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التهاب مزمن، 5 هشدار جدى براى بدن دارداز فردا حجاج اصفهانى باز مى گردندجشن سالگرد ازدواج «رهنما» الکچرى برگزار شدسرقت میلیونى از یک امامزاده در جم با حواس جمع! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عاقبت خوردن 
سیب زمینى سرخ کرده!

 پودر مهتابى سوخته
 به جاى «کراتین»!

پل هاى تاریخى اصفهان در زمین فرو مى روند!
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زلزله اصفهان 
خسارتى نداشته است

محسن چاوشى تهدید شد!

پایانه هاى اصفهان؛ 
گذشته، حال، آینده

رئیس جمهور پشت سد سئواالت ماند
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خیلى کم پیش مى آید که از 
عالقه مندان به سیب زمینى 

سرخ کرده نباشید، ولى محققان 
ژاپنى دریافته اند که خوردن 
زیاد سیب زمینى سرخ کرده 

عوارض عجیبى دارد. 

عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: مردم در 

صورت مشاهده مکان هاى 
تولید مکمل غیرمجاز سریعًا 

به مراجع ذیصالح اطالع 
دهند.
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آزمون تعصب براى حاج صفىآزمون تعصب براى حاج صفى
تراکتورسازى بسته پیشنهادى تراکتورسازى بسته پیشنهادى 88
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خشکى زاینده رود باعث سستى و ضعف بى سابقه اى در الیه  خاکى - سنگى پل هاى اصفهان شده است

چگونگى بازیگر شدن 
دارا حیایى از زبان خودش

این رؤیا محقق نمى شود!
طرفداران اســتقالل در ابتداى بازى با الســد درست هنگامى که 
حریف قطرى مشــغول آیین آغازین بــازى و عکس تیمى بود 
پرچمى به روال تمام بازى هاى گذشته روى سکوها پهن کردند 
که ستاره هاى ماحصل دو قهرمانى این باشگاه در آسیا در آن 
خودنمایى مى کرد، ستاره هایى که انتظار مى رفت با تیم 

فعلى به سه ستاره برسد تا ...
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 روابط عمومى استان اصفهان
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حاشیه نگارى از روز بى حاشیه مجلس

دومین سئوال از رئیس جمهور بعد از انقالب اسالمى 
دیروز در مجلس شوراى اسالمى پرسیده شد.

به گزارش «ایسنا»، بعد از اولین نوسانات ارزى تعدادى 
از نمایندگان عمدتاً عضو فراکسیون نمایندگان والیى 
مجلس به دنبال طرح ســئوال از رئیس جمهور بودند 
سئواالتى که به دلیل پس گرفتن امضاها مجالى براى 

طرح پیدا نمى کرد.

ان
عال

سرخک
ژاپ

در
نهاى

ریعًا 
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مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان تشریح کرد

این رؤیا محقق
در ابتداى باز طرفداران اســتقالل
حریف قطرى مشــغول آیین آغ
پرچمى به روال تمام بازى هاى

که ستاره هاى ماحصلدو قه
خودنمایى مىکرد، ستار
فعلى به سه ستا
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حضور 
حامد همایون 
در شاهین شهر  

فرا رسیدن عید سعید غدیر، عید بزرگ  والیت و امامت را به عموم شیعیان تبریک  مى گوییم
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مردم در 
صورت مشاهده مکان هاى تولید مکمل غیرمجاز سریعًا 
به مراجع ذیصالح اطالع دهند. عباسعلى پوربافرانى در 
رابطه با انتشار خبرى مبنى بر توزیع مکمل هاى ورزشى 
غیرقانونى و اســتفاده از پودر مهتابى ســوخته به جاى 
«کراتین»، گفت: طبیعتًا هــر محصولى که به صورت 
غیرقانونى و غیرمجاز تولید و توزیع شــود از مواد اولیه و 

فرآورده هاى استانداردى استفاده نکرده است.
نماینده مردم نایین در مجلس با تأکیــد بر اینکه مردم 
نباید مکمل هاى غیر مجاز را حتى به دلیل ارزان قیمت 
بودن تهیه کنند، اظهار کــرد: اگر محصولى مجوزهاى 

الزم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را ندارد، نباید 
خریدارى شود، همچنین الزم اســت مردم در صورت 
مشاهده مکان هاى تولید مکمل غیرمجاز سریعاً به مراجع 

ذیصالح اطالع دهند.
پوربافرانى، در پاسخ به این سئوال که آیا تضمینى براى 
اصل بودن مکمل هاى موجود در داروخانه ها وجود دارد؟ 
گفت: تأکید ما این است که تولید مکمل ها حتمًا توسط 
متخصصین تغذیه و ذیربط انجام شود و مصرف کنندگان 
با آگاهى از شرکت تولیدکننده، اقدام به خرید محصول 
کنند. ضمن اینکه ممکن اســت داروخانــه اى در خأل 
نظارتى، اقدام به عرضه محصوالت درجه 2 و تقلبى کند.

مؤسســه «همشــهرى» پس از فراز و فرودهاى بسیار، از 
مهرماه به صورت پیمانکارى مســئولیت هشــت نشریه 
تخصصى خود را به یک جوان32ساله واگذار مى  کند، تا آینده 
این مؤسسه پر اسم و رسم در هاله اى از ابهام قرار بگیرد. خبر 
واگذارى مجموعه هشت مجله تخصصى «همشهرى» در 
حالى به گوش رسید که کسى نه شناختى از سردبیر جوان آن 
داشت و  نه شیوه واگذارى مشخص بود. جستجوى کوتاهى 

در گوگل نام او را در یکى از نشریات محلى مى آورد. 
هرچند خبــرى از شفاف ســازى مســئوالن مؤسســه 
«همشهرى» نیست، اما اعضاى شوراى شهر تهران به این 
مسئله ورود کرده و گفته اند این تصمیم بدون اطالع شوراى 

شهر و شهردارى تهران گرفته شده است. 
بهروز شجاعى، عضو هیئت مدیره «همشهرى» به «رویداد 
24» مى گوید: «سال 95 مجالت همشهرى حدود 16میلیارد 
تومان ضرر زده است و سال 96 این رقم به ده میلیارد بدهى 
رسید. براى صفر کردن بدهى چند پیشــنهاد آمده بود که 
از بین آنها آقاى رزاقى بهار را انتخــاب کردند. به هر حال 
از زمانى که رزاقى بهار اداره اقتصادى نشــریه را برعهده 
مى گیرد، دیگر هزینه اى متوجه همشــهرى نخواهد بود و 
رزاقى بهار موظف است طى سه ســال این مجالت را زیر 
نظر مدیرانى که از سوى همشهرى منصوب خواهند شد به 

سوددهى برساند.»

