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مراســم رونمایــی از یادنامــه »محمدباقر کتابی« دوشــنبه 
۹ اردیبهشــت ماه در کتابخانــه مرکــزی شــهرداری برگــزار 

شـد. 
در ایــن مراســم، دوســتان دکتــر کتابــی از خصیصه هــای 
رفتــاری اش کــه تبلــور خصلت هــای اخالقــی امــام 
علــی)ع( و نهج البالغــه بــود، ســخن گفتنــد و خاطراتــی 

ــد. ــان کردن ــرای حاضــران بی را از او ب
ــتاد  ــی، اس ــر کتاب ــتاد محمدباق ــوم اس ــت از مرح صحب
ادبیــات دانشــگاه اصفهــان، مفســر قــرآن، شــارح 
نهج البالغــه و مثنوی پــژوه اســت کــه حــاال بیــش از یــک 

ســال از غــم ازدســت دادن او می گــذرد. 
ــه  ــامل مجموع ــی ش ــوم کتاب ــه مرح ــی از یادنام رونمای

مقاالتــی کــه دوســتان، شــاگردان، اطرافیــان و همــکاران 
ــه او پیشــکش کرده انــد، در  ایــن شــخصیت برجســته ب
ــا عنــوان »روشــنای شــهر«، ادای دینــی بــه  برنامــه ای ب
ایــن اســتاد مســّلم اخــالق در هفتــه فرهنگــی اصفهــان 
بــود و چــه کســی بهتر از همــکاران ســابق او کــه در رثایش 

ســخن بگوینــد.
در مراســم نکوداشــت و رونمایــی از یادنامــه محمدباقــر 
کتابــی ســالن همایــش مملــو از جمعیــت بود. شــاگردان 
دکتــر کتابــی بــا موهایــی کــه بــا گــرد نقــره ای پوشــیده 
ــا  ــف حاضــر شــدند ت ــود، از ســازمان های مختل شــده ب

یــاد او را گرامــی بدارنــد.  
رضــا روحانــی، معــاون فرهنگی هنــری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان کــه از شــاگردان 
ــدادی  ــن روی ــزاری چنی ــت، برگ ــوده اس ــی ب ــر کتاب دکت

را بــه ســه دلیــل مهــم می دانــد؛ نخســت از نظــر 
شــخصیت؛ زیــرا کتابــی بــه عنــوان یــک چهــره فرهیخته 
ــت؛ دوم  ــته اس ــر داش ــخصیتی بی نظی ــمند، ش و دانش
ــن،  ــای نمادی ــی و چهره ه ــرمایه های اجتماع ــه س اینک
پاســدار مطلــق علــم و فرهنــگ و اخــالق هســتند. ایــن 
را  ارزشــمندی  شــخصیت ها در وجودشــان مفاهیــم 
ــن  ــزاری چنی ــه برگ ــر اینک ــل دیگ ــد و دلی ــور کرده ان متبل
پربارترشــدن  و  و طــراوت  غنــا  باعــث  رویدادهایــی 
اکوسیســتم فرهنگی هنــری و اخالقــی جامعــه می شــود.

 نکوداشت شخصیت های فرهیخته
ــز  ــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه اصفهــان نی اســتاد زب
ــت:  ــی گف ــوم کتاب ــه مرح ــی از یادنام ــم رونمای در مراس
اصفهــان شــخصیت هایی را از دســت داد کــه جــای آن هــا 

بــه ایــن زودی پــر نخواهــد شــد.

مهــدی نوریــان افــزود: زمانــی مرحــوم اســتاد بدیع الزمان 
فروزانفــر گفتــه بــود اصفهــان دو قبلــه گاه دارد؛ یکــی حاج 
رحیــم اربــاب و دیگــری محمدباقــر الفــت. مرحــوم کتابی 
ایــن توفیــق را داشــت کــه بیشــترین بهــره را از محضر هر 
ــواران  ــن بزرگ ــده ای از ای ــای ارزن ــا آموزه ه ــرد و باره دو بب

نقــل می کــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه اصفهــان بــا بیــان اینکــه مرحــوم 
کتابــی نیــز عینــا مظهــر فروتنــی و اخــالق واالی انســانی 
بــود، گفــت: مصاحبــه ای از مرحــوم کتابــی چــاپ شــده 
ــوی و  ــای مثن ــه ارزش ه ــوط ب ــمتی از آن مرب ــه قس ک
موالناســت. ایشــان در ایــن مصاحبــه عنوان کرده کســانی 
ــد  ــد، آن را نخوانده ان ــت می کنن ــوی مخالف ــا مثن ــه ب ک
ــوی  و ایــن مخالفــت از ســر ناآگاهــی اســت و اگــر مثن
 را می خواندنــد و بــه ارزش هــای آن پــی می بردنــد، 

دست از مخالفت با آن برمی داشتند.
 تسلط بر عمق قرآن و نهج البالغه  

فضــل هللا صلواتــی، نویســنده و پژوهشــگر و از پیشــگامان 
ــرای برخــی  ــت: ب ــن مراســم گف ــالب اســالمی، در ای انق
ــن  ــر اســت. ای ــم گوارات ــا ظال ــودن ب ــرگ از ب انتخــاب م
افــراد مــرگ را ســعادت می داننــد و در مرگشــان خلقــت 
تــازه ای اســت. برخــی انســان ها حتــی اســارت و شــهادت 
را زیبــا می بیننــد و دیــدگاه آن هــا بــه زندگــی بــا دیگــران 

