
گروه اصفهان سجاد کمالی
S.Kamali@eskimia.ir

ــوزش و  ــبق آم ــر کل اس ــی، مدی ــر برات منوچه
پــرورش اســتان اصفهان و از پیشــگامان انقالب 
اســالمی در ایــن اســتان، در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار کیمیــای وطن بــا بیان اینکه همیشــه 
ــا  ــود و ب ــی می ش ــری طراح ــا حداکث آرمان ه
واقعیــات ممکــن اســت تطابــق کامــل نداشــته 
ــی  ــدف آرمان ــا ه ــت: قطع ــار داش ــد، اظه باش
ــه  ــل در جامع ــت کام ــالمی، عدال ــالب اس انق
ــت  ــن اس ــت ای ــار واقعی ــن معی ــا ای ــت. ب اس
کــه بــه عدالــت کامــل نرســیدیم؛ امــا حرکــت 
بــه ایــن ســمت نســبت بــه دوره هــای قبــل از 
انقــالب اســالمی و نســبت بــه همــه کشــورهای 

ــی  ــا موفقیــت بســیار چشــمگیر و خوب ــا ب دنی
همــراه بــوده اســت؛ بنابرایــن درمجمــوع در طول 
ــای  ــه دوره ه ــبت ب ــا نس ــال م ــل س ــن چه ای
ــزی  ــیار افتخارآمی ــای بس ــاهی قدم ه شاهنش
بــه ســمت عدالــت اجتماعــی برداشــتیم؛ ولــی 
راه نرفتــه و باقی مانــده در پیــش رو هــم فــراوان 

ــم. داری
ــع تحقــق آرمان هــای  ــان اینکــه موان ــا بی وی ب
انقــالب اســالمی دو بخــش دارد، تصریــح کــرد: 
ــالب  ــمنان انق ــی دش ــع خارج ــش موان در بخ
ــه  ــتند ک ــا را آرام نگذاش ــه ای م ــالمی لحظ اس
ــتعدادش را  ــه اس ــد هم ــور بتوان ــت کش مدیری
صــرف ســاماندهی و اصــالح امــور و روندها کند؛ 
ماننــد جنــگ تحمیلــی و فتنه هایــی کــه ایجــاد 

کردنــد.
دبیــر ســابق جامعــه اســالمی فرهنگیــان 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: امــا بخــش زیــادی 
ــالمی  ــالب اس ــای انق ــق آرمان ه ــع تحق از موان
ــوزه  ــردد. در ح ــی برمی گ ــای داخل ــه حوزه ه ب
ــتیم آن  ــا نتوانس ــور م ــی کش ــت اجرای مدیری
ــرا  ــور اج ــت کش ــای الزم را در مدیری ظرفیت ه
زیــاد  ظرفیــت  بــا  مدیریت هایــی  کنیــم؛ 
فداکاری، شــناخت، آگاهی و دلســوزی نســبت 

ــت. ــوده اس ــه نب ــوه مجری ــردم در ق ــه م ب
ــی  ــان اینکــه انقــالب اســالمی انقالب ــا بی وی ب
مردمــی بــوده اســت، افــزود: تــا زمانی کــه مردم 
در یــک ســطح باالیی از آگاهــی در میدان حضور 
ــدوام  ــان را علی ال ــند و مطالباتش ــته باش نداش

ــه رخ مســئوالن نکشــند و پافشــاری نکننــد،  ب
انقــالب اصــالح نمی شــود؛ مثــال وقتی مــردم از 
بی عدالتــی ناراضی انــد، نباید لحظه ای اســتاندار 
و فرمانــدار و نماینــده مجلــس و رئیس جمهــور 
ــن کار  ــه ای ــکاری مــردم آزاد باشــند. البت از طلب
بایــد بــه صــورت ســازمان یافته و حساب شــده 
باشــد، نــه بــه صــورت شــورش های کــور و 
بی منطــق کــه افســارش دســت افــراد نامعلــوم 

یــا وابســته باشــد.
براتــی تأکیــد کــرد: انقــالب، یــک جریان ســیال 
ــالب  ــار انق ــد یک ب ــردم بگوین ــد م ــت. نبای اس
کردیــم و همــه چیز درســت می شــود. همیشــه 

بایــد در صحنــه بــود و مطالبــه کــرد.
ــالب  ــر انق ــذار کبی ــت بنیانگ ــاره رضای وی درب

ــر  ــر حاض ــون در عص ــار انقالبی ــالمی از رفت اس
گفــت: امــام خمینــی)ره( در زمــان حیاتشــان 
انقالبــی  افــراد  از  نمی گفتنــد  هیچ وقــت 
صددرصــد راضی هســتم؛ اما اینکه بگوییــم از ما 
نارضایتــی کامــل هــم دارنــد، نه این طور نیســت. 
امــام)ره( عقیــده داشــتند نگذاریــد انقــالب بــه 
دســتان نااهــالن بیفتــد. می تــوان گفــت انقالب 
بــه دســت نااهــالن نیفتــاده اســت، ولــی افــراد 
نااهلــی در رأس مدیریــت قــرار گرفته انــد و 
ــب  ــه آن، تصوی ــک نمون ــد. ی ــی زده ان ضربه های
ــن  ــن ای ــدی م ــود. جمع بن ــام ب ــیانه برج ناش
ــام راضــی  ــام)ره( از نظ ــه حضــرت ام اســت ک
هســتند، ولــی از بخش هایــی در قــوه مجریــه 

