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خداوند از اســرار پنهانى مــردم و از نجواى آنان که آهســته
ســخن مى گوینــد و از آنچــه در فکرهــا بــه واســطه گمــان 
خطــور مى کنــد و تصمیم هایــى کــه بــه یقیــن مى پیونــدد و 
از نگاه هاى رمزى چشــم که از البه الى پلک ها خارج مى شود، 

موال على (ع)آگاه است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

«خانه کارگر، تشــکیالت کارگرى با سابقه اى است که 
اساسنامه و مرامنامه آن در وزارت کشور به ثبت رسیده 
و عملکرد آن علیرغم همه فراز و نشــیب ها بر همگان 
روشــن بوده و خود را حفظ کرده و سیر صعودى و تعالى 

داشته است.»
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان در نشستى خبرى این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: سیاســت ما، شناسنامه دار 
کردن کارگران بــود که خانه کارگر اصفهــان تا امروز 
داراى 390 هزار عضو داراى شناســنامه در استان است 
که داراى کارت هاى عضویت یکساله و سه ساله هستند 
و 250 هزار نفر از این اعضا، طى این سال ها کارت خود 

را تمدید کردند.
اصغر برشان از 860 عضو جدید که از ابتداى سال جارى 
تاکنون به عضویت خانه کارگــر اصفهان درآمدند خبر 
داد و اظهار کرد: براى تســهیل در جذب اعضا، از طریق 
اینترنت نیز عالقه مندان مى توانند به عضویت خانه کارگر 

اصفهان درآیند.
وى که عضو شــوراى شــهر اصفهان هم هست ارائه 
خدمات صنفى و اطالع رســانى را از رســالت هاى خانه 
کارگر برشــمرد و افزود: از ابتداى فعالیــت خانه کارگر 
اصفهان تاکنون 222 هزار و 491 نفر آموزش هاى کوتاه 
مدت در قالب 75 رشته را به صورت رایگان سپرى کردند 
و در سال گذشته نیز 34 هزار عضو خانه کارگر اصفهان 

آموزش هاى کوتاه مدت را گذراندند.
وى با بیان اینکه بــراى ارائه خدمات و تســهیالت به 
کارگران عضو خانــه کارگر با 780 مؤسســه حقیقى و 
حقوقى قرارداد داریم گفت: خدمات این مؤسسات از سوى 
کارشناسان خانه کارگر ارزیابى شده و ما محدودیت ارائه 

خدمات به اعضا نداریم.
دبیر اجرایى خانه کارگــر اصفهان با ارائه گزارشــى از 
عملکرد خانه کارگــر اصفهان گفت: توزیــع 70 هزار 

ســیمکارت بین اعضا، مشــاوره به اعضا در زمینه هاى 
مختلــف و... فقــط بخشــى از خدمــات ارائه شــده 

است.
برشان با اشاره به برنامه هاى روز و هفته کارگر در اصفهان 
در ســال جارى گفت: برپایى همایش دوچرخه سوارى، 
میثاق با شهدا در گلستان شــهداى اصفهان، شرکت در 
نماز جمعه، همایش تشکل هاى کارگرى در سالن نگین 
نقش جهان سپاهانشــهر و تجلیــل از کارگران نمونه، 
تجمع کارگران و بازنشســتگان در خانــه کارگر و بیان 
خواسته هاى کارگران و صدور بیانیه سراسرى، دیدار در 
بیمارستان هاى ملکى تأمین اجتماعى با بیماران، اجراى 
برنامه هاى متنوع براى کارگران از ســوى شــهردارى 
اصفهان، به صدا درآمدن زنگ کار در مراکز آموزشى و... 
از جمله برنامه هاى گرامیداشت هفته کارگر در اصفهان 