متفــاوت اســت.
ــه داد:  ــی ادام ــوم کتاب ــخصیت مرح ــاره ش ــی درب صلوات
ــوص و  ــن خل ــا چنی ــمارند؛ ام ــات بی ش ــتادان ادبی اس
ایمــان قلبــی در همــه آن هــا وجــود نــدارد. مرحــوم کتابــی 
فراتــر از لغــت بــه عمــق قــرآن و نهج البالغــه پــی بــرده و 

بــه کمــال رســیده بــود. 
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شهرستانها
 گرامیداشت روز کارگر 
در شهرداری نجف آباد

شــهرداری  خزانــه  اردیبهشــت ماه،   10 سه شــنبه 
شــهرداری  خــدوم  میزبــان کارگــران  نجف آبــاد، 

نجف آبــاد بــود کــه بــه مناســبت گرامیداشــت روز 
ــار اعضــای شــورای اســالمی شــهر و  کار و کارگــر در کن
ــد.  ــانده بودن ــم رس ــه ه ــور ب ــهری حض ــئوالن ش مس

ــط  ــام رواب ــه اهتم ــه ب ــه ک ــی صمیمان ــن گردهمای در ای
ــدارک  ــهر ت ــالمی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــی ش عموم
ــاده روی دســته جمعی و  ــس از پی ــود، پ ــده شــده ب دی
ورزش صبحگاهــی، منتظــری نجف آبــادی شــهردار 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــیابانی عض ــاد و آس نجف آب
نجف آبــاد، دربــاره مســائل و مــوارد کار و کارگــر و ارزش 
ایــن روز بــه ایــراد ســخن پرداختنــد و عنــوان داشــتند 
گرامیداشــت روز جهانــی کار و کارگــر بــه پــاس خدمــات 
صادقانــه و بی آالیــش کارگــران شــریف، مؤمــن و 
ــم  ــی مغتن ــالل، فرصت ــب رزق ح ــش در کس زحمتک
ــر گرامــی)ص( زحمــات  ــه تأســی از پیامب ــا ب اســت ت

ــم. ــان را ارج نهی ــل آن بی بدی

پیام تبریک مدیریت شهری 
مبارکه به مناسبت روز کارگر

ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــس و اعض ــهردار، رئی ش
مبارکــه طــی پیامــی روز جهانــی کار و کارگــر و همچنیــن 
ــک  ــم را تبری ــامخ معل ــام ش ــت مق ــه گرامیداش هفت
ــارن  ــام آمــده اســت: تق ــن پی ــد. در بخشــی از ای گفتن
ــی کار و کارگــر از  ــم و روز جهان ــه معل دو مناســبت هفت
ــه و  ــر از دو قشــر فرهیخت آن منظــر کــه هنگامــه تقدی
ســختکوش اســت، زمینه مســرت و شــادمانی را فراهم 
مــی آورد. یقینــا هــدف معلمــان و کارگــران در ســاخت 
ــرا  ــه هــم نزدیــک اســت؛ زی پایه هــای یــک جامعــه ب
یکــی نیــروی انســانی آتیه ســاز وطــن را تربیــت می کند 
ــا دقــت و حساســیت پایه هــای عمــران و  و دیگــری ب
ســازندگی را مســتحکم می ســازد. 11 اردیبهشــت ماه در 
ــن  ــه زیربنایی تری ــه قشــری دارد ک ــق ب ــر ســال تعل ه
مفهــوم زندگــی انســان را خلــق می کننــد و بــا جوهــره 
درونــی و اســتعدادهای بالقــوه و بالفعــل خــود تــداوم 
ــالم  ــا و س ــه ای پوی ــتن جامع ــوی داش ــی را به س زندگ
کــه الزمــه یــک زندگــی معقــول و ایــده آل اســت، بــرای 
ــگاه  ــه جای ــد. توجــه ب انســان و انســانیت رقــم می زنن
و اعتبــار کارگــران در جامعــه اســالمی از مهم تریــن 
مســائلی اســت کــه در نــگاه قــرآن و معصومیــن 
علیهم الســالم بــر آن تأکیــد فــراوان شــده اســت. بــدون 
شــک گرامیداشــت مقــام و منزلــت کارگــر بــه یــک روز 
محــدود نمی شــود و بــه فرمــوده بنیان گــذار جمهــوری 
اســالمی ایــران، حضــرت امــام خمینــی )ره(، نیــز هــر 

ــت. ــران اس ــری و کارگ روز، روز کارگ

انتخاب اعضای نشست های 
داستان نویسی شاهین شهر

شاهین شهربهجت بیرانوند
B.Biranvand@eskimia.ir

داستان نویســی  نشســت های  اعضــای  انتخــاب 
ــری،  ــتو جهانگی ــور پرس ــا حض ــروز ب ــهر دی شاهین ش
ــه  ــات کتابخان ــالن اجتماع ــهر، در س ــورای ش ــو ش عض

آیــت هللا دســتغیب شاهین شــهر برگــزار شــد.

