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نیازمند سرمایه گذاری است

مدیــر نظارت بر امــور دارو و مواد مخدر 
دانشــگاه علوم پزشکی کاشان گفت: با بهم 
خوردن شرایط نگهداری، پایداری داروها از 
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ملی پوش اصفهانی والیبال بانوان گفت: 
عملکرد حرفه ای باشگاه های ترکیه، توجه 
این کشور به بازیکن سازی و نهایتًا تشکیل 
یک تیم ملی قوی، پیشــرفت در والیبال و 
سایر رشته های ورزشــی را میسر کرده تا 

جایی که توانسته اند ...
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حفاری تونل خط دوم مترو اصفهان 
بزودی آغاز می شود
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نمایش و تحلیل روان شــناختی ســینمای 
جهان در "سینما گپ"

حفاری تونل خط دوم مترو بزودی آغاز می شود

روزهای یکشنبه هر هفته آثار برگزیده سینمای جهان در قالب سلسله نشست های 
"سینما گپ" به نمایش در می آید.سلسله نشست های نمایش و تحلیل روان شناختی 
آثار ســینمای جهان با نام »سینما گپ« از سوی معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری حوزه هنری استان اصفهان و دفتر 
تخصصی ســینما برگزار می شود.مســئول امور مرکز تخصصي خانواده )اداره امور 
اجتماعي( با اعالم این خبر گفت: سلســله نشست های »سینما گپ« با نگاهی روان 
شناسانه به آثار سینمای جهان در سال های اخیر از 16 دی برگزار می شود.سید محمد 
صادق سجادزاده ادامه داد: در این جلسات طبیعتا نگاه هنری و تکنیکی به آثار سینمایی 
نخواهیم داشــت و تالش می شود تا موضوعات و نگاه موجود در این فیلم ها از منظر 
روان شناسی، آسیب های خانواده و آسیب های اجتماعی تحلیل شود. وی با بیان اینکه 
کارشناســان و روان شناسان مختلفی در سلسله نشست های سینما گپ حضور دارند، 
اظهار کرد: در هر نشســت پس از اکران فیلم مورد نظر، کارشناس حاضر در برنامه به 
ارائه تحلیل روان شــناختی از فیلم می پردازد و اثرگذاری فیلم در این زمینه و آنچه را 
که کارگردان از این حیث مد نظر داشــته است، مورد ارزیابی قرار می دهد. وی افزود: 
ابعــاد موضوع فیلم ها، قابلیت آن برای طرح بحــث و اتفاقاتی که حول این محور در 
جهان در حال وقوع است، از موضوعات مورد بررسی در این جلسات است. سجادزاده 
فیلم های »قصر شیشه ای«، »فارغ التحصیل« و »اتاق« را از جمله آثاری دانست که 
در نشست های سینما گپ اکران می شود. وی گفت: قصر شیشه ای داستان دختری 
را روایت می کند که مادری هنرمند و پدری الکلی دارد که می خواهد آزادانه در بیابان 
و کوهســتان زندگی کند، ولی کم کم این ســبک زندگی فرزندانش را عاصی کرده و 
ادامه داستان فیلم بر این اساس شکل می گیرد.او ادامه داد: فیلم »اتاق« هم روایتگر 
زندگی زن جوانی به نام »جوی« اســت که هفت ســال قبل در سن 17 سالگی توسط 
مردی که ادعا کرده بود ســگ مریضش نیاز به کمک دارد ربوده شده و در یک آلونک 
10 متری زندانی شــده است و هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارد.او تاکید کرد: سلسله 
نشست های سینما گپ از 16 دی تا 19 اسفند به صورت هفتگی، روزهای یکشنبه از 
ســاعت 17:30 تا 20 در سالن سوره حوزه هنری استان اصفهان برگزار می شود.وی 
خاطرنشان کرد: عالقمندان به حضور در این جلسات می توانند برای ثبت نام به ربات 

تلگرامی  cinemagapbot @ مراجعه کنند.

مدیــر نظارت بر امــور دارو و مــواد مخدر 
دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: با بهم 
خوردن شرایط نگهداری، پایداری داروها از بین 
مــی رود و به ماده بی اثر تبدیل می شــود و یا در 
برخی موارد ممکن اســت اجزای سازنده دارو به 

ترکیبات سمی تبدیل شوند. 
محمدحسین خیاط کاشانی با تاکید بر اینکه 
مردم از نگهداری دارو در منازل خودداری کنند، 
اظهار کــرد: بیش از نیمــی از داروها در منازل 
طبق شرایط کارخانه سازنده )مانند رعایت دما، 
رطوبت و نور( نگه داری نمی شوند لذا نگهداری 

دارو در منزل، اقدام خطرناکی اســت، به طوری 
کــه با بهم خوردن شــرایط نگهداری، پایداری 
داروها از بیــن می رود و به مــاده بی اثر تبدیل 
می شــود یا در برخی موارد ممکن است اجزای 
ســازنده دارو به ترکیبات سمی تبدیل شوند که 
این موضوع در مورد داروهای حیاتی بسیار حائز 

اهمیت است.
وی افزود: نگهداری بیــش از حد داروها در 
خانه موضوعی اســت که همــواره مورد توجه 
بســیاری از جوامع در دنیا اســت و بســیاری از 
مطالعات در این خصوص صورت گرفته اســت 
و سعی بر این است که با افزایش سطح فرهنگ 
عمومی میزان انباشــت داروها در منازل کاهش 
یابد.خیاط کاشــانی تصریح کرد: دارو، کاالیی با 
شرایط نگهداری منحصر به فردی مانند رعایت 
دمــا، رطوبت و نور اســت کــه در صورت عدم 
رعایت صحیح شرایط نگهداری آن، پیامدهایی 
به دنبال خواهد داشــت و با توجه به قیمت باالی 
دارو، هزینه هــای زیادی به بیماران و سیســتم 

درمانی کشور تحمیل خواهد شد.

درراستای ارائه خدمات به جامعه بیمه شدگان و کارفرمایان و به 
منظور تکریم مراجعین سازمان طرح تامین ، یار همیشگی من با شعار 
نسبت به آینده ی شما بی تفاوت نیستیم در شعبه 4 اصفهان و با حضور 

مدیر کل استان روسای شعب و مردم عزیز کلید خورد.
دراین آئین محمد گورابی مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان 
ضمن تاکید برخدمت رسانی بی منت به جامعه بیمه شدگان سازمان 

اینگونه آئین ها را در هرسازمانی الزم دانست و افزود : باید با مراجعین 
با مهربانی ، خوشــرویی و تکریم برخور نمود تا دردرجه اول رضایت 
خداوند و همچنین رضایت مردم نســبت به جامعه و سازمان را جلب 
نمود. مدیر کل اســتان به مشتری مداری و رضایت مشتریان اشاره 
کرد وگفت : الزم است در هرسازمان از نحوه رضایتمندی مشتریان 
با خبر بوده و در صدد افزایش آن تالش نماییم تا آن ســازمان پویا و 

فعال در همه زمینه ها گردد. وی افزود : با توجه به رسالت این سازمان 
در امر خدمت رســانی به جامعه هدف در کمترین زمان و در راستای 
خدمت بی منت قشر بیمه شدگان ، کارفرمایان و بازنشستگان عزیز 
این ســازمان امروز شاهد این طرح در شعبه 4 اصفهان و قبال نیز در 
شــعبه فالورجان هستیم. گورابی بر پوشش قراردادن مابقی شعب 

تامین اجتماعی به طرح مهربانی تاکید نمود.

با اضافه شــدن 15 دوچرخه سرای جدید 
بــا تجهیزات نوین و خدمــات متمایز، تعداد 
دوچرخه ســراهای شــهر اصفهــان به 30 
ایســتگاه افزایش می یابد.به گــزارش اداره 
ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
معاونــت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهــان با همکاری بخــش خصوصی و با 
هدف توســعه حمل و نقل هوشمند اشتراکي 
و پاک، اقدام به راه اندازی 15 دوچرخه سرای 
جدید در شهر اصفهان کرده است.در این راستا 
در سطح شهر اصفهان 15 دوچرخه سرا با ارایه 
خدماتي متمایز شــامل ارایه دوچرخه هاي 
دنده اي، دوچرخه هاي ســاده، دوچرخه هاي 
برقي و همچنین با ارائه سایر پاکروها همچون 
چهارچــرخ هاي خانــواده، دوچرخه دونفره 
در دوچرخه ســرای جاده ســالمت ناژوان و 
تردمیل دوچرخه برقي در دوچرخه سرای تله 
ســیژ 2 ناژوان آغاز به کار خواهد کرد.    در فاز 
نخست، سرمایه گذاری 12 میلیارد ریالی برای 
تجهیز، بازسازی و نوسازی ایستگاه ها صورت 

گرفته است. همچنین، ارزش سرمایه گذاری 
فاز دوم دوچرخه ســراهای شهر اصفهان که 
شامل 5 ایســتگاه کامل مکانیزه هوشمند و 
120 دســتگاه دوچرخه هوشمند و اشتراکی 
است مبلغ بیش از 50 میلیارد ریال خواهد بود.  
 15 دوچرخه ســرای جدید شهر اصفهان 
در خیابــان عالمه امینی، میــدان بزرگمهر، 
خیابان آبشــار دوم، فلکه خواجو، فلکه فیض، 
خیابان حافظ، میدان امام حسین )ع(، خیابان 
استانداری، میدان انقالب، پل آذر، پل فلزی، 
میدان مارنان، باغ پرنــدگان در ناژوان، جاده 
ســالمت در ناژوان و تله سیژ 2 در ناژوان راه 
اندازی می شــود.طی یک مــاه آینده، 250 

دوچرخه ســاده، 375 دوچرخه دنده ای، 30 
دوچرخه برقی، 10 دوچرخه دو نفره، 15 پاکرو 
خانواده و 30 اســکوتر برقی به عنوان فاز اول 

قرارداد در این ایستگاه ها تجهیز خواهد شد.
در حــال حاضــر در همه ایســتگاه های 
دوچرخه شــهر اصفهان، دوچرخه ســاده، 
دوچرخه دنده اي و دوچرخه برقي در دسترس 
شهروندان است و دوچرخه دو نفره، پاکرو دو 
نفره، پاکرو چهار نفره در ایستگاه جاده سالمت 
ناژوان و دوچرخه تردمیل برقي در ایستگاه تله 

سیژ ناژوان قابل استفاده است.
اســتفاده از دوچرخه سبب تسریع تردد در 
مسیرهای پرترافیک شــهر، افزایش نشاط، 
بهــره مندی گردشــگران و شــهروندان از 
محدوده های تاریخی شــهر اصفهان و نیز 

حاشیه رودخانه زاینده رود خواهد شد.
در حال حاضر نیز خودروهای برقی و پاک 
در محورهای گردشــگری شهر مانند میدان 
نقش جهان و پیــاده راه چهارباغ در حال ارائه 

خدمات به شهروندان و گردشگران است.

