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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى بندگان خدا، شما را به ترك دنیایى ســفارش مى کنم که شما را رها مى سازد، 
گرچه شــما جدایى از آن را دوســت ندارید، دنیایى که بدن هاى شــما را کهنه و 
فرسوده مى کند با اینکه دوست دارید همواره تازه و پاکیزه بمانید. شما و دنیا به 
مسافرانى مى مانید که تا گام در آن نهند، احساس دارند که به پایان راه رسیده اند 
و تا قصد رسیدن به نشانى کرده اند، گویا بدان دست یافتند، در حالى که تا رسیدن 

به هدف نهایى هنوز فاصله هاى زیادى است.
موال على (ع)

کوتاه از آبفاى شهرستان هاى اصفهان

شــهردار نجف آباد گفت: طى نوروز امســال، در بیش از 
ده نقطه مختلف در ســطح مناطق پنج گانه، ویژه برنامه 
هاى شاد و متنوعى براى شــهروندان و مسافران نوروزى 
تدارك دیده شده بود که در مجموع بیش از 290 هزار نفر از 
جاذبه هاى موجود دیدن کردند یــا در برنامه هاى تدارك 

دیده شده حضور داشتند.
مهندس مسعود منتظرى نجف آبادى از مجموعه غرفه ها 
و برنامه هاى تدارك دیده شده در پارك الله با 83 هزار نفر 
به عنوان پربازدیدترین نقطه نام بــرد و اضافه کرد: در این 
برنامه ها که با مشارکت بخش هاى مختلف شهردارى با 
محوریت ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى و روابط 
عمومى برگزار شد، مجموعه هفت برج خارون با 58 هزار نفر 
و باغ موزه نیز با بیش از 50 هزار نفر در جایگاه هاى بعدى از 

نظر میزان استقبال قرار گرفتند.
منتظرى با اشاره به رشد 32 درصدى استقبال از برنامه هاى 
نوروزى در مقایسه با سال گذشــته اضافه کرد: در موضوع 
اســکان هم بیش از 270 خانوار با جمعیــت 1200 نفر در 
مجموعه 7 هکتارى باغ بانوان اسکان داده شدند و طى 12 
روز برگزارى ویژه برنامه گردشگرى نوروزى نیز نزدیک به 

2000 نفر از شهروندان و مسافران نوروزى شرکت کردند.

یادمان شــهدا، خانه هاى تاریخى نوریان و مهرپرور، باغ 
گل ها، مسیر گردشــگرى بیشه، زورخانه شــهدا، پارك 
فیروزه، رســتوران بازى و کتاب کندو، زیرمجموعه هاى 
سازمان رفاهى- تفریحى در سطح مناطق پنجگانه و پارك 
کوهســتان از دیگر میزبان هاى ویژه برنامه هاى نوروزى 

شهردارى در این مدت بودند.
منتظرى بخش دیگرى از صحبت هاى خود را به تشریح 
تنوع ویژه برنامه هاى تدارك دیده شــده براى این مدت 
اختصاص داد و افزود: اجراى موســیقى و نمایش خیابانى، 
جشــن هاى عصرانه بهارانه و ابَربازى هاى خانوادگى به 
همراه ورزش باستانى در پارك الله، غرفه هاى متعدد عرضه 
سوغات، محصوالت فرهنگى و هنرى و دیگر موضوعات به 
میزبانى نقاطى مانند هفت برج، باغ موزه و پارك فیروزه در 
کنار جنگ هاى شبانه و مراسم افتتاحیه و اختتامیه در محل 
هفت برج خارون از شاخص ترین برنامه هاى اجرا شده در 

این مدت محسوب مى شوند.
شــهردار نجف آباد خاطر نشــان کرد: در راســتاى ارائه 
تسهیالت بیشتر به مسافران نوروزى و معرفى جاذبه هاى 
گردشگرى شهر، پنج کیوسک نیز از بیست و هفتم اسفند ماه 
سال گذشته تا پایان تعطیالت نوروزى طى سه شیفت کارى 

در ورودى هاى اصلى شهر مستقر شدند و ضمن راهنمایى 
گردشگران، کارهایى مانند توزیع نقشه هاى گردشگرى، 
بروشــورهاى معرفى نجف آباد و ارائه اطالعات در مورد 