محســن  ترتیــب  بــه  به دســت آمده  آراء  طبــق 
معتمــدی،  نیلوفــر  ایــزدی،  گــودرز  جهانگیــری، 
ــوان  ــه عن ــی ب ــس خرم ــی و نرگ ــین ریحان عبدالحس
ــدل  ــی الب ــو عل ــی عض ــد نیس ــی، حمی ــرات اصل نف
و مریــم خدابخشــی بــه عنــوان بــازرس انجمــن 

شــدند. انتخــاب  داستان نویســی 

اصالح جوی آب 
در شهرک ولیعصر )عج( نطنز

بــا جاری شــدن آب از کنــار منــازل  کیمیای وطن
مســکونی در شــهرک امیریــه و بــه منظــور جلوگیــری از 
خســارات  احتمالــی، جویــی قدیمــی کــه ســال ها 
خشــک و بــدون اســتفاده مانــده بــود، دوباره احیــا و آب 

به شکل درستی هدایت شد.

بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری نطنــز، بــا 
ــز و  ــر در نطن ــال و بارش هــای اخی ــد متع لطــف خداون
جاری شــدن آب از روســتای طامــه بــه منطقــه شــهرک 
ــی  ــی اقدام ــز ط ــهرداری نطن ــک، ش ــر و سرش ولیعص
ــر  ــهرک ولیعص ــع در ش ــوی آب واق ــالح ج ــرای اص ب

ــرد. ــدام ک ــج( اق )ع
بــا جاری شــدن آب از کنــار منــازل مســکونی در شــهرک 
امیریــه و بــه منظــور جلوگیــری از خســارات  احتمالــی، 
جویــی قدیمــی کــه ســال ها خشــک و بــدون اســتفاده 
ــتی  ــکل درس ــه ش ــا و آب ب ــاره احی ــود، دوب ــده ب مان

هدایــت شــد.

در مراسم نکوداشت یادنامه »محمدباقر کتابی«:

 مرحوم کتابی مظهر فروتنی و اخالق واالی انسانی بود

اخبارکوتاه

ورود دومین کاترهد ۶۰تنی 
ماشین های حفار 

خط دوم قطار شهری
ــان  ــهری اصفه ــار ش ــازمان قط ــل س ــر عام مدی کیمیای وطن
گفــت: دومیــن کاترهــد )تیغــه برشــی( ۶0تنــی ماشــین حفــار خط 
دوم قطــار شــهری پــس از انتقــال بــه اصفهــان وارد شــفت ورودی 
ــی ام« خــط در ایســتگاه دارک- شــهرک امــام حســین)ع(  »تی ب

شد. 
محمدرضــا بنکــدار  هاشــمی اظهــار کــرد: دومیــن کاترهــد یــا تیغــه 
ــان  ــهری اصفه ــار ش ــط دوم قط ــل خ ــار تون ــین حف ــی ماش برش
ــر  ــه 7 مت ــک ب ــن و قطــر نزدی ــی ۶0 ت ــه وزن تقریب ــی ام( ب )تی ب
ــان  ــهر اصفه ــی وارد ش ــار ترافیک ــل ب ــق حم ــر( از طری  )۶.۹۲ مت

شد. 
ــی  ــزار یوروی ــش از ۸1۶ ه ــه بی ــا بودج ــه ب ــن قطع ــزود: ای وی اف
خریــداری شــده و بــا نصــب روی ماشــین حفــار تونــل شــرقی خط 

دوم آمــاده حفــاری تونــل خواهــد شــد. 
مدیــر عامــل ســازمان قطــار شــهری اصفهــان تصریــح کــرد: پیــش 
ــان  ــار شــهری اصفه ــی خــط دوم قط ــل غرب ــاری تون ــن، حف از ای
ــا حضــور مســئوالن شــهری در اســفندماه امســال آغــاز شــده و  ب
در حــال حاضــر حفــاری آن بــه 110 متــر )۸0 رینــگ( رســیده کــه 
بــا ورود ایــن کاترهــد، عملیــات حفــاری مکانیــزه شــمال شــرق تــا 

ــد.  ــا ســرعت بیشــتری ادامــه می یاب ــدان امــام علــی)ع( ب می
ــه نخســت حفــاری خــط دوم قطــار شــهری  وی افــزود: در مرحل
اصفهــان، حفــاری مکانیــزه تونــل از شــفت ورودی دارک- شــهرک 
امــام حســین)ع( در شــمال شــرقی اصفهــان بــه صــورت دو تونــل 
آغــاز می شــود و بــا گــذر از ایســتگاه های زینبیــه، عاشــق اصفهانــی، 
مهدیــه، اللــه، شــاهد، قــدس، ابن ســینا و امــام علــی)ع( از شــفت 

خروجــی ایســتگاه امــام علــی خــارج خواهــد شــد. 
بنکــدار  هاشــمی بــا بیــان اینکــه بــه زودی حفــاری مکانیــزه 
ــا یــک  ــل از ایســتگاه مــدرس نجفــی در غــرب اصفهــان ب تک تون
تی بــی ام بــه قطــر  ۹ متــر آغــاز خواهــد شــد، گفــت: ایســتگاه های 
خــرازی، کاشــانی، خلجــا، امــام حســین)ع(، فلســطین و حافــظ تا 

ایســتگاه امــام علــی)ع( در مســیر آن قــرار دارنــد.