بوده است.
وى در زمینه افزایش حقوق کارگران هم گفت: ســال 
گذشــته افزایش دستمزد در شــوراى عالى کار صورت 
گرفت و حالوت آن پس از دو ماه با تحریم از دست رفت 
و متأسفانه ما در پایان ســال، شاهد کاهش ارزش خرید 
به میزان یک سوم بودیم و امسال حداقل دستمزد 36/5 
درصد افزایش یافت ولى هنوز قدرت خرید، از دست رفته 
تلقى مى شود و این افزایش نیز پاسخگو نیست. بنابراین 
دولتمردان باید در زمان تحریم وارد صحنه شوند و توقع 
داریم در قالب حمایت ها، بن کاال، درمان و.. از کارگران 
حمایت کنند تا بخشى از مشــکالت کارگران برطرف 
شود. این در حالى اســت که دولت به عنوان بزرگ ترین 
بدهکار سازمان تأمین اجتماعى مشکالت متعددى را به 
وجود آورده و بدهى خود را که افزون بر 200 هزار میلیارد 
تومان است به سازمان تأمین اجتماعى پرداخت نکرده، 
در حالى که در برنامه ششم توسعه مصوب شده بود هر 
سال درصدى از این بدهى به سازمان تأمین اجتماعى از 

سوى دولت پرداخت شود.

دبیر اجرایى خانــه کارگر اصفهان، درمان در شــرایط 
تحریم را از واجبات دانســت و گفت: کارگران به علت 
نقصان در ارائه خدمات اجتماعى، درمان و... با مشــکل 

روبه رو هستند.
برشــان به بازدید رئیس جمهور در دهه فجر سال 97 از 
سازمان تأمین اجتماعى اشاره کرد و گفت: در این بازدید 
رئیس جمهور به خصوصى ســازى تأمیــن اجتماعى و 
شرکت هاى شستا تأکید کرد که این باعث تأسف است 
که سازمانى که دولتى نیســت واگذار شود در حالى که 
خود دولت بزرگ ترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعى 
است که این واگذارى خود جاى ســئوال دارد. در حالى 
که باید براى درمان، بیمه و ســرمایه گذارى در سازمان 
تأمین اجتماعى مسئوالن تصمیم گیرى کنند تا سوددهى 

داشته باشد.
وى هشــدار داد: صندوق فوالد با حدود 80 هزار عضو 
داراى مشکالت عدیده اســت و امروز با توجه به اینکه 
52 درصد جمعیت کشــور تحت پوشش سازمان تأمین 

اجتماعى هستند اگر به داد این ســازمان نرسند بحران 
پیش خواهد آمد که دیگر قابل جمع کردن نیست.

دبیر اجرایى خانــه کارگر اصفهان اظهــار کرد: یکى از 
مشکالت ما، محدودیت منابع و امکانات و تعامل نداشتن 
دولتمردان با تشکل هاى کارگرى است که در این میان 
متأسفانه وضعیت کارفرمایان هم مطلوب نیست ولى آنها 

در مسائل کارگرى تعامل دارند.
برشان گفت: در سال رونق تولید، تشکالت کارگرى نیز با 

تمام توان در این راستا تالش خواهند کرد.
■■■

رئیس کانون بازنشستگان و مســتمرى بگیران تأمین 
اجتماعى استان اصفهان نیز گفت: ما در استان 27 کانون 
داریم که امروز از نظر حقوق، بیمه، درمان و... در مضیقه 
هستند و مشکل آن است که با درآمد یک میلیون و 650 

هزار تومانى ماهیانه، نمى توانند زندگى بگذرانند.
مهدى ترکان افزود: اگر ماده 96 قانون تأمین اجتماعى که 
مى گوید در سال دو بار حقوق بازنشستگان افزایش یابد 

و البته هنوز اجرایى نشده، اجرایى مى شد بازنشستگان 
مشکل چندانى نداشتند. وى ادامه داد: ما 70 درصد تورم 
داریم ولى حقوق بازنشستگان 13 درصد افزایش یافته و 

57 درصد سفره آنان کوچک تر شده است.
رئیس کانون بازنشستگان و مســتمرى بگیران تأمین 
اجتماعى استان اصفهان، ســازمان تأمین اجتماعى را 
ابرصندوق کشور خواند و گفت: اگر براى سازمان تأمین 
اجتماعى دولت و مجلس فکرى نکنند فاجعه به بار مى آید 
و الزم است شرکت هاى شستا تقویت شده و با مدیریت 
صحیح، سودآور شــوند نه اینکه تصمیم به فروش آنها 

گرفته شود.
وى اضافه کرد: دولت به ســازمان تأمین اجتماعى 200 
هزار میلیارد تومان بدهکار اســت که باید بپردازد تا این 

