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باید مانند دوران دفاع 
مقدس جهادگونه عمل کنیم

مشهد، مقصد دخترانه ترین 
اردوی تابستانه

در جلســه شــورای معاونین ذوب آهن 
اصفهان که با حضور مهندس منصور یزدی 
زاده مدیرعامل و جمعی از مسئولین شرکت 
برگزار شد ، مهندس میر مسعود میر حسینی 
به عنوان مشــاور عالی مدیرعامل شرکت ، 

مهندس مهرداد توالئیان ...

مدیر فرهنگســرای پایداری اصفهان 
از برگــزاری اردوی مشــهد مقدس ویژه 
دختــران نخبــه 15 تا 22 ســاله با عنوان 
"سرمشــق آزادگی" خبر داد.سعید صرامی 
در مورد برگزاری برنامــه »دخترانه ترین 

اردوی تابستان« ...
صفحه 2 صفحه 2
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آيینه های خورشیدی يکی از راه حل های نوين و مطمئن برق رساني

گره ترافیکی شمال شرق اصفهان 
باز می شود

رشد 41 درصدی صادرات استان، طی بهار امسال
صفحه 2

صفحه 3

مدیر کل گمرک اصفهان گفت:در سه ماهه سال جاری نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل صادرات استان اصفهان ۴1 درصد رشد 

داشته است.
 اســداله احمدی ونهری با بیان اینکه در بهار سال ۹۷ از استان 
اصفهــان، ۶12 قلم کاال به وزن یــک میلیون و 2۳2 هزار تن و به 

ارزش 51۴ میلیون و ۹۴۴ هزار دالر، کاال به مقصد ۸2 کشور جهان 
صادر شده است، اظهار کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبــل، از لحاظ وزن 2۰ درصــد و از حیث ارزش ۴1 درصد افزایش 

داشته است.  
وی عمده ترین کاالهای صادراتی ...

افزایش صد درصدی دانشجویان 
خارجی دانشگاه اصفهان

احتمال ۱۰۰ دالری شدن 
قیمت نفت

صفحه 4  صفحه 3

صفحه 4

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و عادی سالیانه نوبت دوم 

مجمع عمومی فوق العاده نوبت ســوم و عادی ســالیانه نوبت دوم  
شــرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان تاکسیرانی و معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در ساعت 14  و ساعت 15 روزیک 
شــنبه مورخ 97/04/31 در محل ســازمان تاکســیرانی اصفهان به 
آدرس : اصفهان ، پل تمدن ، بلوار شــهید خزایی ، کوچه گلها  برگزار 
می شــود . از کلیه اعضا دعوت می شــود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند . 

تاریخ انتشار : ۹۷/۰۴/1۹

دســتور جلســه عمومی فوق العاده  : طرح و تصویب اساسنامه 
جدید تعاونی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی 

هیئت مديره شرکت تعاونی 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه : افزایش سرمایه شرکت 
تعاونی 

اطالعیه 
عضو محترم اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان احتراما از 
جنابعالی صمیمانه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی که روز 
چهارشنبه 1397/05/03 از ساعت 11 در محل اتحادیه ) خیابان حکیم 
مرکز تجاری  اصفهان ، پالک 314 ( برگزار می گردد  حضور بهم رسانید . 

دستور جلسه : 
انتخاب هیئت مدیره   -1

انتخاب بازرس   -2
ضمنا چنانچه کاندیدای عضویت در هیئت مدیره یا بازرس می باشــید 
تقاضای کتبی خود را تا ســه روز قبل از انتخابات به دفتر اتحادیه تحویل 

فرمایید . 
ريیس اتحاديه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان

آيین بهره برداری رسمی فاز سوم خط يک قطار 
شهری اصفهان  با حضور دکتر جهانگیری



اجرای نمایش کمدی »گیج و ویج« در باغ نور

2
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

باید مانند دوران دفاع مقدس ، جهاد گونه عمل کنیم

اصفهانی ها 9 درصد در مصرف آب صرفه جویی کرده اند
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گره ترافیکی شمال شرق اصفهان باز می شود

ايده شو با محوريت »صرفه جويی مصرف آب در حوزه فضای سبز و خدمات شهري« 

شــهردار اصفهــان گفت: در آینــده ای نزدیک کلنگ احداث پروژه پل شــهید 
اردســتانی واقــع در اتوبان فرودگاه به زمین می خورد تا بــا احداث آن گره ترافیکی 

شمال شرق شهر اصفهان باز شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزی دراین 
باره اظهارکرد: با احداث تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی واقع در اتوبان فرودگاه، 
خیابان ۳۶متری به خیابان فرزانگان متصل و گره ترافیکی بزرگ شــمال شرق شهر 

اصفهان رفع می شود.
افتتاح رسمي فاز سوم خط اول قطار شهری

وی افزود: به زودی فاز ســوم خط اول قطار شــهری که در اسفندماه سال گذشته 
با تالش شــبانه روزی نیروهای قطار شهری به پایان رسید و به صورت موقت مورد 
بهره برداری قرار گرفت، با حضور یکی از مقامات ارشــد کشــوری به صورت رسمی 
افتتاح می شود.شــهردار اصفهان ادامه داد: عملیات عمرانی خط دوم قطار شــهری 
اصفهان حدفاصل زینبیه تا خمینی شــهر آغاز شــده و تاکنون روند انجام فعالیت ها 

خوب بوده است.
»پیاده راه ســازی چهارباغ عباســی« قبل از برگزاری جشنواره 

بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان
نوروزی با اشاره به پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اظهارکرد: یکی از پروژه های 
مهم شهر که می تواند تاثیر زیادی در بخش گردشگری و سپری کردن اوقات فراغت 

شهروندان داشته باشد، »پیاده راه سازی چهارباغ عباسی« است.
وی ابراز امیدواری کرد: تا قبل از برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم کودکان و 
نوجوانان که شهریورماه در اصفهان برگزار می شود، بخش زیادی از پیاده راه سازی 

چهارباغ انجام و فضای خوبی در اختیار مردم قرار گیرد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در راستای توسعه زیرساخت های فرهنگی شهر نیز 
اقدامات خوبی در حال انجام است تا زمینه نشاط اجتماعی هر چه بیشتر مردم فراهم 
شــود، تصریح کرد: در نظر داریم ســاخت پردیس سینمایی ساحل در میدان انقالب 
که از آذر ماه سال گذشته آغاز شده را تا پایان مردادماه سال جاری به اتمام برسانیم.
برگزاري شانزدهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان غیر ایرانی

نوروزی افزود: هفته گذشته شــانزدهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان غیر 
ایرانــی و یازدهمین جشــنواره فرهنگ ملل به همت دانشــگاه اصفهان و با حضور 
مقامات وزارت علوم و دانشــجویان خارجی که در ایران تحصیل می کنند، در میدان 

امام خمینی)ره( اصفهان برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این آیین نمایشــگاهی از سوی دانشجویان خارجی در میدان 
امام برگزار شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت، خاطرنشان کرد: برگزاری این گونه 
برنامه ها زمینه ســاز توســعه گردشــگری اســت، بنابراین امیدواریم این برنامه ها 
با ســرعت بیشــتر و برنامه ریزی دقیق تری ادامه داشته باشــد و بتواند توسعه شهر 

اصفهان را رقم بزند.

