
مدیــر منطقــه چهــار شــهرداری  کیمیای وطن
ــاد گفــت: طــی دو مــاه نخســت ســال  نجف آب
ــدان  ــزار و پانصــد گل ــار ه ــش از چه ــاری بی ج
ــه  ــه از جمل ــف منطق ــاط مختل ــواع گل در نق ان
تقاطــع بلــوار شــورا و منتظــری، میــدان شــهدا، 
میــدان گل هــا، بلوار مطهری، بوســتان بهشــت و 

بوستان غرب کاشته شده است.
قربانعلــی مؤمنــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
انــواع رز، نازخشــت، پامچــال و شــمعدانی 
عطــری از جملــه گونه هــای کاشــته شــده در این 
مــدت هســتند کــه در این میــان بلــوار مطهری، 
میــدان شــهدا، تقاطع بلوارهای شــورا و منتظری 
و بوســتان بهشــت بیشــترین ســهم از گل هــای 
ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــده را ب  کاشته ش

مؤمنــی ثبــت بیــش از بیســت مــورد تعویــض 
المــپ و هشــت فقــره نصــب پایــه پروژکتــور را 
ــن  ــه در ای ــای صورت گرفت ــر اقدام ه جــزء دیگ
مــدت دانســت و افــزود: در ادامــه تکمیــل 
ــبز  ــای س ــار فض ــت فش ــاری تح ــبکه آبی ش
منطقــه نیــز نزدیــک بــه هــزار متــر لوله کشــی 
انجــام شــده و در نقــاط مختلــف منطقــه نیــز 
تعمیــرات  و  شست وشــوی کامــل  شــاهد 

ــم. ــا بوده ای ــوردی آبنماه م
ــا  ــود را ب ــخنان خ ــر س ــش دیگ ــی بخ مؤمن
ــه کاشــت بیــش از دو هــزار و یکصــد  اشــاره ب
اصلــه انــواع درخــت شــامل بــادام، عناب، بــادام 
کوهــی، توت و ســرو شــیرازی در ســطح منطقه 
ــرد  ــاز ک ــر آغ ــه اخی ــی دو ماه ــازه زمان ــی ب  ط

ــتان  ــان ۲۱، بوس ــارک خیاب ــت: پ ــام داش و اع
بهشــت، پارک جنگلــی، بلوار پلیــس راه، کنارگذر 
انقــاب، پــارک فیروزه، بوســتان غــرب و کنارگذر 
کمربنــدی جنــوب از جملــه نقاطــی هســتند که 

ــد. شــاهد کاشــت درخــت بوده ان
مدیــر منطقــه چهــار جمــع آوری و انتقــال بیش 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــواع ضایع ــرویس ان از ده س
فعالیت هــای عمرانــی، الیروبــی جوی هــای 
آب و زدن علف هــای هــرز را بــه عنــوان بخــش 
دیگــری از اقدامــات صورت گرفتــه در ایــن 
مــدت مــورد اشــاره قــرار داد و خاطرنشــان 
کــرد: علف زنــی منظــم در نقــاط مختلــف، 
ــر  ــان، تســطیح معاب ــی، هــرس درخت چمن زن
خاکــی و اجــرای چهــل متــر تعریض جــوی آب 

ــده اند. ــام ش ــدت انج ــن م ــز در همی نی
باغچه کنــی،  و  تشــتک  درآوردن  موردزنــی، 
حــذف شــاخه های اضافــه درختــان، ادامــه 
ــرف و  ــف اش ــدان نج ــی در می ــات عمران عملی
رفــع عیــب از زیرســاخت های الکترونیکــی 
ــن  ــر ای ــایان ذک ــات ش ــر اقدام ــه از دیگ منطق

مــدت محســوب می شــوند.
مدیــر منطقــه چهــار شــهرداری نجف آبــاد 
در پایــان از اجــرای بیــش از هــزار و پانصــد 
پــروژه  در  پیــاده رو  کف ســازی  مترمربــع 
ــان  ــت و اذع ــخن گف ــری س ــوار مطه ــوژ بل رف
ــارک شــهرک امــام علــی شــاهد  داشــت: در پ
اجــرای نزدیــک بــه هــزار متــر جــدول تزیینــی 
ــر  ــوار مطهــری نیــز یکصــد مت ــم و در بل بوده ای