سازمان به حیات خود ادامه دهد. 
ترکان گفت: یکى از درخواست هاى ما سه جانبه گرایى 
با حضور نمایندگان دولت، کارگــران و کارفرمایان در 
ســازمان تأمین اجتماعى با نظارت مجلس شــوراى 

اسالمى است.
وى از اینکه بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى در استان 
اصفهان بخش جراحى قلب ندارند گله مند بوده و مى گوید: 
یکى از مشکالت بزرگ بازنشســتگان سازمان تأمین 
اجتماعى این است که بیمارســتان هاى تحت پوشش 
تأمین اجتماعى در اصفهان بخش جراحى قلب ندارند. 
این در حالى اســت که بیمه تکمیلى، ناتکمیل بوده و به 
معضالت افزوده است و در حقیقت بخش درمان ما خود 

مریض است.
■■■

رئیس هیئت مدیره کانون شوراهاى اسالمى کار استان و 
عضو شوراى عالى کار کشور هم به خبرنگاران گفت: این 

کانون از سال 72 شکل گرفته و استمرار دارد.
احمد معینى گفت: براى رونق تولیــد، باید قدرت خرید 

مردم تقویت شود.

■■■
رئیس کانون انجمن هاى صنفى کارگران اصفهان هم با 
بیان اینکه 60 درصد دریافتى کارگران صرف هزینه مسکن 
مى شود، گفت: کارگران حق و حقوق خود را مى خواهند 

ولى قانون در کشور به درستى اجرا نمى شود.
آرش احمدى از تفاوت خواسته هاى جامعه کارگرى دیروز 
با امروز گفت و اینکه امروز نیازها باید به درستى رصد شود 

و افراد متناسب با شغل تربیت شوند.
■■■

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمرى بگیران 
تأمین اجتماعى شهرستان اصفهان نیز گفت: مادامى که 
جامعه کارگرى نتواند حقوق سیاسى و صنفى و اجتماعى 
خود را به دست آورد، مشــکالت حل نخواهد شد. این در 
حالى اســت که تا زمانى که از جامعه کارگرى در مجلس 
شوراى اسالمى یک نفر باشد مشکالت مرتفع نخواهد شد.

سید حسن هاشمى اظهار کرد: با شعار، کار ایجاد نخواهد 
شد و بحران پیاده نظام بیکاران معضل بسیار بزرگى است، 
فساد مالى و ادارى در کشور، سیستم ادارى را بیمار کرده و 
صندوق هاى بازنشستگى دچار بحران هستند و ابرصندوق 
بازنشستگى کشــور نیز دچار بحران و سونامى شده، که 
دولت باید امروز بــا برنامه ریزى، از ســقوط صندوق ها 

پیشگیرى کند.
وى ادامه داد: امروز کارگران ما با مشکل معیشتى، درمان 
و... مواجه هســتند و اگر دولت به اموال تأمین اجتماعى 
که متعلق به کارگران و بازنشســتگان است تعرض کند 
حرمتى قائل نخواهیم شد. البته عدم پرداخت بدهى دولت 
به سازمان تأمین اجتماعى این سازمان را به ورطه نابودى و 

ورشکستگى کشانده و بحران جدى خواهد بود.
هاشمى افزود: همسان سازى حقوق مستمرى بگیران از 
دیگر مطالبات است که 11  ســال است ما براى آن فریاد 
مى زنیم ولى هنوز براى کارگران بازنشسته تحت پوشش 

سازمان تأمین اجتماعى اجرایى و اقدامى نشده است.

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان:

یکى از مشکالت کارگران تعامل نداشتن دولتمردان با تشکل هاى کارگرى است

آغاز فعالیت انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب 
در اصفهان

ساسان اکبرزاده

مسئولین و اعضاى نهادهاى ســرمایه گذارى ایران با 
حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید، با 
مهندس یزدى زاده مدیرعامل و جمعى از مسئوالن این 

شرکت دیدار و گفتگو کردند.
مهندس یزدى زاده در این دیدار، گزارشى ازشرایط تولید 
و پروژه هاى توســعه ذوب آهن اصفهان ارائه کرد و با 
اشاره به ثبت سومین رکورد تولید ساالنه این شرکت در 
سال گذشته که با تولید دو میلیون و 400 هزار ُتن چدن 
با دوکوره بلند حاصل شد، گفت: مطابق برنامه،  امسال 
این شرکت  سه میلیون و 50 هزار تن چدن تولید خواهد

 کرد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان اظهار کرد: بخش هاى 
مختلف خط تولید این شــرکت طى سال هاى گذشته 

نوسازى شده وتغییرات اساسى یافته است و لذا به لحاظ 
تکنولوژیک و فنى در شرایط بسیار خوبى است.