 پودر مهتابى سوخته
 به جاى «کراتین»!

«همشهرى»؛ از روزنامه نگارى 
تا پیمانکارى!

دست موافق، رأى مخالف!
   خبـر آنالیـن | دیـروز با پایان پاسـخ هاى حسـن 
روحانى به سـئوال نمایندگان مجلس، براى هر سئوال 
باید رأى گیرى مى شد. پیش از آغاز رأى گیرى 22 نفر از 
نمایندگان مجلس در نامه اى از هیئت رئیسه درخواست 
کردند تـا رأى گیرى علنى و بـا برگه باشـد. وقتى على 
الریجانى ایـن درخواسـت را به رأى گذشـت یک صدا 
نمایندگان فریـاد چهار چهـار به معناى موافقـت با این 
درخواسـت اعالم کردند اما نتیجه رأى، چیزى متفاوت 
بود نسبت به آنچه اعالم شد. درواقع نمایندگان با دست 
با شفاف شدن آراء خود موافقت کردند اما مخفیانه به آن 

رأى منفى دادند و این شد که رأى گیرى غیرعلنى شد.

سوءاستفاده  نشده
   انتخاب | روح ا...  جمعه اى، مشـاور وزیر کشـور در 
توییتى نوشت: «وزیر کشور شـایعه  سوءاستفاده  زائران 
عراقى از زنان ایرانى را تکذیب کرده و خواسـتار برخورد 
قاطع قضائى با عامالن نشر این مطالب اختالف برانگیز و 
خالف واقع شد.» جمعه اى نوشت: «هیچ گزارش رسمى 
و مستندى درباره شایعاتى مبنى بر تعرض به زنان ایرانى 

وجود ندارد. باید مراقب شیطنت تفرقه افکنان بود.»

پیام پر رمز و راز 
   نامه نیوز | «سـلطان قابوس بن سعید»، پادشاه 
عمان پیام مکتوبى را از حسـن روحانـى، رئیس جمهور 
ایران دریافت کرد. این نامه را محمد رضا نورى، سـفیر 
ایـران در عمـان بـه «سـید خالد بـن هالل بن سـعود 
البوسعیدى»، وزیر دیوان پادشاهى تحویل داد. در دیدار 
محمد رضا نورى و سـید خالد دو طرف درباره روابط دو 
جانبه میان دو کشور نیز گفتگو کردند. عمان پیش از این 
بارها به عنوان میانجى میان ایران و قدرت هاى غربى از 

جمله آمریکا عمل کرده است.

روحانى استیضاح نمى شود
   اعتماد آنالین |  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: من فکر نمى کنم فضاى مجلس به سـمت 
طـرح اسـتیضاح رئیس جمهـور پیـش بـرود و احتماًال 
در همیـن حـد باقى خواهـد مانـد. احمد توکلـى گفت: 
رأى مجلـس باید این پیـام را به دولت بدهـد که هم در 
سیاست هایش دقت بیشترى را به کار ببندد و به انتقادها 
بیشتر توجه کند و هم اینکه دولت براى به کارگیرى افراد 

تواناتر تالش کند.

روحانى هزینه داد
   ایسـنا | حسـام الدین آشـنا، مشـاور رئیـس 
جمهورى با اشاره به جلسه سـئوال نمایندگاه مجلس از 
رئیس جمهورى که صبح دیروز برگزار شـد، در حسـاب 
کاربرى خـود در توییتر نوشـت: «روحانى یکبـار دیگر 

هزینه حفظ آرامش و عدم ایجاد تنش را پرداخت...»

یک استیضاح دیگر
   فـارس | حسـینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم 
شـاهین شـهر در مجلس گفت: طرح اسـتیضاح محمد 
شـریعتمدارى، وزیر صنعت ، معدن و تجارت با 51 امضا 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. وى افزود: این طرح در 
15 محور تدوین شده که از جمله محورهاى آن مى توان 
به عدم مدیریت بـازار خـودرو و افزایش قیمـت در این 

بخش اشاره کرد.

احمدى نژاد و «سرنا ویلیامز»
   تابنـاك | محمـود احمدى نژاد بـه ممنوعیت ورود 
«سرنا ویلیامز»، تنیس باز مشهور آمریکایى به افتتاحیه 
مسابقات جهانى تنیس در فرانسه به دلیل نوع پوشش او 
اعتراض کرد. احمدى نژاد طى یک توییت نوشت: «چرا 
"فرنچ اوپن" (رقابت هاى تنیس فرنـچ اوپن در پاریس) 
به سرنا ویلیامز بى احترامى کرده است؟ متأسفانه برخى 
افراد در همه کشورها از جمله کشور خودم، معنى واقعى 

آزادى را نمى دانند.» 

خبرخوان
سکه 4 میلیون شد

   عصر ایــران | دیروز هر قطعه ســکه طرح 
قدیم چهار میلیون و 84 هزار تومان و سکه طرح 
جدید سه میلیون و 586 هزار تومان دادوستد شد. 
همچنین هر قطعه نیم ســکه یک میلیون و 794 
هزار تومان و هر ربع ســکه 943 هــزار تومان به 
فروش رسید. هر گرم طالى 18 عیار هم به قیمت 

309 هزار تومان نرخ گذارى شد.

انتشار اثر جدیدى از سایه
   تســنیم | جدیدترین اثر امیرهوشــنگ 
ابتهاج(ه.ا.ســایه) روانه بازار نشــر شد. «هدیه» 
عنوان جدیدترین اثر این غزلسراى نامدار است که 
منتخبى است از اشعار «سایه» به انتخاب خودش 
که شاعر آن را در سال 1348 براى هدیه دادن به 

همسر عمویش، بانو هما اعلم، فراهم آورده بود. 

خیالتان راحت!
   خبــر ورزشــى | هر از چند گاهى بر ســر 
مسئله اى مى شنویم که عادل فردوسى پور قهر 
کرده و دیگر برنامه 90 را اجرا نخواهد کرد. این خبر 
البته که همواره تکذیب مى شود و عادل هر هفته 
با توپ پرترى هم به میدان مــى آید... قطعًا خود 
عادل بهتر از ما مى داند که هیچ کجاى دنیا براى او 
شبکه 3 و برنامه 90 نمى شود. او به این راحتى ها

 برنامه اش را از دست نمى دهد... نه عادل فردوسى 
پور به صورت طوالنى مدت با 90 قهر مى کند نه 

رامبد جوان با «خندوانه»؛ شک نکنید!