ناراضی انــد.
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شهرستانها
 حضور رئیس سازمان 
 فضای سبز شهرداری 

شاهین شهر در همایش 
»فناوری آب های نامتعارف«

ــر و  ــیما، منظ ــازمان س ــس س رئی کیمیای وطن
ــراه  ــه هم ــهر ب ــهرداری شاهین ش ــبز ش ــای س فض
ــی  ــش مل ــی از کارشناســان ســازمان در همای جمع
ــا  ــه ب ــاب« ک ــارف و پس ــای نامتع ــاوری آب ه »فن
محوریــت معاونــت راهبــردی و فناوری دفتر ریاســت 

جمهوری برگزار شده بود، شرکت کرد.

در ایــن همایــش ســه روزه کــه بــه میزبانــی دانشــگاه 
فردوســی برگــزار شــد، علــی عــرب، رئیــس ســازمان 
ســیما، منظر و فضای ســبز شــهرداری شاهین شــهر، 
مقالــه ای بــا عنــوان »مقایســه میــزان غلظــت عناصر 
ســنگین موجــود در پســاب مــورد اســتفاده در 
ــازمان  ــتانداردهای س ــا اس ــهری ب ــبز ش ــای س فض
ــوردی:  ــه م ــت )IRANDOE( مطالع ــط زیس محی

ــرد. ــه ک ــهر« را ارائ شاهین ش
در حاشــیه ایــن همایــش، رئیــس ســازمان از پــروژه 
تصفیه خانــه تکمیلــی پســاب آســتان قــدس رضــوی 
و پروژه هــای موفــق اجراشــده در فضــای ســبز شــهر 

ــد کرد. مشــهد بازدی

 پرونده بودجه 98 
شهرداری فوالدشهر بسته شد

بــه نقــل از اداره ارتباطــات شــهرداری  کیمیای وطن
فوالدشــهر در پایــان پنجمیــن جلســه تنظیــم بودجــه 
ســال 1398، پرونــده بودجــه بــا رقمــی معــادل 
ششــصد و پنجــاه میلیــارد ریال بســته و آماده ارســال 

به شورای اسالمی برای تصویب نهایی شد.

از ایــن مبلــغ 55درصــد بــه اعتبــارات عمرانــی و 
ــت. ــص یاف ــاری تخصی ــارات ج ــه اعتب 45درصــد ب

 برگزاری مراسم باشکوه
 12 بهمن ماه در شهر مجلسی

ــه  ــور و ب ــر کش ــا سراس ــان ب همزم کیمیای وطن
مناســبت ورود تاریخــی حضــرت امــام خمینــی )ره( 
ــی  ــور، ط ــه کش ــال 1357 ب ــاه س در روز 12 بهمن م
مراســمی بــا حضور همه مســئوالن شــهر، شــهروندان 
عزیــز، پرســنل محتــرم شــهرداری، شــرکت عمــران 
شــهر مجلســی، دانشــگاه آزاد اســالمی و همچنیــن 
ــز، پــس از برگــزاری  بســیجیان و دانش آمــوزان عزی
ــور در  ــهر و حض ــطح ش ــاده روی در س ــش پی همای
دبســتان غیرانتفاعــی »ســما« از بیانــات امــام جمعه 
محتــرم اســتفاده شــد و در ادامــه زنــگ انقــالب در 
 حضــور همــه مســئوالن و شــهروندان بــه صــدا 

درآمد. 

پــس از گلبــاران تمثــال امــام خمینــی )ره( و 
رژه   شــهدای گمنــام،  پــاک  قبــور  عطرافشــانی 
موتورســواران بســیجی در ســطح شــهر برگــزار شــد.

پیام شهردار مبارکه به مناسبت 
فرارسیدن دهه فجر

پیــام مشــترک شــهردار، رئیــس و  کیمیای وطن
اعضــای شــورای اســالمی شــهر مبارکــه بــه مناســبت 
فرارســیدن روزهــای شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا 

)س( و گرامیداشت دهه فجر منتشر شد. 
در بخشــی از ایــن پیــام آمــده اســت: بی شــک 
ــالب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــدن چهلمی همراه ش
ــرت  ــز حض ــهادت حزن انگی ــا ش ــران ب ــالمی ای اس
صدیقــه طاهــره )س(، بســتر مناســبی را بــرای ارائــه 
پیام هــای معنــوی انقــالب اســالمی فراهــم خواهــد 
ســاخت؛ زیــرا مکتــب مــا مکتبــی علــوی، فاطمــی و 
حســینی اســت و ایــن انقــالب بــا نــام کربالی عشــق 