دوچرخه سراهای جدید اصفهان با تجهیزات نوین و خدمات متمایز 

مانور عملیاتی زلزله در محل میدان بهار واقع 
در ابتدای خیابان آتشگاه میدان سابق میوه و تره 
بار با حضور مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

 به گــزارش اداره روابــط عمومی مخابرات 
منطقه اصفهان، مانور عملیاتی زلزله پنجم دی 
97 در محل میــدان بهار واقع در ابتدای خیابان 
آتشــگاه میدان ســابق میوه و تره بار و با اهداف 
یادبــود زلزله بم، ارتقاء ســطح کیفی نیروهای 
اجرایــی و عملیاتــی درون و برون ســازمانی، 
فعال ســازی اتاق فرماندهی و عملیات مدیریت 
بحران و نحوه همکاری و هماهنگی بین بخشی 

میان دستگاه های اجرایی برگزار شد.
در برگــزاری این مانور زلزله دســتگاه های 
مشــارکت کننده  وابسته به شــهرداری شامل 

سازمان آتش نشــانی، مدیر منطقه 9 به عنوان 
رییس ســتاد مدیریت بحران منطقه، ســازمان 
خدمات موتوری، سازمان آرامستان ها مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری و اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری و ســایر 
ارگان هــا نظیر نیروی انتظامــی، پلیس راهور، 
هــالل احمــر، اورژانس، آمــوزش و پرورش 
،دســتگاه های خدمات رســان آب، برق ، گاز و 

مخابرات منطقه اصفهان  حضور داشتند.
گفتنی اســت این مانور شامل امداد و نجات، 
اطفــاء حریق، تریاژ مصدومان و انتقال متوفیان 
فرضــی بــوده و مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهــان نظــارت  بر اجرای مانــور را بر عهده 

داشت.

مانور عملیاتی زلزله در اصفهان برگزار شد

پویش مردمی خدمت بی منت در شعبه 4 تامین اجتماعی 

شــهردار اصفهان گفت: با 
ترخیــص تیغه برشــی 60 تنی 
ماشــین حفــاری متــرو، طی 
روزهای اخیــر عملیات حفاری 
تونل خط دوم متروی اصفهان 

به زودی آغاز می شود.
به گــزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شــهرداری اصفهان، 
قــدرت اهلل نــوروزی در گفت 
گــو با برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهان« با اشــاره به چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و روزهایی که یادآور حماســه و 
تالش برای آزادی، استقالل و 

تحقق جمهوری اسالمی بوده و 
هست، اظهار کرد: از همه مردم 
دعوت می کنم بــا حضور خود 
در رویدادهــا و تجمعات مرتبط 
با روزهــای پیــروزی انقالب 
اسالمی، مردمی بودن انقالب 

و روزهای آن را نشان دهند.
وی همچنیــن با بیان اینکه 
آغاز ســال نــو میــالدی را به 
شهروندان مســیحی اصفهان 
تبریــک مــی گویــم، گفت: 
همزیســتی  شــهر  اصفهان، 

مسالمت آمیز ادیان است.
تصریح  اصفهان  شــهردار 

کرد: شــهرداری هــم در این 
عرصــه برنامــه هایــی دارد و 
درصدد است در کنار مردم باشد 
و عرصه را بــرای همه فعاالن 

مردمی باز بگذارد.
وی با اشــاره بــه اقدامات 
جدید برای توسعه قطار شهری 
اصفهان، اظهار کرد: در روزهای 
اخیر، کاترهد یا تیغه برشــی 60 
تنی ماشــین های حفاری خط 
دوم به اصفهان رســید که بعد از 
نصب این قطعه بر ماشین حفار 
و آماده سازی و تکمیل »تی بی 
ام«، عملیات حفاری تونل خط 

دوم متــروی اصفهان به زودی 
آغاز می شود.

نــوروزی افزود: ایــن تیغه 
برشــی با هزینه 816 هزار یورو 
خریــداری و از گمرک ترخیص 

شده است.
وی با بیان اینکه ایســتگاه 
هــای جدید دوچرخه با ســاز و 
کار جدیــد با مشــارکت بخش 
خصوصــی در شــهر فعال می 
شود، گفت: در ســازمان پایانه 
های شهرداری هم چند رخداد 
جدید را طی روزهای آتی شاهد 

خواهیم بود.

مدیر امور برق جنوب غرب شهرستان اصفهان :
برنامه ریزی های منسجم و مدون برای روزهای داغ تابستان 

در سال جاری 390 پروژه زیربنایی، عمرانی و تعمیراتی با 
هزین های بیــش از 8 میلیارد تومان در جنوب غرب اصفهان 
اجرا شده اســتتوجه به فناوریهای نوین و توسعه آن در شهر 
اصفهان ضروری است. مدیر اموربرق جنوب غرب شهرستان 
اصفهان با اشــاره به این مطلب گفت: اســتفاده از انواع فن 
آوریهای نوین  می تواند این شــهر رابه عنــوان الگو و آینه 
تمــام نمای دیگر شــهرها قرار دهد. ایــرج مصیب تصریح 
کرد: شــهروندان میتوانند با ســرمایه گذاری دراستفاده از 
این انرژیها راه پیشــرفت و تعالی مدیریــت بهینه انرژی را 
دنبال کنند. او بابیان اینکه این امور تالش کرده درسال جاری 
مشارکت مردم در ساخت سامانه برق خورشیدی را تا قدرت 
۱00 کیلووات جلب کند اضافه کرد: تاکنون ۶ مشــترک این 
ســامانه را بــه کار گرفته و درآمد حاصل از ایــن انرژی را  به 
صورت دو ماه یکبــار دریافت کنند. مصیــب در ادامه بابیان 
اینکه امور برق جنوب غرب در راســتای متعادل ســازی بار و 
نیرورسانی به مشترکان جدید طرح جامع توسعه فیدرشبکه 
فشار متوسط را در دستور کار قرار داده است، اظهارکرد: این 
شــرکت در جهت کاهش خاموش یها در ســال جاری پروژه 
بزرگ »فیدرگیری « از پســت ۶3 کیلوولت فوق توزیع شهید 
وطن پور با متراژ هزار و 500 متر و شــبکه دو مداری و با هزینه 
ای بیش از 550 میلیون تومان کاهش خاموشــها را به عنوان 
مهمترین هدف در دستور کار قرار دارد. مدیر امور برق جنوب 
غرب شهرستان اصفهان ادامه داد: پروژه فیدرگیری از پست 
فوق توزیع جاده شــیراز در قالب چهــار مدار به متراژ 3 هزار 
و 200 متــر و هزین های بیش از یــک میلیارد و 200میلیون 
تومان در کنار قابلیت مانور شــبکه فشار متوسط وبر ق رسانی 
پایدار به کاهش خاموشیها پرداخته است. مصیب عنوان کرد: 
با توجه به اینکه پســتهای فوق توزیع شفق وپاکدل در سال 
آینده تجهیز و به بهره برداری می رسد طرح جامع فیدرگیری 
از این پســتها در دســتور کار امور جنوب غرب قرارگرفته که 
متــراژ کابل 20 کیلوولت موردنیاز آن حدود 50کیلومتر و متراژ 
شــبکه 20 کیلوولت هوایی موردنیاز نیز حدود ۶ کیلومتر است 
که مبلغ اجرای پروژههای مذکور حدود ۶میلیارد تومان برآورد 
شده اســت. او همراهی شهروندان رابرای کاهش خاموشیها 

ضروری دانســت عنوان کرد: کاهش خاموشیها تنها با پروژه 
های اجرایی از ســمت امور محقق نمیشــود و فرهنگسازی 
میتواند روند مؤثری داشــته باشددر این راستا تالش شده با 
انتشار ۱500 برگه بروشور دراصناف و مجامع مختلف مذهبی و 
فرهنگی در تابستان امسال توانستیم مدیریت مصرف و جدیت 
آن را به مردم یادآوری کنیم. مصیب از بخش خانگی به عنوان 
بیشترین میزان مصرف برق خبر داد بیان داشت: راهکارهای 
دیگری که بــرای کاهش مصرف برق در نظر گرفته شــد را 
میتوان تکمیل 330تفاهمنامه با مشــترکان اداری و تجاری، 
نصب و را ه اندازی پنج پنل خورشــیدی توســط مشترکان با 
مجموع 90 کیلووات توان خریداری شــده است. مدیر امور 
برق جنوب غرب تأکید کرد:تمام مشترکان و متقاضیان تأمین 
روشــنایی معابر و خیابانها را به توزیع برق نســبت میدهند و 
آن را رســالتی نهادینه میبینندو این امور توانست با طرحهای 
جدید روشــنایی نزدیک به ۶ کیلومتر شبکه روشنایی و نصب 
تعداد 390 دســتگاه چراغ جدیدرا با هزینه ای بیش از ۴50 
میلیون تومان در اتوبان میثمی سپاهان شهر و کنارگذر حبیب 
اللهی را اجرا و مورد بهره بــرداری قرار دهد. مصیب به 390 
پروژه کوچک و بزرگ خدمت رســانی باهدف افزایش قابلیت 

اطمینان شبکه،برقرســانی به  متقاضیان انشــعاب جدید، 
کاهش خاموشــی ها، ایجاد تعادل بار، افزایش قابلیت مانور، 