«لعنتى» از کجا آمده؟!
   ســینما ســینما | کامبوزیــا پرتوى، 
کارگردان ســینما درباره شــرایط امروز جامعه و 
ارتباط آن با سینما توضیح داد: با یک بررسى کوتاه 
مى توان متوجه شد که همیشه یک سر موضوعات 
منفى که در جامعه مى بینیم به سینما وصل شده 
است. مد و شــیوه زندگى، حرف هاى رکیک رایج 
و شــیوه هاى حرف زدن ســطحى همه از سینما 
آمده اســت. مثًال در فارســى کلمه لعنتى نداریم 
ولــى در جامعه و در میان مــردم لعنتى به فحش 
تبدیل شده که دوبلورها به دلیل نزدیکى با معناى
 کلمه اى دیگر آن را ترجمه کردنــد و ما آن را به 

عنوان فحش پذیرفتیم. 

دود شدن میلیاردها پول
   ایرنــا | دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال 
دخانیات گفت: در شرایط اقتصادى فعلى روزانه 20 
میلیارد تومان در کشور براى مصرف سیگار هزینه 
مى شود  و حداقل دو تا سه برابر این مبلغ را دولت 

براى درمان بیمارى ها هزینه مى کند. 

37 هزار نفر ایدز دارند
   صبا | پروین افسر کازرونى، رئیس اداره کنترل 
ایدز و بیمارى هاى آمیزشى وزارت بهداشت با اشاره 
به آمار مبتالیان به ایدز در ایران گفت: 37 هزار و 650 
نفر در ایران مبتال به بیمارى ایدز هستند که 13 هزار 
نفر از این آمار فوت کردند. 40 درصد از مبتالیان به 

بیمارى ایدز نیز از وضعیت خودشان آگاه نیستند.

فعالً نمى تونم...
   ایلنا | رضا صادقى، خواننده موســیقى پاپ، 
آهنگساز و ترانه سرا از تشکیل بند (گروه موسیقى) 
ســه نفره با حضور ســه خواننده بــا تفاوت هاى 
صدایى، در راســتاى معرفى مردان بااستعداد به 
دنیاى موسیقى خبر داد. او البته در این مورد نوشت: 
«متأسفانه برخالف نظر شخصیم و بنا به دالیل 
قانونى نمى تونم به طور گســترده از خانوم هاى 
محترم و خوش صدا دعوت کنــم (فعًال البته)... و 
مسیر درست موسیقى گروهى و صحنه ایى رو در 

حد خودم و تا حد توانم اصالح کنم...»

دومین ســئوال از رئیس جمهور بعد از انقالب اسالمى 
دیروز در مجلس شوراى اسالمى پرسیده شد.

به گزارش «ایسنا»، بعد از اولین نوسانات ارزى تعدادى 
از نمایندگان عمدتًا عضو فراکســیون نمایندگان والیى 
مجلس به دنبال طرح ســئوال از رئیــس جمهور بودند 
ســئواالتى که به دلیل پس گرفتن امضاها مجالى براى 
طرح پیدا نمى کرد. این بار 82 نماینده، ســئوال از رئیس 
جمهور را در پنج محور مطرح کرده، پاى امضاهایشــان 
ماندند تا یک ماه گذشته سئوال اعالم وصول شد. دیروز 
(سه شنبه) حسن روحانى به مجلس شوراى اسالمى رفت 

و به سئواالت پاسخ داد.
بعد از صحبت هاى رئیس جمهور، ذوالنور به عنوان آخرین 
نماینده پشت تریبون رفت و در 9 دقیقه صحبت هایش را 
بیان کرد. او در میانه اظهاراتش از هیئت رئیسه خواست که 
یک لیوان آب به او بدهند. الریجانى گفت که «یک پارچ 
آب براى ایشان بیاورید». در این هنگام ذوالنور گفت که 
کوفى ها از آب هم مضایقه کردند که الریجانى در واکنش 
گفت: «چرا شــما کوفى شــدید؟» در آخر هم ابطحى، 

نماینده خمینى شهر براى ذوالنور یک بطرى آب آورد.
بعد از صحبت هاى ذوالنور، رئیس جمهور در پشت تریبون 
حاضر شد و در 26 دقیقه باقیمانده پاسخ هایى را مطرح کرد 
که بخشى از آن واکنشى به تجمع قم و صحبت هاى یکى 
از مداحان بود که در آن او را بــه تعبیرى تهدید به مرگ 

کرده بودند.
روحانى در آخر صحبت هایش با خنده گفت: «ما هروقت 
وزیرها را مى خواهیم مى گویند یا مجلس یا کمیسیون ها 
هستند»، که الریجانى با خنده گفت: «اینجا که نیستند، 
ببینید کجا مى روند.» روحانى بالفاصله واکنش نشان داد 
و در پاسخ با خنده گفت: «شما که کمیسیون نمى روید.» 
باز هم روحانى خطاب به نمایندگان گفت که مى خواستیم 
شــما را به عنوان هفته دولت دعوت کنیــم که ما اینجا 
آمدیم؛ حداقل ما به شما شیرینى مى دهیم اینجا که هیچى 

نیست. در حاشیه جلسه سئوال از رئیس جمهور حسینعلى 
حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر براى استیضاح وزیر 

صنعت، معدن و تجارت امضا جمع مى کرد.
جلسه ســئوال از رئیس جمهور برخالف جلسه سئوال از 
احمدى نژاد آرام بــود و نمایندگان نظم را رعایت کردند، 
کما اینکه رئیس مجلس شــوراى اسالمى هم در نطق 
ابتدایى اش بر این نکته توجه داشت. از نکات قابل توجه 
این جلسه خوش و بش ذوالنور از نمایندگان منتقد دولت 
با صالحى، رئیس سازمان انرژى اتمى در زمان خروج از 

مجلس شوراى اسالمى بود.
از پنج سئوال مطرح شده از رئیس جمهور، نمایندگان از 

چهار سئوال قانع نشدند، یک ســئوال باقیمانده نیز رأى 
لب مرزى گرفت، یعنى نمایندگان از پاسخ روحانى درباره 
کنترل قاچاق کاال و ارز، شــاخص نــرخ بیکارى، رکود 
اقتصادى و ارزهاى خارجى و ارزش پول ملى قانع نشدند 
و تنها پاســخ ها را درباره تحریم هــاى بانکى قانع کننده 

دانستند.
طبق ماده 213 آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى 
اگر اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس از پاســخ هاى 
رئیس جمهورى به ســئوالى قانع نشــده باشند موضوع 
مورد سئوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب 
مى شود و آن ســئوال به قوه قضائیه ارســال مى شود. 

