی، گام اول در تولید ورق های الکتریکی است و فرآیندهای نورد گرم 

و نورد سـرد که پیچیدگی های خاص خود را دارند را در پیش رو دارد.
بـاال و در ادامـه  افـزوده  ارزش  بـا  کـه در راسـتای تولیـد محصـوالت  بـزرگ  ایـن دسـتاورد 
موفقیت هـای کّمـی و کیفـی در فـوالد مبارکـه به دسـت آمـده را به کلیه کارکنـان، ذینفعان 

و شـرکای کسـب و کار گـروه فـوالد مبارکـه تبریـک عـرض می نمایـم.

بازارهـای  تأمیـن حداکثـری  بـه اهمیـت  بـا عنایـت 
بـا  واردات،  از  شـدن  بی نیـاز  و  کشـور  داخلـی 
تـالش بلندهمتـان خطـوط تولیـد فـوالد مبارکـه در 
سـه ماهه اول سـال ۱۴۰۱ عالوه رشـد تولید، میزان 
عرضـه محصـوالت ایـن شـرکت شـامل ورق هـای 
بـه  نیـز  داخلـی  بازارهـای  بـه  اسیدشـویی  و  گـرم 

یافـت. افزایـش  درصـد   ۳۴ میـزان 
بـه گـزارش جام جـم، بـا عنایـت بـه اهمیـت تأمیـن 
حداکثـری بازارهـای داخلـی کشـور و بی نیـاز شـدن 
تولیـد  خطـوط  بلندهمتـان  تـالش  بـا  واردات،  از 
عـالوه   ۱۴۰۱ سـال  اول  سـه ماهه  در  مبارکـه  فـوالد 
رشـد تولیـد، میـزان عرضه محصوالت این شـرکت 
شـامل ورق هـای گـرم و اسیدشـویی بـه بازارهـای 

داخلـی نیـز بـه میـزان ۳۴ درصـد افزایـش یافـت.
محمـد تاجمیـر ریاحـی مدیـر فـروش داخلـی فـوالد 
مبارکـه ضمـن تأییـد ایـن خبـر گفـت: توسـعه های 
انجام شـده در شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال های 
گذشـته منجـر بـه افزایـش تولیـد در ایـن شـرکت 
مربـوط  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش  اسـت.این  شـده 
واحـد  ازجملـه  شـرکت  مختلـف  واحدهـای  بـه 
سـبا  پیوسـته  نـورد  همچنیـن  و  فوالدسـازی 
نیـز  ایـران  بـازار  تقاضـای  طرفـی  از  می شـود. 
علی رغـم  و  اسـت  باقـی  خـود  قـوت  بـه  همچنـان 
مـاه   ۴ از  جهانـی  بـازار  در  قیمت هـا  نزولـی  رونـد 
داخـل  بـازار  در  همچنـان  تقاضـا  ایـن  گذشـته، 

دارد. وجـود 

* واردات محصوالت فوالدی نزدیک به صفر
سـال  اول  سـه ماهه  در  توانسـته  مبارکـه  فـوالد 
۱۴۰۱ بـا افزایـش عرضـه ورق هـای گـرم خـود بـه بـازار 
جـواب  را  بـازار  تقاضـای  از  قابل توجهـی  بخـش 
بـرای  فـوالدی  محصـوالت  واردات  تقریبـا  و  دهـد 
بـه  را  مبارکـه  فـوالد  در  قابل تولیـد  محصـوالت 

برسـاند. صفـر  نزدیـک 
اول  سـه ماهه  در  این کـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  وی 
قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت   ۱۴۰۱ سـال 
محصـوالت  عرضـه  افزایـش  درصـد   ۳۰ حـدود 
را  اسیدشـویی  و  گـرم  ورق هـای  شـامل  فـوالدی 
 ۳۴ حـدود  میـزان  ایـن  از  افـزود:  بوده ایـم  شـاهد 
بـازار داخلـی  درصـد مربـوط بـه افزایـش عرضـه در 

اسـت. بـوده 
تصریـح  مبارکـه  فـوالد  داخلـی  فـروش  مدیـر 
تأمیـن  بـر  مبنـی  دولـت  تأکیـد  بـه  توجـه  بـا  کـرد: 
حداکثـری نیـاز بازارهـای داخلـی، بـا افزایـش حجـم 
عرضـه محصـوالت گـرم بـه بـازار داخلـی نسـبت بـه 
بازارهـای صادراتـی در این مسـیر گام برداشـته ایم.