کمیته امداد اصفهان 3۰۰۰ تخته فرش 
به مناطق سیل زده فرستاد

کیمیای وطن 3000 تخته فــرش توســط کمیتــه امــداد اصفهــان 
ــیل زده  ــق س ــه مناط ــداری و ب ــدی خری ــای نق ــل کمک ه از مح

گلستان، لرستان و خوزستان ارسال شد. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی و اطالع رســانی کمیتــه امــداد اصفهــان، 
ــان،  ــداد اســتان اصفه ــه ام ــر کل کمیت ــور، مدی محمدرضــا متین پ
بــا بیــان اینکــه بحــران اولیــه ســیل تــا حــدود زیــادی فرونشســته 
اســت، گفــت: پــس  از ایــن مرحلــه، بازســازی مناطــق ســیل زده و 
بازگردانــدن مــردم آســیب دیده بــه زندگــی طبیعــی آغــاز می شــود 
ــز  ــرایط نی ــن ش ــان در ای ــوکار اصفه ــردم نیک ــداد و م ــه ام و کمیت

ــود.  همــراه و کمک حــال هموطنــان خــود خواهنــد ب
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای کمیتــه امــداد اصفهــان بــرای مرحلــه 
بازســازی مناطــق آســیب دیده گفــت: در گام اول 3000 تخته فــرش 
ماشــینی از محــل کمک هــای نقــدی مــردم بــه ســیل زدگان 
خریــداری و صبــح روز سه شــنبه بــه مقصــد اســتان های گلســتان، 

لرســتان و خوزســتان ارســال شــد. 
مدیــر کل کمیتــه امــداد اصفهــان بــا اشــاره بــه پیشــتازی مــردم 
ــادآور  ــان ســیل زده ی ــه هموطن نیکــوکار اســتان در یاری رســاندن ب
شــد: 13.5 میلیــارد تومــان تاکنــون توســط این نهــاد در ایــن زمینه 

جمــع آوری و ارســال  شــده اســت. 
ــیل زده  ــق س ــرای مناط ــک ب ــع آوری کم ــه جم ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــرد: در مرحل ــان ک ــت، خاطرنش ــد داش ــه خواه ــاکان ادام کم
بازســازی بیــش از هــر چیــز بــه نقدینگــی و لــوازم  خانگــی در کنــار 
ــه  ــه ک ــم همان گون ــت و امیدواری ــاز اس ــاختمانی نی ــح س مصال
ــان خــود  ــاری هموطن ــه ی ــه امــروز ب ــا ب مــردم نیکــوکار اســتان ت
ــه بازســازی و  ــا را در مرحل ــز آن ه ــد نی ــه بع ــن ب شــتافته اند، از ای

عادی ســازی همراهــی کننــد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

مدیــر منطقــه 1۴ شــهرداری اصفهــان گفت: برای ســال 
ــط  ــهری توس ــت ش ــع محرومی ــور رف ــاری به منظ ج
شــهرداری مرکــزی اصفهــان 10 میلیــارد تومــان اعتبــار 
پیش بینــی شــده اســت کــه بــا وصــول آن می توانیــم 

اقدامــات بســیار خوبــی را در منطقــه اجرایــی کنیــم.
نشســت  بیست وهشــتمین  در  شمســی  علــی 
»سه شــنبه ها بــا رســانه، پاســخگویی در مســیر امیــد« 
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن منطقــه بــا اجــرای پروژه هــای 
بــزرگ و کوچــک بــه یــک کارگاه عمرانــی بــزرگ تبدیــل 
شــده اســت کــه بــه ســمت توســعه و آبادانــی حرکــت 
ــه  ــه دارد ک ــه 1۲ محل ــن منطق ــه داد: ای ــد، ادام می کن
ــان  ــون عم ــا همچ ــی از آن ه ــی بعض ــم جمعیت تراک

ــاد اســت. ســامانی زی
ــای وطــن  ــگار کیمی ــه پرســش خبرن وی در پاســخ ب
مبنــی بــر ایجــاد پارکینــگ در کنار تنهــا بیمارســتان این 
ــرای رفــع  ــه، بیمارســتان حضــرت زهــرا)س(، ب منطق
گره هــای ترافیکــی بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه 
متأســفانه در کنــار ایــن بیمارســتان هیچ گونــه زمینــی 
وجــود نــدارد و بــرای آزادســازی زمیــن در ایــن منطقــه 
ــل  ــه دلی ــن ب ــتیم؛ همچنی ــه رو هس ــکل روب ــا مش ب
اینکــه بیمارســتان حضــرت زهــرا)س( روزانــه شــاهد 
ــگ در آن  ــه پارکین ــاز ب ــت، نی ــادی اس ــات زی مراجع
زیــاد اســت؛ امــا در ایــن زمینــه شــهرداری بــه تنهایــی 