آیین نامه داخلى مجلس تعیین تکلیف درباره سئواالتى 
که نمایندگان مجلــس از توضیحات رئیس جمهور قانع 
نشده  اند را به مجلس واگذار کرده، اما نکته اى که مشخص 
نیست، این است که سرنوشت این سئواالت و رسیدگى 
به آنها در بررســى مجدد مجلس چگونه خواهد بود؟ در 
همین حال دیروز سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اســالمى با بیان اینکه فعًال بحث قانع نشدن نمایندگان 
از پاســخ هاى رئیس جمهور درباره سئواالت مطروحه و 
ارجاع آن به قوه قضائیه مطرح نیست، گفت: این موضوع 
منوط به جمع بندى و نظر حقوقى مجلس شوراى اسالمى 

و هیئت رئیسه است.

حاشیه نگارى از روز بى حاشیه مجلس 

رئیس جمهور پشت سد سئواالت ماند

نصف جهان  خبرگزارى اصولگراى تسنیم پاسخ امیرمهدى 
ژوله، نویسنده برنامه هاى طنز تلویزیون را داد. ژوله چند روز 
پیش با انتشار پستى در اینستاگرام  به سانسورهاى عجیب 
در تلویزیون پرداخت و از جمله نوشت که خوردن خیار توسط 
زنان بازیگر یا نمایش حجم گوش و غبغب آنها در رسانه ملى 

ممنوع است.
دیروز خبرگزارى «تسنیم» ژوله را سلبریتى اى معرفى کرد 

که چــون «اظهارنظرهاى بدون 
قاعده» مى کند از تلویزیون رانده 
شــده در حالى که بــه اعتقاد این 
خبرگزارى، «همین تلویزیون که 
او آنقدر سیاست هایش را به سخره 
مى گیرد روزگارى پله ترقى بسیارى 

از جمله ژوله بوده است».
به اعتقاد «تسنیم»، امیر مهدى ژوله 
«در مورد هرچیزى اظهارنظرهاى 
واهى نشــان مى دهد و همه چیز را 
به مضحکه مى گیرد» و «حجاب 
را یک نوع خاصى هدف قرار داده 

است».
«حجاب» محور اصلى انتقاد «تســنیم» از ژوله است. این 
خبرگزارى با اشاره به پســت دیگر این نویسنده در فضاى 
مجازى نوشــته: «یک زمانى مى بینیم کنایه آمیز به دختر 
خردســالش نکاتى در مورد حجاب اســالمى مى گوید که 
بســیارى واکنش نشــان مى دهند. االن هم به تلویزیون 
اعتراض مى کند چرا بازیگرانش باید حجاب داشته باشند.» 

«تسنیم» در این باره به ژوله توصیه کرده: «اگر شما به عنوان 
یک پدر مى خواهید فرزندتان به گونه اى دیگر رشد پیدا کند 
با یک اصول و ســبک دیگرى، براى جامعه تعیین تکلیف 
نکنید و آنقدر سیاست هاى درست تلویزیون را که به حجاب 
و عفاف اهمیت مى دهد را زیر سئوال نبرید.» نویسنده مقاله 
خبرگزارى «تسنیم» آنگاه ژوله را در صف «سلبریتى هاى 
بى سواد»ى قرار داده که «دنبال ترویج سبک زندگى غربى 

است». 
اما بخــش هــاى پایانى نوشــتار 
خبرگــزارى «تســنیم» حــاوى

 واژه هــاى تندتــرى خطــاب به 
نویســنده ســابق برنامه هاى طنز 
تلویزیون اســت. «تسنیم» خطاب 
به ژوله نوشته: «روزگارى که پشت 
ســر هم در تلویزیون کار مى کردید 
این حرف و حدیث ها نبــود. چرا آن 
موقع درباره حجم خانم ها و آرایش و 
غبغب فالن بازیگر صحبت نکردید؟ 
اینکه انتقاد مى کنید در رســانه ملى 
خانم ها نمى توانند سوت و جیغ بزنند و یا بلند بخندند و حتى 
چیزهاى دیگرى هم گفته اید خجالت مى کشیم که روزگارى 

فیلم هایى دیده ایم که نویسنده اش شما بوده اید.»
و باالخره اینکه «تســنیم» معتقد است اینها اصًال سانسور 
نیست بلکه وظیفه تلویزیون اســت که «هوشیار باشد و با 
نهایت مواظبت و مراقبت رفتار کند تا محتواى نامرغوبى به 

جامعه ارائه نشود». 
صبح  دیروز روزنامه «شرق» با انتشار گزارشى، از مهران 

مدیرى به دلیل انتشار یک خبر عذرخواهى کرد.
«شرق» در این باره نوشــت: روزنامه «شرق» در تاریخ 

97/4/27 در گزارشى با عنوان «رد پاى برخى 
ســلبریتى ها در پرونده ثامن» جلسات دادگاه 
مؤسســه ثامن الحجج(ع) را بررسى کرد... در 
بخشــى از این گزارش به تسهیالت پرداختى 
از سوى مؤسسه و همچنین مبالغى که تحت 
عنوان «هدیه» به یکــى از مجریان پرداخت 
شده، اشــاره شــده که پس از بررسى بیشتر 
مشخص شده اســت مبلغ هدیه قرائت شده 
در دادگاه مربوط به آقاى مهران مدیرى نبوده 
و این اشتباه از ســوى روزنامه صورت گرفته 

است که از این بابت از آقاى مهران مدیرى و همینطور 
مخاطبان روزنامه به دلیل اشتباه صورت گرفته صمیمانه 

پوزش مى طلبیم.

همچنیــن در خصوص وام نیــز مبلغ دریافتــى تقریبًا 
یک ســوم مبلغ اعالم شــده در گزارش «شــرق» و با 
تضامین ملکى کافى و قانونى و سود 25 درصد و مطابق 

عرف صحیح بانکدارى بوده و اصل و سود آن نیز از سوى 
آقاى مدیرى پرداخت شده و نام برده هیچگونه بدهى به 

مؤسسه ندارد. 

«تسنیم» علیه «ژوله»
نصف جهان  فرهنگ لغات سیاسى در ایران، مدتى است 
پذیراى اصطالحى جدید شده است: «استخر فرح». این 
اصطالح از زمان درگذشت آیت ا...هاشمى رفسنجانى، 
زبان به زبان چرخید و حاال یکــى از لغات این فرهنگ 
شده است. هاشمى هنگام شــنا در استخرى درگذشت 

که در کاخ سعد آباد یکى از کاخ هاى شاه سابق 
واقع شده و منتقدان هاشمى مى گویند استخر 
فرح پهلوى بوده است. غالمعلى رجایى، مشاور 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
یکى از نزدیک ترین افراد به آیت ا... اما معتقد 
است استخر جنجالى ســعدآباد بعد از انقالب 
ساخته شده و براى همین اصًال به فرح مربوط 
نمى شــود. او با انتشار عکســى از این استخر 
نوشته: «این استخر کوچک در گوشه اى از کاخ 
سعدآباد که هاشمى هفته اى دو بار به آن مراجعه 

داشته اساســاً در زمان طاغوت وجود خارجى نداشته چه 
برسد به اینکه استخر اختصاصى فرح باشد!»