استفاده از فناوری های نوین، روشنایی معابر و
زیباســازی مبلمان شهری اشاره کرد گفت: این امور ۱۴3 
هزار2۴۱ مشــترک را در خود جای داده است که از این تعداد 
۱3۱هزار ۱03 مشــترک تک فاز و ۱۱ هزار 20۴ مشــترک 
سه فازو 93۴ مشــترک »دیماند « هســتند. مدیر امور برق 
جنوب غرب شهرســتان اصفهان از اعتباری بیش از 8 میلیارد 
تومان در سال97 برای اجرای این پروژه ها عنوان کرد افزود: 
۱2 درصد ازمشــترکان شــرکت توزیع برق اصفهان به امور 
برق جنوب غرب شهرســتان اختصــاص دارد. او در ادامه به 
تأسیسات زیر بار این امور اشــاره کرد افزود: 7۱۱ دستگاه 
پست و ترانســفورماتورزمینی و هوایی و 298 کیلومتر شبکه 
فشار متوسط زمینی و هوایی و 8۴۴ کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
زمینی و هوایی بر ق رســانی پایدار و مطمئن را به مشــترکان 
منطقه ارائه می شود.مصیب یکی از ارکان اصلی و اولویت های 
اساسی این اموررا ظرفیت سازی برای مشترکان جدید عنوان 
خاطرنشــان کرد: 2 هزار مشترک جدید در سال جاری بر قدار 
شــد ه اند.او یکی از فعالیتهایی که توسط این امور در اولویت 

قرارداده شــده را نصب لوازم اندازه گیری باقابلیت قرائت از 
راه دوردر مجتمــع های بزرگ عنوان کــرد افزود: دو مجتمع 
مســکونی ۴۴0 واحدی در این منطقه احداث شده که جهت 
بر ق رســانی به این دو مجتمع در دو ســال گذشته ۴ دستگاه 
پســت زمینی800 تجهیز شده و در سال جاری با نصب لوازم 
اندازه گیری در مجتمع میالد نور این مجتمع نیز برق دار شــده 
است. مدیرامور برق جنوب غرب شهرستان اصفهان قرائت 
از راه دوربرای مشــترکان عادی زمان بر دانست بیان داشت: 
73 درصدمشترکان دیماندی منطقه قرائت از راه دور میشود و 
در تالش هستیم تا سال آینده تمام مشترکان دیماندی قرائت 
از راه دورخواهند شد این در حالی است که هزینه های در این 
راستا ازمشــترکان دریافت نمی شود. او در مورد طرح تبدیل 
شــبکه های فشــار ضعیف هوایی به کابل خود نگهدار گفت: 
امور برق جنوب غرب با چشــم انداز 5 ســاله این طرح را در 
دســتور کار قرار دارد. در سال جاری تاکنون 5 کیلومتر شبکه 
در قالب ۱0 پروژه به مبلغ 500 میلیون تومان اجراشــده و ۱2 
کیلومتــر دیگر به ارزش یک میلیــارد و ۱00 میلیون تومان با 
توجه به بودجه اختصاصی تا سال آینده به بهره برداری برسد. 
مصیــب بابیان اینکه یکی از اهداف مهم شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان تأمین برق پایدار مشترکان با کمترین 
خاموشی است خاطرنشان کرد: ازجمله راهکارهای دستیابی 
به این مهم تعمیرات، بهینه سازی و سرویس تجهیزات شبکه 
و پست است که دراین راستا امور برق جنوب غرب شهرستان 
اصفهان اقداماتی انجام داده کــه می توان به تعویض ۱90 
اصله پایه فرســوده و درحریم، سرویس 2۶0 دستگاه پست 
زمینی و هوایی، تعمیرات در 98 کیلومتر شــبکه فشار متوسط 
و ضعیف اشــاره کرد. اواضافه کرد: از سوی دیگر تعویض 2 
هزار و 500 المپ ســوخته و متعلقات آن در شبکه روشنایی 
معابر به نحوی که میانگین تعویض هر المپ ســوخته برابر با 
۱0 ساعت اســت رویکردی است که میتوان روند آن را رو به 
رشد دانست. مدیر امور برق جنوب غرب شهرستان اصفهان 
یادآور شد: در کنار توسعه ونوسازی باید تعمیرات و نگهداری 
از شــبکه را موردتوجه قراردهیم تا بتوانیم شبک های پایدار و 

مطمئن را در اختیار مردم قرار دهیم.
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اجرای 70 کیلومتر شبکه فاضالب با سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه اصفهان

اتصال خط ریلی فوالد سنگان به شبکه سراسری راه آهن کشور

در شهرهای زیباشهر و دیزیچه استان اصفهان 
از ابتدای ســال جاری تا کنون 70 کیلومتر شبکه 
فاضالب با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه به 

روش بیع متقابل اجرا شد.
معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان اظهار کرد: در سال های 
96 و 97 بیش از 118 کیلومتر شبکه فاضالب در 
شهرهای زیباشــهر و دیزیچه با سرمایه گذاری 

شرکت فوالد مبارکه عملیاتی شد.
»حمید حکمتیان« اجرای ســریع و به موقع 
این پروژه را حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: در 
سال 96 و 97 بیش از 76 کیلومتر شبکه فاضالب 
در شــهر دیزیچه با مشــارکت بخش خصوصی 
اجرایی شده و به پیشــرفت 70 درصدی رسیده 
اســت. در همین بازه زمانی نیز در زیباشهر بیش 
از 41 کیلومتر شــبکه فاضالب عملیاتی شد که 

دارای پیشرفت فیزیکی 71 درصدی است.
وی اجرای شــبکه فاضالب در شهر دیزیچه 
و زیباشــهر را در 18ماه اخیر قابل توجه دانست و 
خاطرنشــان کرد: سرعت اجرای شبکه فاضالب 
در شــهرهای دیزیچه و زیباشــهر با مشارکت 
بخــش خصوصی قابل توجه بــوده به طوری که 

طــی 18 مــاه اخیر بیــش از 72 درصد شــبکه 
فاضــالب دیزیچه و بیش از 70 درصد شــبکه 
فاضالب زیباشهر عملیاتی شد. این درحالی است 
کــه اگر زمینه ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
فراهم نمی شــد، تحت پوشش قرارگرفتن مردم 
این شــهرها از خدمات شــبکه فاضالب به این 

زودی ها امکان پذیر نبود.
معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و 
فاضالب گفت: در حــال حاضر جمعیت دیزیچه 
بالــغ بر 20 هزار نفر و زیباشــهر بیش از 10 هزار 
نفر اســت که پیش بینی می شــود در سال آینده 
شبکه فاضالب در این شهرها صد درصد اجرایی 
شود، به دنبال آن نیز انشعاب فاضالب به صورت 
اقساطی در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت.

حکمتیــان انتقال پســاب به شــرکت فوالد 
مبارکــه را در جهــت کاهــش وابســتگی این 
واحــد صنعتی به رودخانه زاینده رود دانســت و 
بیان داشــت: شــرکت فوالد مبارکه با توجه به 
محدودیــت منابع آبی در اســتان، به منظور رفع 
نیاز آبی، اســتفاده از پساب را در چرخه تولید قرار 
داده و بدیــن منظــور طی قراردادی با شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان، اجرای شــبکه 
فاضالب شهرهای دیزیچه و زیباشهر را با هدف 
بهره گیری از پســاب این شــهرها در دستور کار 

قرار داد.
وی همچنین افزود: احداث یک باب ایستگاه 
پمپاژ در زیباشــهر و سه باب ایســتگاه پمپاژ در 
دیزیچه به منظور انتقال پســاب به شرکت فوالد 

مبارکه در دستور کار است.

ذوب آهن اصفهان، اساس توسعه نوین صنعتی ایران

فرمانــده هوانیروز ارتــش گفت: پروژه واحدهای مســکونی 
شــهید کشــوری بیش از 20 ســال از عمر آن گذشته است و اگر 

حرکت انقالبی امروز انجام نمی شــد به تاریخ می پیوست.
 امیر یوســف قربانی پیش از ظهر امروز در آئین تحویل 2000 
واحد از مجمتع مسکونی آبشــار )پروژه شهید کشوری( اصفهان 
اظهــار کرد: مقام معظم رهبری و فرمانــده کل ارتش به اهمیت 
هوانیــروز به خصــوص در عملیات هــای انجام شــده در زلزله 
کرمانشــاه تاکید کردند.فرمانده هوانیروز ارتــش با بیان این که 
نخســتین پرواز در شب بعد از انقالب را شهید کشوری انجام داد، 
عنــوان کرد: جایی نبوده که صدای یگان هوانیروز نبوده باشــد و 
500 هزار ســاعت پرواز در زمان جنگ یک آمار فوق العاده است؛ 
276 شــهید تقدیم به انقالب از این یگان شــده است و 799 نفر 

جانباز تقدیم به اسالم شده است.
قربانــی مطــرح کــرد: در عملیــات بیت المقــدس و برخی 
عملیات هــای دیگر 100 فروند هلیکوپتــر در یک عملیات پرواز 

انجــام دادند؛ هوانیروز یگان تجهیزات محور اســت و در عملیات 
نفر می تواند در ســنگر کمین بگیرد یا نیــروی هوایی می تواند با 
ســرعت هواپیمایش از مهلکه بگریزد ولــی هلی کوپتر این غول 
آهنی در مواجه دشــمن هیچ راه فراری ندارد و خلبان آن باید دل 
شــیر داشــته باشــد از همین رو خلبانی که می خواهد پرواز کند و 

بدرخشــد، نیاز دارد تا با فکر باز پرواز کند.
فرمانده هوانیروز ارتــش تاکید کرد: منهدم کردن بیش از 40 
تانک در یک روز توســط شهید کشوری کار ساده ای نیست و این 

بخشــی از شجاعت و توانمندی نیروهای هوانیروز است.
وی بیــان کرد: مطمئن هســتم که عنایت ویژه خود شــهید 
کشــوری روی این پروژه بوده اســت و 40 ســال از عمر انقالب 

می گذرد و درخت آن تنومندتر شده است.
قربانی تاکید کرد: ســر و ســامان دادن مرکز آموزش شــهید 
وطن پــور که بزرگترین مرکز آموزش خاورمیانه اســت و تکمیل 
پروژه شــهید کشوری دو دغدغه من بوده اســت؛ زمانی که امیر 
موســوی در نخستین پروازش به ســرپل ذهاب هلی کوپترش را 
به مردم داد تا از آن اســتفاده شــود ما هم از همین روحیه درس 
می گیریم.فرمانــده هوانیروز ارتش اذعان کرد: بعد از 33 ســال 
خدمت جز پروژه شــهید کشوری هستیم و آرزو می کردیم که این 
پروژه به ســرانجام برســد و دیگر ناامید شده بودم از این پروژه و 
هرگاه به اصفهان می آمدیم خانواده ها مطالبه داشــتند ولی امروز 
به دست فرماندهان ارتش لبخند بر لبان مردم ساری و جاری شده 
اســت.وی در پایان گفت: این پروژه بیش از 20 ســال از عمر آن 
گذشته اســت و اگر حرکت انقالبی امروز انجام نمی شد، به تاریخ 
می پیوســت و کار بزرگی انجام شده است که بخش های دیگر این 

پروژه هم در ادامه تکمیل می شود.

نوزدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهشی، فن آوری و فن بازار از سوم تا ششم 
دی در محــل دائمی نمایشــگاه بین المللی 
تهــران برگزار شــد.  در این رویــداد بزرگ 
پژوهشــی کشور که توســط معاونت علمی 
و فن آوری ریاســت جمهوری، وزارت علوم 
،تحقیقات و فــن آوری، وزارت صمت و چند 
نهاد دیگر پژوهشی کشور برنامه ریزی شده 
و با حضور بیش از 200 دانشــگاه،  شــهرک 
وپــارک تحقیقاتی ، شــرکت و کارخانجات 
صنعتی و تولیدی و ســایر نهادهای علمی و 
پژوهشی کشــور برگزار شده بود ذوب آهن 
اصفهان نیز درســالن شماره 7 وغرفه شماره 

41حضوری فعال داشت.
با توجه به اهمیت نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهــش، فن آوری وفن بــازار ، ذوب آهن 
اصفهان با فراهم نمودن فهرست توانمندی 
های علمی و پژوهشــی و همچنین نیازها و 
اولویت های  پژوهشی مورد نظر خود در این 
نمایشــگاه حاضر شده و با تبادل نظر با دیگر 
نهادها و پژوهشــگران حاضر رسالت علمی 
و پژوهشــی خــود را دنبال نمــود . در 4 روز 
برگزاری نمایشــگاه کارشناسان و همکاران 
مدیریــت هــای مختلف شــرکت از جمله 
مدیریت پژوهش، فن آوری و بومی ســازی، 
اتوماسیون و ارتباطات، آگلومراسیون، روابط 
عمومی و غیره پاسخگوی بازدیدکنندگان و 

صاحبان علم و فن بودند.
امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیــر دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح در بازدید از غرفه  
ذوب آهن ، اقدامات تحقیقاتی این شــرکت 
را گســترده معرفی نمود و یادآور شد و گفت: 
کارشناسان و پژوهشگران کشور برای رهایی 

از فشار تحریم ها ی ناجوانمردانه دشمن چاره 
ای جز پژوهش و فناوری در عرصه های مورد 
نیاز نداشته و این تنگناها طوالنی نخواهد بود 
. وی اقدامات پژوهشــی ذوب آهن اصفهان 
را قابــل توجــه، قابل انتقال و تبــادل نظر با 
دیگر ســازمان ها معرفی کرد .برات قبادیان 
معــاون آموزش،پژوهش و فن آوری وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت در بازدید از غرفه 
ذوب آهن اصفهان با اشــاره به سابقه فعالیت 
های  صنعتی وتولیدی ذوب آهن در نیم قرن 
اخیر گفت :ذوب آهن اصفهان اساس توسعه 
نوین صنعتی ایران اســت.وی افزود : من با 
روند مســایل ذوب آهن آشنایی داشته و طی 
ســال های 52 تا 57 و در زمان دانشجویی در 
تمام تابستان ها در قسمت های مختلف ذوب 
آهن و از جمله کوره بلندآن به فعالیت پرداخته 
ام . ســال های بعدی نیز از ذوب آهن بازدید 
داشــته و در جریان هستم که این شرکت در 
زمینه های مختلف به موفقیت های شایانی 
دســت یافته و هم اکنون نیز روندرو به رشد 
خود را طی می کنــد. قبادیان مراکز صنعتی 
و مراکز پژوهشــی و دانشگاهی را به تعامل و 
فعالیت های دو جانبه بیشتر دعوت نمود.سید 
علی اکرمی فررئیــس مرکز همکاری های 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیزدر روز 
اول نمایشــگاه از غرفــه ذوب آهن اصفهان 
بازدید نموده و در جریان اقدامات پژوهشــی 
و فهرست  توانمندی ها و نیازهای  تحقیقاتی 

ذوب آهن قرار گرفت.
 وی ضمــن قــدر دانــی از فعالیت های 
تحقیقاتی و تولید محصوالت جدید در ذوب 
آهن اصفهــان، تولید ریل هایUIC60   و 
U33  را از بزرگترین اقدامات و افتخارات این 

شــرکت دانست و از کارکنان و مدیران ذوب 
آهن اصفهان تشکر نمود.

ســعید جعفری معاون مدیر پژوهش ، فن 
آوری و بومی ســازی ذوب آهــن اصفهان 
هــدف اصلی حضــور در این نمایشــگاه را 
ارایه توانمندی های پژوهشــی ذوب آهن و 
همچنین اعالم نیازهای پژوهشــی خود به 
ســایر محققان و مراکز آموزشی و پژوهشی 
و تبــادل نظر با آنها معرفــی کرد و گفت : در 
این نمایشگاه بالغ بر 100 نمونه از نیازمندی 
هــای ذوب آهــن در زمینه هــای مختلف 
مکانیــک، الکترونیک، برق، اتوماســیون، 
نسوز، ابزار دقیق و قطعات به تولید کنندگان 

و پژوهشگران معرفی می شود .
 وی ضمــن تشــکر از وزارت علــوم و 
سایر مســئوالن مرتبط برای برگزاری این 
نمایشــگاه و فراهم نمــودن تعامل صنعت 
، پژوهش،شــرکت هــای دانــش بنیان و 
کارشناسان مربوطه ، موارد اصلی نیازمندی 
های پژوهشی ذوب آهن اصفهان را در موارد 

زیر بیان نمود:
1.فورم هوای دم کوره بلند

2.قالب کریستالیزاتور ریخته گری شمش
3.سری النس دمش اکسیژن به کنورتور

4.سنســورهای ابزار دقیق مورد استفاده 
در خط تولید

F.N.C 5.دریچه های کشویی
6.والو روزنه کوره بلند

 ESP وEGF 7.یاتاقان های ژورنال
8.ریل sinter cooler آگلوماشین 4

9.لوپ کمپراسور آهن اسفنجی
10.صفحات جذب غبار الکتروفیلترهای

  ESP وEGF

نتظامي شهرســتان "شــاهین شهر" از کشف  فرمانده ا
مقــدار 44 کیلوگرم تریاک در بازرســی از یک ســواری 

ال 90 خبر داد. 
سرهنگ "حسین بساطي" در گفت و گو با خبرنگار جام 
جم  پلیس اظهار داشــت : مأمــوران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرســتان شــاهین شــهر حین کنترل محورهاي 

مواصالتي به یک دســتگاه ســواري ال 90مشکوک و آن 
را متوقــف کردند.وی افزود: پــس از هماهنگی قضائی از 
این خودرو بازرســی شــد که 43 کیلو و 600 گرم تریاک 
کــه در 24 بطــری آب معدنی و در بدنه خودرو جاســاز 

شده بود کشف شد.
نتظامی بیان داشــت:در این خصوص یک  این مقــام ا

سوداگر مرگ دســتگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع 
قضائی تحویل داده شــد.

ســرهنگ بســاطی در پایان خاطر نشــان کرد: نیروی 
فیونی  نتظامــی بــا ســوداگران مــرگ و قاچاقچیــان ا ا
برخــورد قاطع و قانونی می کنــد و اجازه جوالن به آنان 

داد. نخواهد 

۵۰۰۰ تن ذخیره مرغ منجمد در اصفهان
مدیر کل پشتیبانی امور دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان بــا بیان اینکه در حوزه  
توزیع مرغ منجمد هیچ مشکلی 
وجود نــدارد، گفت: در اصفهان 
بیش از پنج هزار تن ذخیره مرغ 

منجمد داریم.
علی اکبر نجفــی در گفت و 
گــو با خبرنگار جــام جم  اظهار 
کرد: بــه منظور تنظیــم بازار، 
مرغ منجمد بــدون محدودیت 
در تمام فروشــگاه های زنجیره 
ای از جملــه رفاه، اتــکا و کوثر 
در اســتان توزیع شده است که 
با قیمت مصوب هر کیلو 8500 
تومــان به مصرف کننده عرضه 
می شــود. وی افــزود: عالوه 
بر این، یک هفته اســت که در 
فروشــگاه های رفاه و کوثر مرغ 
گــرم با قیمــت 10 هزار و 950 
تومان به منظور رفاه حال مردم 
در حال توزیع اســت. مدیر کل 
پشــتیبانی امور دامی سازمان 

جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با بیان اینکه اختالف قیمت مرغ 
در فروشگاه ها نسبت به بازار آزاد 
باعث شده جمعیت زیادی برای 
خرید به این فروشگاه ها مراجعه 
کنند، گفت: در این شرایط برای 
ایجاد نظــم بیشــتر در فرایند 
عرضه مرغ به مصــرف کننده 
دســتگاه های نظارتــی باید بر 

عرضه آن نظارت داشته باشند.
نجفــی افزود: بــرای توزیع 
مرغ منجمد هیــچ محدودیتی 
وجــود ندارد و فروشــگاه های 

کوثــر هر میزان مرغ منجمد که 
الزم داشته باشد  می توانند تهیه 
و به قیمت 8500 تومان عرضه 

کنند.
قیمــت مرغ گــرم از 
 ۱3500 تــا   ۱2500

تومان متغیر است 
همچنیــن زهرا فیضی مدیر 
طیور ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان نیز در گفت وگو 
با خبرنــگار  جام جــم ، گفت: 
مهم تریــن دلیل افزایش قیمت 
مــرغ در روزهای اخیر، افزایش 

تقاضا از سمت مردم است.
وی بــا اشــاره بــه افزایش 
قیمت گوشــت قرمز و شیالت، 
خاطر نشان کرد: به همین دلیل 
است که  مردم بیشتر به مصرف 
گوشــت مــرغ روی آورده اند و 
ســرانه مصرف مــرغ به میزان 

زیادی افزایش داشته است.
مدیــر طیور ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه به دلیل مشــکل در 
تامین نهاده ها مرغداران تولید 
را کاهش دادند، گفت: عالوه بر 
کاهش عرضه، افزایش مصرف 

نیز مزید بر علت شده است.
فیضی قیمت روز مرغ  درب 
کشــتارگاه را 12500 تومــان 
اعالم کرد و گفــت: در بازار نیز 
قیمــت مرغ گــرم از 12 هزار و 
500 تا 13هــزار و 500 تومان 
متغیر است که بستگی به درصد 
ســودی دارد که هر فروشنده در 

نظر می گیرد.