در جلسه شــورای معاونین ذوب آهن اصفهان 
که با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل و جمعی 
از مســئولین شرکت برگزار شــد ، میر مسعود میر 
حسینی به عنوان مشاور عالی مدیرعامل شرکت ، 
مهرداد توالئیان به عنوان سرپرست حوزه معاونت 
بهره برداری ، محســنی به عنوان سرپرست حوزه 
معاونت خرید ، احمد ســلیمی به عنوان سرپرست 
حــوزه معاونت مالی و اقتصادی شــرکت ، مهدی 
نصــر با حفظ ســمت به عنوان سرپرســت حوزه 
معاونت پشــتیبانی و ساخت و حسن ضیاء به عنوان 
مشاور فنی مدیرعامل در امور تولید منصوب شدند.  
همچنیــن با اهداء لوح تقدیر از ســوی مدیرعامل 
شــرکت از  اردشــیر افضلی ، ایرج رخصتی ،  سعید 
امید قائمی و حسن ضیاء معاونین سابق حوزه های 

مذکور تقدیر به عمل آمد .
شــایان ذکر اســت افضلی معاون سابق بهره 
برداری شــرکت به افتخــار بازنشســتگی نائل 
آمــد. یزدی زاده مدیرعامل شــرکت در خصوص 

انتصابات جدید گفت : با توجه به مسئولیت اینجانب 
و ضرورت تحقق اهداف شرکت و منافع سهامداران 
، این تغییرات جهت رشــد و تعالی شرکت صورت 
گرفــت و همگی باید با همدلی و همچون یک تیم 

منسجم عمل کنیم  .
وی افزود : مدیران ذوب آهن ، توانمند ، پاکدست 
و بســیار فعال هســتند اما ضرورت دارد که با جابه 
جایی ســمت ها ، از حداکثر توان آنها بهره مند شد ؛ 
همانند یک تیم ورزشــی که با جابه جایی بازیکنان 
خود بر اساس نظر سرمربی ، تالش می کند به هدف 
نزدیک شود . در این راستا ، مدیرانی که تودیع شدند 
، در بخش های دیگر فعالیت می کنند و از توان آنها 

بهره گرفته می شود.
وی افزود : ذوب آهن اصفهان یک خانواده است 
و در این خانواده هم اعضاء در ایجاد آســایش برای 

یکدیگر سهیم و مسئول می باشند .
یزدی زاده تصریح کرد : هم اکنون در شــرایط 
خاصی هســتیم و فشارهای اقتصادی و تحریم ها 
آزار دهنده است لذا باید همانند دوران دفاع مقدس 

، جهاد گونه عمل کنیم .
مدیرعامل شــرکت ، توســعه روابط بیرونی ، 
اعتماد ســازی و توسعه برند را از جمله اولویت های 
اصلی بیرونی دانست و گفت : هدف ما اجرای بودجه 
اســت و البته نگاه به آینده هم باید داشته باشیم . در 
این راستا افزایش 1۰ درصدی در تولید مدنظر است 
و رســیدن به ظرفیت تولیــد و ظرفیت بهبود یافته 

تولید در گام های بعدی انجام می شود .

نمایش کمدی "گیج و ویج"  تا ۳1 تیرماه در باغ نور اصفهان 
میزبان نگاه تماشاگران است.

نمایش "گیج و ویج" به نویسندگی و کارگردانی علی قیومی  
و تهیــه کنندگی محمدرضا نصری در قالــب تئاتری ُکمدی از 
از 1۳ تیرماه آغاز شــده و تا ۳1 تیرماه هر شــب ســاعت 2۰:۳۰ 

در باغ نور اصفهان واقع در حدفاصل ســی و ســه پل و پل آذر به 
اجرا در می آید.این نمایش یکی از برنامه های معاونت اجتماعی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان است که 
ویژه ایام تابســتان در حال اجرا اســت. رضا ناطقیان، امین زارع، 
زهره فوده، رضا کریمی، محمدنادری، حمیدرضا یحیی آبادی، 

مهدی غالمی و آرزو حق شناس، سولماز زمانی و علی قیومی از 
جمله بازیگران نمایش "گیج و ویج" هســتند که به ایفای نقش 
مــی پردازند.عالقه مندان برای خرید بلیط این تئاتر کمدی می 
توانند به سایت http://partakticket.com مراجعه 

کرده و با حضور در برنامه از تماشای آن لذت ببرند.

مدیر فرهنگســرای پایداری اصفهان از 
برگزاری اردوی مشهد مقدس ویژه دختران 
نخبه 15 تا 22 ســاله با عنوان "سرمشــق 
آزادگی" خبر داد.ســعید صرامــی در مورد 
برگــزاری برنامــه »دخترانه ترین اردوی 
تابســتان« اظهار داشت: این اردوی ۷ روزه 
از 1۷ تیرماه و ویژه دختران 15 تا 22 ســاله و 
به مقصد مشهد مقدس برگزار می شود.وی 
با اشاره به اعزام ۸ دستگاه اتوبوس به سمت 
مشهد مقدس افزود: حســینیه سیدالشهدا 
در نزدیکی حرم مطهــر امام رضا )ع(، برای 
اســکان در نظر گرفته شده است و این اردو 
به جز جنبه زیارتی و سیاحتی، جنبه آموزشی 
نیز دارد.مدیر فرهنگسرای پایداری در پاسخ 
بــه اینکه چه کســانی می توانند در این اردو 
شــرکت کنند، گفت: این ویژه برنامه ابتدا به 
اعضای کانون فصل رویش فرهنگســرای 
پایداری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان، کانون بچه های باال و 
خادم الشــهدای گلستان شــهدا اختصاص 
داشــت. این افراد، نخبگانی هســتند که در 
۴ ســال گذشــته و از دوران دانش آموزی با 

فرهنگســرای پایداری در ارتباط هســتند. 
همچنین بــه دلیل فعالیت فرهنگســرای 
پایداری در گلستان شهدا، از دختران خانواده 
شــهدا نیز ثبت نام به عمل آمده اســت. وی 
ادامــه داد: محمد یزدخواســتی از مداحان 
سرشناس اصفهان و حجت االسالم بهشتی 
کارشــناس ارشــد حوزه علمیه قم در زمینه 
نوجوانان و جوانان در این اردو برای نوجوانان 
شرکت کننده صحبت خواهند کرد.صرامی 
با اشــاره به برنامه های جنبی این اردو اظهار 
داشت: در این اردو ۷ برنامه با عنوان آشنایی 
با سیره شــهدا به مدت 5 روز در صحن های 
حــرم مطهر امام رضا )ع( برگزار می شــود. 