جدول گــذاری انجــام شــده اســت.
ــازه  ــن ب ــه داد: در همی ــی ادام ــی مؤمن قربانعل
زمانــی بیش از یکصــد مترمربع بلوک فــرش در 
پــارک فدک عملیاتی شــده و در پــارک محله ای 
خیابــان هفتــم نیــز حــدود چهارصــد متــر طول 
 ســیمان بری لبــه پیــاده رو انجــام گرفتــه ا

ست.
ــوار  ــی در بل ــاه جذب ــل چ ــر و تکمی ــه حف ادام
انقــاب بــا مجموع طول شــصت متــر در میله و 
پشــته به همــراه چندیــن مترمربع پاســترزنی 
ــارک بهشــت از دیگــر  در اتاقــک تأسیســات پ
اقدامــات قابــل اشــاره شــهرداری منطقــه چهــار 
ــوب  ــاری محس ــال ج ــت س ــاه نخس در دو م

می شــوند.
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یادداشت

 برداشت دو هزار تن گالبی 
از باغ های نطنز آغاز شد

عبدالرضــا مهــدی بــادی، مدیــر جهــاد  کیمیای وطن
کشــاورزی شهرســتان نطنــز گفــت: پیش بینــی می شــود از 

ــن  ــزار ت ــش از دو ه ــز، بی ــی نطن ــای گاب ــار باغ ه ۱۰۲ هکت
محصــول برداشــت شــود کــه حــدود ۳۰ درصــد از ایــن مقــدار 

درجه یک است. 
عبدالرضــا مهــدی بــادی در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: 
ــه  ــق ب ــه موف ــال وقف ــد س ــس از چن ــزی پ ــداران نطن باغ

ــدند.  ــی ش ــت گاب برداش
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ســرمازدگی درختــان در چنــد 
ــی  ــای گاب ــی از باغ ه ــور توجه ــول درخ ــر، محص ــال اخی س
برداشــت نشــده بــود که خوشــبختانه در ســال جاری باغــداران 

محصــول قابــل قبولــی را از درختــان برداشــت کردنــد. 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نطنــز افــزود: پیش بینــی 
ــش از دو  ــز، بی ــی نطن ــای گاب ــار باغ ه ــود از ۱۰۲ هکت می ش
هــزار تــن محصــول برداشــت شــود کــه حــدود ۳۰ درصــد از 

ایــن مقــدار درجــه یــک اســت. 
وی اضافــه کــرد: ۷۰ درصــد از محصــول برداشت شــده از ارقــام 
درجــه ۲ و ۳ هســتند کــه پــس از گذرانــدن دوره فیزیولــوژی 
پــس از برداشــت در انبارهــای ســنتی و رســیدن بــه کیفیــت 

حداکثــری راهــی بازارهــای کشــور می شــود. 
ــه  ــط از مرحل ــور متوس ــه ط ــد: ب ــادآور ش ــادی ی ــدی ب مه
برداشــت تــا عرضــه محصــول بالــغ بــر یــک هــزار و ۵۰۰ نفــر 

روز اشــتغال ایجــاد می شــود. 

حسین امامی
پژوهش و تحقیق حکمت اله زمانی

H.Zamani@eskimia.ir

چهــارم تیرمــاه ۱۳۰۳ ش در روســتای موســی آباد )اکنــون 
شــهر گلشــن( دهاقــان نــوزادی بــه دنیــا آمــد کــه پــدرش 

محمــد اســماعیل امامــی نــام او را حســین گذاشــت.
وی در یــک خانــواده متدیــن و مذهبــی رشــد کــرد. او دهمین 
ــالگی دوره  ــی در ۸ س ــود. امام ــواده ب ــد خان ــن فرزن و آخری
ابتدایــی را در دبســتان ســیروس دهاقــان گذرانــد. وی در حین 
ــر کشــاورزی در دبیرســتان ســپهر  ــدرش در ام ــه پ کمــک ب
شــهرضا تحصیاتــش را )۱۳۲۸ ش( بــه پایــان رســاند. امامی 
از خدمــت نظــام معــاف شــد. و ســپس بــه طــور پاره وقــت در 

مــدارس شــهرضا بــه تدریــس پرداخــت.
ــه روســتا برگشــت و اولیــن قدمــی کــه  ــی ب او پــس از مدت
ــردم  ــی م ــی را در زندگ ــول فرهنگ ــن تح ــت بزرگ تری برداش
ــتان  ــتین دبس ــه نخس ــت، از جمل ــان گذاش ــی آباد بنی موس