مهمتریــن  از  یکــى  زاده،  یــزدى  مهنــدس 
پروژه هاى در دست اقدام این شــرکت را پروژه تزریق 
پودر زغال به کوره بلند  معرفى کرد و گفت: پودر زغال 
در کوره بلند جایگزین کک مى شود که 30 درصد هزینه 
تمام شده محصوالت این شرکت را در بر مى گیرد. لذا 
این پروژه تأثیر اقتصادى خوبى در این شرکت دارد و به 

زودى راه اندازى مى شود.
وى، مشــکل مزمن ذوب آهن اصفهان را، تأمین پایدار 
مواد اولیه دانست و افزود: خوشــبختانه اقدامات خوبى 
براى حل این مشکل انجام شده و در دست اقدام است که 

به زودى از طریق کدال افشا مى شود.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: امسال سود خواهیم 
داشت اما با توجه به زیان انباشته امکان توزیع سود وجود 
ندارد. برنامه شرکت این است که در سال 1399 توزیع 

سود داشته باشیم.
دکتر اسالمى بیدگلى، دبیر کل نهادهاى سرمایه گذارى 
ایران نیز در این دیدار گفت: با توجه به اینکه در ســال 
رونق تولید هستیم و با توجه به شرایط خاصى که درسال 
جارى با آن مواجه هستیم، توسعه صنایع بزرگى همچون 
ذوب آهن اصفهان و راه اندازى ظرفیت خالى این صنایع 

اهمیت بسیار زیادى براى اقتصاد کشور دارد.
وى افزود: فرصت هاى توسعه اى بسیار خوبى در ذوب 
آهن اصفهان وجود دارد که نیاز به سرمایه گذارى دارد و 

مى تواند بازده بسیار مناسبى داشته باشد.

مدیرعامل فــوالد مبارکه بــه همراه جمعــى از دیگر 
تولیدکنندگان فوالد کشور با دکتر رحمانى، وزیر صنعت، 

معدن و تجارت دیدار کردند.
در این جلسه دکتر رحمانى، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
پس از اســتماع گزارش مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، عملکرد گروه فــوالد مبارکه و اقدامات 
صورت گرفته در بزرگ ترین گروه فوالدســازى کشور 
را ارزشمند و قابل تقدیر دانســت و با تأکید بر ضرورت 
حفظ سطح تولید موجود خاطرنشان کرد: در شرایط فعلى 
افزایش بهره ورى و به کارگیــرى تمامى ظرفیت هاى 

موجود از اهمیت خاصى برخوردار است.
همچنین در این دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید 

محصوالت جدید را از اولویت ها دانست.
بومى سازى حداکثرى تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد 
کشور و تکمیل و به بهره بردارى رساندن هرچه سریع تر 
خط تولید الکتــرود گرافیتــى اردکان از دیگر مواردى 
بود کــه وزیر صنعت، معــدن و تجارت بــر آنها تأکید 

کرد.
مدیرعامل فــوالد مبارکه در این دیدار ضمن تشــریح 
عملکرد گروه فوالد مبارکه در سال 97 و ارائه برنامه هاى 
تولید در سال 98 اظهار کرد: گروه فوالد مبارکه مصمم 

است تا در سال 98 افزایش و رونق تولید را محقق سازد.
حمیدرضا عظیمیان با تأکید بر اینکه همه اهداف گروه 
فوالد مبارکه در تولید آهن اسفنجى و فوالد خام در سال 
97 محقق شــده است گفت: در ســال 98 نیز کارکنان 
گروه فوالد مبارکه تالش خواهند کــرد تا راهبرد مقام 
معظم رهبرى محقق شــود؛ به همیــن منظور، در این 
گروه (شرکت فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و مجتمع 
فوالد سبا) براى تولید بیش از 8/5 میلیون ُتن فوالد خام، 
6/5 میلیون تن کالف گرم و بیــش از 1/5 میلیون تن 
کالف خام و در واحدهاى احیاى مستقیم فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان، فوالد سبا و شرکت فوالد سفیددشت 

چهارمحال و بختیارى تولید حدود 11 میلیون تن آهن 
اسفنجى برنامه ریزى شده است.