همچنین چند نفر از بهترین شرکت کنندگان 
در برنامه آشنایی با سیره شهدا انتخاب شده 
و با هماهنگی آستان قدس رضوی در برنامه 
خادم الرضا حضور پیــدا می کنند و یک روز 
خادم افتخاری امام رضا )ع( می شــوند.وی 
در مورد برنامه های فرهنگســرای پایداری 
برای پســران نوجوان افــزود: برنامه ای با 
عنــوان "گردان های عمار" ویژه پســران 
نوجوان در هفته دفاع مقدس در نظر داریم و 
با تشــکیل ۳ گردان، کالس های آموزشی و 
آشنایی با سیره شهدا برای شرکت کنندگان 
برگزار می شود. مدیر فرهنگسرای پایداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: شهدا که در میان 
آنها دانش آموز، نوجوان و جوان دیده می شود، 
می تواننــد چراغ راه نوجوانــان و جوانان ما 
باشــند که این موضوع، هدف و ســرلوحه 
برنامه های ما در فرهنگسرای پایداری است.

گفتنی اســت، فرهنگسرای پایداری وابسته 
به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان، و رسالت آن زمینه سازی 
آشنایی هر چه بیشــتر نسل امروز با حماسه 

دفاع مقدس و حماسه آفرینان آن است.

رویداد ایده شو با محوریت ارایه راهکارها 
و ایده هاي "صرفه جویی مصرف آب در حوزه 
فضای ســبز و خدمات شهري" با مشارکت 
شهرک علمي-تحقیقاتي، معاونت خدمات 
شــهري و ســازمان پارک ها و فضاي سبز 
شــهرداري اصفهان 2۷ تیر مــاه در محل 
کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان برگزار 

مي شود. 
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه اي 
شهرداري اصفهان، چهلمین رویداد ایده شو 
بــا رویکرد ارایه ایده ها در حوزه صرفه جویی 
در مصرف آب در حوزه فضای ســبز و پیوند 
مدیریت شــهر با صنایع، شرکت های دانش 

بنیــان و طبقه خــالق، در دو بخش "ایده 
پــردازی" و "ارایه طرح" برگزار می  شــود. 
روش هــاي آبیــاري و نگهداشــت آب در 
فضاي سبز شهري، بهینه سازي مصرف آب 
در خدمات شــهري و جمــع آوري و هدایت 
آب هاي سطحي اســت. همچنین معرفي 
روش هــا و ادوات نوین آبیــاري با تاکید بر 
افزایش بهــره وري آبیاري و کاهش میزان 
مصرف آب، بررســي روش هاي نوین تکثیر 
گونه هاي مقاوم و متحمل نســبت به تنش 
هاي محیطي، معرفي ادوات و ســامانه هاي 
نوین کنترل هوشمند فضاي سبز شهري در 
زمینه هاي مختلف از قبیل ایســتگاه هاي 

پمپاژ، شــبکه هاي توزیــع و خطوط انتقال 
آّب، سیســتم هاي آبیاري، رطوبت خاک و 
ارائه طرح در خصوص بومي ســازي ادوات 
آبیاري با رویکرد افزایش پایداري سیســتم 

ها از محورهاي این ایده شو است. 
شــرکت کننــدگان مي تواننــد ایده ها 
و طــرح هاي خــود را تا 22 تیر ماه ســال 
www. جاري بــا مراجعه به وب ســایت

startupevent.ir  ارایــه دهنــد و 
اطالعات بیشتر را نیز از طریق همین سایت 

کسب کنند. 
گفتني است در این رویداد به سه ایده برتر 

جوایز برتر اهدا مي شود.  

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفــت: امیدواریم با توجه بــه افزایش 2 متر مکعبی 
خروجی تصفیه خانه باباشــیخعلی قطعی آب وجود 
نداشته باشد.سید اکبر بنی طبا در گفت وگو با خبرنگار  
جام جم  در پاســخ به اینکه آیــا جریان قطعی آب در 
مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت؟ اظهار کرد: 
با توجه به افزایش خروجی تصفیه خانه از ابتدای تیرماه 

امیدواریم دیگر شاهد قطعی آب نباشیم.
وی افزود: البته مردم اصفهان حدود هشــت الی ۹ 

درصد در مصرف آب صرفه جویی کردند و قطعی آب 
کاهش یافته است، البته از این پس ممکن است با افت 
فشار آب مواجه شویم.سخنگوی شرکت آبفا با اشاره 
به جیره بندی آب تصریح کرد: معایب جیره بندی بیش 
از منفعت آن است، در صورتی که جیره بندی صورت 
گیرد، رسوباتی وارد شبکه آب شرب شده که برای رفع 
آن مقادیر زیادی آب بایــد هدر رود تا آب پاک صاف 
شود، از این رو با توجه به اثر منفی این اقدام بر کیفیت 

آب، جیره بندی نخواهیم داشت.

مشهد، مقصد دخترانه ترين اردوی تابستانه
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رشد41 درصدی صادرات استان، طی بهار امسال

مدیر کل گمرک اصفهان گفت:در سه ماهه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات استان 

اصفهان ۴1 درصد رشد داشته است.
 اسداله احمدی ونهری با بیان اینکه در بهار سال ۹۷ 
از اســتان اصفهان، ۶12 قلم کاال به وزن یک میلیون 
و 2۳2 هزار تن و بــه ارزش 51۴ میلیون و ۹۴۴ هزار 
دالر، کاال به مقصد ۸2 کشور جهان صادر شده است، 
اظهار کرد: این آمار در مقایســه با مدت مشــابه سال 
قبل، از لحاظ وزن 2۰ درصد و از حیث ارزش ۴1 درصد 

افزایش داشته است.  
وی عمده تریــن کاالهای صادراتی از اســتان 
اصفهــان را آهن آالت و فوالد به ارزش 1۹۰ میلیون 
دالر، محصــوالت پتروشــیمی 1۰۶ میلیون دالر 
و فــرش به ارزش ۴۸ میلیون دالر برشــمرد و گفت: 
مهمترین کشــورهای مقصد کاالهــای صادراتی 
استان اصفهان عراق با 11۰ میلیون دالر و 21 درصد، 
افغانستان با ۷۶ میلیون دالر 15 درصد، امارات متحده 

عربی با ۶۶ میلیون دالر و 1۳ درصد و پاکســتان با ۴۹ 
میلیون دالر و 1۰ درصد سهم هستند.