مکان هاى اسکان را انجام دادند.
وى از تقاطع غیرهمسطح شهیدان حجتى، میدان شهدا در 
نزدیکى راهنمایى و رانندگى، یادمان شهدا، بلوار الغدیر در 
ورودى شهر از سمت گلدشت و میدان دانشگاه آزاد به عنوان 
مکان هاى استقرار این کیوسک ها نام برد و گفت: از چند 
ماه مانده به پایان سال، مجموعه امکانات و توان شهردارى 
نجف آباد در قالب کمیته هاى 9گانه مشغول برنامه ریزى 
و تدارك ویژه برنامه هاى این مــدت و اجراى آنها در بازه 
زمانى ایام نوروز شدند. کمیته هاى فنى و عمرانى، حراست 
بازرســى و امنیت، حمل ونقل و ترافیک، اطالع رسانى و 
تبلیغات، فرهنگى و گردشگرى، ایمنى و پیشگیرى،  نظافت 
و زیباسازى در کنار پرسنلى و  آمار و اطالعات و اسکان  از 
جمله کمیته هاى تشــکیل شده در شــهردارى محسوب 

مى شوند.
منتظرى همچنین به ضبط و پخش چند نوبت از ویژه برنامه 
«هشت بهشت» سیماى اســتان اصفهان در نجف آباد طى 
روزهاى پایانى ســال گذشته اشــاره کرد و گفت:  عالوه بر 

این برنامه که معرفى پتانسیل هاى گردشگرى و توانمندى 
هاى نجف آباد محور اصلى آن محســوب مى شد، در قالب 
«ناز نوروز» دیگر ویژه برنامه نوروزى شــبکه اصفهان نیز 
مجموعه اى از کلیپ هاى معرفى شهر از آنتن سیما پخش شد.
منتظــرى از بازدیــد مســئوالن مختلــف شــهر از
 ویژه برنامه هاى نوروزى شــهردارى و تشکیل مجموعه 
جلســات ســتاد بحران به منظور مدیریت تبعات مربوط 
به بارندگى هــاى اخیر به عنــوان دیگر اخبــار نوروزى 
مجموعه تحت مدیریت خود یاد کرد و اظهار کرد: از دیگر
 ویژه برنامه هاى شــاخص این مدت مى توان به میزبانى 
نجف آباد از مرحلــه پایانى اولیــن دوره رقابت هاى ملى 
قوى ترین مردان زورخانه اى ایران با همکارى مشــترك 
فدراسیون ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى و شهردارى 

نجف آباد به میزبانى هفت برج خارون اشاره کرد.
شهردار ادامه داد: طى این مسابقات چهار روزه که با عنوان 
«گردان گود» از 29 اسفند تا 14 فروردین طى 15 قسمت 
از شــبکه ورزش پخش شــد، 25 نفر از قوى ترین مردان 
ورزش هاى پهلوانى کشور از 15 اســتان به رقابت با هم 
پرداختند و در پایان نیز نفرات برتر به تیم ملى جهت شرکت 

در رقابت هاى بین المللى راه پیدا کردند.

نشست مدیریت بحران در تصفیه خانه گلپایگان

با حضور مدیران آبفا غرب استان اصفهان، نشست مدیریت بحران در تصفیه خانه آب گلپایگان برگزار شد. 
در این نشست ابتدا صالح در خصوص مســائل و حوادث پیش آمده در سطح کشور و وقوع سیل در برخى از 
استان ها به ایراد سخن پرداخت. وى تجهیز لوازم و پیش بینى تجهیزات الزم به هنگام بروز حوادث اینچنینى 
را الزمه هر منطقه دانست و افزود: با توجه به موارد پیش آمده در سطح کشور و لزوم رعایت موارد مربوط به 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مناطق شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به مانند ستاد مى بایست در 
خصوص تجهیز خودرو مخصوص پدافند غیرعامل اقدام نمایند تا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، بتوان 
به نحو مطلوب مدیریت بحران نمود. در ادامه مدیران هر یک از مناطق گلپایگان، خوانسار، بویین میاندشت، 
چادگان، فریدن و فریدونشهر به بیان نظرات و تجربیات خود در مورد مدیریت بحران پرداختند و گزارشى از 

وضعیت مناطق خود را ارائه کردند.