گــره  خــورده اســت. 
انقــالب اســالمی ایــران، مظهــر تجلــی نــور در 
ظلمــت و نمــاد دســتیابی بــه معانــی عمیــق 
ــران  ــه ای ــه در صحن ــت همیش ــوب مل ــی در قل قرآن
اســت. طلیعــه رهایــی انســانیت از خودکامگــی 
بــه رهبــری فرزانــه ای  اســتبداد ستمشــاهی  و 
ــر  ــالم در س ــزت اس ــز ع ــه ای ج ــه اندیش ــت ک  اس

نداشت. 
دهــه فجــر، آرمــان ملتــی اســت کــه بــرای برپایــی 
ارزش های اســالمی به خون سیدالشــهدا )ع( تأســی 
و بــا نثــار خــون خــود نهــال انقالبــی را آبیــاری کردنــد. 
ــرت  ــهادت حض ــای ش ــر و روزه ــه فج ــارن ده تق
ــری بیشــتر از  ــکان بهره گی ــرا )س(، ام ــه الزه فاطم
انــوار هدایــت الهــی و بــرکات فاطمــی را بــرای ملــت 

ــازد. ــم می س ــران فراه ای

منوچهر براتی، دبیر سابق جامعه اسالمی فرهنگیان استان اصفهان، در گفت وگو با کیمیای وطن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:

یم یادی دار راه نرفته ز

اخبارکوتاه

 برگزاری آیین تجدید میثاق 
ستاد نهمین جشنواره فیلم فجر 

اصفهان با شهدا
ــن جشــنواره  ــاق ســتاد نهمی ــد میث ــن تجدی آیی کیمیای وطن
فیلــم فجــر اصفهــان بــا حضــور مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

استان برگزار شد.

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
اســتان اصفهــان، محمدعلــی انصــاری، مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهــان، در آییــن تجدیــد میثــاق ســتاد نهمیــن 
جشــنواره فیلــم فجــر اصفهــان بــا شــهدای انقــالب اســالمی و دفــاع 
ــوان شــروع کار  ــه عن ــی کــه ب ــر از همــه هنرمندان ــا تقدی مقــدس ب
ــد، گفــت:  ــزار شــهدا آمدن ــه گل ــان ب ــم فجــر در اصفه جشــنواره فیل
ایــن حضــور بــرای ایــن اســت کــه نشــان دهیــم هرچــه داریــم از 
 شــهدا بــوده و همــه عــزت و عظمــت کشــور متعلــق به شــهدای عزیز 

است.
در ایــن آییــن محمدعلــی جعفــری معــاون امــور هنری و ســینمایی، 
ــی رئیــس گــروه ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد  رضــا دهقان
اســالمی اســتان اصفهــان، هنرمنــدان، ســینماگران و اصحاب رســانه 

اســتان حضــور داشــتند.

 برگزاری مراسم عزاداری 
حضرت فاطمه)س( در 

امامزاده محسن)ع( اصفهان
ــه دو  ــه ناحی ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی کیمیای وطن
شهرســتان اصفهــان گفــت: همزمــان بــا ســالروز شــهادت حضــرت 
ــم  ــوی، مراس ــاس نب ــوگواره ی ــرح س ــب ط ــه )س( و در قال فاطم
عــزاداری حضــرت فاطمــه )س( همــراه با ســخنرانی حجت االســالم 
میردامــادی در امامــزاده محســن )ع( خیابــان وحیــد اصفهــان برگزار 

می شود.

ــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان  ب
اصفهــان، ســید محمد هــادی روح االمینــی اظهــار داشــت: در 
راســتای نشــر معــارف اهــل بیــت )ع( و تبییــن شــخصیت واالی 
حضــرت فاطمــه )س( بــا رویکــرد تبدیــل بقــاع متبرکــه بــه قطــب 
ــا ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه )س( و  ــان ب فرهنگــی همزم
در قالــب طــرح ســوگواره یــاس نبــوی، مراســم عــزاداری حضــرت 
ــادی  ــالم میردام ــخنرانی حجت االس ــا س ــراه ب ــه )س( هم فاطم
برگــزار  اصفهــان  وحیــد  خیابــان  )ع(  محســن  امامــزاده   در 

می شود.
وی در ادامــه افــزود: ایــن مراســم ظهــر و عصــر روز شــنبه 20 
بهمن مــاه همــراه بــا مداحــی ذاکــران اهــل بیــت )ع( در جــوار حــرم 

ــود. ــزار می ش ــأن برگ ــزاده عظیم الش ــن امام ــر ای مطه
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه دو شهرســتان اصفهــان 
گفــت: آســتان مقدس امامزاده محســن )ع( در شهرســتان اصفهان، 
بخــش مرکــزی، شــهر اصفهــان، خیابــان وحیــد و در ابتــدای خیابان 

رودکــی واقــع شــده اســت.