* رشد ۱۵۵ درصدی عرضه محصول گالوانیزه
عرضـه  و  تولیـد  درصـدی   ۳ افزایـش  از  وی 
سـال  نخسـت  سـه ماهه  در  سـرد  محصـوالت 
خبـر  قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  جـاری 
بـا اقدامـات صورت گرفتـه و  داد و اظهـار داشـت: 
تابعـه  شـرکت های  بـا  انجام شـده  مشـارکت های 
ورق هـای  پوشـش دهی  زمینـه  در  مبارکـه  فـوالد 

سـال،  اول  سـه ماهه  در  شـدیم  موفـق  فـوالدی، 
محصـول  تحویـل  زمینـه  در  رشـد  درصـد   ۱۵۵
عرضـه  افزایـش  ایـن  کـه  بزنیـم  رقـم  را  گالوانیـزه 
مشـارکت  بـا  تمامـا  گالوانیـزه  محصـوالت  در 
شـرکت  یعنـی  مبارکـه  فـوالد  تابعـه  شـرکت های 
تمهیـدات  بـا  اسـت.  بـوده  تـاراز  گالوانیـزه 
داخلـی  بازارهـای  تأمیـن  امیدواریـم  صورت گرفتـه 
پوشـش دار  محصـوالت  بـرای  صادراتـی  حتـی  و 

باشـد. داشـته  ادامـه  گالوانیـزه  به ویـژه 
فـوالد  همسـویی  و  یکپارچگـی  از  ریاحـی  تاجمیـر 
مبارکـه بـا شـرکت های تابعـه خـود به عنـوان عامل 
تصریـح  و  یـاد  موفقیـت  ایـن  کسـب  در  مهمـی 
کـرد: افزایـش عرضـه انـواع محصـوالت در بازارهای 
بازارهـای  نیـاز  تأمیـن  در  مؤثـری  نقـش  داخلـی 
در  و  دارد  ذی نفعـان  بـرای  سـودآوری  و  داخلـی 
صـورت صـادرات، ارزآوری بـرای کشـور را بـه همـراه 

داشـت. خواهـد 
محصـوالت  عرضـه  افزایـش  و  صـادرات  کاهـش   *

داخلـی بازارهـای  بـه 
سـال  اول  سـه ماهه  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
عرضـه  افزایـش  درصـد   ۲۰ محصـوالت  کل  جـاری، 
نسـبت بـه سـال گذشـته داشـته اسـت کـه سـهم 
بـوده و  ایـن محصـوالت ۲۸ درصـد  از  بـازار داخـل 
بیشـتر  هرچـه  تأمیـن  به منظـور  صـادرات  کاهـش 

اسـت. گرفتـه  صـورت  داخـل  بازارهـای 
بـا  مصرف کننـدگان  نیـاز  حداکثـری  تأمیـن   *

سـرد نـورد  توسـعه  و   2 گـرم  نـورد  احـداث 
بـه  اشـاره  بـا  مبارکـه  فـوالد  داخلـی  فـروش  مدیـر 
این کـه بـرای تولیـد بسـیاری از محصـوالت جدیـد 
در  خودروسـازی  و  گاز  و  نفـت  صنایـع  موردنیـاز 
نـورد گـرم ۲ و همچنیـن توسـعه ناحیـه نـورد سـرد 
آینـده ای  در  داد:  ادامـه  اسـت  برنامه ریزی شـده 
نزدیـک بـا راه انـدازی ایـن خطـوط می توانیـم درصـد 
ایـن  بـه  کشـور  نیـاز صنایـع  از  قابل توجـه دیگـری 
کیفی تـری  محصـوالت  قطعـا  کـه  را  محصـوالت 

کنیـم. عرضـه  و  تولیـد  هسـتند 
تاجمیـر ریاحـی در پایـان گفـت: امیـدوارم بـا همـت 
بیشـتر  هرچـه  تأمیـن  بـا  جـاری  سـال  در  کارکنـان 
صنایـع پایین دسـتی فـوالد مبارکـه بـرای اشـتغال 
، افزایـش ارزش افـزوده بـرای کشـور و حتـی  پایـدار
انجـام  مؤثرتـری  اقدامـات  محصـوالت  صـادرات 

دهیـم.