مدیر کل گمرک اصفهان  یادآور شــد: 1۸ هزار و 
112 تن کاال به ارزش ۸2 میلیون و ۸۶۸ هزار دالر به 
گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل از نظر وزن 1۹ درصد و از حیث ارزش 2۷ 

درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در راســتای برنامه های اقتصاد 
مقاومتی و با راه اندازی و اســتفاده از سامانه های امور 
گمرکــی و پنجره تجارت فرامــرزی حتی با کاهش 
واردات، شاهد افزایش چهار درصدی درآمد گمرکات 
استان اصفهان هستیم، گفت: این اداره کل با داشتن 
1۳۸ کارمند، در بهار ســال ۹۷، بالغ بر 5۰2 میلیارد و 
۳۴۸ میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده 

است.
 احمدی ونهری در خصوص مهمترین کاالهای 
وارداتــی گمرک اصفهان طی بهار ســال ۹۷، گفت: 
ماشــین آالت مکانیکی با ۴۴ درصد، ماشــین آالت 
برقــی با 12 درصد و اجزا و قطعات منفصله خودرو با ۶ 

درصد بوده مهم ترین کاالهای وارداتی است.
وی افزود: عمده ترین کشــورهای صادر کننده به 
مقصد گمرک اصفهان چین با ۳۰ درصد، ایتالیا با 1۹ 
درصد، آلمان با 11 درصد، ترکیه با ۶ درصد و فرانســه 
۶ درصد، از کل واردات به مقصد گمرک اصفهان را به 

خود اختصاص داده اند.
مدیــر کل گمرک اصفهان اضافه کــرد: در بهار 
۹۷ واحــد قضایی گمرک اصفهان، ۳۶۹ فقره پرونده 
مظنــون به قاچاق کاال و به ارزش 21۷ میلیارد و ۷۴۳ 
میلیون ریال رســیدگی کرده که در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل، از نظر تعداد 1۹ درصد افزایش و 

حیث ارزش ۶۶ درصد کاهش داشته است.

دستگاه هايی که حقوق دولتی ها را افزايش ندهند متخلف اند

رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اسالمی گفت:دســتگاه هایی که 
بر اســاس اصالحیه بودجه ســال ۹۷ برای 
پرســنل دولتی حکم افزایش حقوق صادر 

نکرده باشند متخلف هستند. 
بــه گــزارش  جــام جــم  محمدرضا 
پورابراهیمــی اظهــار کرد: طبــق مصوبه 
مجلس در جریان اصالح قانون بودجه سال 
۹۷، کســانی که کمترین حقوق را دریافت 
می کنند باید تا ســقف 2۰ درصد در سال ۹۷ 
افزایش حقوق داشــته باشــند و این درصد 
افزایش حقوق به تدریج کاهش پیدا می کند 

و افزایش حقوق مقامات هم صفر است.
ایــن نماینده مجلس اضافــه کرد: آنچه 
در قانون بودجه ســال ۹۷ پیش بینی شــده 
بود موجب اشــتباه برداشــت و تفسیر غلط 
از ســوی دولت شــده بود، در واقع حداکثر 
2۰ درصد افزایش حقوق پیش بینی شــده 
بود که می توانست شــامل 12 درصد یا 1۶ 
درصد هم شود، اما اصالحیه قانون بودجه به 
همین منظور در مجلس مطرح شــد که این 
برداشت اشــتباه انجام نشود و دولت مکلف 
شــود حداقل حقوق را 2۰ درصد در سال ۹۷ 

افزایش دهد.

پورابراهیمــی با بیــان اینکه در صورت 
دریافت گزارش از دستگاه های اجرایی مبنی 
بر تخلف از این قانون، دیوان محاسبات برای 
رسیدگی به آن ورود خواهد کرد، گفت: قطعا 
مر قانون باید توســط دولت اجرا شــود و در 
صورتی که دستگاه های دولتی از اجرای این 
قانون تخلف کنند طبق قانون با آنها برخورد 

خواهد شد.
رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
اضافه کرد: بر اســاس گزارش دستگاه ها و 
طبق وظیفــه نظارتی خود تخلفات از قانون 
در این مورد را بررســی می کنیم و از دیوان 
محاسبات نیز گزارش دریافت خواهیم کرد.

پورابراهیمی تاکید کرد: دســتگاه هایی 
که بر اساس اصالحیه بودجه سال ۹۷ برای 
پرســنل دولتی حکم افزایش حقوق صادر 

نکرده باشند متخلف هستند.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس در 
پایــان اضافه کرد: طبــق قانون، 2۰ درصد 
افزایش حقوق شــامل کمترین حقوق های 
پرداختی در ادارات می شــود که البته میزان 

آن در دستگاه های مختلف متفاوت است.

چنــدی پیش خبری مبنی بــر تعطیلی پاالیشــگاه اصفهان 
مطرح شــد، امــا روابط عمومی پاالیشــگاه اصفهان این خبر را 

تکذیب کرد.
به گزارش  جام جم  چندی پیش در یکی از کانالهای تلگرامی 
خبری اصفهان، خبری مبنی بر کمبود آب در پاالیشگاه اصفهان 

و تعطیلی آن مطرح شــد. خبری که تبعاتی هم در پی داشت.

محمــد صــادق حاجیان مدیــر روابط عمومی پاالیشــگاه 
اصفهــان در گفت وگــو با  جــام جم  این خبــر را تکذیب کرد و 
گفــت: کمبود آب معضل بزرگی در اصفهان اســت اما با تالش 

مسئوالن این پاالیشــگاه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: پاالیشگاه نفت اصفهان یک چهارم سوخت کشور 
را تولید می کند و تعطیلی آن تبعاتی را در پی خواهد داشت. البته 

تولید برخی از محصوالت با کاهش همراه بوده اســت.
مدیر روابط عمومی پاالیشــگاه اصفهان با اشاره به استفاده 
از پســاب برای تامین نیازهای آبی پاالیشــگاه گفت: ما اولین 
شــرکت در کشور بودیم که از پســاب برای تامین نیازهای خود 
اســتفاده کردیم. از این رو پساب شاهین شهر خریداری می شود 

و پروژه تصفیه خانه هم به مرحله نهایی رســیده است.

احتمال 1۰۰ دالری شدن قیمت نفت

نماینــده ایــران در اوپک 
گفت: به دلیل اختالالت ناشی 
از اقدامــات ترامــپ در عرضه 
نفت، قیمت هر بشــکه نفت به 
زودی به 1۰۰ دالر در هر بشکه 
خواهد رسید.به گزارش  جام جم  
به نقل از رویترز، ترامپ بار دیگر 
اوپــک را به باال بــردن قیمت 

نفت متهم کــرده و از متحدان 
آمریکا نظیر عربســتان خواسته 
که اگر می خواهند واشــنگتن به 
حمایت از آنهــا در مقابل ایران 
ادامه دهد، نفت بیشــتری تولید 
کنند. ایران، سومین تولید کننده 
بزرگ عضو اوپک با تحریم های 
آمریــکا در زمینه صادرات نفت 
مواجه اســت. حسین کاظم پور 
اردبیلی، نماینده ایران در اوپک 
گفت: ترامــپ زمانی که مانع از 
دسترســی ایران بــه بازارهای 
جهانی می شــود و بــازار را به 

»گروگان عربســتان و روسیه« 
تبدیــل می کــرد، کــه تمایل 
چندانــی به کاهــش قیمت ها 
ندارند، »باید این وضعیت را پیش 
بینی می کرد.« کاظم پور افزود: 
»مسئولیت پرداخت قیمت های 
غیرضروری برای نفت توســط 
تمام مصرف کننــدگان جهان 
به ویــژه در جایگاه های عرضه 
ســوخت در آمریکا تنها بر عهده 
ترامپ است و این در حالی است 
که قیمت هنــوز به باالی 1۰۰ 
دالر نرسیده است.« ایران تهدید 