ناهید تاج الدین:

مردم اصفهان زنده رود را 
به طور دائمی می خواهند

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی ضمــن 
تبریــک چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی اظهــار کــرد: 
ــده دیگــر در  ــار نماین ــاق چه ــه اتف حــدود ســه ســال اســت مــن ب
 مجلــس شــورای اســالمی مشــکالت مربــوط بــه اصفهــان را دنبــال 
می کنیــم. امیــدوارم تمــام کســانی کــه می تواننــد در مســیر انقــالب 
ــروردگار ایــن  ــا کمــک پ ــد، ب اســالمی حرکاتــی مثبــت انجــام دهن
ــان  ــردم، شــهدا و خانواده هــای آن ــا شــرمنده م ــد ت ــا را بردارن گام ه

شیم. نبا
ناهیــد تاج الدیــن تصریــح کــرد: ســالگرد چهلمیــن ســال پیــروزی 
انقــالب اســالمی را کــه بــا زنده شــدن زاینــده رود تــوأم شــده، بــه فــال 
ــه دولــت  ــد ب ــا صــدای بلن ــد ب ــا وجــود ایــن بای نیــک می گیــرم. ب
اعــالم کنیــم بازشــدن زاینــده رود پــس از حــدود 20 مــاه آن هــم بــه 

مــدت 20 روز، مشــکالت مــردم اصفهــان را حــل نمی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم اصفهــان زنــده رود را بــه طــور دائمــی زنــده 
ــه در صورتــی حــل  ــد، اضافــه کــرد: مشــکل ایــن رودخان می خواهن
می شــود کــه مدیــران مــا نــگاه ملــی بــه موضــوع زاینــده رود داشــته 
ــده ناشــی از  ــه وجــود آم ــده رود ب ــرای زاین ــه ب باشــند. مشــکلی ک
خشکســالی نبــوده و ناشــی از نبــود مدیریــت و اجرانشــدن قوانیــن 

روی آب اســت.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــن را ب ــالمی قوانی ــورای اس ــس ش مجل
ــود.  ــی نمی ش ــف اجرای ــال تأس ــا در کم ــت؛ ام ــرده اس ــوب ک مص
اصلی تریــن مشــکلی کــه طــی ســه ســال گذشــته توســط نمایندگان 
مــردم اصفهــان در مجلــس پیگیــری شــده، موضــوع زاینــده رود بوده 
کــه امیــدوارم نه تنهــا مشــکل ایــن رودخانــه، بلکــه مشــکالت دیگــر 
ــل  ــده، ح ــن مان ــت روی زمی ــه سال هاس ــی را ک ــد پروژه های مانن

کنیــم.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی تأکیــد کــرد: 
ــی حاکــم شــده کــه  ــده رود نشــاط بســیار خوب ــار زاین ــون کن هم اکن
جــا دارد از مســئوالن شــهرداری کــه بــرای افزایــش شــادی و نشــاط 

مــردم تــالش می کننــد، تشــکر کنــم.

همــکاری  تفاهم نامــه  امضــای  آییــن  کیمیای وطن
ذوب آهــن اصفهــان و بانــک مســکن اســتان فــارس بــه منظــور 
ــهر  ــیراز در ش ــل ش ــاه در هت ــاز 10 بهمن م ــاخت و س ــق س رون
شــیراز بــا حضــور جمعــی از مســئوالن ذوب آهــن اصفهــان، بانک 
ــیراز،  ــهرداری ش ــهر و ش ــورای ش ــارس، ش ــتان ف ــکن اس مس
انجمــن انبوه ســازان، اتــاق بازرگانــی، بنیاد مســکن، شــرکت های 
ســاختمانی و دســت اندرکاران صنعــت ســاختمان اســتان فارس 
برگــزار شــد. ایــن تفاهم نامــه در حضــور یــزدی زاده مدیــر عامــل 
ذوب آهــن اصفهــان بــه امضــای محســنی، معــاون بازرگانــی این 
شــرکت، و علــی کمالــی، مدیــر شــعب بانــک مســکن اســتان 

فارس، رسید.
مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان در ایــن آییــن طــی ســخنانی به 
مشــارکت ایــن دو ســازمان بــرای کاهــش دغدغه هــای تأمیــن 
ــرن  ــان از نیم ق ــن اصفه ــت: ذوب آه ــرد و گف ــاره ک ــکن اش مس
گذشــته در صنعــت ســاختمان کشــور تأثیرگــذار بــوده و بســیاری 
از ســاختمان ها و ســازه های کشــور بــا محصــوالت ایــن شــرکت 

ســاخته شــده اســت.
وی افــزود: ایــن شــرکت ضمــن تأمیــن نیــاز کشــور بــه 

محصــوالت ســاختمانی، کیفیــت خــود را نیــز حفــظ کــرده اســت 
ــور  ــاخت های کش ــاختمان و زیرس ــت س ــم در صنع ــروز ه و ام

ــی دارد. ــش مهم نق
ــان رســالت بانــک مســکن را در  ــر عامــل ذوب آهــن اصفه مدی
راســتای تأمیــن مســکن مــردم بســیار مهــم دانســت و گفــت: 
امیــدوارم مشــارکت ذوب آهــن در ایــن رســالت مهــم از طریــق 