پســرانه را در ســال ۱۳۳۰ ش پایه گــذاری کــرد.
در ســال ۱۳۳۲ ش وارد عرصــه فرهنــگ شــد؛ ابتــدا بــا ســمت 
آمــوزگاری و ســپس بــه عنــوان مدیــر مدرســه انجــام وظیفــه 
ــا  ــرد ت ــاش ک ــت فرهنگــی ت ــه موقعی ــا توجــه ب ــود. او ب نم
دختــران نیــز از تحصیــل بی بهــره نباشــند؛ امــا میســر نشــد. 
در نهایــت، پــس از ســال ها خــون دل خــوری ســرانجام 
آغــاز دهــه چهــل بــا حســن تدبیــر و تمهیــدات الزم موفــق بــه 

تأســیس دبســتان دخترانــه شــد. 
عشــق و عاقــه بــه دانایــی، وی را به دانشــگاه اصفهان کشــاند. 
ــته  ــانس در رش ــه فوق لیس ــتیابی ب ــد از دس ــا بهره من در آنج
ادبیــات عــرب می شــود و ایــن موفقیــت را در حیــن اشــتغال 

بــه تدریــس کســب می کنــد.
امامــی حــدود ۱۳۵۰ ش در اصفهــان اقامــت گزیــد و بــه مدت 

دو دهــه در دانشــگاه های اصفهــان تدریــس نمــود.
دانشــگاه یادشــده بــه پــاس خدمــات ارزنــده اش بــه فرهنگ 

کشــور، دکتــرای افتخــاری ادبیــات عــرب را بــه او اعطــا کــرد.
ایشــان یکــی از مبــارزان و فعــاالن مذهبــی و سیاســی انقاب 
اســامی ایــران بــود.ازدواج امامــی در همــان ابتــدای جوانــی 
ــی و  ــی علم ــادی در زندگ ــر زی ــی، تأثی ــرخ خالص ــو ف ــا بان ب
تاش هــا و فعالیت هــای نامبــرده نمــود. حاصــل ایــن 
وصلــت ۷ فرزنــد اســت کــه یکــی از آنــان با نــام احمــد امامی 
)۱۸ ســالگی( در ۲۲ فروردیــن ۱۳۶۲ ش در منطقــه عملیاتــی 
ــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد کــه در گلــزار  شــرهانی ب

شــهدای اصفهــان بــه خــاک ســپرده شــد. 
امامــی پــس از ۳۸ ســال خدمــت آغــاز دهــه هفتــاد 
بازنشســته شــد. او هرگــز از یــاد و یــاری وطــن خویــش غافل 
نشــد، از جملــه پــس از بازگشــت بــه موطــن خویــش )۱۳۷۹ 
ش( همــکاری مســتمر عاقه مندانــه ای بــا دانشــجویان جوان 
روســتا داشــت.  وی در طــول عمــر خویش نقش برجســته ای 
ــورد بررســی و  ــر م ــه کمت ــا کــرد ک ــف ایف در دوره هــای مختل
تحقیــق قــرار گرفته اســت. حســین امامــی شــهریورماه ۱۳۹۵ 
ــن  ــهر گلش ــتان ش ــت و در آرامس ــالگی درگذش ش در ۹۲ س
ــای  ــم از آق ــود می دان ــاد.وظیفه خ ــش ش ــت. روح آرام گرف
حجــت هللا امامــی کــه در راســتای جمــع آوری اطاعــات از آن 

مرحــوم، مــرا بســیار یــاری کــرد تشــکر و قدردانــی نمایــم.

 کاشت 4500 گل
 در منطقه چهار شهرداری نجف آباد

اخبار کوتاه
 حضور مدیرکل ثبت احوال
  استان اصفهان در مراسم

ارتحال امام خمینی )ره(
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ثبــت  کیمیای وطن
احــوال اســتان اصفهــان غفرانــی کجانــی، مدیرکل ثبــت احوال 
اســتان اصفهــان، معاونیــن و سرپرســت اداره حراســت و 

ــم  ــان در مراس ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــکاران اداره کل ثب هم
ارتحــال امــام )ره( در خیمــه حســینی گلســتان شــهدای 

اصفهان حضور  یافتند.