به نوشته مشاور ســابق هاشــمى، ماجراى تبدیل این 
محوطه به استخر هم شنیدنى اســت: «آقاى هاشمى 

از اســتخرى که در ریاســت جمهورى درست کرده بود 
استفاده مى کرد. بعد از اینکه احمدى نژاد رئیس جمهور 
شد عمًال دسترسى آقاى هاشــمى به آنجا مشکل شد و 
ما این محوطه کوچک را براى ایشــان در سعدآباد آماده 
کردیم. عماد نوه آقاى هاشمى هم مى گفت مردم از پشت 

این محوطه استخر شده! رد مى شدند و نمى دانستند حاج 
آقا پشت این دیوار مشــغول شناست. عماد مى گفت اگر 
کسى از پشت دیوار ســنگى پرت مى کرد به سقف این 

محوطه مى  خورد!»

داستان احداث «استخر فرح»

   اعتمــاد آنالیــن | مدیــر کل اداره امــور اوقاف 
و خیریه کهگیلویــه و بویراحمد از ســرقت میلیونى دو 
جوان ناشــناس از یک امامزاده در شهر چرام در نزدیکى

 یاسوج خبر داد.
سید نورا... جنتى درباره جزئیات بیشتر این خبر گفت: صبح 
روز دوشنبه افرادى با عنوان مسافر به این امامزاده مى روند 
و شب را در زائرسراى آن سپرى مى کنند اما هنگام نماز 
صبح از غفلت متولیان امامزاده سوءاســتفاده مى کنند و 
دست به سرقت پول هاى این امامزاده مى زنند. وى درباره 
مبلغ سرقت شده از امامزاده  نیز گفت: اطالع دقیقى از مبلغ 

سرقت شده ندارم اما حدوداً شش الى هفت میلیون تومان 
است. این دو جوان پس از ســرقت نیز از محل متوارى 
مى شوند. جنتى در پاسخ به این پرسش که آیا این امامزاده 
مجهز به دوربین مدار بسته هست یا خیر، گفت: از آنجا که 
این امامزاده تحت  نظارت سازمان میراث فرهنگى است 

اجازه نصب دوربین به آن داده نشده است.
گفتنى است که بر اساس فیلم منتشر شده در این باره که 
در فضاى مجازى نیز دست به دست مى چرخد، متولى زن 
امامزاده در توضیحاتش مى گوید این دو جوان شب را در 

ایوان حرم و در نزدیکى ضریح گذراندند.

سرقت میلیونى از یک امامزاده 

روزنامه «شرق» از مهران مدیرى عذرخواهى کرد
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بهره بردارى از 30 پروژه در 
خمینى شهر

فرماندار خمینى شـهر گفـت: در هفتـه دولت حدود 
30 پروژه با اعتبارى بالغ بـر 200 میلیارد ریال براى 
شهرسـتان خمینى شـهر برنامه ریـزى شـده که در 
حوزه هاى کشاورزى، اجتماعى، اقتصادى، پزشکى، 

عمرانى است.
محمود مسـلم زاده همچنین تصریح کـرد: بنا داریم 
ابتـدا طرح هـاى نیمه تمام را بـه اتمام برسـانیم و بر 
اسـاس اولویت بندى هاى موجود در شهرسـتان و با 
شـاخص محله محـورى، پروژه هاى جدیـد را طبق 

سرانه شروع کنیم.

خربزه گرگاب
 ثبت معنوى مى شود

مدیرکل میراث  فرهنگى اصفهان گفت: جذابیت هاى 
بى شـمار اصفهـان در جاى خود بسـیار مهم اسـت، 
اما باید بـه ظرفیت  ناشـناخته اسـتان در بخش هاى 
تاریخـى، طبیعـى و میـراث ناملمـوس معنـوى نیز 

توجه کنیم. 
فریدون اللهیارى تأکید کرد: پرونده ثبت ملى مهارت 
کشـت خربزه گرگاب بـا هـدف حفاظـت از مهارت 
گذشتگان در کشت این صیفى در استان اصفهان به 
شوراى ثبت ملى آثار تاریخى کشور ارسال شده است.

خلبان شدن
 2 کودك و نوجوان اصفهانى

آرزوى دو کودك و نوجوان سرطانى در اصفهان برآورده 
شد.  فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان گفت: این 
دو نفر  که با بیمارى سرطان دست و پنجه نرم مى کنند، 
آرزوى خلبانى داشتند که با همکارى یکى از خیریه هاى 
اصفهان در پایگاه چهارم هوانیروز به آرزویشان رسیدند.

امیر سـرتیپ دوم خلبان على عفیف افـزود: خلبانان به 
این دو کودك و نوجوان 9و12 ساله  لباس فرم پوشاندند 
و پس از گرفتن عکس سـلفى، آنها را سوار بر دو بالگرد 
هوانیروز و با انواع بالگردهاى هوانیروز و روش هدایت و 

کنترل این بالگردها آشنا کردند.

شهر گرم تر مى شود
کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: میانگین دماى هواى استان اصفهان بین یک تا 2 
درجه سانتیگراد افزایش و این روند افزایش دما تا پایان 

هفته ادامه خواهد داشت.
حجت ا... على عسگریان با اشـاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده اظهارکرد: 
در این بازه زمانى جو  پایدار بر روى استان حاکم است و بر 
این اساس، آسمان صاف تا کمى ابرى و گاهى وزش باد 
شدید پیش بینى مى شود. وى افزود: براى دو روز آینده 
جو همچنان پایدار و گاهى وزش باد در بعدازظهرها پیش 
بینى و  ابرها کاهش مى یابد. وى در خصوص وضعیت 
پیش بینى بـارش در اسـتان اصفهان گفت: بر اسـاس 
پیش بینى هاى صورت گرفته، تا اواسط مهرماه در استان 

بارندگى نخواهیم داشت.

بهره بردارى از10 طرح 
بهداشتى و درمانى در اصفهان 
معاون توسـعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان از افتتـاح ده طرح بهداشـتى و درمانى در این 

استان، همزمان با هفته دولت خبر داد.
علیرضا یوسفى افزود: 9 طرح از طرح هاى مزبور توسط 
دولت و از محل طرح تحول نظام سالمت و یک طرح 
توسط خیران احداث شده است. وى با بیان اینکه این 
طرح ها در شهرسـتان هاى اصفهان، شـاهین شهر و 
میمه، فریدن، اردسـتان، لنجان، فالورجان و چادگان 
به بهره بردارى رسیده اسـت، گفت: طرح هاى مذکور 
با اعتبار 91 میلیارد و 190 میلیون ریال اجرا شده است.