همــکاری بــا بانــک مســکن افزایــش یابــد.
ــه  ــعه رابط ــه را توس ــن تفاهم نام ــم ای ــداف مه ــی از اه وی یک
تولیدکننــده و مجموعــه تأمین کننــدگان مالــی ســاخت و ســاز 
کشــور دانســت و گفــت: براســاس تفاهم نامــه بــا بانک مســکن، 
کســانی کــه بــرای دریافــت تســهیالت به منظــور ســاخت و ســاز 
ــول  ــن محص ــرای تأمی ــد، ب ــه می کنن ــک مراجع ــن بان ــه ای ب
ــت  ــان هدای ــن اصفه ــه ذوب آه ــود ب ــاز خ ــورد نی ــوالدی م ف

می شــوند.
یــزدی زاده تصریــح کــرد: ایــن تفاهم نامــه و توســعه همــکاری، 
ــت  ــن صنع ــن و همچنی ــرای طرفی ــیاری ب ــای بس ــا مزای قطع
ســاختمان داشــته و بــرای تمامــی اســتان های کشــور قابلیــت 

ــم دارد. تعمی

خانوادگــی  پیــاده روی  همایــش  ســومین  کیمیای وطن
ــور روز 11  ــی پرش ــان در فضای ــه اصفه ــرات منطق ــان مخاب کارکن

بهمن ماه 1397 برگزار شد.
ــن  ــان، در ای ــرات منطقــه اصفه ــط عمومــی مخاب ــه نقــل از رواب ب
ــی  ــکاران مخابرات ــادی از هم ــع زی ــور جم ــا حض ــه ب ــش ک همای
ــاژوان اصفهــان برگــزار شــد،  اصفهــان در جــاده ســالمت پــارک ن
ــراز  ــن اب ــان، ضم ــه اصفه ــرات منطق ــر مخاب ــدری زاده، مدی حی
خرســندی از حضــور در جمــع کارکنــان مخابراتی و خانواده ایشــان 
ــاده روی  ــای پی ــن همایش ه ــزاری ای ــفه  برگ ــه فلس ــاره ب ــا اش ب
گفــت: بــا توجــه بــه وضعیت هــای موجــود در جوامــع انســانی و 
پیشــامدهای اقتصــادی و فرهنگــی در جامعــه و کاهــش تعامالت 
ــع آن  ــه تب ــوژی و ب ــرفت تکنول ــن پیش ــا درنظرگرفت ــانی و ب انس
کم تحرکــی یــا نداشــتن تحــرک مناســب، ورزش بــه عنــوان یــک 

امــر بدیهــی و الزم االجــرا در بیــن افــراد جامعــه اســت.
حیــدری زاده افــزود: تجربــه نشــان داده اســت وقــت کــم و هزینــه 
ــه،  ــاد جامع ــرای آح ــه ای ب ــه ای و نیمه حرف ــاد در ورزش حرف زی
فرصــت اســتفاده را از بعضــی قشــرها گرفتــه کــه در اینجــا نقــش 
ورزش همگانــی روشــن می شــود و بــر همیــن اســاس مخابــرات 

ــتای  ــردن ورزش و در راس ــدف همگانی ک ــا ه ــان ب ــه اصفه منطق
ایجــاد روحیــه امیــد و نشــاط در بیــن همــکاران عزیــز اقــدام بــه 
ــکاران  ــرای هم ــی ب ــاده روی خانوادگ ــای پی ــزاری همایش ه برگ
ــاری  ــال ج ــش در س ــومین همای ــن س ــه ای ــرده ک ــی ک مخابرات

اســت.
مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان کــه در جمــع کارکنــان مخابراتــی 
ــت  ــواده ایشــان ســخن می گفــت، ضمــن تشــریح وضعی و خان
ارتباطــی و مخابراتــی اســتان در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی 
ــون  ــر را مدی ــرفت های حاض ــالمی، پیش ــکوهمند اس ــالب ش انق
ــن  ــول ای ــتان در ط ــرات اس ــدوم مخاب ــنل خ ــای پرس تالش ه
چهل ســاله دانســت و گفــت: بــر خــود واجــب می دانــم در جمــع 
ــات شــبانه روزی  ــزم از زحم ــکاران عزی ــرم هم ــای محت خانواده ه
پرســنل شــاغل و بازنشســته تشــکر کنــم کــه حقیقتــا مخابــرات 
منطقــه اصفهــان پیشــرفت های همه جانبــه خــود را مدیــون 

ــت. ــزان اس ــن عزی ــای ای تالش ه
مشــاوره ورزشــی، اســتندآپ کمــدی، اجــرای برنامــه موســیقی 
زنــده، برگــزاری مســابقه و اهــدای یادبــود مراســم، از برنامه هایــی 

اســت کــه در ایــن همایــش اجــرا شــد.