برخورد با فروش پوشاک دست دوم 
برای حمایت از تولید داخلی

رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان گفت:  کیمیای وطن
ــروش  ــا ف ــورد ب ــان و برخ ــاک اصفه ــازار پوش ــاماندهی ب س
پوشــاک دســت دوم بــا هــدف حمایــت از تولید داخلــی انجام 

می شود. 

ــازار پوشــاک  ــه ســاماندهی ب ــا اشــاره ب ــری ب رســول جهانگی
ــازار پوشــاک و  ــار داشــت: طــرح ســاماندهی ب ــان، اظه اصفه
مبــارزه بــا قاچــاق در راســتای حمایــت از تولیــد داخلــی در حال 

انجــام اســت. 
وی افــزود: بنابرایــن بــا فــروش پوشــاک دســت دوم کــه بــه 
نــام تاناکــورا معــروف اســت یــا برندهــای غیرمجــاز خارجی که 
بــه تولیدکننــدگان ایرانــی ضربــه می زننــد، بــه شــدت برخــورد 

می شــود. 
رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بحــث 
ــی وجــود  ــاز ســال تحصیل ــد و آغ ــازار شــب عی ــر ب نظــارت ب
ــاک  ــش و پوش ــف، کف ــل کی ــی مث ــت: اتحادیه های دارد، گف
ــداد و بهزیســتی  ــه ام ــل کمیت ــی مث ــا ســازمان های حمایت ب

ــد.  ــکاری می کنن هم
وی تصریــح کــرد: در همیــن راســتا بــه مناســبت های مختلــف 
صنــوف پوشــاک، کیف و کفــش تعــدادی از اجناس خــود را در 
اختیــار نیازمنــدان واقعــی که بهزیســتی و کمیته امــداد معرفی 

می کننــد، ارائــه می دهنــد. 
ــه  ــرای نیازمنــدان واقعــی ب ــزان ب جهانگیــری ادامــه داد: گلری
صــورت گســترده در صنــوف وجــود دارد؛ امــا بــه ایــن ســمت 
کــه بــه صــورت متمرکــز یک جا حضــور یابنــد، نرفتیــم و همان 
ــه  ــه ســطح شــهر وجــود دارد و آن هــم کمــک ب فرهنگــی ک
همنــوع اســت بــه مناســبت های مختلــف خیریه هــا متقبــل 

می شــوند. 
رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
مــن  اولویــت  داشــت:  اظهــار  اصنــاف،  اتــاق  اولویــت 
دســتگاه هایی هســتند کــه واقعــا در ایــن امــر فعالیــت 
و کمیتــه  بهزیســتی  خیریه هــا،  شــامل  می کننــد کــه 
ــدان را  ــور نیازمن ــه ام ــه دغدغــه رســیدگی ب  امــداد هســتند ک

دارند.

آییــن بزرگداشــت مرشــد حــاج  کیمیای وطن
رضــا مشــکین در قالــب چهارمین آیین نکوداشــت 
مداحــان ســنتی اصفهــان و از ســوی مرکــز 
ــازمان  ــه س ــته ب ــنتی وابس ــی س ــای آیین هنره
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
ــی اســتان  ــات مذهب ــا همــکاری شــورای هیئ و ب

برگزار شد.
از  )شــاهنگی(  مشــکین  محمدرضــا  مرشــد 
ــد  ــان آل یاســین )علیهم الســام( و متول پیرغام
۱۳۱۳ در محلــه دروازه نــو اصفهــان، مداحــی را 
در ســن هشــت ســالگی در محضــر حســین 
گل پــرور و ســپس مرحــوم صغیــر اصفهــان آغــاز 
کــرده و در نــزد مرحــوم مشــفقی و معلــم ادامــه 
او مؤســس هیئــت حضــرت علی اصغــر  داد. 
ــلین  ــت متوس ــه )س( و هیئ ــرت رقی )ع(، حض
ــت هللا  ــجد آی ــل )ع( در مس ــرت ابالفض ــه حض ب
خادمــی اصفهــان اســت کــه آرشــیوی از نوارهــای 
ــزد  ــه بزرگــی ن ۱۰ هــزار ســخنران و مــداح، گنجین

ــت. ــداح اس ــن م ای
ایــن مــداح ســنتی اصفهان در مراســم بزرگداشــت 
ــاه  ــان رضاش ــی در زم ــت: وقت ــار داش ــود اظه خ
روضه هــا تعطیــل شــد، هیئــت مداحــان بــه تخت 
فــوالد منتقــل شــد و هــر شــب جمعــه مرحــوم 
ــی از  ــه یک ــز ب ــا رم ــوم مشــفقی ب ــر و مرح صغی