جلسه شوراى مدیریت بحران با حضور مدیرآبفا فالورجان

برگزارى اولین جلسه شــوراى مدیریت بحران شهرستان فالورجان در ســال 98 و با حضور کلیه بخشداران، 
شهرداران، مسئوالن و همچنین مدیر امور آبفا منطقه فالورجان که در ســالن اجالس فرماندارى شهرستان 
فالورجان برگزار شد و در پایان با سخنان فرماندار شهرستان فالورجان در راستاى حضور مستمر و مدیریت جهادى 

پیرامون رفع آب گرفتگى هاى معابر و هرگونه خطر احتمالى و بروز هرگونه حادثه پیش بینى نشده خاتمه یافت.

جلسه داخلى با مدیر منطقه آبفا فریدن

جلسه داخلى پرسنل با مدیر منطقه آبفا فریدن با حضور مدیریت آبفاى این منطقه و  پرسنل اداره برگزار شد. 
مدیر منطقه آبفا فریدن ضمن تشکر به دلیل خدمات رسانى در سال 97 و آماده بودن پرسنل در ایام تعطیالت 
عید با عنایت به بارش هاى شدید و همچنین در خصوص سخنان مدیر عامل آبفا استان در جلسه پایانى شوراى 
مدیران مطالبى را در خصوص تشکیل اتاق فکر وارائه یک کار شــاخص که قبًال در شرکت آب و فاضالب 
صورت نگرفته با موضوع بازچرخانى آب خاکسترى، خدمت رســانى از طریق سامانه 1522 و ارائه خدمات 
غیرحضورى 100 در صدى و حذف حضور فیزیکى ایراد کرد. وى در ادامه در خصوص شعار شرکت آبفا در 
سال 98 مبنى بر ارائه نوآورى، دستیابى به اهداف عالى و حرکت و تالش در برابر ایستایى و رضایت شغلى و 

تعهد سازمانى توضیحات مبسوطى را ارائه کرد.

تجلیل از برگزیدگان مسابقه نقاشی 

با توجه به دستور العمل ابالغی شرکت آبفا کشور در زمینه برگزاري مسابقه نقاشی با موضوع مدیریت مصرف 
آب، این مسابقه در منطقه شاهین شهر ومیمه به طور گسترده در سطح مدارس برگزار شد. بنا بر این گزارش، 
به منظور تجلیل و قدردانی از برگزیدگان این مسابقه جلسه اي در دفتر مدیریت آبفا منطقه برگزار شد. قلی 
پور مسئول روابط عمومی آبفا منطقه ابتدا گزارشی از روند برگزاري این مسابقه ارائه کرد و در ادامه مهندس 
خلیلی با اشاره به سال هاي  96 و97 که با بحران آب وخشکسالی مواجه شده بودیم، فرهنگسازي و مدیریت 
مصرف براى سازگاري با کم آبی در اقشار مختلف جامعه را الزم و بر همین اساس بیشترین تأثیر کار فرهنگی 
را از پایه هاي کودکی و نوجوانی دانست. در پایان با اهداي لوح تقدیر وکارت هدیه در حضور خانواده هایشان 

از برنده هاى مسابقه نقاشی آب مساوي با زندگی، تجلیل به عمل آمد.

واگذارى 2455 فقره انشعاب فاضالب 
عملیات واگذارى 2455 فقره انشــعاب فاضالب طى 12 ماهه ســال 97 در منطقه خمینى شــهر انجام 
شــد. به گزارش قســمت خدمات مشــترکین و درآمد این منطقه، از این تعداد انشــعاب فاضالب واگذار 
شــده به ترتیب 1488، 964 و 3 فقره مربوط به خمینى شــهر، درچه و کوشــک اســت. با انجام فعالیت 
فوق تعداد کل انشــعابات واگذار شــده فاضالب در منطقه خمینى شــهر از ابتدا تا کنون به 75 هزار و 22

 فقره رسید.