2۰ ســال زندان و 12۰ میلیارد تومان جزای 
نقدی برای اخاللگر اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان از اعالم حکم دو اخاللگرنظام اقتصادی خبر داد و 
گفت: در این راستا متهم ردیف اول به 20 سال زندان و پرداخت 120 میلیارد تومان 

جزای نقدی و متهمه ردیف دوم به 10 سال حبس محکوم شدند.
 به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، با اعالم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 

اقتصادی دادگستری استان دو اخاللگر در نظام اقتصادی را محکوم کرد.
احمد خســروی وفا بــا بیان این خبر اظهار داشــت: دادگاه ویژه رســیدگی به 
پرونده هــای جرایم و مفاســد اقتصادی حکم قطعی و نهایــی دو اخاللگر در نظام 

اقتصادی را صادر کرد.
رئیس کل دادگســتری اســتان مطرح کرد: بر این اساس متهم ردیف اول این 
پرونــده به نام حمیدرضا جانقربان فرزند علمدار به اتهام اخالل در نظام اقتصادی از 
طریق قاچاق تجهیزات پزشــکی )پروتز و ایمپلنت های اسکلتی( به 20 سال حبس 
و پرداخــت 120 میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت و متهمه ردیف دوم آزاده 

سجادیه فرزند یحیی به 10 سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: این پرونده از دو جنبه همچنان مفتوح اســت و رسیدگی ادامه خواهد 
داشــت؛ یکی در خصوص معاونان جرم و دیگر شکایت احتمالی خصوصی که دچار 

ایراد صدمه بدنی ناشی از استفاده از این تجهیزات شده اند.
خســروی وفا در ادامه ضمن تقدیر از قضات شــعبه ویژه جرایم اقتصادی که با 
سرعت و دقت کافی طی دو جلسه مفصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کردند، تصریح 
کرد: برخی افراد که با ســوء اســتفاده از فضای کنونی بازار بــا انجام زد و بندهای 
گوناگون به دنبال فرصت طلبی و کســب منافع نامشــروع هستند، بدانند چشمان 
تیزبین دســتگاه قضایی و نیروهای اطالعاتی اعمال مجرمانه آن ها را رصد کرده و 

بی شک اشد مجازات های قانونی در خصوص آن ها اعمال خواهد شد.
رئیس کل دادگســتری اســتان در پایان با اشــاره به اینکه تاکنون چهار پرونده 
اقتصادی در دادگســتری اســتان منتهی به صدور حکم نهایی و قطعی شده است، 
گفــت: دو پرونده دیگر یکی با موضوع فرار مالیاتــی بالغ بر 1000 میلیارد تومان و 
دیگری سوء استفاده از 80 کارت بازرگانی در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی است 
که به محض وصول به دادگاه ویژه اقتصادی متهمان آن مورد محاکمه قرار خواهند 

گرفت و اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.

با حضــور مهنــدس حمیدرضــا عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه خط ریلی شرکت فوالد 
ســنگان با ســرمایه گذاری بالغ بر 300 میلیارد 
ریــــال به شبــــــکۀ سراسری راه آهن کشور 
متصل شد.به گزارش خبرنگار فوالد، مدیرعامل 
فوالد مبارکه ضمــن بازدید از مجموعۀ کارخانه 
های فوالد ســنگان و در جریــان اتصال خطوط 
ریلی فوالد سنگان به شبکۀ سراسری ریل کشور، 
از متصل شــدن فوالد ســنگان به خطوط ریلی 
کشــور به عنوان یکــی از ضروریترین نیازهای 
منطقۀ ســنگان یاد و تصریح کرد: بدون شک این 
امر میتوانــد در افزایش تولید، کاهش هزینه ها و 
به طورکلی در توســعۀ پایدار و رشــد و شکوفایی 
منطقه تأثیر به سزایی داشــته باشد.وی با تأکید 
بر لزوم دوخطه شــدن خطوط ریلی ســنگان و 
ضمــن قدردانی از عملکــرد مدیریت و کارکنان 
این شــرکت، در خصوص طــرح و برنامه های 
فوالد مبارکه در توســعۀ سنگان خاطرنشان کرد: 
با عنایت به دانش فنی نهادینه شده در شرکت و با 
هماندیشی معاونان و مدیران گروه و همچنین با 
اتکا به تعهد پیمانکاران و کارکنان شرکت تالش 
خواهیم کرد تا هرچه زودتر کارخانه 5 میلیون تنی 
کنســانتره فوالد ســنگان به بهره برداری برسد.

در این آئین سید محسن میرمحمدی مدیرعامل 
فوالد ســنگان نیز گفت: با اتصال این کارخانه به 
خطوط ریلی کشور گام بلندی در راستای دستیابی 
به اهداف شرکت برداشته شد.وی افزود:در ادامۀ 
مســیر موفقیت آمیز فوالد سنگان با حمایتهای 
فــوالد مبارکــه و برنامه ریزی دقیــق و مدون، 
بــه گونهای حرکت خواهیم کرد تا انشــاءاهلل به 
مهمترین هــدف پیش رو یعنی راه اندازی هرچه 
زودتر کارخانه 5 میلیون تنی کنســانتره ســازی 
دســت یابیم.میرمحمدی در ادامه از پیشــرفت 
بیــش از 82 درصدی پروژۀ کنســانتره ســازی 
فوالد ســنگان خبر داد و خاطرنشان کرد: بدون 
شــک با حمایتهای مدیریت ارشد فوالد مبارکه 
ســایر بخشهای پروژه نیز در موعد مقرر تکمیل و 
وارد فاز راه اندازی خواهد شــد. مدیرعامل فوالد 
ســنگان مجموع هزینه در بخش گندله سازی را 
بالــغ بر 103 میلیون یورو و 570 میلیارد تومان، و 
میزان سرمایه گذاری در کارخانه کنسانتره سازی 
را 142 میلیون یــورو و حدود 550 میلیارد تومان 
اعالم کرد.شمســی نیا معاون بهره برداری فوالد 
ســنگان نیز گفت: کارخانه 5 میلیون تنی فوالد 
ســنگان از زمان بهره برداری در تاریخ 10 مرداد 
1396 تاکنــون بیش از 3 میلیون و 150 هزار تن 
گندله تولید کرده است.وی با بیان اینکه روند تولید 
در فوالد سنگان از شرایط مطلوبی برخوردار است 
گفــت: رکورد تولید بیــش از 15 هزار و 700 تن 
گندله در 18 آذرماه و تولید 375 هزار تن گندله در 
ماه مذکور حاکــی از تالش فرایندۀ کارکنان این 

شرکت برای دستیابی به اهداف ساالنه است.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: وقوع فتنه 88 و به 
خطر افتادن آرامش داخلی کشور، فرصت را برای فتنه انگیزی دشمن آماده کرد و 
طرف های غربی، مواضع خود را تغییر داده و اســتراتژی تحریم و فشار اقتصادی 

را اجرایی کردند.
 حجت االسالم ســید ناصر موسوی الرگانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
اصفهان درباره اثرات اقتصادی فتنه 88 اظهار کرد: اغتشاشــات پس از انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 88، اثرات زیان بار اقتصادی و معیشتی برای مردم هم 
داشــت و باعث شد تا معیشت مردم دســتخوش برخی تغییرات منفی شود که با 

وجود گذشت این سال ها، اثرات مذکور همچنان وجود دارند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: اثرات اقتصادی 
این اغتشاشــات بر همه بخش ها از جمله تولید، صادرات و اشــتغال کشور کاماًل 
واضح بود و این فتنه زمینه ســاز اصلی تحریم های غربی علیه جمهوری اسالمی 

ایران بود.
وی خاطرنشان کرد: قبل از فتنه 88، اروپا و آمریکا به جمع بندی مناسبی برای 

پذیرفتن حقوق هسته ای ایران و شروع مذاکرات رسیده بودند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی همچنین تصریح کرد: 
مقاومت آن زمان جمهوری اسالمی ایران بر سر مواضع خود و عدم عقب نشینی از 
میزان غنی ســازی اورانیوم و سایر حقوق هسته ای، دولت های غربی را وادار کرده 
بود تا به فکر پذیرفتن رســمی حقوق هسته ای ایران باشند و در آن زمان، آن ها در 

پی اعالم رسمی این موضع بودند.
موسوی الرگانی ادامه داد: با این حال آن ها دنبال فرصتی بودند تا موضع ایران 
را تضعیف کنند و وقوع فتنه 88 و به خطر افتادن آرامش داخلی کشــور، فرصت را 
برای فتنه انگیزی دشــمن آماده کرد و طرف های غربی، مواضع خود را تغییر داده 

و استراتژی تحریم و فشار اقتصادی را اجرایی کردند.
وی بیان داشت: تشدید تحریم ها و افزایش تنگناهای اقتصادی، مشکالتی را 
برای تولید و صادرات کشور ایجاد کرد و مبادالت پولی را تحت تأثیر خود قرار داد.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی همچنین اظهار کرد: 
عواقب اقتصادی تحریم ها از آثار فتنه 88 بود و این مشکالت در اغلب بخش های 

اقتصادی کشور و استان های مختلف از جمله اصفهان قابل لمس بود.
موسوی الرگانی در پایان تأکید کرد: دشمنی ها همچنان ادامه دارد و دشمنان 
در صدد این هســتند که با تکرار این فتنه هــا و به خطر انداختن امنیت مثال زدنی 
کشــور ما، نقشه های شوم خود را عملیاتی کنند و کشور را از جایگاه پر اقتدار فعلی 

در منطقه دور سازند.