تکیه هــا می رفتنــد.
او افــزود: مکتــب تشــیع بایــد خالــی از ریــاکاری 
مداحــان حفــظ  مــا  اشــعاری کــه  و  باشــد 
ــفانه  ــد. متأس ــز باش ــد اهانت آمی ــم، نبای می کنی
برخــی اشــعاری کــه مداحــان جدیــد می خواننــد 
اهانت آمیــز اســت. شــعری کــه مــداح می خوانــد 
بایــد طــوری باشــد کــه ۵۰ یــا ۷۰ ســال دیگــر هــم 

تازگــی داشــته باشــد.
مشــکین ادامــه داد: بیشــتر عمــر خــود را در 
خدمــت مرحــوم صغیر، مشــفقی و رجــاء گذراندم 
و آنهــا توصیــه می کردنــد احتــرام بــه بزرگ ترهــا را 

از ورزشــکاران باســتانی بیاموزیــم.
ایــن مــداح ســنتی اصفهــان گفــت: شــاید هیــچ 
نمی ارزیده ایــم؛ ولــی بــه واســطه اینکــه نــام امــام 
حســین )ع( بــر پیشــانی مان خــورده، مــردم بــه 
مــا احتــرام می گذارنــد. از مــردم ممنــون هســتیم 
کــه زیادتــر از حــد خودمــان بــه مــا عــزت 
می گذارنــد؛ ولــی اگــر ایــن احتــرام بیــش از حــد 

باشــد، شــاید جهنمــی شــویم.

ــز در  ــان نی رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفه
ایــن آییــن گفــت: خرســندیم کــه پایگاه تشــیع در 
ایــران و اصفهــان همــواره رشــد کــرده و بالنــده بوده 
کــه بی شــک بخشــی از ایــن امــر را مدیــون همــه 
شــاعران، مدیحه ســرایان و مرثیه ســرایان نیــز 
هســتیم و در طــول تاریــخ بــار انتقال ایــن فرهنگ 
 غنــی بــر دوش ذاکــران اهل بیــت )ع( بوده اســت.

فتــح هللا معیــن بــا اشــاره بــه دوران دفــاع مقــدس 
افــزود: هــر فتــح و فتوحــی در جبهه هــا بــه دســت 
از وجــود  اســتمدادطلبیدن  از  ناشــی  می آمــد 

ــود. ــت )ع( ب ــدس اهل بی مق
او برگــزاری آییــن بزرگداشــت مداحــان و ذاکــران 
مبارکــی  آثــار  از  قدردانــی  را  )ع(  اهل بیــت 
دانســت کــه مداحــان و ذاکــران در شــهر و کشــور 

داشــته اند.
ادامــه مراســم، معــاون فرهنگــی هنــری  در 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان، تجلیــل از مقــام مداحــان، پیشکســوتان 
ــاید  ــه ش ــت )ع( ک ــب اهل بی ــان مکت و پیرغام
بیــش از نیــم قــرن از عمــر خــود را در راه ترویــج 
ــد را هــدف برگــزاری  ایــن فرهنــگ صــرف کرده ان

سلســله برنامه های »آیینــه داران« دانســت.
رضــا روحانــی بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان 
ــل  ــزرگان تجلی ــن ب ــد از ای ــود می دان ــه خ وظیف
کنــد، افــزود: مرحــوم اصغــر ســعیدمنش و 
بزرگانــی چــون مرشــد رضــا مغزیــان، حــاج رحیــم 
جامــی و حــاج رضــا مشــکین ویژگی هایــی دارنــد 
کــه در ایــن وانفســای تضعیــف فضایــل اخاقی و 
بهم ریختگــی نظــام اخاقــی جامعــه بایــد بســیار 
بــر آنهــا تأکیــد شــود تــا آن فضیلــت تبلیــغ شــود.

دهه هــای  مشــکین  رضــا  حــاج  گفــت:  او 
متمــادی از عمــر خــود را بــدون چشم داشــت 
و توقــع ضمــن اداره کــردن و حضــور فعــال در 
بــه  اجتماعــی  خدمــات  مذهبــی،  جلســات 
ــگ  ــن فرهن ــی داد و ای ــه م ــان ارائ ــی مداح برخ
در روزگاری کــه متأســفانه کمتــر کاری را بــدون 
ــم ــیار مغتن ــم، بس ــام می دهی ــت انج  چشم داش

 است.