کرده که به تالفی هرگونه اقدام 
خصمانه دولــت آمریکا، جلوی 
صــادرات نفــت از طریق تنگه 
هرمز را خواهــد گرفت. کاظم 
پــور در این بــاره گفــت: »ما 
همســایه ایم و همسایه خواهیم 
مانــد.  ما می دانیم که می توانیم 
و ما باید با یکدیگر زندگی کنیم.  
کســی نمی خواهد شما )آقای 
ترامپ( از کسی مراقبت کنید... 
آقای ترامپ شــما از زمان روی 
کار آمــدن در حال مقابله با همه 

)جهان( هستید.«

پیشنهاد ویژه شهردار برای رونق فرش اصفهان
شــهردار اصفهان به فعاالن حوزه فرش پیشنهاد داد "طرحی برای نصب و معرفی 
فرش اصفهان در یونســکو در نظر بگیرند و شــهرداری هم در این مسیر تسهیل گر و 

حامی خواهد بود.
"قدرت اهلل نوروزی در بیســت و نهمین جلســه از سلسله نشست های »اصفهان 
فردا«  که با حضور فعاالن حوزه فرش برگزار شــد، اظهار کرد: در جلســاتی که تحت 
عنوان اصفهان فردا با تمامی گروه ها داشتیم درس های زیادی آموختم.  وی با اشاره به 
هنرمندان حوزه فرش گفت: در تمامی دنیا گوشه ای از هنرهای شما نمایان است و این 
نشات گرفته از روح بلند، عرفان و هنرمندی شما است.  شهردار اصفهان با اشاره به طرح 
های فرش گفت: اینکه چهار سبک بافندگی اصفهان ثبت جهانی شده جای خوشحالی 
دارد.  نوروزی با اشاره به تحریم ها گفت: تحریم ها و افزایش نرخ ارز هر چند مشکالتی 
به دنبال خواهد داشت، اما موجب بهبود وضعیت درآمد تولیدات ملی شده و این فرصت 

خوبی برای ارز آوری است.  
فرصت طالیی خواهرخواندگی

وی با اشاره به اینکه از فرصت خواهر خواندگی می توان استفاده کرد، گفت: خواهر 
خواندگی عقد میان دو شهر است و محل اعتماد و فرصت طالیی برای شهرها است.  

شــهردار اصفهان با اشــاره به سفری که به فرانسه داشــت، اضافه کرد: در فرانسه 
مذاکراتی جهت برگزاری نمایشگاه های متعدد انجام شد.  نوروزی تصریح کرد: زمان 
وزیر اســبق آموزش و پرورش  فرشی به سازمان یونسکو اهدا شده که در زمان حضور 
روسای جمهور کشورها پهن می شود و این بهترین تبلیغ برای ایران و فرهنگ آن است. 

حمایت از شهرداری، ذوق و هنر از شما
وی از فعاالن حوزه فرش خواست که بررسی کنند فرش اصفهان به چه صورتی در 
یونسکو نصب شود تا هم دیده و معرفی شود و هم مورد استقبال خارجی ها قرار گیرد.  
شهردار اصفهان اضافه کرد: یکی از مباحثی که در بازدید از کراکوف، ورشو و وین مطرح 
شــد برگزاری نمایشــگاه بود. از این موقعیت می توان برای نمایش آثار استفاده کرد. 
بیایید با تعامل با هم کاری کنیم تا هنر دست شما در معرض نمایش دائمی همه باشد، 

شهرداری هم در این مسیر تسهیل گر و حامی شما خواهد بود.  
 باید با جهان تعامل کرد

نوروزی با بیان ضرورت تعامل با شهرهای دیگر کشورها جهت شناساندن اصفهان 
و ظرفیت هایش به دنیا تصریح کرد: من پیش از این به این کشــورها سفر کرده بودم و 
شوق شخصی برای بازدید دوباره نداشتم، اما بر خود واجب می دانم به عنوان شهردار و 
برای شناساندن کالنشهر اصفهان، با دنیا تعامل داشته باشیم. وی با بیان اینکه برخی 
تنگ نظرانه مانع اســتفاده از این فرصت ها می شوند، تصریح کرد: رویاهایی که برای 
شهر داریم از طریق دیپلماسی عمومی عملی می شود، در این صورت مردم کشورهای 
دیگر هم به بازدید اصفهان می آیند و شــاهد رونق گردشــگری خواهیم بود.  شهردار 
اصفهان اضافه کرد: چاه نفت نه در خوزســتان که در میدان امام )ره( و چهارباغ اســت، 
متاســفانه موزه های ما خالی اســت، اما در کشورهای دیگر برای تهیه بلیط صف می 
کشــند.  نوروزی تصریح کرد: کار طراحان فرش علمی و ادامه دهنده مسیر گذشتگان 
همراه با خالقیت و نوآوری است. کار هنرمندان فرش یگانه است و دیگران می توانند 

خوب شما را قضاوت کنند.  

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
آريا طب سالمت 

در تاریــخ 1۳۹۶/12/۰2 مجمع عمومی تشــکیل و خانم افســانه 
دهستانی با حداکثر آراء به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند. 
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031 -36637500 

گوهر مخزن اسرار همانست که بود
حقه مهر بدان مهر و نشانست که بود   

عاشقان زمره ارباب امانت باشند
الجرم چشم گهربار همانست که بود   

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

اصفهان؛ اولین تولیدکننده فیبر کنجد در کشور

مدیرعامل شــرکت دانش بنیان سبز آرتین از 
شرکت های مســتقر در شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان گفت:تفاهم نامه همکاری و مشارکت در 
تولیــد وبهره برداری از فیبر کنجد میان شــرکت 
ما و شــرکت دانش بنیان گز سکه برای استفاده از 
این محصول در تولیدات غذایی به امضا رســید و 
فیبرکنجد تا پایان تابستان به تولید انبوه می رسد.

حامد دانش فزون، مدیرعامل شــرکت دانش 
بنیان ســبز آرتین در گفت وگو با خبرنگار سرویس 
علمی  جام جم  اظهار داشــت:کنجد معمواًل به دو 
شکل پوســت گرفته شده یا همراه پوست مصرف 
می شود. پوســت کنجد حاوی فیبر غذایی است و 
به این لحاظ کنجد با پوســت دارای ارزش غذایی 
بیشتری است و به دلیل اهمیت فیبر برای دستگاه 

گوارشی مصرف روزانه آن توصیه می شود.
وی در ادامه افزود: فیبر کنجد که از کنجدهای 
بهداشــتی روغن گیری شده اســتخراج می شود، 
محصولی فراســودمند، طبیعی و با ارزش افزوده 
باال اســت و بــه دلیل خواص غذایــی منحصر به 
فرد و کیفیت مناســب باعث افزایش ســالمت و 
بهبــود کیفیت مواد غذایی می شــود. محصوالت 
فراســودمندبه محصولی گفته می شود که ارزش 

غذایی باالتری نسبت به دیگر مواد غذایی دارد. 
این کارشــناس ارشــد صنایع غذایی تصریح 
کرد:فیبرها عالوه بر اثرات مفیدی که بر سالمتی 

دارند، به دلیل ویژگی های عملکردی مناسب نظیر 
جذب آب، جذب روغن و افزایش ویســکوزیته، در 