نمی توانــد وارد عمــل شـــود.
ــل اینکــه بیمارســتان حضــرت  ــه دلی وی ادامــه داد: ب
 زهــرا)س( در منطقــه 1۴ دولتــی اســت، ضــرورت دارد 

خیــران ســالمت در ایــن زمینــه وارد شــده و بــه مناطــق 
ــرای توســعه ایــن  ــد و ب ــز بیاین ــر توســعه یافته نی کمت
وارد  آن  مجــاور  پارکینــگ  ســاخت  و  بیمارســتان 
ــتان  ــران اس ــا از خی ــن ج ــن در همی ــوند؛ م ــل ش عم
ــن  ــالمت در ای ــکالت س ــع مش ــرای رف ــم ب می خواه

ــوند. ــدان ش ــه وارد می منطق
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اجــرای پروژه هایــی 
ــداث  ــان، اح ــهری اصفه ــار ش ــط دو قط ــون خ همچ
پایانه مســافربری درون شــهری شــمال شــرق، سومین 
ــت فرســوده،  ــزرگ شــهری در محــدوده باف ــدان ب می
ــتانی و  ــهید اردس ــراه ش ــطح در بزرگ ــع غیرهمس تقاط
خیابــان فرهیختــگان گفــت: غبــار محرومیــت از چهــره 
ایــن منطقــه زدوده و توســعه و آبادانــی جایگزیــن آن 

خواهــد شــد.
شمســی با اشــاره بــه اینکــه منطقه 1۴ ســومین منطقه 
از لحــاظ ارائــه خدمــات شــهروندی اســت، افــزود: اتباع 
خارجــه از افغانســتان، لبنــان، ســوریه و عــراق نیــز در 
ایــن منطقــه زندگــی می کننــد کــه اگــر ایــن جمعیــت 
را هــم در نظــر بگیریــم، دومیــن منطقــه از لحــاظ ارائــه 

خدمــات شــهروندی خواهیــم شــد.
شمســی بــا اشــاره بــه احــداث ســومین میــدان بــزرگ 
ــاد  ــرد: ایج ــار ک ــه 1۴ اظه ــان در منطق ــهری اصفه ش
ایــن میــدان، یکــی از مباحــث مهــم دولــت در حــوزه 
بازآفرینــی شــهری اســت. در ســومین میــدان شــهری 
اصفهــان کمبــود ســرانه های فرهنگــی، آموزشــی، 
ــاورت  ــاز در مج ــورد نی ــل م ــی و هت ــتی، درمان بهداش
 حــرم حضــرت زینــب مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

است.

 بیشترین سرانه ورزشی در منطقه 14 است 
ــه  ــگان در نیم ــان فرهیخت ــه خیاب ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــت، گف ــرداری اس ــاده بهره ب ــاری آم ــال ج دوم س
بــا افتتــاح ایــن خیابــان کــه ترافیــک شــمال شــهر را 
ــی شــهروندان  ــه دوش خواهــد کشــید، امنیــت جان ب
ــژه  ــد؛ به وی ــد ش ــده خواه ــا بازگردان ــه آن ه ــه ب منطق
در مســیر خیابان هــای  دانش آموزانــی کــه  بــرای 
ــت هللا  ــه و آی ــی، الل ــرقی و غرب ــی ش ــق اصفهان عاش
غفــاری بــه دلیــل تــردد خودروهــای ســنگین امنیــت 
نداشــتند؛ اتصــال آن نیــز بــه تقاطــع غیرهمســطح در 
بزرگــراه شــهید اردســتانی کــه نیمــه دوم امســال مــورد 
ــد. ــد ش ــن خواه ــرد، ممک ــرار می گی ــرداری ق بهره ب

وی بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۸ پروژه هایــی در دســت 
اقــدام داریــم، افــزود: بــرای ادامــه آزادســازی خیابــان 
محــوری اصفهانــی در بودجــه ســال جــاری منطقــه 1۴ 
شــهرداری اصفهــان، اعتبــار الزم در نظــر گرفتــه شــده؛ 
البتــه آزادســازی آن تدریجــی خواهــد بــود. منطقــه 1۴، 
یکــی از مناطقــی اســت کــه بیشــترین ســرانه ورزشــی 

را بــرای شــهروندان خــود دارد.
 شهرداری برای طرح حرم زینبیه ریالی خرج 

نمی کند 
ــه ذهنیت هــای عــده ای از شــهروندان  ــا اشــاره ب وی ب
دربــاره ســاخت و ســازهای اطــراف حرم حضــرت زینب 
گفــت: ذهنیت هــا دربــاره ســاخت و ســازهای اطــراف 
ــدوده  ــرم در مح ــن ح ــرا ای ــت؛ زی ــتباه اس ــرم اش ح
ــراف آن در  ــه و اط ــه و بقع ــرار گرفت ــان ق ــه ارزن محل
اختیــار اداره اوقــاف اســت.مدیر منطقــه 1۴ شــهرداری 
اصفهــان بــا بیــان اینکه چهــار هکتــار از ســومین میدان 