معــاون فرهنگــی هنــری ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان تصریــح 
ــن  ــامی ندوش ــی اس ــول محمدعل ــه ق ــرد: ب ک
ــر  ــد عاشــق شــود؛ )در ه ــروز نمی توان ــه ام جامع
موضوعــی( چــون عشــق اساســا »دادن« پیــش 
ــادت  ــا ع ــه م ــی ک ــت، در حال ــن« اس از »گرفت
هــم  نگیریــم چیــزی  تــا چیــزی  کرده ایــم 

نمی دهیــم.
ــی در  ــه دگرگون ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک او خاطرنش
ــی، روش و  ــه مداح ــون از جمل ــای گوناگ حوزه ه
ــی از  ــش مهم ــوت بخ ــان پیشکس ــش مداح من
فرهنــگ ایرانــی اســامی مــا اســت کــه متأســفانه 
در حــال تغییــر و انحــراف اســت کــه برخــی از ایــن 
تغییــرات زیبنــده نیســت و هــدف دیگر شــهرداری 
اصفهــان از بزرگداشــت مداحــان ســنتی، تأمــل و 

تأکیــد بــر ایــن معیارهــای اصلــی اســت.
ــت  ــین بهج ــوم سیدمحمدحس ــت: مرح وی گف
معــروف به شــهریار که از سلســله ســادات بــود در 
شــعری می گویــد: جــز یــک نســب کــه از تــو بــه 

خــود بســته چیســتم؟، مــن آنچنــان کــه آل علــی 
ــی از خــود  ــا مــرا هــم ای عل هســت نیســتم، ام
مــران کــه مــن، تــا چشــم داشــتم بــه حســین ات 

گریستم.
محمدحســین ریاحی محقق، پژوهشــگر و اســتاد 
ــا  ــار داشــت: ب ــز در ایــن مراســم اظه دانشــگاه نی
وجــود فــراز و نشــیب های بســیار در تاریــخ، 
اصفهــان مهــد بســیاری از عالمــان و فرزانــگان از 

ــت. ــوده اس ــرایان ب ــعرا و مدیحه س ــه ش جمل
وی ادامــه داد: پــس از گذشــت بیــش از پنج قرن، 
ــد محتشــم کاشــانی  ــوز اشــعار شــاعری مانن هن
ــن  ــل حســینی اســت؛ بنابرای زینت بخــش محاف
شــمار شــخصیت هایی کــه بــه منقبــت اهل بیــت 
ــران بســیار اســت. ــان و ای ــد در اصفه می پرداختن

ریاحــی خاطرنشــان کــرد: مرشــد رضــا مشــکین 
یکــی از ارکان مهــم و تأثیرگــذار در تاریــخ معاصــر 
اصفهــان در حــوزه ادبیــات، فرهنــگ و مراثــی امام 
حســین )ع( بــوده و چنیــن شــخصیتی شایســته 

تکریــم اســت.

،،
در  تشــیع  پایــگاه  کــه  خرســندیم 
ــرده  ــد ک ــواره رش ــان هم ــران و اصفه ای
کــه بی شــک بخشــی  و بالنــده بــوده 
از ایــن امــر را مدیــون همــه شــاعران، 
نیــز  مرثیه ســرایان  و  مدیحه ســرایان 

هســتیم

من، بنده کی ام که مدح آن شاه کنم 

ــان، از  ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام کیمیای وطن
واگــذاری تعــداد ۱۰۳۹ انشــعاب گاز رایــگان بــه جانبازان ســرافراز، 
مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، بهزیســتی، 
مســاجد، حســینیه ها و اماکــن مذهبــی در ســطح اســتان طــی 

سال گذشته خبرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان، ســید 
مصطفــی علــوی گفــت: بــرای واگــذاری رایــگان انشــعاب گاز در 
راســتای مســئولیت اجتماعــی شــرکت، تعــداد ۱۰۳۹ انشــعاب 
ــان کمیتــه امــداد،  ــازان، مددجوی ــه جانب گاز در ســال گذشــته، ب
ــی واگــذار شــده  ســازمان بهزیســتی، مســاجد و اماکــن مذهب

اســت.