صنایع غذایی کاربرد گسترده ای دارند. 
دانــش فزون در رابطه با دلیــل همکاری با گز 
ســکه گفت:امضای تفاهم نامه با هدف مشارکت 
در تولیدمحصوالت  فراســودمند از فیبر کنجد، از 
جمله مهمترین موارد همکاری دو شرکت گزسکه 
و سبزبنیان آرتین در این تفاهم نامه است. مدیریت 
گزســکه با روی باز حامی مالی شــرکت های نوپا 

شدند. 
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان ســبز آرتین 
خاطرنشــان کرد:ایــن محصوالت بــه عنوان 
جایگزین چربی در محصوالت گوشت، غنی کننده 
نــان و محصــوالت پخــت و کنترل کننــده ی 
کریستالیزاســیون در بســتنی و محصوالت لبنی 
استفاده می شــوند. فرآورده های لبنی غنی شده با 
فیبر کنجد، فرآورده های گوشتی غنی شده با فیبر 
کنجد، فرآورده های نان شیرینی و شکالت با فیبر 
کنجد از جمله محصوالت فراســودمند تولید شده 

از فیبر کنجد است. 
دانــش فــزون در رابطه با دیگــر محصوالت 
فراسودمند این شــرکت گفت:ما پیش از این ارده 
رژیمــی بدون روغن را تولید کردیم که اســتقبال 
باالیی از آن شد. همچنین در مرحله تحقیق برروی 

فیبر سویا و کنستانتره پروتئین ماهی هستیم. 

صف انتظار برای دريافت جنین به 6 ماه کاهش يافت 
جامع  بانــک  مســئول 
جنیــن اهدایی گفت:تا پیش 
از ســال ۹5 بانــک جنیــن 
اهدایی به شــکلی متعارف 
شــکل نگرفته بود، معموال 
تا پنج ســال نیزصف انتظار 
دریافت جنین اهدایی طول 
می کشــید اما در حال حاضر 
ظــرف مدت شــش ماه می 
توان جنین را دریافت کرد.به 
گزارش سرویس علمی  جام 
جم ،فرهاد یغمایی، مسئول 
کلینیــک اهــدا و عضو تیم 

تخصصی مرکزدرمان ناباروری و ســقط 
مکرر ابن سینا، گفت: کلینیک اهدای مرکز 
درمان نابــاروری ابن ســینا، بانک جنین 
اهدایی را مطابق بــا آخرین پروتکل های 
جهانی، برای ارتقای کیفیت و تسریع روند 
اهــدای جنین ایجاد کرده اســت. یغمایی 
در ادامــه افزود: انتخــاب اهداکنندگان و 
دریافت کنندگان بر مبنای قانون و مقررات 
مصوب وزارت بهداشــت انجام می شود، 
شــرایط الزم برای اهدا و دریافت جنین و 
روند ارزیابی آن را چنین تشریح کرد: داشتن 
سالمت متعارف از نظر بیماری های داخلی، 
روانی، عفونی، ژنتیــک، زنان و اورولوژی 
و نیــز، احراز صالحیت اخالقــی، از جمله 
شاخص های اصلی انتخاب اهداکنندگان 
و دریافت کنندگان است. همچنین، مسائل 
حقوقی در ابتدا به دقت بررســی می شوند و 
رعایت دقیق و کامل محرمانگی روند اهدا و 
ناشناس ماندن اهداکننده و دریافت کننده، 

از اصول مهم این کلینیک است.
مســئول کلینیک اهدای مرکز درمان 
ناباروری ابن ســینا تصریح کرد: این مرکز 
نزدیک به دو دهه اســت که خدمات درمان 

 )IVF( ناباروری بــه روش لقاح برون تنی
را ارائــه می کنــد و خوشــبختانه به دلیل 
نرخ باالی موفقیت درمــان در این مرکز، 
بســیاری از زوج ها  صاحب فرزند می شوند 
و تعدادی جنین فریز شــده از روند درمان 
ایشــان در مرکز باقی می مانــد. بنابراین 
در نخســتین گام برای ایجــاد این بانک، 
زوج های دارای جنین فریز شده که حداقل 
یک فرزند ســالم داشــتند، برای گفت وگو 
دربــاره اهدای جنین های باقیمانده شــان 
به مرکــز دعوت شــدند.وی ادامه داد: در 
جلســات گفت وگو به همۀ پرســش های 
اخالقی و حقوقی زوج ها پاســخ داده شده 
و پــس از ارائه توضیحــات کامل و جامع، 
رضایت نامــۀ کتبی و حقوقی اهدای جنین 
از ایشان گرفته شــد و از سوی مرکز تعهد 
داده شد که مشخصات آنها کاماًل محرمانه 
بماند. همچنین، زوج هــای داوطلب اهدا 
براســاس پروتکل هــا و راهنمای علمی و 
به روز موجود در دنیا، به طور کامل بررســی 
شدند. بررســی های ژنتیکی و در صورت 
لزوم، تست غربالگری ژنتیکی انجام شده 
و واحد جنین شناســی کیفیــت جنین ها را 

ارزیابی کرد.

یغمایی افزود:همچنین 
ســالمت  متخصصــان 
داوطلبان اهــدا را از نظر 
جســمی و روانی بررسی 
کردند. پــس از اتمام این 
مراحل، برخی از داوطلبان 
فاقد شــرایط رد شــدند و 
فقــط جنین زوج هایی که 
دارای همۀ شــرایط الزم 
بودنــد، در بانــک جنین 
ثبت شد.مسئول کلینیک 
اهــدای مرکــز درمــان 
ناباروری ابن ســینا خاطر 
نشان کرد: مهم ترین مزیت ایجاد این بانک 
اطمینان از سالمت روند اهدا و جلوگیری از 
ورود دالالن و تجاری ســازی این خدمات 
درمانی اســت. عضو تیم تخصصی مرکز 
درمان ناباروری ابن ســینا در ادامه تصریح 
کرد: ایــن رویداد یک پیشــرفت مهم در 
روش های کمک به باروری در کشــور به 
شــمار می آید و مرکز درمــان ناباروری و 
سقط مکرر ابن سینا، وابسته به پژوهشگاه 
ابن ســینای جهاددانشگاهی توانسته است 
بــا ایجاد بانک جامــع جنین های اهدایی، 
مطابق با آخریــن پروتکل ها و راهنماهای 
علمــی جهــان در این زمینــه و با رعایت 
دقیق موازین حقوقــی و اخالقی، خدمت 
مهمی به زوج های نابارور کشور ارائه کند.

یغمایی ضمن اشــاره به کوتاه شدن زمان 
دریافت خدمات اهدا از ســوی متقاضیان 
این خدمت تشریح کرد: تا سال ۹5 معموال 
دریافت تخمک اهدایــی با توجه به صف 
انتظار و منابع موجود از دو تا چهار ســال به 
طول می انجامید که در حال حاضر با توجه 
به تمهیدات صورت گرفته به کمتر از شش 

ماه کاهش یافته است.