شــهری اصفهــان در اختیــار اوقاف قــرار دارد، ادامــه داد: 
ســفت کاری احــداث بقعــه بــه اتمــام رســیده و چنــد 
شبســتان و یــک پارکینــگ در حــال احــداث بــر عهــده 
اوقــاف اســت و هیــچ ریالــی از عــوارض شــهری مــردم 
ــن  حســاب های  ــان و همچنی ــه 1۴، شــهر اصفه منطق
ارزش افــزوده ای کــه بــه شــهرداری ارائــه می شــود، در 
ایــن محــدوده هزینــه نخواهــد شــد و تمــام هزینه هــا 

ــن می شــود. ــران تأمی ــاف و خی توســط اداره اوق
وی افــزود: در بخــش تجاری هــای اطــراف حــرم 
حضــرت زینــب کــه در پیش بینــی 15 هکتــار ســومین 
ــع  ــاخت مجتم ــرار دارد، س ــهری ق ــزرگ ش ــدان ب می
بــرای  تعریف شــده  باکــس  از 13  یکــی  تجــاری 
اطــراف حــرم اســت کــه توســط ســرمایه گذار شــریک 
ــام  ــس از اتم ــت و پ ــاخت اس ــال س ــهرداری در ح ش
ــرای آزادســازی بقیــه  پــروژه، درآمــد حاصــل از آن را ب

ــرد. ــم ک ــدان اســتفاده خواهی ــن می ــروژه ای پ
 بیشترین ریزدانه ها در محله عمان سامانی 

ــن  ــر تعیی ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــخ ب ــی در پاس شمس

ــه  ــن منطق ــه  ای ــکونی ریزدان ــای مس ــف پالک ه تکلی
گفــت: در محلــه عمــان ســامانی بیشــترین پالک های 
ــل ســاخته شــده اســت؛  ــه طــی ســال های قب ریزدان
امــا بــا توجــه بــه اینکــه ســاکنان ایــن منطقــه رغبتــی 
بــه آپارتمان نشــینی ندارنــد و بیشــتر پالک هــای 
ــد ســند مالکیــت اســت، نتوانســته ایم  مســکونی فاق
ــه  ــن منطق ــاد را در ای ــرح همت آب ــابه ط ــی مش طرح

اجــرا کنیــم.
ــج  ــبز پن ــای س ــودان فض ــرای س ــت: در صح وی  گف
ــد اداره کل  ــر تأیی ــده و منتظ ــی ش ــاری پیش بین هکت
راه و شهرســازی و اســتانداری اصفهــان هســتیم تــا در 
برنامه هــای ســال آینــده اقدامــات الزم بــرای احــداث 

ــرد. آن صــورت گی
مدیــر منطقــه 1۴ شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کرد: 
بــرای افزایــش ســرانه تفریحــی شــهروندان ســاکن در 
ایــن منطقــه در محــالت باتــان و ســودان، مکان یابــی 
به منظــور احــداث بــاغ بانــوان انجــام شــده اســت کــه 

پــس از تصویــب اجرایــی خواهــد شــد.

مدیر منطقه ۱۴ در پاسخ به خبرنگار کیمیای وطن:

خیران سالمت برای زدودن محرومیت در بخش سالمت به منطقه 14 بیایند
۱۰ میلیارد تومان بودجه محرومیت زدایی برای منطقه  ۱۴ 

ــا حضــور  نشســت »آیین نــگاری آیین هــا« ب کیمیای وطن
ــدر  ــی و پ ــگر مردم شناس ــنده، پژوهش ــی، نویس ــی بلوکباش عل
مرکــز  همــت  بــه  ایــران،  آکادمیــک  مردم شناســی 
اصفهان شناســی و خانــه ملــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــه  ــات کتابخان ــالن اجتماع ــان در س ــهرداری اصفه ــی ش ورزش

مرکزی برگزار شد.
در ایــن نشســت علــی بلوکباشــی اظهــار کــرد: فولکلــور در آمریکا 
ــا هنــر کالمــی گفتــه می شــود؛ امــا در  ــه ادبیــات شــفاهی ی ب

ایــران فرهنــگ عامــه بــه تمامــی مواضــع می پــردازد.
افــزود:  و  برشــمرد  گــروه  ســه  را  دانشنامه نویســی  وی 
دانشنامه نویســی شــامل گــروه جغرافیایــی فرهنگــی، سیاســی، 
مصنوعــی و مدخــل اســت کــه دانشــنامه فرهنــگ عامــه ای کــه 
ــی  ــود، مدخل ــته می ش ــالمی نوش ــارف اس ــز دائرةالمع در مرک
ــان در آن  ــانی از اصفه ــت نش ــار داش ــد انتظ ــس نبای ــت؛ پ اس

باشــد.
این پژوهشــگر مردم شناســی با بیــان وظیفه آمــوزش و پرورش 
ــا فرهنــگ خــود  ــد بچه هــا را ب ــرورش بای ــزود: آمــوزش و پ اف
 آشــنا کنــد تــا بتواننــد رشــد کننــد، از فرهنگ خــود غافل نشــوند