یوسفى گفت: این طرح ها شامل احداث و بهره بردارى 
از مرکز جامع سـالمت اصفهانک و خوراسگان، خانه 
بهداشت دشتى و پایگاه سالمت قلعه شور، آزمایشگاه 
مرکزى و آموزشـگاه بهورزى در فریدن و مرکز جامع 

سالمت پیربکران در فالورجان است.

خبر

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با تأکید بر اینکه اگر در دوران 
تحریم ها از بخش خصوصى انتظار داریم در کنار دولت 
باشند، باید نظرات آنان را هم مورد توجه قرار دهیم، گفت: 
قرار بود سهمى معادل20 تا 30 درصد از درآمد حاصل از 
هدفمندى یارانه ها به صنعت تزریق شود، اما تاکنون دولت 

ریالى به این بخش پرداخت نکرده است. 
عبدالوهاب سهل آبادى با بیان اینکه اکنون بیشتر از دوران 
جنگ خودزنى مى کنیم، ابراز امیــدوارى کرد با درایت، 
هوشــیارى و تخصص هایى که داریــم به خصوص در 
بحث تأمین مواد اولیه و قطعات صنعت و تولید مى توانیم 
بسیارى از کمبودها را جبران کنیم اما شرایط امروز بسیار 

سخت است و امیدواریم با تعامل از این بحران عبور کنیم.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با تأکید بر اینکه اگر در دوران 
تحریم ها از بخش خصوصى انتظــار داریم، دولت باید 
همراه این بخش باشد، تصریح کرد: اکنون زمان آن نیست 
که ادارات نیز بخواهند گرفتارى هاى خود را با سختگیرى 
بر بخش خصوصى جبران کنند و به نوعى خودزنى کنیم.

وى با بیان اینکه متأسفانه فشارها در بخش مالیات، تأمین 
اجتماعى، بیمه و... روز به روز بیشــتر شده است، گفت: 
نمى گویم کــه نباید حقــوق دولت پرداخت شــود اما 
تولیدکننده اى که امروز مواد اولیه مورد نیازش در گمرك 

معطل مانده، باید از سوى دولت مورد حمایت قرار گیرد.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: 42 درصد از کودکان استان اصفهان در غربالگرى هاى 

صورت گرفته دچار اختالل اضطرابى هستند.
مجتبى ناجى با بیان اینکه بر اساس پژوهش هاى صورت 
گرفته، 24 درصد از مردم ایران دچار اختالالت روانى هستند، 
اظهار کرد: بر این اساس، سرانه روانپزشک براى جمعیت 
هدف در کل کشور ناکافى اســت، اما در استان اصفهان در 
زمینه متخصص روانپزشکى و روانشناسى کمبودى مشهود 
نیست. وى افزود: 200 مرکز مشاوره در استان اصفهان فعال 
است که 800 روانشــناس در بدنه این مراکز در حال ارائه 

خدمات مشاوره اى به مراجعه کنندگان هستند.

ناجى با بیان اینکه برخى آمارهــا حکایت از مراجعه تنها  4 
درصد افراد نیازمند به خدمات روانپزشــکى براى درمان به 
مراکز درمانى اســت، تصریح کرد: بــر مبناى تماس هاى 
انجام شده با مرکز صداى مشاور، 22 درصد افراد جامعه دچار 
اختالالت افسردگى و اختالالت اضطرابى هستند که این دو 
اختالل، شیوع بیشترى نسبت به دیگر اختالالت دارند. وى 
با بیان اینکه زنان بیشتر از مردان در معرض فشارهاى روانى 
و استرس هستند، افزود: نرخ اختالالت اضطرابى و افسردگى 
در زنان باالســت، اما برخى ناهنجارى ها مانند اختالالت 
روانپزشکى کودکى، اختالالت مغزى و عقب ماندگى هاى 

ذهنى در جنس مذکر بیشتر است.

42 درصد کودکان 
دچار اختالل اضطراب هستند

بیشتر از دوران جنگ 
خودزنى مى کنیم 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت مى گردد در جلســه مجمع فوق العاده که در تاریخ 
1397/06/27 ساعت 8 صبح به آدرس شرکت: اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبى خیابان پنجم پالك 80 

طبقه همکف کدپستى 8168675591 تلفن 03136689253 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

1- تصویب صورت هاى مالى منتهى به 1396/12/29 شــامل تراز نامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم 
نسبت به تخصیص و تقسیم سود.

2- انتخاب بازرسین.
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت.

4- سایر مواردى که تصمیم گیرى راجع به آن در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مى باشد.
دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت تولیدى دیبا طرح 
و رنگ فدك (سهامى خاص) به شماره ثبتى (30690) اصفهان

آگهى دعوت شرکت سپاهان افالك آسیا- سهامى خاص
 شماره ثبت 509 شناسه ملى 10840077772

شرکت تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك

هیئت مدیره شرکت

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سپاهان افالك آسیا- سهامى خاص دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده که رأس ساعت 9:00 صبح مورخه 1397/06/19 روز دوشنبه به آدرس تیران، کیلومتر 8 جاده سامان، روبروى کارخانه 

آسفالت به کدپستى 8537133686 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت 9:00 صبح مورخه 1397/06/19

- انتخاب مدیران 
- انتخاب بازرسان

- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

یکى از شاخصه هاى اصفهان و زیبایى هایش را پل هاى 
تاریخى این شهر مى دانند، پل هایى که به واسطه  طول 
عمرهاى متفاوتشان با یکدیگر نمى توان آنها را در یک 
رنج و زمان بررسى کرد، اما این دلیلى بر کاستن از درجه  
اهمیت شان نیست. ایجاد ترك در نقاط مختلف سى وسه 
پل یکى از عواملى اســت که باعث بروز حساسیت هاى 
بسیارى شده اســت. حساســیتى که مى توان نامش را 

«بلعیده شدن این پل تاریخى در دل زمین» گذاشت.
هر چند شاید برخى افراد این حساسیت را به واسطه  نبود 
آب در زاینده رود مى دانند، اما به نظر مى رسد این تنها دلیل 
براى فاجعه اى که به مرور در حال خوردِن جاِن پل هاى 

تاریخى اصفهان است، نباشد.
حمید مظاهرى تهرانى، رئیس پژوهشــکده تخصصى 
«پنج او هفت» با مطرح کردن این هشــدار، از چگونگى 