افزایش صد درصدی دانشجویان 
خارجی دانشگاه اصفهان

دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 
اصفهان گفت: جذب دانشــجویان 
خارجی دردانشــگاه به رشــد صد 
درصدی رسیده و تعداد دانشجویان 
خارجی از صدنفر به 2۰۰ نفر افزایش 

یافته است.
به گــزارش خبرنــگار  جام جم  
یوســف شــاقول در نشست خبری 
شانزدهمین آیین نکوداشت دانش 
آموختگان غیر ایرانی دانشگاه و یازدهمین جشنواره فرهنگ ملل دانشگاه اصفهان 
با اشــاره به اینکه امر آموزش عالی یکی از مهم ترین زمینه های بین المللی سازی 
آموزش در کشــور است، تصریح کرد: در حال تالش برای حذف بروکراسی اداری 
برای دانشجویان خارجی در حوزه آموزش و امکانات رفاهی هستیم تا دانشجویان 
غیر ایرانی برای حل مشکالت خود فقط به یک کارشناس مراجعه کنند. همچنین 
به زودی شــاهد افزایش ســطح کمی و کیفی خوابگاه برای این دانشــجویان در 

ابتدای سال تحصیلی جدید خواهیم بود.
وی افزود: دانشــگاه اصفهان با قدمتی بیش از ۷۰ سال با کمک پتانسیل های 
شهر اصفهان، بستر مناسبی را برای بین المللی سازی دارد و عزم خود را در  زمینه 
جذب د انشجویان بین الملل جزم کرده و تالش می کند تا زیرساخت های آموزش 

عالی در اصفهان را فراهم و به روزرسانی کنند.
معاون آموزشــی دانشگاه اصفهان با اشاره به مأموریتی که برای دانشگاه های 
ســطح اول در کشور تعریف شده است، تصریح کرد: دو ونیم درصد از دانشجویان 
دانشــگاه های سطح اول کشــور باید دانشجوی خارجی باشند و به سمت فعالیت 
های آموزشــی بین المللی حرکت کنند. این تراز اکنون در دانشگاه اصفهان برقرار 

است.
شــاقول افزود: دانشگاه اصفهان، پتانســیل افزایش دانشجوی خارجی تا 1۰ 
درصد را در ســال آینده دارد اما باید مالحظاتی را در نظر بگیریم و ســپس برای 

تبلیغات بین المللی به فعالیت بپردازیم.  
وی همچنین از تشکیل شورای بین المللی سازی در دانشگاه اصفهان خبر داد و 
گفت: این شورا که با شرکت رییس و معاونان دانشگاه و صاحب نظران این عرصه 
تشــکیل شده و ماهانه نشست هم اندیشــی برگزار می کند. همچنین کمیته بین 
المللی ســازی نیز بخش مهمی در زمینه بین المللی است که وظیفه دارد اقدامات 

سیاست گذاری بخش دانشجویان بین الملل را پیش ببرد.
معاون آموزشــی دانشــگاه اصفهان تصریح کرد: در دو سال گذشته با تدوین 
شــیوه نامه اســتاد وابسته، موفق به جذب شش اســتاد مطرح و مجرب شده ایم. 
همچنین در زمینه برگزاری دوره های مشــترک در دفترچه دانشگاه امسال، چهار 
دوره مشــترک به تصویب رسید که تا پایان تیرماه مصاحبه با شرکت کنندگان در 

این دوره هابه اتمام می رسد.

مدیر امور برق جنوب شرق شهرستان اصفهان:

با توجه به کاهش بارشها، افزایش دمای هوا و به دنبال آن استفاده مشترکین 
از پمپهای آب و افزایش 5 درصدی مشترکین ازبرق هرساله باید سیاستگذاری 
و سازوکارهای بر ق رسانی با شرایط  متفاوتی ایجاد شود که یکی از این روشها 

استفاده از پنل های  خورشیدی است .
.مدیــر امور برق جنوب شــرق اصفهان بابیان ایــن مطلب گفت: امور برق 
جنوب شرق با وســعت 255 کیلومتر یکی ازمهمترین مراکز برق رسانی است 
که برق رســانی بیش از 12۰ هزارمشترک را عهده  دار است . در سال ۹۶ بیش 
از ۴۰5۹ انشــعاب جدید را جذب کرده اســت. مهران نصر در ادامه بابیان اینکه 
نزدیک به 115 کیلووات انرژی خورشیدی توسط مشترکین در مدارقرارگرفته 
که بزر گترین آن مزرعه خورشــیدی سالن اجالس است،افزود: استفاده از فن 
آوری P.V.T کــه به طور همزمان تولید برق و حرارت را ایجاد میکند فنآوری 
جدیدی اســت که در تکمیل انرژ یهای خورشــیدی مورداستفاده قرار میگیرد. 
او تصریح کرد:اســتفاده از منابع تجدید پذیر و نو بخشی از را ه حل جهانی برای 
مبارزه با بحرا نهای ناشــی از مصرف سوختهای فسیلی است.دراین بین انرژی 
خورشــیدی از جایگاه ویژ های برخوردار است چراکه جز انرژ یهای پاک، ارزان 

و بی پایان است و در بیشتر مناطق جهان قابل استحصال است. 
نصر در مورد هوشمند ســازی ناوگان اتفاقات و عملیات شرکت توزیع برق 
 AVL گفت: ناوگان اتفاقات و عملیات شرکت توزیع برق به سیستم هوشمند
مجهز شــده اســت. به طور یکه بهره برداری از این سیســتم امکان رهگیری 
خودروهای عملیات واتفاقات در هرلحظه را فراهم کرده است. نصر ادامه داد: از 
مزایای این سیستم میتوان اعزام به موقع گروه به محل حادثه، سرعت بخشی 
رفع عیب در شبکه، کاهش زمان خاموشی ها و افزایش رضایتمندی مشترکین 
را عنوان کرد. او در ادامه از اجرای طرح جامع اتوماسیون شبکه یا مدیریت شبکه 
هوشــمند شرکت به عنوان یکی از فن آور یهای روز دنیا نام برد و افزود: در این 
راســتا 1۰۰دستگاه کلید قطع کننده یا سکسیونر گازی برای 5 سال آینده پیش 
بینی شده است که تابه حال 5 باب پست زمینی مجهز به اتوماسیون و سکسیونر 

هوایی در مدار قرارگرفته اســت. همچنین تعداد 1۶ دستگاه سکسیونر هوایی 
به ارزش ۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال ســال گذشته در محدوده شرکت توزیع 
برق منطقه جنوب شرق شهرستان اصفهان نصب و آماده بهر ه برداری است.
پرژه روشنایی معابر  از اولویت شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان است 
مدیر امور برق جنوب شــرق شهرســتان اصفهان با اشــاره به پروژه های 
روشــنایی معابر به عنوان یکی از پروژه های اولویت دارشــرکت گفت: احداث 
1۳ کیلومتر شبکه روشنایی در شهر بهارستان با هزینه های بیش از 15 میلیارد 
ریال و احداث 5/2 کیلومتر شبکه روشنایی منطقه مسکونی پادگان شهید وطن 
پور با هزینه های پیش از۶11 میلیون ریال بخشــی از فعالیتهای شرکت برای 
تأمین روشــنایی معابر اســت که زیبایی دو چندانی را به محدوده این امور اهدا 
نمده اســت . او در ادامه یکی از مهمترین پروژه های برق رســانی به مشترکین 
جنوب شــرق اصفهان را احداث و بهره برداری از پست 2۰/۶۳ کیلووات سیتی 
ســنتر دانست و تأکید کرد: فیدرگیری ازاین پست در دستور کار قرارگرفته و در 
حال اجرا اســت. نصر با اشاره به اهداف پیش بینی شده برای این پروژه عنوان 
کرد: پست سیتی سنتر باهدف تأمین برق مجموعه تجاری سیتی سنتر احداث 
شد و دارای 12 فیدر فشار متوسط است که از این تعداد ۶ فیدر امور برق جنوب 