وی، بــا بیــان اینکــه خدمــات حمایتــی در راســتای تــاش بــرای 
ــه  ــود، ادام ــه می ش ــان ارائ ــای مددجوی ــدن خانواده ه توانمندش
داد: ســال گذشــته، تعــداد 4۱۳ انشــعاب رایــگان گاز طبیعــی بــه 
خانواده  هــای شــهدا، اســرا، مفقوداالثرهــا و جانبــازان بــاالی ۲۵ 
درصــد بــا هزینــه  بخشــودگی ۹۳۹ میلیــون ریال تخصیــص داده 

شــده اســت.
ــان  ــزود: مددجوی ــان، اف ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــاز اســتفاده  ــن امتی ــون از ای ــه تاکن تحــت پوشــش در صورتیک
از  معرفی نامــه  دریافــت  از  پــس  می تواننــد  نکرده انــد، 
ــان  ــرکت گاز در زم ــه ش ــه آن ب ــش و ارائ ــت پوش ــتگاه تح دس

اشــتراک پذیری، از ایــن امتیــاز اســتفاده کننــد.
علــوی، گفــت: در ســال گذشــته ۲۳۳ مددجــوی کمیتــه امــداد و 
۳۰۶ مددجــوی بهزیســتی در ســطح اســتان از معافیــت هزینــه 
انشــعاب برخــوردار شــدند کــه هزینــه  ایــن انشــعابات بالــغ بــر 

یــک میلیــارد و ۱۳۷ میلیــون ریــال شــده اســت.
وی افــزود: همچنیــن در راســتای ایــن طــرح بخشــودگی، امکان 
ــاجد  ــد مس ــترک مانن ــی مش ــور توجه ــداد درخ ــورداری تع برخ
حســینیه ها و اماکــن مذهبــی بــا هزینــه ۷۲۶ میلیــون ریــال از 

گاز طبیعــی در ایــن اســتان فراهــم شــده اســت.
ــر مصــرف  ــان ب ــان در پای ــل شــرکت گاز اســتان اصفه مدیرعام
بهینــه و ایمــن گاز طبیعــی تأکیــد کــرد و گفــت: رعایــت الگــوی 
ــر اســتمرار خدمــات ایــن شــرکت و  مصــرف تأثیــر به ســزایی ب

ــی کشــور خواهــد داشــت. ــع مل حفــظ مناب

و  ســنتی  فرایندهــای  در  تغییــر  کیمیای وطن
خدمت رســانی  جدیــد  شــیوه های  به کارگیــری 
همــگام بــا فناوری هــای روز دنیــا کــه در حفــظ محیــط 
زیســت مؤثــر اســت، نشــان دهنده توجــه بــه حقــوق 

شهروندی در کوتاه مدت و بلندمدت است. 
خدمــات  و  فــروش  معــاون  جنتیــان،  مهــرداد 
ــا  ــرق اصفهــان گفــت: ب ــع ب مشــترکین شــرکت توزی
اســتفاده از ابزارهــای مختلــف فنــاوری، بــه طــور قطــع 
ــط  ــظ محی ــا و حف ــی هزینه ه ــوان در صرفه جوی می ت
زیســت گام هــای بلنــدی را برداریــم و بــه عبارتــی بــا 
ســرعت و ســهولت بیشــتری می تــوان خدمت رســانی 

ــه مــردم ارائــه دهیــم. بهتــری را ب
وی بــه روش هــای اجرایــی بــرای حــذف قبــوض در 
شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: این 
ــای  ــده در نرم افزاره ــات جمع آوری ش ــا اطاع ــرح ب ط
محاســبه و صــدور صــورت حســاب )بلینــگ( و 
بــا مشــتری CRM می توانــد  ارتبــاط  مدیریــت 
ــی های  ــرای گوش ــک ب ــال پیام ــا ارس ــی ب ــه راحت ب
ــترک و  ــه از مش ــذ تأییدی ــده و اخ ــراه مصرف کنن هم
اســتفاده از گوشــی های ثابــت مصرف کننــده موجــود 
ــد  ــام ده ــتی آزمایی را انج ــگ، راس ــتم بلین  در سیس