فرایند این اتفاق به مرور زمان صحبت مى کند.
این مدرس دانشگاه نخست در توصیف وضعیت پل هاى 
تاریخى اصفهان گفت: اصفهان شهر زاینده رود و شهر 
پل هاى تاریخى متعدد و بى نظیر اســت، قدمت برخى از 
این پل ها مانند پل شهرســتان به پیش از اسالم و دوره 
ساسانیان مى رسد و پل هاى شگفت انگیزى مانند خواجو و 
سى وسه پل در دوره  صفوى در آن بنا شده اند. سازه و بدنه 
اصلى این پل ها آجرى است و مهندسى دقیقى که طاق و 
قوس هاى متعددى را  بر پایه هاى قدرتمندى از سنگ و 

ساروج - مالط براى قرن ها استوار کرده است.
وى با بیان اینکه بســیارى از ترك ها و شکستگى هاى 

قابل مشاهده روى پل هاى تاریخى مانند سى وسه پل و 
خواجو  به علت نشست و فرسودگى طبیعى مصالح به کار 
رفته در ساختار آن (آجر،گچ،کاشى،سنگ و ساروج) و البته 
فرورفتن تدریجى جسم سنگین پل در بستر زیرین خود 
است، ادامه داد:  این عوارض حتى در صورت پر آب بودن 
دائمى زاینده رود نیز به مرور اتفاق مى افتد، هر چند نباید 
فراموش کرد که اکثر پل هاى اصفهان و ایران بر اساس 

مکانیابى دقیق و با اشراف کامل معماران بر مقدار سختى 
و میزان مقاومت جنس خاك بستر پل ها ساخته شده اند 
که این امر تضمین کننده طول عمر و ادامه حیات پل هاى 

اصفهان در طول این سال ها بوده است.
مظاهرى ادامه داد:  خشــکى زاینده رود باعث سســتى 
و ضعف بى ســابقه اى در الیه  خاکى -ســنگى پل هاى 
اصفهان شده است و در حال حاضر نیز گسترش این فرایند 

(پوك شدن خاك بستر) همراه با فشار طبیعى حاصل از 
وزن ســازه پل و حتى انواع بارهاى مازاد مانند آسفالت و 
سنگ فرش نادرست و عبور کنترل  نشده گردشگران و 
عابران، وقوع یک فاجعه براى پل هاى تاریخى اصفهان 

را محتمل و حتى قریب الوقوع مى کند.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: به همه این موارد باید نحوه  
غیراصولى و آسیب رســاِن نورپردازى پل هاى اصفهان 
که بر مبناى ایجاد حفره و تخریب در بدنه  پل و کاشــت 

نورافکن هاى بسیار بزرگ است را نیز اضافه کرد.
به گفته  وى، با سست شدن خاك و عبور از آستانه  تحمل، 
نخست الیه  سنگى- خاکى بستر پل و سپس در عمقى 
بیشتر از پى سازى سنگ و ســاروِج پل ها بر اثر بى آب و 
خشکى طوالنى و در نهایت با توجه به نیروى برشى وزن 
پل، در میان مدت احتمال شکســت و فرونشست الیه  
خاکى زیرین پل و در نتیجه درهم شکستن کامل پل ها 
ایجاد مى شود. وى ایجاد حفره اى بســیار بزرگ در دل 
زمین را غیر ممکن نمى داند به حدى که فرورفتن پل در 

زمین دور از انتظار نیست.    
مظاهرى، تراژدى تخریب پل هــاى اصفهان را رؤیت 
ترك ها و شکاف ها یا کاشى هاى  فرو افتاده در بخش هاى 
مختلف آن، که از قضا آسیب هایش با روش هاى حفاظت و 
مرمت علمى درمان پذیر است، نمى داند، بلکه معتقد است: 
روند فرورفتن پل ها در دل زمیــن، دقیقًا در بخش هاى 
غیرقابل رؤیت پل ها و در زیرزمین در حال پیشروى و در 

حال وقوع است.

پل هاى تاریخى اصفهان در زمین فرو مى روند! زلزله اصفهان 
خسارتى نداشته است

رئیس ستاد مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
گفت: تاکنون گزارشــى مبنى بر خسارات وارده 
در زلزله صبح روز سه شنبه (دیروز) گزارش نشده 
اســت. منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه 
صبح روز سه شنبه(دیروز) ساعت 8 و 47 دقیقه 
صبح، زمین لــرزه اى به بزرگى 4/9 ریشــتر در 
137 کیلومترى اصفهان رخ داد، گفت: این زمین 
لرزه در 37 کیلومترى حسن آباد و 67 کیلومترى 
شهرستان ورزنه رخ داد.  وى در ادامه بیان کرد: 
این موضوع باعث شــد زمین لــرزه در اصفهان 
و شهرستان شهرضا نیز احســاس شود.شیشه 
فروش همچنین در خصوص خســارت احتمالى 
وارده نیز بیان کرد: عوامل امدادى به منطقه اعزام 
شدند و تاکنون خسارتى در این خصوص گزارش 

نشده است.

افزایش تولید چدن و فوالد 
در ذوب آهن 

معاون بهــره بردارى شــرکت ســهامى ذوب 
آهن اصفهان گفت: این شــرکت بــا افزایش 7 
درصدى در محصوالت چدن و فوالدى و افزایش 
3درصدى در محصوالت نهایــى و نورد، رکورد 
قابل توجهى را به ثبت رســاند. توالییان افزود: 
ذوب آهن با تولید کالف 5/5تا میلگرد سایز 32 
و تولید انواع تیرآهن 12تا تیرآهن سایز 30 تمام 
نیازهاى کشور به مقاطع مختلف فوالدى را تأمین 
مى کند. معاون بازاریابى و فروش شرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهان هم با اشاره به نوسان قیمت 
فوالد در کشور گفت: مطابق قانون، هر کاالیى 
که در بورس کاال پذیرفته مى شــود از شــمول 
قیمتگذارى دستورى خارج است. دشتیانه افزود: با 
توجه به شرایط جدید اقتصادى و تصمیمات کالن 
اقتصادى در کشــور، تعیین قیمت محصوالت 
فوالدى را ستاد تنظیم بازار انجام مى دهد، ولى 
محصول نهایى با قیمت باالترى به دست مصرف 
کننده مى رسد که ســودهاى کالنى را به جیب 

واسطه ها سرازیر کرده است.