تحریم همه جانبه از آثار فتنه 88 بود

کاهش چشمگیر مساحت کشت گندم در اصفهان
مدیــر امور زراعت جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان گفت: در ســال های قبل کــه مناطق 
مرکزی اســتان به ویژه شهرستان اصفهان تامین 
آبی می شــد بین 25 تا 30 هزار هکتار کاشت گندم 
در این شهرســتان انجام می گرفت اما امسال این 

مساحت به هفت هزار هکتار رسیده  است.
محمــود رضا افالکــی در گفت وگو با خبرنگار  
جام جم با بیان اینکه علت اصلی این میزان کاهش 
در مساحت کشــت گندم، خشکسالی و نبود منابع 
آبی کافی اســت، اظهار کرد: دو سال گذشته )سال 
زراعی 95-96( 61 هــزار و 974 هکتار گندم آبی 
در  استان اصفهان کاشته شد و  258 هزار و 197 تن 
محصول داد و گندم دیم نیز بیشتر در مناطق غرب 
اســتان با بارندگی بیش از 300 میلی متر، 20 هزار 
و 650 هکتار گندم دیم کاشــته شد که تولید آن 16 
هزار و 897 تن بود.وی افزود: در آن ســال به دلیل 
وجود کشــت تاخیری و بازگشــایی آب زاینده رود 
در بهمن، سطح زیر کشــت به ویژه در شهرستان 
اصفهان به حد نرمال رســید. در مجموع 82 هزار و 
626 هکتار گندم در اســتان اصفهان کشت و 275 
هزار و 94 تن گندم تولید شــد بنابراین حدود 221 
هزار تن خرید تضمینی از کشــاورزان )خرید گندم 

مازاد بر نیاز( انجام شد.

مدیــر امور زراعت جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان اضافه کرد: در ســال زراعی 96-97 که 
مقارن شــد با خشکسالی بی سابقه 50 سال اخیر و 
عمال هیچ بارندگی رخ نداد، گندم آبی در مســاحت 
34 هزار و 80 هکتار و گندم دیم در 12 هزار و 200 
هکتار از اراضی اســتان کشت شد، هر چند در بهار 
بارندگی اندک و نســبتا خوبی داشتیم و بخشی از 
خســارت ها را جبران کرد اما بخشی از گندم آبی و 
دیم دچار کم آبی مفرط شــد و برخی از کشاورزان 
حتی به جای برداشــت محصوالتشــان، آن را به 

چرای دام اختصاص دادند.
افالکی ادامه داد: خرید تضمینی در این سال به 
101 هزار تن رسید و کل تولید آبی و دیم 152 هزار 
تن بود یعنی در قیاس با ســال زراعی قبل کاهشی 

45 درصدی را تجربه کرد.
وی اعالم کرد: در ســال زراعی جاری تا پایان 
آذر 34 هزار و 735 هکتار زیر کشت داریم و دیم 26 
هزار و 15 هکتار هم دیم داریم در مجموع ســطح 
زیر کشــت 60 هزار و 750 هکتار بوده که نسبت به 
سال گذشــته افزایش پیدا کرده است اما اگر روند 
بارندگی به همین شــکل ادامه پیدا کند بســیاری 
از اراضی دچار خشکســالی شده و ممکن است در 

مقیاس زیادی خسارت داشته باشیم.

حرکت انقالبی بعد از 20 سال به داد پروژه شهید کشوری رسید
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران                                                 

سرپرست استان اصفهان: هاجر مقضی              

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 

دفتر سرپرستی استان اصفهان:
031 -36637500 

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم   

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم   

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i rضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان 
حافظ

حکم سرپرست هیئت فوتبال اصفهان صادر شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان 
گفــت: با توجه بــه ابالغ قانون منع بــه کار گیری 
بازنشســتگان، بــرای هیئت فوتبال شهرســتان 
اصفهان سرپرست تعیین شــده تا در زمان مناسب 

رئیس این هیئت معرفی شود.
مجید رحیم زاده در گفت وگو با خبرنگار  جام جم  
اظهار کرد: رؤســای برخی از هیئت های ورزشــی 
شهرستان اصفهان مشمول قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان می شدند که در مراســمی از آن ها 

تجلیل و از زحماتشان قدردانی شد. 
وی افــزود: بــرای هیئــت هایی که روســای 
بازنشســته داشته اند سرپرســت مشخص شده و با 
بررســی هایی که انجام خواهیم داد روسای جدید 

این هیئت ها را معرفی می کنیم. 
 رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان با اشاره 
به شــرایط هیئت فوتبال شهرستان اصفهان تاکید 
کرد: رضا دهقان سال ها به عنوان رئیس این هیئت 
و پیــش از آن هم به عنوان داور و یک ورزشــکار به 
ورزش اصفهان خدمت کرده که زحمات وی بر هیچ 

کس پوشیده نیست. 
با توجه به بازنشســته بودن دهقان برای هیئت 
فوتبال شهرستان سرپرست انتخاب کردیم و ابالغ 
سرپرستی این هیئت به نام جعفر جعفری صادر شد. 
رحیم زاده ادامه داد: جعفری نزدیک به 10 ســال 

است که در هیئت فوتبال شهرستان اصفهان فعالیت 
می کند و تمام شهرستان ها با او تعامل خوبی دارند. از 
سوی دیگر نباید از تجربیات دهقان هم غافل شویم 
و به طور حتم از پتانســیل ایشــان باز هم اســتفاده 

خواهیم کرد. 
وی خاطر نشــان کرد: فکر نمــی کنم فعالیت 
دهقان در هیئت فوتبال استان اصفهان منع قانونی 
داشــته باشــد و روسای هیئت ها مشــمول قانون 

بازنشستگی می شوند. 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان تصریح 
کــرد: برای انتصــاب رییس جدیــد هیئت فوتبال 
شهرســتان اصفهان ســه ماه زمان داریم، فردی را 
باید برای این ســمت معرفی کنیم که بتواند فعالیت 
های هیئت را بــه راحتی هماهنگ کند و همچنین 
در شهرســتان های مختلف برنامه های مورد نظر را 
پیاده کند. ضمن اینکه باید پس از بررســی و تعامل 
با هیئت فوتبال اســتان اصفهان فــرد مورد نظر را 

معرفی کنیم. 
رحیم زاده اضافه کرد: روســای بازنشسته هیئت 
ها سال ها در ورزش اصفهان زحمت کشیده اند و از 
هیئت ها جدا نخواهند شــد، باید از تجربیات ارزنده 
آن ها اســتفاده کرد چرا که سال ها حضور در ورزش 
آن ها را تبدیل به انســان هایی کرده که با پوست و 

گوشت خود ورزش را لمس کرده اند. 

ساختن تیم ملی قوی نیازمند سرمایه گذاری است
ملی پوش اصفهانــی والیبال بانوان 
گفــت: عملکرد حرفه ای باشــگاه های 
ترکیه، توجه این کشور به بازیکن سازی 
و نهایتًا تشــکیل یک تیــم ملی قوی، 
پیشــرفت در والیبال و سایر رشته های 
ورزشــی را میســر کرده تــا جایی که 
توانســته اند بیــن خودشــان و دیگر 
کشورهای همســایه مثل ایران فاصله 

ایجاد کنند.
به گزارش خبرنگار جام جم ، ســال 

2016 میالدی بود که به عنوان لژیونر راهی 
بلغارســتان شد و با حضور در سوپرلیگ این 
کشور بر یافته هایش افزود؛ آشنایی متفاوت 
او با دنیای والیبال، راهی نو و مســیری تازه 
را پیش رویش گشــود تا پیشــرفت را طور 
دیگری ببیند؛ یک ســال بعد )سال 2017 
میالدی( کــه به مالدیو رفــت این عالقه 
بیشتر و بیشتر شــد تا اینکه حضور در یکی 
از تیم های ترکیه امســال، بــاز هم برایش 
تجربه ای نــو را رقم زد. مائــده برهانی در 
گفت وگو با خبرنــگار  جام جم در خصوص 
رفتنش به ترکیه و بازی در لیگ دســته یک 
این کشور اظهار کرد: برای نخستین بار این 
اتفاق خوب را من و زینب گیوه تجربه کردیم 
و در واقــع پایه گذارش ما بودیم؛ نتیجه اش 
هــم این بوده که االن ســه بازیکن ایرانی 
در تیم های مختلف ترکیه مشــغول فعالیت 
هستند و این شانس برای بقیه بازیکنان هم 
وجود دارد که در آینده بتوانند در این جایگاه 

قرار بگیرند. 
وی افــزود: من و زینــب گیوه با تالش 
خودمــان این راه را بــاز کردیم بدون اینکه 
حمایت شــویم؛ هر کاری کــه الزم بوده 
خودمان انجام دادیم و برایش تالش کردیم. 
ملی پوش اصفهانی تیم ملی والیبال بانوان 
رده بزرگســاالن تصریــح کرد: شــهریور 
امســال قراردادم را با تیــم کچورن ترکیه 

بســتم و مهر بازی ام را در لیگ دســته یک 
این کشــور شروع کردم؛ االن هم نیم فصل 
اول تمــام شــده و از 7 ژانویه نیم فصل دوم 
آغاز می شــود. وی ادامه داد: لیگ ایران با 
لیگ ترکیه اصاًل قابل قیاس نیســت چه به 
لحاظ برنامه ریزی و ســخت افزاری و چه از 
نظــر نرم افزاری؛ واقعًا از هیچ نظر نمی توان 
مقایســه کرد؛ 12 تیم ســطح باال در سوپر 
لیــگ و دو گروه 14 تیمــی در مجموع 28 
تیم در لیگ دســته یک ترکیه حضور دارند؛ 
همچنین در لیگ دســته دو این کشور که 