شرق و ۶ فیدر سهم مجموعه سیتی سنتر است.
در حال حاضر عملیات فیدرگیری از این پســت در حال انجام است و اجرای 
کامل آن مستلزم کابل کشی فشار متوسط زمینی به طول 5/۷ کیلومتربا اعتبار 
بالغ بر ۳۴5۰۰ میلیون ریال اســت. او وجود تجهیزات جدید در بر ق رســانی 
مطمئن را مهم دانســت و گفت: ساماندهی شبکه های توزیع برق و پیشگیری 
از تلفات شــبکه که بر ق رسانی پایدار و مطمئن را برای مشترکین میسر میکند 
ازجمله فعالیتهایی است که در اولویت قرارگرفته است. نصر تصریح کرد: وجود 
کابلهای روغنی فرسوده با توجه به اینکه قدمتی ۴۰ ساله دارد فرآیند برق رسانی 
را با مشــکل مواجه می کند که در این راستا نزدیک به یک کیلومتر کابل کشی 
فشارمتوســط دو مداره و ۷۰ کیلومتر کابل کشی فشار ضعیف بهینه سازی شد. 

این در حالی اســت که در چشم انداز سال جاری تبدیل ۶ کیلومترکابل روغنی 
به کابل کراسینگ پیش بینی شده است. او با اشاره به ارتباط و تعامل سازنده با 
دیگر سازما نهای خدمت رسان ازجمله شهرداری عنوان کرد: در روزهای پایانی 
سال گذشته پروژه روشنایی میدان آزادی با نصب 25 پایه روشنایی با المپهای 
25۰ وات بخار سدیمی با همکاری شهرداری انجام شد. او در ادامه تأکیدکرد: در 
حوزه بهره برداری در ۳ ماهه نخست سال جاری درمجموع 15 پروژه تعمیراتی 
به مبلغ 1۷۳۰ میلیون تومان با اســتفاده از خط گرم در امور برق جنوب شــرق و 
بهارستان انجا م شده که از مزایای آن می توان کاهش خاموشیهای برنامه ریز 

ی شده و کاهش انرژی توزیع نشده و رضایتمندی مشترکین را عنوان کرد.
شهروندان تنها 5 درصد صرفه جویی کنند 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در ادامه 
این نشســت بابیان اینکه در سال جاری محدودیت تولید برق در نیروگاههای 
برق آبی را شــاهد هستیم، گفت: پیش ازاین عنوان کرده بودیم باصرفه جویی 
1۰ درصدی میتوانیم تابســتان را با کمترین تنش و خاموشی پشت سربگذاریم 
اما در شرایط فعلی با توجه به گرمای شدید چند روز اخیر درصورتیکه شهروندان 
صرفه جویی 5 درصدی هم داشــته باشــند میتوانیم به صورت سربه سر تولید 
و مصرف تابســتان را با کمترین میزان خاموشــی سپری کنیم. محمدمهدی 
عســگری تأکید کرد: بحث کاربردی و تأثیرگذار استفاده از دیزل ژنراتور برای 
مراکــز درمانی و خدماتی برای تولید برق ضروری اســت موضوعی که مغفول 
مانده است.عســگری اضافه کرد: در شهرستان اصفهان ۴2۰ نقطه شناسایی 
شــده که باید دیزل داشته باشــند حدود 25۰ نقطه دیزل دارند و مابقی نیازمند 
تأمین دیزل هســتند. او بحث صرفه جویــی مصرف انرژی در بخش ادارات را 
بااهمیت دانســت و گفــت: رئیس جمهور چندی پیش اعــالم کرده بودند که 
مدیران ادارات دولتی که در مصرف انرژی صرفه جویی نداشــته باشند برکنار 
میشوند از سوی دیگر دستورالعملی به ادارات ارائه شده تا پایان شهریور ۹۷ باید 
2۰ درصدانرژی مصرفی ساختما نهای اداری دولتی به صورت انرژیهای تجدید 

پذیر باشد و از مهرماه 2۰ درصد توسط خود ادارات تولید شود. باید تالش کنیم تا 
زمینه های اجرای این دستورالعمل ها را در استان فراهم کنیم.

برای پیشــگیری از مدیریت اضطراری بار، صرفه جویی تنها 
گزینه ایی است که پیش روی شهروندان قرار دارد.

مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان درادامه این 
نشست گفت: برای پیشگیری از خاموش یهای گسترده صرفه جویی تنها گزینه 
هایی اســت که پیش روی شهروندان قرار دارد.محمدعلی اکبری بابیان اینکه 
ســاعتهای اوج مصرف برق در فصل تابستان بین ساعت 12 تا 1۶ است، گفت: 
برای پایداری جریان برق در شبکه کشوری باید تعادل میان تولید و توزیع برقرار 
باشــد چنانچه مصرف برق از تولید آن بیشتر شود خاموشی دور ازانتظار نیست. 
او تصریح کرد: شــاخصهایی مثل درجه هــوا و میزان رطوبت در کنار تقاضای 
انرژی الکتریکی هر منطقه زمان برای خاموشــی را تعیین میکند. علی اکبری 
بابیان اینکه محدودیتهای احتمالی به این معنی نســبت که برق مناطق اعال م 
شده حتمًا قطع میشود. او ادامه داد: در مناطقی که با محدودیت مواجه هستند

درصورتیکه بر مصرف خود مدیریت داشــته باشند خاموشی های کمتری را 
شــاهد خواهیم بود. علی اکبری تأکید کرد: درحالی که نیروگاههای برق آبی با 
5۰ درصد توان تولیدی در حال کار هستند و باوجوداینکه قدرت نخست منطقه 
در تولید برق هســتیم اما الگوی مصرف نادرســت باعث شده 2 برابر میانگین 

جهانی مصرف برق را در کشور شاهد باشیم.
شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در اطالع رسانی 

خاموشی جز 5 استان پیشرو در کشور است 
مدیر امور دیسپاچینگ و فوری تهای امور برق شهرستان اصفهان نیز گفت: 
از ســال ۹۳ به ازای هر مشترک هزار دقیقه خاموشی در سال اعمال شده است 
که این رقم در حال حاضر به کمتر از 2۴۰ دقیقه کاهش پیداکرده است. مهرداد 
فرجی اضافه کرد:شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در اطالع رســانی 

خاموشی ها جز 5 استان پیشرو در کشور است.

آيینه های خورشیدی يکی از راه حل های نوين و مطمئن برق رساني