و به تسهیل گری این طرح بپردازد.
 وی گفــت: مشــترکین اصفهانــی می تواننــد بــه منظور 
ــه صــورت پیامــک، رمــز  دریافــت اطاعــات قبــض ب
ــماره ۲۰۰۰۱۲۱  ــه ش ــتاره )*( ب ــراه س ــه هم ــه را ب رایان
پیامــک کــرده یــا اینکــه بــا ثبــت اطاعــات در پایــگاه 
اینترنتی شــرکت بــه نشــانی www.eepdc.ir آمادگی 
خــود را بــرای دریافــت صورت حســاب از طریــق 
ــامانه  ــق س ــه از طری ــا اینک ــد ی ــام نماین ــک اع پیام
ســمیع بــه شــماره تلفــن ۳۸۱۲۱ از تمامــی خدمــات 
غیرحضــوری از جملــه دریافــت صــورت حســاب بــرق 

ــوند. ــد ش بهره من
حســین عموشــاهی، مدیــر دفتــر نظــارت بر فــروش و 
وصــول مطالبــات نیــز در ادامــه گفــت: با اجرایی شــدن 
در  صرفه جویــی  تومــان  میلیاردهــا  طــرح،  ایــن 
ــر  ــد در دیگ ــه می توان ــرد ک ــورت می گی ــا ص هزینه ه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــن صنع ــاخت های ای زیرس

گیــرد.
ــانی  ــع اطاع رس ــور قط ــه ط ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــیما  ــدا و س ــور، ص ــع بروش ــق توزی ــردم از طری ــه م ب
و رســانه ها و جرایــد می توانــد در فرهنگ ســازی و 

ــر باشــد. ــد مؤث ســرعت فراین

واگذاری 1039 انشعاب رایگان گاز در استان اصفهان در 
سال 97

با قبض های برق خداحافظی می کنیم

صدور صورت حساب با یک پیامک

گهی تجدید مناقصه« »آ
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/106 مورخ 98/02/08 شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری 

مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/04/02 می باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصری - شهردار فالورجان م الف 490806

نوبت اول

پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری خیابان های سطح شهر فالورجان

محل پروژه: سطح شهر فالورجان مبلغ اعتبار پیش بینی شده: 7.000.000.000 ریال مدت پروژه: 4 ماه

محل تأمین اعتبار: شهرداری فالورجان تعدیل و مابه التفاوت مصالح: ندارد نوع فهرست بها: ابنیه سال 1398

کلیات عملیات اجرایی شامل:
1- عملیات تخریب.

2- خاکبرداری با دست و ماشین.
 3- تهیه و اجرای جداول بتنی و کانیو )وت پرس(.

 4- تهیه و اجرای بتن.
5- تهیه و اجرای بلوک فرش بتنی. 

6- موارد پیش بینی نشده مطابق دستور کارهای ابالغی.

گهی دعوت سهامداران شرکت مهندسی آراد فرآیند مهر آباد سهامی خاص   آ
به شماره ثبت 40469 و شناسه ملی 10260581544

که در ساعت کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده   بدین وسیله از 
 8 صبح مورخ  1398/03/29 در آدرس: اصفهان، محتشم کاشانی، خیابان محتشم کاشانی، کوچه گودرز ]31[، پالک 

-45، پالک قدیمی 101، طبقه همکف برگزار می گردد، حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه :

تغییر مرکز اصلی شرکت

رئیس هیئت مدیره

 فراخوان مناقصه
 امور نقلیه استانداری اصفهان و فرمانداری های تابعه در سال 1398

استانداری اصفهان در نظر دارد تأمین بخشی از وسایل نقلیه مورد نیاز )پژو و سمند 93 به باال( همراه با راننده خود را برای انجام مأموریت های اداری استانداری و فرمانداری های تابعه در سال 1398 
از طریق سامانه تدارکات الکتریکی دولت »ستاد« و با شماره مناقصه 2098003360000002 به صورت الکترونیکی برگزار نماید. 

توضیحات: 
زمان انتشار در سایت: 1398/03/18 ساعت  9 صبح

مهلت زمان دریافت اسناد در سایت: 1398/03/29 ساعت  19:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/04/10 ساعت 19 

زمان بازگشایی: 1398/04/11 ساعت 11:00
1- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، 

اعالم به برنده، واریز وجه مناقصه در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد. 
اینترنتی آدرس  به  یا  و  نمایند  حاصل  تماس  نام  41934- 021  ثبت  دفتر  شماره  با  )توکن(  الکترونیکی   گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  جهت  می بایست  مناقصه  در  شرکت  به  عالقمندان   -2 

 WWW.Setadiran.ir مراجعه نمایند.

استانداری اصفهان

نوبت اول

م الف 490961