لیگ دسته پایین تر محسوب می شود.
هشت گروه 10 تیمی در مجموع 80 تیم 
بازی می کنند که این خودش نشــان دهنده 
تفاوت زیاد بین لیگ هــای والیبال ایران و 
ترکیه اســت. برهانی به لیگ  بلغارستان و 
تفاوتش با لیگ ترکیه اشــاره و خاطرنشان 
کرد: من در ســوپرلیگ بلغارســتان بازی 
کردم؛ تقریبًا می توان گفت از نظر ســطح با 
لیگ ترکیه هم تراز اســت و تفاوت زیادی 
بــا هم ندارند ولی باز هم به نظر من ســطح 
لیگ های ترکیه باالتر از لیگ بلغارســتان 
اســت؛ به عنوان مثال لیگ دســته یک که 
ما بازی می کنیم ســطح باالتری نسبت به 
ســوپرلیگ بلغارســتان دارد ضمن اینکه 
باشــگاه ها برنامــه دارند و تیم هــا از نظر 
مالی خیلی حمایت می شــوند؛ هر تیمی به 
طور میانگیــن دو بازیکن خارجی می تواند 

بگیرد که همین موضوع باعث می شود 
ناخودآگاه ســطح بازیکنان و لیگ باال 

برود. 
وی با اشــاره به عملکــرد تیم های 
خارجی در رقابت های برون مرزی گفت: 
ترکیــه در رده پایــه و لیگ های والیبال 
ســرمایه گذاری خوبی کــرده البته نه 
فقط در والیبال بلکه در همه رشــته های 
ورزشــی به این امر مهــم پرداخته اند و 
پیشــرفت خوبی که داشــته اند توانسته 
بین خودشان و کشــورهای همسایه مثل 

ایران فاصله ایجاد کند. 
ایــن بازیکن ملی پــوش با اشــاره به 
دالیل موفقیــت کشــورهای خارجی در 
تورنمنت هــای بین المللــی و برون مرزی، 
افزود: توجه به رده های پایه و بازیکن سازی، 
عملکرد حرفه ای باشگاه ها، نظارت ویژه بر 
قوانینی که فدراسیون والیبال این کشورها 
جدی می گیرد و نسبت به آن قاطعانه رفتار 
می کند و نهایتًا لیــگ برتر آن ها که باعث 
شــده یک تیم ملی قوی داشته باشند دست 
به دســت هــم می دهند تا یــک تیم ملی 
خوب تشکیل شــود. وی خاطرنشان کرد: 
لیــگ ترکیه که مــا در آن بازی می کنیم از 
لیگ های معتبر دنیا است؛ بهترین بازیکنان 
المپیکی دنیا در این لیگ بازی می کنند که 
همین موضوع باعث شــده هم باشــگاه ها 
قوی تر شوند و هم نگاه ها سمت این کشور 
باشد؛ ترکیه در مسیر پیشرفت است و بیشتر 

از گذشته بهتر می شود.
 برهانی اضافه کرد: در لیگ دســته یک 
والیبال ترکیه که ما بازی می کنیم بازیکنانی 
حضور دارند که سابقه حضور در جام جهانی 
را دارند و این نشان دهنده ارزش باال و سطح 
خوب ســوپرلیگ و دیگر لیگ های ترکیه 
اســت که بــه این موضوع اهمیــت داده و 

بازیکنان سطح باال را در اختیار می گیرند. 

لوژ سواری به جای تیوب سواری
عضو هیئت مدیره مجموعه تفریحی پیست اسکی فریدون  شهر گفت: پیشنهاد 
ما برای جایگزینی تیوب ســواری، ســورتمه یا لوژ است که به دلیل داشتن فرمان و 

ترمز، قابل کنترل و قیمت کرایه آن نیز از تیوب مناسب تر است.
به گزارش خبرنگار  جام جم  هر ســاله در فصل ســرما و زمستان تیوب سواری 
در پیســت های اسکی به معضلی تبدیل می شود و هیجان برف بازی کسانی را که 
آموزش اسکی ندیده اند به سمت تیوب های مرگ بار می کشد. تیوب هایی که گاهی 

برای چند لحظه هیجان، آسیب های جبران ناپذیری به بار می آورند. 
حســین میرمعنایی در گفت وگو با خبرنگار  جام جم با اشاره به آسیب های تیوب 
ســواری اظهار کرد: در این چند ســالی که پیست فریدون شــهر افتتاح شده تمام 
آســیب ها به واسطه تیوب سواری به افراد وارد شده است. تیوب ترمز و فرمان ندارد 
و به همین دلیل کسی که روی آن نشسته صرفا یک سرنشین است و هیچ کنترلی 
برآن ندارد. ضمن اینکه تیوب سواری هم برای تماشاچیان و هم برای سوارشدگان 

خطرساز و خطرآفرین است. 
عضو هیئت مدیره مجموعه تفریحی پیســت اسکی فریدون شهر ادامه داد: بر 
اساس آمار اعالمی از اورژانس 99 درصد آسیب های وارد شده در محدوده پیست به 
دلیل تیوب ســواری اســت. در تمام محدوده پیست و مسیر منتهی به پیست و حتی 
در شهر بر ممنوعیت تیوب سواری تاکید شده است ولی افراد باز هم یا با تیوب های 

خود و یا با کرایه تیوب در مسیر به این فعالیت خطرناک می پردازند. 
وی لوژ ســواری را به عنوان جایگزینی برای تیوب معرفی کرد و گفت: ما برای 
جایگزینی تیوب ســواری، سورتمه سواری و یا لوژ سواری را پیشنهاد می دهیم که 
فرمان و ترمز دارند، قابل کنترل هستند و قیمت کرایه آن نیز از تیوب مناسب تر است. 
همچنین به کســانی که تیوب کرایه می دهند هم تاکید کرده ایم که به هیچ عنوان 

تیوب کرایه ندهند و تمام مسئولیت آن نیز با صاحب تیوب است. 

فهرست مواد ممنوعه 2۰1۹ اعالم شد
فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ همزمان با آغاز سال 2019 
میالدی ترجمه تازه ترین فهرست ممنوعه اعالمی از طرف آژانس جهانی مبارزه با 
دوپینگ را منتشــر کردند.غالمرضا نوروزی، رییس فدراســیون پزشکی ورزشی و 
دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اظهار کرد: با توجه به اینکه آژانس جهانی مبارزه 
با دوپینگ )وادا( از ابتدای هر ســال میالدی لیســت مواد ممنوعه بازنگری شده را 
منتشــر می کند و با به روزرسانی این لیســت تغییراتی در آن رخ می دهد، ضروری 
است که ورزشکاران سراسر دنیا به این لیست توجه جدی داشته باشند.وی افزود: در 
این راســتا در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران و فدراسیون پزشکی ورزشی نیز هر 
سال ترجمه این لیست را همراه با برخی بسته های آموزشی از ابتدای سال میالدی 
منتشر می کنیم و امسال عالوه بر لیست کامل ممنوعه 2019، کارت جیبی راهنمای 
ورزشــکار که حاوی برخی داروهای ممنوعه و مجاز اســت، همراه با پوستر 10 گانه 
دوپینگ از دیروزسه شنبه 11 دی ماه 97- از طریق سایت فدراسیون پزشکی ورزشی 

به نشانیwww.ifsm.ir در دسترس عموم قرار می گیرد. 

بهره برداری از 570 پروژه با اعتباری بالغ بر 21/5 میلیارد تومان
مدیر امور برق نواحی شرکت توزیع برق اصفهان گفت: یکی از مهم ترین 
سیاســت های شرکت توزیع برق کم کردن خاموشی های مشترکان است 
که در 9 ماهه سال 97 به میزان 253 دقیقه برای هر مشترک رسیده است.

حمیدرضا ســلطانی ظهر در نشســت خبری با اصحاب رســانه اظهار 
کرد: محدوده تحت پوشــش مدیریت برق نواحی شامل شرق شهرستان 
اصفهان و شــامل بخشــداری مرکزی)کرارج(، بخشداری جرقویه علیا و 
ســفلی، بن رود، جلگه، کوهپایه و رامشه است، در مجموع 14 هزار و 900 
کیلومترمربع مشــتمل بر 4 مرکز بخش، 13 شــهر، 18 دهســتان و 358 

روستا را شامل می شود.
کاهش پیک بار سال 98 با 570 پروژه 

مدیــر امور برق نواحی شــرکت توزیع برق اصفهان با اشــاره به انجام 
570 پروژه کوچک و بزرگ برق رســانی با اعتبــاری بالغ بر 21.5 میلیارد 
تومان در امور برق نواحی اصفهان افزود: این پروژه ها با هدف بازســازی 
شــبکه های روســتایی، توسعه روشــنایی معابر، اســتفاده از المپ های 
LED با تجهیزات پربازده کم مصرف، ایجاد شــبکه های اصلی چاه های 
کشاورزی، ظرفیت سازی برای انشعابات جدید شهرها و روستاهای شرق 
اصفهان، توســعه فرایند هوشمندسازی شــبکه با استفاده از فناوری های 
نوین، افزایــش قابلیت اطمینان به همراه پایداری شــبکه، فیدرگیری از 
پســت های فوق توزیع عمار، جرقویه، سپاهان و فرودگاه نظامی و کاهش 

پیک بار سال 98 این پروژه ها انجام شده است.
وی با اشــاره به این که مشترکان برق این امور شامل عادی و دیماندی 
می شــوند، گفت: این امور برق 128 هزار و 437 مشــترک را در محدوده 
مرکزی امور و 7 بخش و شعبه زیرمجموعه شامل بخش های جرقویه علیا 
و ســفلی، بن رود، جلگه، کوهپایه، براآن های شــمالی و جنوبی و دهستان 
رامشــه جای داده است؛ از این تعداد مشــترک 124 هزار و 412 مشترک 
عادی و 4 هزار و 230 مشــترک دیماندی هســتند و نزدیک 38 درصد از 
مشترکان دیماند کل شــرکت برق توزیع شهرستان اصفهان به محدوده 

این امور اختصاص یافته است.
سهم 5۱ درصدی مشترکان صنعتی از برق مصرفی

ســلطانی با بیان این که خدمات ارائه شــده این امور 13 شــهر، 380 
روســتای شهرســتان اصفهان و 17 منطقه صنعتی بزرگ و کوچک را در 
برمی گیرد، مطرح کرد: بیش از 20 کیلومتر شــبکه فشارمتوســط زمینی 
و هوایی و نزدیک به 59 کیلومتر شــبکه فشــارضعیف زمینی و هوایی با 
ظرفیــت 12.5 مگاوات آمپر در محدوده این امور به بهره برداری رســیده 

است.
مدیر امور برق نواحی شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به قرار داشتن 
4 هزار و 230 مشــترک دیماندی در زیرمجموعه این امور بیان کرد: سهم 
تعداد مشــترکان به تفکیک نوع تعرفه شــامل خانگی 72 درصد، عمومی 
2.6 درصــد، کشــاورزی 7.5 درصد، صنعتــی 2.7 درصد و تجاری 15.2 
درصد است، ســهم انرژی مصرفی به تفکیک نوع تعرفه نیز برای صنعتی 
51 درصد، کشــاورزی 33 درصد، عمومی 2 درصــد، خانگی 9.5 درصد، 

روشــنایی معابر 1.5 درصد و تجاری نیز 3 درصد است.