 ذوب آهن اصفهان و بانک مسکن استان فارس
 تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 برگزاری سومین همایش پیاده روی خانوادگی 
کارکنان مخابرات منطقه اصفهان

گروه اصفهان نورهللا جویا
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محســن صدرالدیــن کرمــی، شــهردار میمــه، در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن، ضمــن 
ــهادت  ــوگواری ش ــای س ــیدن روزه ــلیت فرارس تس
ــک  ــن تبری ــرا)س( و همچنی ــه زه ــرت فاطم حض
فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی و دهــه مبــارک فجــر و بــا تقدیــر و تشــکر 
از ُحســن اعتمــادی کــه اعضــای شــورای شــهر میمه 
ــه  ــریف و آگاه میم ــردم ش ــدگان م ــوان نماین به عن
ــار  ــته اند، اظه ــبت وی داش ــهری نس ــان ش در پارلم
داشــت: ویژه برنامه هــای خاصــی بــه مناســبت 
فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی و دهــه مبــارک فجــر در شــهر میمــه در نظر 
ــس  ــا پ ــن ویژه برنامه ه ــه ای ــه  شــده اســت ک گرفت
از پایان  یافتــن دهــه فاطمیــه)س( صــورت خواهــد 

ــت. گرف
وی بــا بیــان اینکــه امســال شــهرداری میمــه 
ــا  همچــون ســایر شــهرداری های کشــور به شــدت ب
کمبــود نقدینگــی مواجــه بــوده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: امســال توانســتیم بودجــه 4 میلیــارد تومانــی 

ــم. مصــوب امســال شــهر میمــه را وصــول کنی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــهرداری میمــه نســبت بــه 
ســال گذشــته نزدیــک بــه ۶0درصــد با کاهــش ارزش 
ــل  ــه دلی ــه داد: ب ــوده اســت، ادام ــزوده مواجــه ب  اف
مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم، درآمد های 
به دســت آمده از طــرف مــردم شــهر میمــه نزدیــک 
بــه 300 میلیــون تومــان بــوده اســت کــه ایــن پــول 

حتــی مشــکل حمــل و دفــع بهداشــتی زباله هــای 
شــهر را حــل  و فصــل نکــرده اســت.

نشــان دادن  اینکــه  بیــان  بــا  میمــه  شــهردار 
ــور  ــهرهای کش ــت در ش ــی دول ــای عمران فعالیت ه
در گــرو توجــه بــه شهرداری هاســت، گفــت: بــه 
ــل اوضــاع نابســامان اقتصــادی کشــور بودجــه  دلی
ــه  ــه شــورای اســالمی شــهر میم ــا ب پیشــنهادی م
ــه   ــان ب ــارد توم ــن 4 میلی ــده همی ــال آین ــرای س ب

ــود. ــد ب ــت خواه ــورت ثاب ص
ــه دلیــل رکــود در  ــا بیــان اینکــه امســال ب کرمــی ب
ــه  ــدور 27 پروان ــه ص ــق ب ــط موف ــاز فق ساخت وس
ــک  ــا کم ــت: ب ــان داش ــدیم، بی ــاز ش ــاخت و س س
اعضــای شــورای شــهر میمــه در حــال تدویــن برنامه 

ــتیم. ــه هس ــهر میم ــم انداز ش ــا چش CDS ی
وی از پیگیــری رفــع مشــکالت شــیوه نامه موجــود 
بــرای جــذب و امنیــت ســرمایه گذار در شــهر میمــه 
خبــر داد و گفــت: هم اکنــون در حــال انعقــاد قــرارداد 
ــا دو ســرمایه گذار در حــوزه پروژه هــای فرهنگــی و  ب

عمرانــی هســتیم.
ــون  ــر اینکــه در شــهر میمــه قان ــا تأکیــد ب کرمــی ب
ــن  ــم زمی ــم و نمی توانی ــن  داری ــذاری زمی ــع واگ من
ــای  ــتر زمین ه ــت: بیش ــان داش ــم، بی ــذار کنی واگ
ــدون اســتفاده در بخــش میمــه در تصــرف وزارت  ب
راه و شهرســازی اســت. اگــر ایــن وزارتخانــه بــا 
قیمــت منطقــه ای و نــه آزاد بــرای ایجــاد و راه انــدازی 
پروژه هــای عمرانــی زمیــن در اختیــار مــا قــرار دهــد، 
ــژه در حــوزه جــذب  ــا به وی بســیاری از مشــکالت م

ــد. ــد ش ــل خواه ــل  و فص ــرمایه گذار ح س

وی از راه انــدازی دهکــده مزدآبــاد به عنــوان یــک 
مجموعــه رفاهی تفریحــی در آینــده نزدیــک بــا 
ــا  مشــارکت بخــش خصوصــی خبــر داد و گفــت: ب
راه انــدازی ایــن مجموعــه ما شــاهد ورود گردشــگران 

ــود. ــم ب ــادی خواهی زی
بــه  توجــه  بــا  اضافــه کــرد:  میمــه  شــهردار 
نزدیک شــدن ســال جدیــد برنامه هــای ویــژه ای 
ازجملــه تشــکیل ســتاد نــوروزی بــرای اســتقبال از 
میهمانــان نــوروزی، ایجــاد بازارچه هایــی بــا محوریت 

ارائــه ســوغات میمــه و ... در نظــر گرفته ایــم.
کرمــی اضافــه کــرد: ســرانه زبالــه جمعیــت ۶ 
هزارنفــری میمــه نزدیــک بــه 700 گــرم اســت کــه در 
روزهــای پایانــی هفتــه بــه دلیــل حجــم زیــاد ورود 
مســافر و گردشــگر بــه ایــن شــهر بــه 3 کیلوگــرم نیز 

می رســد.

رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری خمینی شــهر 
گفــت: بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، 
چهــل هنــر در چهــل غرفــه نمایشــگاه کشــوری صنایع دســتی نقشــینه گرد 

هــم آمدنــد.
محمد هــادی موســوی، رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری خمینی شــهر، دربــاره نمایشــگاه کشــوری صنایــع دســتی 
نقشــینه گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا هــدف حمایت از فعــاالن صنایع دســتی 
در رشــته های مختلــف صنایــع دســتی بــا هــدف توســعه اشــتغال زایی و 

تحقــق اقتصــاد مقاومتــی برگــزار شــد.
ــه نمایشــگاه ها در رشــد صنایــع  ــاره نقــش برگــزاری این گون موســوی درب
دســتی گفــت: برگــزاری نمایشــگاه های عرضــه محصــوالت صنایع دســتی 
ــا  ــی محصــوالت آنه ــد و در بازاریاب ــزه می کن ــدگان ایجــاد انگی در تولیدکنن

تأثیرگــذار اســت.
محمد هــادی موســوی، رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــج  ــگاه را تروی ــن نمایش ــزاری ای ــدف از برگ ــهر، ه ــهرداری خمینی ش ش
فرهنــگ اســتفاده از صنایــع دســتی و ایجــاد بــازار فــروش صنایــع دســتی 
در راســتای رونــق و اشــتغال عنــوان کــرد و افــزود: ایــن نمایشــگاه همزمان 
ــا 22  ــه تاریخــی ســرتیپ ســدهی از 12 ت ــا روزهــای دهــه فجــر در خان ب
ــان ــی میهمان ــاده پذیرای ــب آم ــا 8 ش ــح ت ــاعت 8 صب ــاه از س  بهمن م

 است.

شهردار میمه در گفت وگو با کیمیای وطن:

شهرداری میمه با کمبود نقدینگی مواجه است
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خمینی شهر:

استفاده از صنایع دستی را رواج دهیم

همایــش دو روزه مســئوالن حــوزه فنــی  کیمیای وطن
مســتمری ادارات کل تأمیــن اجتماعــی سراســر کشــور بــه 
میزبانــی اداره کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان در روزهــای 
چهارشــنبه و پنجشــنبه دهــم و یازدهــم بهمن مــاه بــا ســخنرانی 
ســید محمدعلــی جنانــی مدیــر کل امــور فنــی مســتمری بگیران 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و محمــد گورابــی مدیــر کل تأمیــن 
ــماره 3  ــان ش ــگاه فرهنگی ــان در باش ــتان اصفه ــی اس اجتماع

آموزش و پرورش اصفهان گشایش یافت.
مدیــر کل امــور فنــی مســتمری های ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
در ایــن همایــش در ســخنانی ضمــن تقدیــر و تشــکر از مدیر کل 
و کارکنــان ایــن ســازمان در اســتان اصفهــان بــه لحــاظ برگــزاری 
ــش،  ــن همای ــی مناســب از شــرکت کنندگان ای منظــم و پذیرای
بــه بیــان اهــداف برگــزاری ایــن گردهمایــی اشــاره کــرد و گفــت: 
ایجــاد همدلــی، وفــاق و هم افزایــی و ایجــاد دغدغــه مشــترک 
بــرای تســهیل در رونــد امــور و بررســی دســتورکار ها بــرای 
ــن حــوزه  ــگاه یکســان و درک یکســان از قوانی ــه ن دســتیابی ب
مســتمری ها، از اهــداف عمــده برگــزاری ایــن همایــش اســت.

محمدعلــی جنانــی بــه اختصــاص بیــش از ۶2درصــد از مصــارف 
ــت:  ــرد و گف ســازمان در بخــش پرداخــت مســتمری اشــاره ک

ــگاه  ــرش و ن ــی و نگ ــن اجتماع ــه تأمی ــت بیم ــده جذابی عم
ــن  ــازمان تأمی ــن س ــش قرارگرفت ــت پوش ــدگان در تح بیمه ش
اجتماعــی بــرای برقــراری مســتمری در روزهــای بازنشســتگی 

اســت.
جنانــی در ادامــه بــه عوامل ایجاد رشــد فزاینده مســتمری بگیران 
ــد  ــش از موع ــای پی ــواع قانون ه ــت: وضــع ان ــرد و گف اشــاره ک
ــع،  ــازی صنای ــان آور، نوس ــخت و زی ــه س ــتگی ازجمل بازنشس
قوانیــن بودجــه ســنواتی کل کشــور، بازنشســتگی پیــش از موعد 
کارکنــان دولــت و بازنشســتگی وفــق قانــون تعییــن تکلیــف، از 
علــل مؤثــر در ایــن رونــد اســت؛ بــه گونــه ای کــه بــا اجــرای قانون 
بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور بــه یک بــاره بــا ورود 

400 هــزار بازنشســته روبــه رو شــدیم.
ــه  ــان دغدغ ــا بی ــه ب ــی مســتمری ها در ادام ــور فن ــر کل ام مدی
ــه مشــکالت  ــرای رســیدگی ب ــران ارشــد ســازمان ب جــدی مدی
مســتمری بگیران و تــالش بــرای دســتیابی بــه یک نظــام جامع 
بــرای تســهیل خدمــات بــه آن هــا گفــت: برگــزاری گردهمایی هــا 
و اســتفاده از تفکــرات و اندیشــه های تشــکل های بازنشســتگی 
ــواره در صــدر  ــا شــرکای اجتماعــی ســازمان هم ــی ب و هم افزای

برنامه هــای ایــن مدیریــت بــوده اســت.