و به سمت فرهنگ های دیگر نروند.
ــگاری فرهنگــی دانســت  وی مردم شناســی را پرداخــت مردم ن
ــگ  ــوزه فرهن ــزرگ ح ــای ب ــی از بخش ه ــن، یک ــت: آیی و گف
ــه اســتفاده  ــگ عام ــع ایلی عشــایری از فرهن اســت و در جوام
نمی شــود و همــه ســبک زندگــی آن مــردم، فرهنــگ اســت؛ اما 

در جوامــع شــهری فرهنــگ عامــه وجــود دارد.
ــرد:  ــان ک ــران خاطرنش ــک ای ــم آکادمی ــی عل ــدر مردم شناس پ
مردم شــناس بایــد در همــه عرصه هــا حضــور میدانــی داشــته 
باشــد و آنچــه را در مکان هــای مختلــف فرهنگــی وجــود دارد، 
ثبــت کنــد و تحقیــق کتابخانــه ای و اســنادی را مکمــل تحقیقات 

میدانــی خــودش بدانــد.
بلوکباشــی افــزود: مردم شــناس درزمینــه مطالعــات خــود بــا دو 
گــروه ســر و کار دارد؛ گروهــی کــه در جوامــع بــا بافــت، اعتقادات 
و تفکــرات ســنتی هســتند و گروهــی کــه بافــت مــدرن دارنــد؛ 

درواقــع مردم نــگار، راوی تصویــر ایــن دو گــروه اســت.
وی گفــت: از زمــان ساســانی لفــظ آییــن بــه کار مــی رود؛ ایــن 
واژه بــه معنــای آداب و رســوم هــدف دار و نظام منــد اســت کــه 

بــه الگوهــای رفتــاری هــدف می بخشــد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

حجت االســالم روســتاآزاد گفــت: در عرصــه خدمت رســانی بــه مــردم 
ســیل زده، ســرمایه بســیار مهــم اجتماعــی بــرای حــوزه و روحانیــت 

تجمیــع شــد کــه بایــد از آن صیانــت کــرد.
ســعید روســتاآزاد در اجتمــاع طــالب جهــادی اصفهانــی اعزام شــده به 
مناطــق ســیل زده، بــا اشــاره بــه اینکــه در عرصــه اخیــر خدمت رســانی 
ــرای طــالب  ــی ب ــم اجتماع ــردم ســیل زده ســرمایه بســیار مه ــه م ب
ــل  ــه دلی ــادی تجمیــع شــد، گفــت: ســرمایه ای اجتماعــی کــه ب جه
ــان در ســال های  ــه ســنگین دشــمن و شــبهه افکنی های خائن هجم

اخیــر بســیار خدشــه دار شــده بــود، ترمیــم و اصــالح شــد.
روســتاآزاد عنــوان کــرد: همــه ما وظیفــه داریم ایــن خدمت را اســتمرار 
بخشــیم و مراقــب باشــیم ایــن ســرمایه اجتماعــی را از بیــن نبریــم؛ 
ــد موجــب  ــه ای نبای ــی و علمــی طلب ــاری، ضعــف اخالق ضعــف رفت

ضربــه زدن بــه ایــن ســرمایه اجتماعــی شــود.
معــاون فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه 
قــم ابــراز کــرد: امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر نیازمنــد روحانیــون و 
 طــالب توانمنــد در عرصــه پاســخ بــه شــبهات و روان شناســی هســتیم 

کــه بایــد همــه طــالب با تمــام وجــود از ایــن آبــرو و ســرمایه اجتماعی 
حاصل شــده در اتفــاق اخیــر بــرای روحانیت صیانــت کنند.

وی افــزود: یکــی از فلســفه های خدمت رســانی طــالب و روحانیــون بــا 
عمامــه در مناطــق ســیل زده دال بــر مأموریــت اصلــی روحانیــت یعنی 

کار فرهنگــی و تبلیــغ دین اســت.
معــاون فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیه قم 
در پاســخ بــه درخواســت طــالب جهــادی بــرای دیــدار بــا رهبــر معظــم 
ــا  ــارک رمضــان ب ــاه مب ــدار طــالب کشــور در ســوم م ــه دی انقــالب، ب
رهبــر معظــم انقــالب اشــاره کــرد و گفــت:  110 نفــر ســهمیه حوزویــان 

اصفهانــی در ایــن دیــدار خواهــد بــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه آنچــه در امــر خدمت رســانی و الگــوی 
خدمت رســانی بــه افــراد جامعــه براســاس اســالم مشــخص اســت، 
چنــد شــاخصه مهــم اســت، گفــت: نکتــه اول خیرخواهــی عمومــی 
ــه  در انجــام خدمــت اســت؛ حتــی در اســالم خیرخواهــی نســبت ب

ــه شــده اســت. ــات توصی حیوان
ــک  ــی کم ــان وقت ــه مؤمن ــه دوم اینک ــرد: نکت ــح ک ــتاآزاد تصری روس
ــوش  ــود را فرام ــرعی خ ــی و ش ــی و فرهنگ ــالت اصل ــد، رس می کنن

نمی کننــد.