وی خاطرنشــان کرد: سهم 51 درصدی برق در تعرفه صنعتی به دلیل 
قرار داشــتن شهرکهای صنعتی زیادی در این محدوده به ویژه دو شهرک 

صنعتی جی و سگزی است.
رشد 57 درصدی مشترکان عادی و دیماندی

ســلطانی با اشاره به رشد 57 درصدی آمار جذب مشترکان جدید عادی 
و دیماندی مدیریت برق نواحی در 9 ماهه ســال 97 نسبت به سال گذشته 
گفت: در ســال 97 روستایی و شــهری هزار و 921 مشترک خانگی، 58 
مشترک عمومی، 182 مشترک کشــاورزی، 37 مورد مشترک صنعتی و 

2 هزار و 268 مشــترک در بخش تجاری به این امور اضافه شده است.
مدیر امور برق نواحی شــرکت توزیع برق اصفهان در رابطه با تأسیسات 
زیــر بار مدیریت برق نواحی تا پایان آذر ماه 97 نیز عنوان کرد: 15 پســت 
فوق توزیع 15 برق 63 کیلوولت را به 20 کیلوولت تبدیل می کنند، 87 فیدر 
فشــار متوسط 20 کیلوولت، 4 فیدر 20 کیلوولت اشتراکی با شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان، 3 هزار و 424 کیلومتر طول شــبکه فشار متوسط، 3 
هزار و 165 کیلومتر طول شــبکه فشار ضعیف، 6 هزار و 624 پست هوایی 
و زمینــی و 796 هزار و 230 کیلوولت آمپر مجموع پســت های هوایی و 

زمینی تأسیسات زیر بار این امور است.
سهم ۶.۴7 درصدی تلفات مدیریت شبکه برق

وی ادامــه داد: میزان انرژی تحویلی از پســت ها یــک میلیون و 800 
هزار مگاوات ســاعت از حدود 5 میلیون و 800 هزار مگاوات ســاعت کل 
شــرکت توزیع برق اصفهان یعنی 33  درصد است، پیک بار همزمان 284 
مگاوات اســت که پیک باری است که در یک روز تابستان اتفاق می افتد و 
گفته می شــود مشترکان برق زیادی مصرف کرده اند، در تابستان 97 هزار 
و 89 پیک بار شهرســتان اصفهان بود؛ وضعیت تلفات مدیریت شبکه برق 

6.47 درصد است.

مدیر امور برق نواحی شــرکت توزیع بــرق اصفهان تصریح کرد: یکی 
از مهم ترین سیاســت های شــرکت توزیع برق کم کردن خاموشی های 
مشــترکان اســت که در 9 ماهه ســال 97 به میزان 253 دقیقه برای هر 
مشــترک رسیده است، در سال 93 این عدد هزار و 200 دقیقه خاموشی با 
برنامه و بی برنامه برای هر مشــترک، سال 95 به میزان 975 دقیقه، سال 
95 به میزان 603 دقیقه و در ســال 96 نیــز این عدد 383 دقیقه برای هر 
مشــترک بوده است؛ در ســال 1404 تعریف شده که این تعرفه به کمتر از 

30 دقیقه خاموشی برای هر مشترک برسد.
کاهش خاموشی ها مهمترین سیاست شرکت توزیع برق

وی با بیان این که حدود 53 درصد از تأسیسات شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در امور برق نواحی اســت، عنوان کرد: موقعیت جغرافیایی و طول 
شــبکه ها بر خاموشی مؤثر است، برای تجهیز و تعمیر تأسیسات از خطوط 
گرم اســتفاده می شود به همین دلیل خاموشــی بابرنامه کمتری داریم و 
به شــدت کاهش یافته است، البته خاموشــی های بی برنامه را نیز کاهش 
داده ایم، اصلی ترین وظیفه ما کاهش خاموشــی های مشترکان است و هر 

ساله طبق استراتژی عمل شده است.
سلطانی در ادامه بیان کرد: کل انرژی توزیع نشده امور برق نواحی از 3 
هزار و 596 مگاوات ســاعت در سال 93 به 498 مگاوات ساعت در 9 ماهه 
97 رســیده است؛ این عدد در ســال های 94، 95 و 96 به ترتیب 2 هزار و 

926، هزار و 988 و هزار و 219 مگاوات ســاعت بوده است.
فعالیت ۱7 شهرک صنعتی در محدود امور برق نواحی

مدیر امور برق نواحی شــرکت توزیع برق اصفهان در رابطه با شهرک ها 
و نواحی صنعتی فعال در این امور برق گفت: 17 شــهرک صنعتی و ناحیه 
و قطب صنعتی داریم که 13 مورد شــهرک صنعتی ثبت شــده هســتند، 
همچنیــن این امور دو مجموعه بزرگ شــهرک صنعتی جی و شــهرک 

صنعتی ســگزی را در خود جای داده اســت و حدود 50 درصد مصرف ما 
صنعتی اســت، به عنوان مثال دیماند مصرفی شــهرک صنعتی ســگزی 

72 مگاوات و دیماند مصرفی شــهرک صنعتی سگزی 62 مگاوات است.
وی خاطرنشــان کرد: مشترکان صنعتی موجود در محدوده این امور از 
لحاظ تعدادی 3 درصد کل مشترکان را شامل می شود اما حدود 51 درصد 
انرژی مصرفی امور را به خود اختصاص داده اســت، از همین رو پرداختن 
به نحوه مصرف و مدیریت بار مشــترکان صنعتی مذکور خصوصًا در زمان 

پیک بار شــبکه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
افزایش پیک بار سالیانه

ســلطانی با اشــاره به این که پیک بار ســالیانه در حال افزایش است، 
اظهار کرد: پیک بار از 220 مگاوات در ســال 93 به 284 مگاوات در ســال 
97 رســیده است، این عدد در سال های 94، 95 و 96 به ترتیب 250، 269 
و 282 بوده اســت؛ در کل با توجه به افزایــش مصرف کنندگان خانگی و 
افزایش وســایل برقی منزل 3 تا 4 درصد مصارف خانگی در سال در حال 
افزایش اســت.مدیر امور برق نواحی شرکت توزیع برق اصفهان در رابطه 
بــا نیروگاه های تولید پراکنده گفت: در بحــث نیروگاه های تولید پراکنده 
جزو اولین امور هســتیم، مدیریت برق نواحی در راستای کاهش پیک بار 
و پایداری بیشــتر شبکه به جذب ســرمایه گذار در بخش احداث مولدهای 

تولید پراکنده شــامل نیروگاه های گازی و خورشیدی پرداخته است.
وی در ادامه عنوان کرد: وظیفه ذاتی امور برق نواحی و شــرکت توزیع 
برق اســتمرار برق رسانی به مشــترکان در هر شرایطی است، همچنین در 
کوتاهترین زمان باید مشکالت شبکه را رفع و شبکه را برق دار نگه داریم، 
3 حوزه در بخش فعالیت های بهره برداری قابل تعریف اســت که شــامل 

حوادث و اتفاقات، تعمیرات و روشنایی می شود.
هوشمندسازی شبکه های توزیع برق برای رسیدن به 30 

دقیقه خاموشی
ســلطانی در ادامــه تأکید کرد: یکی از مهمتریــن اقدامات ما تعمیرات 
پیشــگیرانه برای جلوگیری از قطعی برق است، چراکه در بحث روشنایی 
مــردم مطالبه زیادی دارنــد؛ در امور برق نواحــی از فناوری های جدید 
دنیا بی بهره نیســتیم و خیلی از ســامانه ها، هوشمندسازی و رؤیت پذیری 
اتفاق افتاده اســت و در شــرکت های توزیع سرآمد اســت؛ باید به سمت 
هوشمندســازی رفت، توســعه فعالیت هــای خط گرم نیــز در تعمیرات 
تجهیزات اهمیت دارد.مدیر امور برق نواحی شــرکت توزیع برق اصفهان 
ادامه داد: کنترل شــبکه از راه دور یکی از مســائل مهم است که در همین 
راستا 143 کلید هوشــمند بر روی شبکه های 20 کیلوولت نصب شده که 
به شــدت خاموشــی ها را پایین آورده اســت، البته نصب 161 مورد کلید 
هوشــمند مدنظر است، در آینده اگر بخواهیم به 30 دقیقه خاموشی برسیم 
روی هوشمندســازی شبکه ها و مشــترکان باید کار کنیم.وی در پایان با 
بیان این که از غافله هوشمندســازی شــبکه ها عقب نیستیم، گفت: اقدام 
بی نظیر شــرکت توزیع اصفهان اتوماسیون شبکه یا هوشمندسازی شبکه 
بوده اســت که همــه کنترهای دیماندی که 4 هزار و 200 مورد هســتند 

هوشمند شده اند.