ــن  ــر و چهلمی ــه فج ــا ده ــان ب ــت: همزم ــاد گف ــهردار نجف آب ش
ــی در  ــای متنوع ــالب اســالمی، ویژه برنامه ه ــروزی انق ســالگرد پی
مجموعــه شــهرداری بــا عنــوان چهــل چــراغ در نظــر گرفتــه شــده 
اســت کــه از یازدهمیــن روز بهمن مــاه بــا برگــزاری »جشــن چهــل 

چــراغ« در ســالن شــهروند شــروع خواهــد شــد.
مســعود منتظــری نجف آبــادی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: عــالوه 
بــر جشــن چهــل چــراغ کــه در آن برنامه هــای مختلــف همچــون 
ــای  ــی روزه ــده، ط ــه ش ــر گرفت ــابی در نظ ــد اخش ــرای مجی اج
پانزدهــم و شــانزدهم بهمن مــاه نیــز بــه ترتیــب برنامــه موســیقی 
ــل  ــالن مجل ــی س ــه میزبان ــالب ب ــمفونی انق ــتر س ــر و ارکس فج

شــهروند برگــزار خواهــد شــد.
دوازدهمیــن  در  خانوادگــی  پیــاده روی  ویژه برنامــه  اجــرای 
روز بهمن مــاه بــه میزبانــی منطقــه چهــار و ادامــه برنامــه بــا 
ــش  ــن همای ــاک و همچنی ــزدان پ ــالن ی ــن در س ــزاری جش برگ
ــاد  ــزار شــهدای نجف آب ــا گل ــارک کوهســتان ت دوچرخه ســواری از پ
ــی  ــرد: تمام ــه ک ــان آن اضاف ــا بی ــری ب ــه منتظ ــود ک ــواردی ب م
ســاختمان های مربــوط بــه شــهرداری در ســطح مناطــق پنجگانــه 
ــردازی  ــا نورپ ــن ی ــژه تزئی ــورت وی ــه ص ــدت ب ــن م ــی ای ــز ط نی
خواهنــد شــد و در ســطح شــهر نیــز مجموعــه دیگــری از بنرهــای 

فرهنــگ شــهروندی بــا عنــوان کلــی »چهل ســالگی« نصــب 
می شــود.

رونمایــی  از  از ســخنان خــود  منتظــری در بخــش دیگــری 
ــا  ــهروندی ب ــگ ش ــای فرهن ــد تابلوه ــای جدی ــه طرح ه مجموع
ــا  ــرد: ب ــه ک ــت و اضاف ــخن گف ــالب س ــالگی انق ــوع چهل س موض
همــکاری کانــون عکاســان نیــز مســابقه عکاســی در دو محــور کلــی 
دســتاوردهای انقــالب و ویژه برنامه هــای جشــن چهل ســالگی 
ــر  ــی از تصاوی ــان بخش های ــد و همزم ــد ش ــزار خواه ــالب برگ انق
ــوزه مردم شناســی  ــز در محــل م ــه آن دوران نی ــوط ب و اســناد مرب

ــود. ــزار می ش ــرور برگ مهرپ
شــهردار نجف آبــاد برنامــه تکبیــر و نورافشــانی پــارک کوهســتان در 
ــده  ــر گرفته ش ــات در نظ ــر اقدام ــزو دیگ ــن را ج ــامگاه 23 بهم ش
برشــمرد و ادامــه داد: برگــزاری تــور گردشــگری ویــژه بهمــن، 
ــا  ــی ب ــالب، مســابقه کتابخوان ــی انق مســابقه نقاشــی و قصه خوان
ــون و  ــه »ن ــکاری مجموع ــا هم ــاب »57 ریشــتر« ب ــت کت محوری
القلــم«، رقابت هــای ورزشــی در رشــته هایی ماننــد فوتســال، 
والیبــال، طناب کشــی، بدمینتــون، دارت و شــطرنج در کنــار برگزاری 
ــر  ــی از دیگ ــای رنگ ــرواز بادبادک ه ــالب و پ ــک انق ــنواره کی جش

ــتند. ــبت هسـ ــن مناس ــه ای ــده ب ــر گرفته ش ــای در نظ برنامه ه

 برگزاری همایش سراسری سازمان تأمین اجتماعی
در اصفهان

شهردار نجف آباد خبر داد:

تدارک جشن های چهل سالگی انقالب در نجف آباد