شهردار نجف آباد مطرح کرد 

290 هزار بازدید نوروزى 
از جاذبه هاى گردشگرى نجف آباد

مخابرات منطقه اصفهان در راستاى مسئولیت هاى 
اجتماعى و حمایــت از جانبازان و معلولین از ســال 
1382 اقدام به تشکیل تیم بســکتبال با ویلچر کرده 
اســت که با حمایت هاى مدیران وقت تاکنون موفق 
به کسب عناوین متعددى شده و طى این 16 سال به 
پرافتخارترین تیم شناخته شده در سوپر لیگ برتر کشور 

تبدیل شده است.
به گــزارش اداره روابــط عمومى مخابــرات منطقه 
اصفهان، این تیم در ســال 97 موفق به کسب مقام 
قهرمانى لیگ برتر باشــگاه هاى کشور شده و در این 
راســتا  به دعوت فدراســیون جانبازان و معلوالن در 
فروردین ماه امسال براى شــرکت در مسابقات بین 

المللى ارمنستان عازم این کشور شد.
آنچــه در ادامه مى آید، موفقیت هاى تیم بســکتبال 
با ویلچــر مخابرات منطقــه اصفهان در مســابقات 

استانى،کشورى و بین المللى است:
1382 - سال تشکیل تیم _ مقام قهرمانى استان

1383- اولین سال حضور در لیگ دسته یک - کسب 
مقام نایب قهرمانى و صعود به لیگ برتر

1385- مقام سوم لیگ برتر باشگاه هاى کشور
1385- مقــام نایب قهرمانى مســابقات بین المللى 

کشورهاى جهان اسالم
1386- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور
1387- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور

1388- مقام قهرمانى رقابت هــاى بین المللى جام 
پادشاهى تایلند

1390- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور
1393- مقام نایب قهرمانى لیگ برتر باشــگاه هاى 

کشور
1394- مقــام قهرمانــى رقابت هاى بیــن المللى 

شهرهاى خواهر خوانده اصفهان
1394- مقام نایب قهرمانى لیگ برتر باشــگاه هاى 

کشور
1395- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور

1396- مقام سوم لیگ برتر باشگاه هاى کشور
1397- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور

16 سال فعالیت افتخارآمیز 
تیم بسکتبال با ویلچر 
مخابرات منطقه اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان از تخصیص 900 میلیارد ریال اعتبار براى 
شهرك ها و ناحیه هاى صنعتى استان اصفهان در سال جارى خبر داد.
محمدجواد بگى در حاشیه نشست با مدیران واحدهاى تولیدى در 
کاشــان گفت: از این اعتبار، 330 میلیارد ریال براى شهرك هاى 
شهرستان کاشان اختصاص یافته که با صرف این اعتبار، 17 طرح در 

شهرك ها و نواحى صنعتى شهرستان اجرا خواهد شد. 
وى گازرســانى به طرح توسعه شــهرك صنعتى امیرکبیر و ناحیه 
صنعتى قمصر، دفع آب هاى ســطحى، روان آب ها و آســفالت و 
محوطه ســازى شــهرك صنعتى امیرکبیر را از جمله این طرح ها 
برشمرد و افزود: با توجه به اینکه کاشــان از شهرستان هاى مهم 
استان به شمار مى رود، ایجاد زیرساخت ها در شهرك ها و ناحیه هاى 

صنعتى آن ضرورى است. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان افزود: این اعتبار در راستاى تحقق شعار سال 

مبنى بر حمایت از کاالى ایرانى و ضرورت پشتیبانى از صنایع کوچک از محل منابع داخلى 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اختصاص یافته است.

وى افزود: شهرستان کاشان داراى دو شــهرك و چهار ناحیه صنعتى 
به مساحت 1500 هکتار است و اعتبارها براى توسعه زیرساخت هاى 
شهرك هاى صنعتى راوند، امیرکبیر و ناحیه هاى صنعتى بزرك، قمصر، 

نیاسر و بهارستان هزینه مى شود. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان افزود: این تخصیص براى 
تأمین آب، گاز، برق، خدمات ارتباطى و توسعه زیرساخت هاى محوطه، 
گذرگاه ها و جاده هاى دسترسى به شهرك ها و ناحیه هاى صنعتى است 
تا واحدهاى مستقر و صنعتگران بتوانند در فضایى مناسب تر در راستاى 

تولید صادرات محور و رقابت پذیر گام بردارند.
در استان اصفهان 9160 واحد صنعتى فعالیت مى کنند که 5700 واحد در شهرك هاى 

صنعتى با 120 هزار نیروى کار مستقر هستند.