وى در بخش دیگــرى از ســخنان خود با اشــاره به 
دستاوردهاى جدید فوالد مبارکه در تولید ورق هاى ویژه 
از جمله ورق مورد نیاز خودروسازان و سازندگان لوله و 
پروفیل کشور خاطرنشان کرد: با رشد عرضه 85 درصدى 
محصوالت فوالد مبارکه طى چهار سال اخیر تاکنون، 
واردات محصوالت تخت از  4 میلیون تن به حدود 850 
هزار تن کاهش یافته اســت و این دستاورد بزرگ گام 
بلندى در راســتاى خودکفایى و جلوگیرى از خروج ارز 

از کشور بوده است.

زیان انباشته ذوب آهن اصفهان به صفر مى رسد 

حفظ سطح تولید، تکمیل ظرفیت هاى خالى و تولید محصوالت جدید

گرامیداشت روز کارگر در شهردارى نجف آباد

حجت االســالم و المسلمین ســالک، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با حضور در مرکز 
شــهید ردانى پور مخابرات منطقــه اصفهان با مدیر 

مخابرات منطقه اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
به گــزارش اداره روابــط عمومى مخابــرات منطقه 
اصفهان، در این دیدار که جمعى از معاونان و مدیران 
مخابراتى نیز حضور داشــتند، مهندس حیدرى زاده، 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با تشریح وضعیت فعلى 
ارتباطى استان گزارشــى از اقدامات مخابرات استان 

در راستاى ارتقاى وضعیت ارتباطى استان ارائه کرد.
مهندس قربانى، معاون شبکه مخابرات منطقه اصفهان 
نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشى از وضعیت کنونى 
زیرســاخت هاى ارتباطى اســتان، به تشریح چشم 
اندازهاى حوزه ارتباطــات و رویکرد مخابرات منطقه 
اصفهان در توسعه شبکه فیبر نورى پرداخت و گفت: 
توسعه شبکه فیبر نورى یکى از الزامات اصلى و بستر 
اجراى دولت الکترونیک و شهر هوشمند بوده و ایجاد 
 (FTTH) امکان اتصال بیش از پیش مشاغل و منازل
به فیبر نورى مى تواند زمینه ساز تحول عظیم در عرصه 

کسب و کارهاى حوزه ICT باشد.
وى افزود: مخابرات براى توسعه شبکه فیبر در شهرها 
و روستاها بعضًا با برخى مشــکالت مواجه است که 
برطرف شــدن آنها مســتلزم همکارى بیش از پیش 

ارگان ها و سازمان هاى مرتبط است.
گفتنى است حجت االسالم سالک در حاشیه این دیدار 
از قســمت هاى مختلف مرکز مخابرات شهید ردانى 
پور و مدیریت دیتا بازدید کــرد و از نزدیک در جریان 
نحوه ارائه خدمات مخابراتى به مردم  شــهر اصفهان 

قرار گرفت.

در نشست انجمن خیران اصفهان با معاونان و مدیران 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان چگونگى فعالیت 
انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینــه آب و احیاى 

زاینده رود اعالم شد.
حسین موالیى، یکى از اعضاى انجمن خیریه فرهنگ 
مصرف بهینه آب و احیــاى زاینده رود گفت: در حال 
حاضر اصفهان 400 خیریه در بخش هاى مختلف دارد 
اما با تأکید استاندار به مصرف بهینه آب توسط تمام 
بهره برداران، انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب 

و احیاى زاینده رود تشکیل شد.
وى افزود: در چند ســال اخیر بخش فالت مرکزى 
کشور به دلیل وقوع پدیده خشکسالى با چالش هاى 
بســیارى رو به رو شــد به طورى که بخش شرب، 
کشاورزى، صنعت و محیط زیســت در این منطقه 