کادمیک ایران: پدر مردم شناسی آ

آیین، یکی از بخش های بزرگ حوزه فرهنگ است
   امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند طالب توانمند 

در عرصه پاسخ به شبهات و روان شناسی هستیم

ــر،  ــه کار و کارگ ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ب کیمیای وطن
ســی امین جشــنواره امتنــان از جامعــه کار و تولیــد بــا حضــور جمعی 
از نماینــدگان مــردم اســتان اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی، 
رضایــی اســتاندار اصفهــان، بازونــد معــاون توســعه مدیریــت و منابع 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، نیرومنــد مدیــر کل تعــاون، کار و 
ــور  ــانی و ام ــع انس ــاون مناب ــی مع ــتان، بهرام ــی اس ــاه اجتماع رف
ــان،  ــن اصفه ــگران ذوب آه ــی از تالش ــرکت و جمع ــی ش اجتماع
ــزار  ــان برگ ــش جه ــن نق ــالن نگی ــت ماه در س ــنبه ۹ اردیبهش دوش

شد.
ــاغل در  ــی ش ــگر ذوب آهن ــی، تالش ــد رفیع ــن از مجی ــن آیی در ای
مدیریــت تحقیــق و توســعه، بــا اهــدای لــوح ویــژه در عرصــه صنعت 
و 10 کارگــر نمونــه از ســایر شــرکت ها تقدیــر بــه عمــل آمــد. انتخــاب 
ایــن کارگــران نمونــه بــا داوری از بیــن 3000 مســتند و رزومه  ارســالی 

در اســتان صــورت گرفــت.
در ادامــه موســوی الرگانــی، فوالدگــر و زهــرا ســعیدی از نماینــدگان 
ــتاندار  ــی اس ــالمی، رضای ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه م

اصفهــان، بازونــد معــاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی، نیرومنــد مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــری،  ــی کارگ ــای صنف ــون انجمن ه ــس کان ــدی رئی ــتان و احم اس
دربــاره اینکــه کارگــران محــور تحقــق شــعار امســال »رونــق تولیــد« 
ــای  ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــد ب ــد کردن ــخنرانی و تأکی ــتند، س هس
دشــمنان امیدآفرینــی و ایجــاد انگیــزه در قشــر کارگــر بــرای رشــد 
ــادی  ــه اقتص ــژه درزمین ــف به وی ــای مختل ــکوفایی در عرصه ه و ش

بســیار مهــم اســت.

معــاون فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقــاف و  کیمیای وطن
امــور خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: همزمــان بــا آغــاز مــاه مبارک 
رمضــان طــرح »ضیافــت الهــی« بــه صــورت ویــژه در جــوار حــرم 
مطهــر ۲07 بقعــه متبرکــه و امامــزاده عظیم الشــأن اســتان اصفهان 

اجرا می شود.
ــل  ــتای تبدی ــت: در راس ــار داش ــی هللا روان اظه ــالم ول حجت االس
ــای  ــاد فض ــدف ایج ــا ه ــی و ب ــب فرهنگ ــه قط ــه ب ــاع متبرک بق
معنــوی و روحانــی بــرای نشــر معــارف اســالمی و ترویــج ســبک 

زندگــی اســالمی امســال نیــز همچــون ســال های گذشــته 
همزمــان بــا آغــاز مــاه مبــارک رمضــان، طــرح »ضیافــت الهــی« به 
صــورت ویــژه در جــوار حــرم مطهــر ۲07 بقعــه متبرکــه و امامــزاده 

ــود. ــرا می ش ــان اج ــتان اصفه ــأن اس عظیم الش
ــی  ــاه میهمان ــرای اســتقبال از م ــن راســتا و ب ــزود: در همی وی اف
ــی و عطرافشــانی  ــد و اجــرای ایــن طــرح، مراســم غبارروب خداون
 1۲ پنجشــنبه  روز  عظیم الشــأن  امامــزادگان  مطهــر  حــرم 
اردیبهشــت ماه بــا حضــور مســئوالن شهرســتان ها اجــرا می شــود.

ح »ضیافت الهی« در 207 بقعه متبرکه و امامزاده اصفهانتقدیر از تالشگر نمونه ذوب آهنی و ده کارگر نمونه دیگر استان اجرای طر

گهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت فالت گستر مارال )سهامی خاص(  آ
به شماره ثبت 46896 و شناسه ملی 10260649670

هیأت مدیره

مورخ 1398/2/3  اول  نوبت  العاده  فوق  و  عادی  عمومی  مجامع  نصاب  رسیدن  به  حد  عدم  به  توجه  با 
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسات مجمع 
عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 1398/2/24 به ترتیب در ساعات 8 و 9 صبح در محل 
ک 381 برگزار می گردد، حضور به هم رسانید. اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان عطاءالملک- فاز هفتم- پال

دستورجلسه مجمع عمومی عادی ساعت 8 صبح: 
انتخاب بازرسان 

دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 9 صبح: 
افزایش سرمایه به یکی از طرق مندرج در قانون تجارت
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محمدرضا احتشام زاده، شهردار خورزوق

شورای   93 شماره  مصوبه  استناد  به  خورزوق  شهرداری 
محترم اسالمی شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به اجرای 
مقبره شهدای گمنام شهر خورزوق با اعتبار 2.800.000.000 ریال 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت 
در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل 
کثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/02/28 به امور  حدا

مالی شهرداری مراجعه نمایند.
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