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ صورت گرفت؛

افزایش 3۴ درصدی عرضه محصوالت فوالد مبارکه به بازارهای داخلی

مدیرعامل فوالد مبارکه خبرداد؛

یکی با ۱.۸ درصد سیلیسیم  تولید تختال فوالد الکتر
 برای نخستین بار در کشور توسط فوالد مبارکه

به گزارش فوالد، نشسـت مشـترک مدیران عامل و معاونان شـرکت های فوالد مبارکه 
و ذوب آهـن اصفهـان صبـح ۲۸ تیـر، در راسـتای تقویـت تعامـالت دوجانبه میـان این دو 
صنعـت، جهـت تحّقـق حداکثـری شـعار سـال در محـل سـالن برگـزاری جلسـات فـوالد 

مبارکه برگزار شـد.
ضرورت همگرایی هرچه بیشتر میان فوالد مبارکه و ذوب آهن

محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه: نـوع تعامـالت و همکاری هـا در 
حوزه هـای مختلـف بـا شـرکت ذوب آهن اصفهـان باید به گونه ای رقم بخـورد که بتوانیم 

حداکثر اسـتفاده را از ظرفیت های یکدیگر داشـته باشـیم.
و  مبارکـه  فـوالد  میـان  مشـترک  اقدامـات  شـدن  عملیاتی تـر  و  تسـریع  راسـتای  در 
ذوب آهـن اصفهـان بـه تشـکیل کارگروه هـای مشـترک نیازمندیـم، بـرای دسـت یابی بـه 
نتایـج مطلـوب تـر و همچنیـن سـرعت بخشـیدن بـه بهره بـرداری از پروژه هـای مشـترک 
دو شـرکت، بایـد کارگروه هایـی متشـکل از کارشناسـان و متخصصـان هـر ۲ مجموعـه 

تشـکیل و موضوعـات پیگیـری شـود.
همدلـی و همراهـی فـوالد مبارکـه بـا شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در مسـائل مختلـف 
همـواره وجـود داشـته و در ادامـه نیـز تقویـت می شـود کـه ایـن مهـم نیازمنـد تـداوم 

اسـت. فی مابیـن  مسـائل  پیشـبرد  بـرای  جلسـات 
وجود ظرفیت های متعدد همکاری با فوالد مبارکه 

ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان: اقتصاد و تولید، تاثیر قابل توجهی 
ی دارند که در این راسـتا اقتصاد باید سـودآور و بهره ور 

ّ
در توسـعه صنعت و اقتصاد مل

باشد.
شـرایط صنعت فوالد کشـور متاثر از شـرایط ویژه داخلی و خارجی اسـت، برطرف شـدن 

کشـور  فـوالد  صنعـت  اهـداف  راسـتای  در  می توانـد  کمبودهـا  و  محدودیت هـا  برخـی 
تعیین کننـده باشـد.

نـام فـوالد مبارکـه به عنـوان تولیدکننـده بـزرگ محصـوالت خـاص فـوالدی در خاورمیانـه 
ح اسـت،  ذوب آهـن اصفهـان نیز از سـال ها پیـش درصدد تولیـد فوالدهای خاص  مطـر
بوده که امسـال این امر محقق شـده و تولید فوالدهای سـاختمانی با اسـتحکام باال در 

دسـتور کار این شـرکت قرار گرفته اسـت
امیـدوارم جلسـات مشـترک بـا ایـن شـرکت بـه صـورت منظـم ادامـه پیـدا کنـد و نتایـج 

توافق شـده حاصـل از آن هـا منجـر بـه پیشـرفت و اعتـالی اقتصـاد کشـور شـود.

ح شد؛ طی نشستی مشترک مطر

 تاکید مدیران عامل شرکت های فوالد مبارکه
 و  ذوب آهن اصفهان بر تحقق حداکثری شعار سال