اختصاص900 میلیارد ریال براى شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

اتاق بازرگانى اصفهان نشست مشترکى با حضور فعاالن صنعت سنگ و فعاالن معدن 
اصفهان به منظور شناسایى و اولویت بندى مشکالت اصلى فعاالن این صنعت تشکیل 

داد. 
سید رسول رنجبران، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان،  هدف از برگزارى این 
نشست را ایجاد هم افزایى بین فعاالن حوزه معدن  و صنایع سنگ بیان کرد. وى تعامالت 
اتاق هاى بازرگانى با مقامات و مسئوالن کشورى و برگزارى جلسات شوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى به صورت ماهیانه را فرصت مناسبى براى پیگیرى و حل و فصل 

مشکالت معدن و صنایع معدنى استان دانست.
در ادامه احمد خــوروش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــى اصفهان با بیان اینکه 
کشور ما از لحاظ اقتصادى در وضعیت نامناســبى قرار دارد و باید تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کرد، افزود: ایجاد وفاق و همدلى بین فعاالن اقتصادى موجب استفاده مطلوب از 

پتانسیل هاى اصفهان خواهد شد.
ابوالقاسم سرتیپى، فعال صنعت سنگ اصفهان، نیز ضمن انتقاد از عـمـلکـرد اتحادیه 
سنگبرى هاى اصفهان گفت: ســنگبرى هاى اصفهان باید گزارش دهند تاکنون چه 
فعالیت هایى انجام داده اند که نتیجه داشته است. اینکه دولت آباد، نجف آباد، خمینى شهر 
و اصفهان هر کدام در این زمینه راه خود را مى روند و حرف خود را مى زنند، نتیجه بخش 
نیست. وى تصریح کرد: بدترین سنگ اصفهان، بهترین سنگ عمانى است اما با وجود 
اینکه بهترین و باکیفیت ترین سنگ ها در اصفهان استخراج مى شود نتوانسته ایم تاکنون 
از این مزیت و پتانسیل براى رونق صنعت سنگ استان استفاده کنیم. سرتیپى خاطرنشان 
کرد: اگر این راه و روش در صنعت سنگ اصفهان دنبال شود، تا چند سال آینده افغانستان 
هم در زمینه صنعت ســنگ از اصفهان پیشــى مى گیرد، چون چند معدن قوى دارد و 
مى تواند در این حوزه موفق عمل کند. وى گفت: بیان مسائل تکرارى در نشست هایى 
که با هدف هم افزایى بین فعاالن حوزه سنگ برگزار مى شود، مشکلى را حل نکرده و 
حل نخواهد کرد. متولیان صنعت سنگ باید اجرایى باشند و به جاى اینکه شعار دهند، 

راهکارهاى اجرایى را مطرح کنند. 
در ادامه، رضا احمدى، رئیس اتحادیه سنگبرى هاى اصفهان گفت: حدود 20 تا 30 تشکل 
در حوزه سنگ استان فعالیت مى کنند و در مدت زمان مسئولیتم تمام این تشکل ها دور 
هم جمع شدند و بنده همواره مانع از فروپاشى تشکل هاى حوزه سنگ شده ام. احمدى 
گفت: کار گروهى و تیمى در صنعت سنگ استان تأثیرگذار نیست و باید نسخه اى ارائه 
کرد که بتوان اقدامات کوچک ولى تأثیرگذار را عملیاتى کرد. با ایجاد تشکل و اقدامات 
بزرگ، کارها خوب پیش نمى رود، بلکه باید الگوهاى جدید براى این صنعت تعریف کرد. 

وى تصریح کرد: سنگ اصفهان باید به بازارهاى اصلى صادر شود.

در نشست مشترك فعاالن صنعت سنگ و معدن اصفهان و اعضاى اتاق بازرگانى عنوان شد

با راه و روش فعلى، افغانستان هم در صنعت سنگ از اصفهان پیشى مى گیرد