دستخوش تحوالتى شد.
موالیى تشــکیل گروه هاى مردمى را بسیار مؤثر در 
نهادینه ســازى مصرف بهینه آب برشمرد و اعالم 
کرد: با ایجاد انجمن خیریــه فرهنگ مصرف بهینه 
آب و احیاى زاینده رود مى توان به صورت تخصصى 
برنامه هایى به منظور فرهنگسازى مصرف صحیح 

آب در جامعه ایجاد کرد.
این عضو انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و 
احیاى زاینده رود با اشاره به اهداف تشکیل این خیریه 
گفت: پیگیرى کارشناسانه مصرف بهینه آب در بخش  
شرب، صنعت و کشاورزى، تالش براى فراهم آوردن 
بستر فرهنگى الزم به منظور جلوگیرى از هدر دادن 
آب و در نهایت با تعامل با مســئوالن و کارشناسان 
تدابیرى براى جارى شدن دائمى رودخانه زاینده رود 

در نظر گرفته شود.
وى برگزارى نشست هاى هم اندیشى با کارشناسان 

و اساتید را یکى از راه هاى چگونگى ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه آب در جامعه برشــمرد و اعالم کرد: با 
ارائه دستاوردهاى علمى استادها، مى توان زمینه هاى 
مصرف درست آب را در جامعه فراهم کرد و نیز استفاده 
از فضاى مجازى بسیار مؤثر در ترویج فرهنگ مصرف 

بهینه آب میان اقشار مختلف جامعه است.
موالیى همکارى با رسانه هاى گروهى را بسیار حائز 
اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: نمى توان از نقش 
رسانه هاى گروهى در فرهنگسازى مصرف بهینه آب 
چشم پوشى کرد بنابراین باید از این ظرفیت در راستاى  
فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاى زاینده رود به خوبى 

استفاده کرد.
■■■

در ادامه این نشســت معاون امور مشترکان و درآمد 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: در 
حال حاضر میانگین سرانه مصرف آب شرب در کشور 
حدود 250 لیتر در شبانه روز است در حالى که این رقم 

در استان اصفهان 154 لیتر در شبانه روز است.
رضایى افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با رویکردى که در نظر گرفته درصدد اســت میزان 
مصرف سرانه آب شرب را به 120 لیتر در شبانه روز 
کاهش دهد. وى به اقداماتى کــه پیرامون ترغیب 
مشــترکین به مصرف صحیح آب مى شود پرداخت 
و تصریح کرد: شنا سایى و تشــویق مشترکین کم 
مصرف، شناسایى و جریمه مشــترکین پر مصرف، 
چاپ و توزیع هشدارهاى پر مصرف همراه با قبض آب 
بها به مشترکین با مصرف بیش از 20 متر مکعب در 
ماه و برگزارى جلسات توجیهى مشترکین  با موضوع 
مدیریت مصرف بهینــه آب از مهمترین اقدامات در 

راستاى ترویج مصرف بهینه آب بوده است.      

بازدید نماینده مردم 
اصفهان در مجلس از 
مرکز شهید ردانى پور 
مخابرات منطقه اصفهان

سه شنبه دهم اردیبهشــت ماه، خزانه شهردارى نجف 
آباد، میزبان کارگران خدوم شــهردارى نجف آباد بود که 
به مناسبت گرامیداشت روز کار و کارگر در کنار اعضاى 
شوراى اسالمى شهر و مســئوالن شهرى حضور به هم 
رسانده بودند. در این گردهمایى صمیمانه که به اهتمام 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر تدارك 
دیده شــده بود، پس از پیاده روى دسته جمعى و ورزش 
صبحگاهى، مهندس مســعود منتظــرى نجف آبادى، 
شهردار نجف آباد و آسیابانى، عضو شوراى اسالمى شهر 
نجف آباد، پیرامون مسائل و موارد کار و کارگر و ارزش این 

روز به ایراد سخن پرداختند. آنها روز جهانی کار و کارگر را 
گرامى  داشــتند و فرصتی را مغتنم شمردند تا به مناسبت 
این روز و به تأسی از پیامبر گرامى (ص)، به پاس خدمات 
صادقانه و بی آالیش کارگران شریف، مؤمن و زحمتکش 

در کسب رزق حالل، زحمات بی بدیل آنها را ارج نهند.

در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با جمعى از تولیدکنندگان فوالد تأکید شد