«طرح توسعه پایانه صمدیه اصفهان در صورت تملک 5000 
مترمربع با مشــارکت بخش خصوصى توسعه یافته و ما در 
اصفهان یک پارك سوار همچون پارك سوار بیهقى تهران 

خواهیم داشت.»
مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان 
در جمع خبرنگاران در تاالر اجتماعــات کتابخانه مرکزى 
شــهردارى اصفهان این مطلب را اعالم کرد و گفت: پایانه 
صمدیه اصفهان 17 هزار متر بــوده که 12 هزار متر تملک 
شده و براى تملک 5000 متر دیگر باید شش میلیارد تومان 
هزینه شود که از این میزان 3/5 میلیارد را سازمان پایانه ها 
پرداخت کرده و بقیه را سازمان امالك شهردارى مرکزى قرار 
است به صورت معوض بدهد و در صورت تملک 5000 متر، 
طرح توسعه پایانه صمدیه در دهه فجر کلنگزنى مى شود و 
طى مدت دو تا سه سال با مشارکت بخش خصوصى با اعتبار 

40 میلیارد تومان به انجام خواهد رسید.
عباس محبوبى اظهار کرد: ما در اصفهان چهار پایانه شامل 
پایانه کاوه در شمال، صفه در جنوب، جى در شرق و زاینده رود 
در غرب اصفهان داریم و چشم انداز ما در این پایانه ها ایجاد 
فضایى آرام، ایمن، مدرن و خالق در راستاى رضایتمندى 

شهروندان است تا در کشور سرآمد باشیم.
مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان 
گفت: یک پایانه هم روبه روى زندان به نام پایانه اندیشه با 65 
هزار متر زمین است که اگر مشکالت مالکیتى آن حل شود، 
با مشارکت بخش خصوصى تکمیل شــده و مورد استفاده 

قرار مى گیرد.
محبوبى با بیان اینکه پنج پایانه اصفهان روزانه پذیراى بیش 
از 40 هزار مسافر است از رضایتمندى 90 درصدى شهروندان 
از امکانات این پایانه ها خبر داد و گفت: پایانه کاوه به هیچ وجه 
به عنوان پارك سوار مورد اســتفاده قرار نخواهد گرفت و از 
شهر خارج نخواهد شــد ولى ما در شمال اصفهان به دنبال 
زمین هستیم تا فعالیت هاى سرویس اتوبوس ها، بیرون از 
پایانه کاوه انجام شود که در این راستا طرح اجراى ایجاد پمپ 
گازوئیل در شش ماه دوم سال در ترمینال صفه از آن جمله 
است. همچنین قرار اســت به منظور رفاه حال مسافران به 
خصوص مادران، در پایانه کاوه اصفهان به زودى اتاق مادر و 

کودك راه اندازى شود.
وى به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به خرید اینترنتى 
بلیت مســافرت طبیعى اســت که تا حدودى به علت عدم 
مراجعه حضورى مســافران براى خریــد بلیت، غرفه هاى 
پایانه ها دچار رکود فروش شده باشند که در این راستا با انجام 
تمهیداتى، اجاره غرفه را نسبت به تورم، افزایش نداده ایم و 
حتى کاهش دادیم و به دنبال راه هایى بــراى درآمد پایدار 

آنان هستیم.
محبوبى از تشــکیل کارگروه فرهنگى- گردشــگرى با 
مشارکت صنایع دستى، معاونت فرهنگى شهردارى، اداره 
حمل و نقل و راهــدارى و... خبر داد و افزود: در این راســتا 
چندین جلسه هم برگزار شــد تا بتوانیم مباحث گردشگرى 
را از مبدأ ســفر به اصفهان آغاز کرده و در طول سفر نیز با 
مشخصه استفاده از صنایع دستى در اتوبوس و حتى پذیرایى 

با شیرینى هاى اصفهان این امر را تحقق بخشیم.
وى گفت: در ســه پایانه کاوه، زاینــده رود و جى هم براى 
سنجش میزان آالیندگى، دستگاه دیتا نصب خواهد شد تا 
میزان آلودگى سنجیده شود. مدیرعامل سازمان پایانه هاى 
مسافربرى شــهردارى اصفهان از خرید ژنراتور برق براى 
بهره گیرى در پایانه کاوه در زمان خاموشى ها خبر داد و اذعان 
کرد: این ژنراتور که در سال هاى قبل مى توانست با قیمت 
بسیار مناســبى خریدارى شود خریده نشــد و ما در جریان 
خاموشى هاى برق، نسبت به خرید آن به ارزش 350 میلیون 
تومان اقدام کردیم تا در پایانه نصب شود که این مى تواند در 
زمان خاموشى، یک سوم برق پایانه را تأمین کند. محبوبى 
گفت: سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان در 
سال 65 فعالیت خود را آغاز کرد و اوایل سال 73 چهار پایانه 
صفه، زاینده رود، جى و کاوه، راه اندازى شد و پایانه صمدیه 
نیز در ســال 92 آغاز فعالیت نمود. وى در ادامه افزود: جمعًا 
در پایانه هاى مسافربرى اصفهان، 30 هزار متر فضاى سبز 
داریم، که با توجه به کمبــود آب، تمهیداتى براى حفظ آنها 
انجام شده است. مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى 
شهردارى اصفهان اظهار کرد: سازمان پایانه هاى مسافربرى 
شهردارى اصفهان از 25 اسفند 96 تا 15 فروردین 97 همواره 
آماده باش است و در این مدت 500 هزار مسافر در پایانه هاى 

شهر اصفهان جابه جا شدند.

پایانه هاى اصفهان؛ گذشته، حال، آینده

مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان از عملیات بازگشت 
زائران حج تمتع اســتان هاى اصفهــان، چهارمحال و 

بختیارى و یزد از فردا خبر داد.
غالمعلى زاهدى افزود: شــش هزار و 598 زائر و عوامل 
اجرایى استان هاى یاد شده با 27 پرواز شرکت هواپیمایى 

ایران  از سرزمین وحى به اصفهان باز مى گردند.
وى اضافه کرد: این زائران در قالب 45 کاروان شــامل 
41 کاروان از اصفهان، سه کاروان متعلق به چهارمحال 

و بختیارى و یک کاروان از استان یزد به سرزمین وحى 
اعزام شــده بودند. مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان 
افزود: خوشبختانه در مناســک حج امسال تا این لحظه 
هیچ مورد فوت از بین حجاج استان اصفهان گزارش نشده 
است. وى در ادامه با اشاره به اینکه براى حج تمتع تا سال 
86 ثبت نام انجام شده است، گفت: اعزام تمام افراد ثبت 
نام شده که حدود یک میلیون و 300 هزار نفر هستند تا 

حدود 9 سال دیگر ادامه خواهد داشت. 

از فردا حجاج اصفهانى باز مى گردند
کنســرت حامد همایون آهنگســاز، نوازنده و خواننده 

موســیقى پاپ در تاالر شــیخ بهایى 
شاهین شهر برگزار مى شود. 

حامد محمودزاده که با نام هنرى حامد 
همایون فعالیت دارد، بهمن ماه 1361 در 
شیراز متولد شد. وى ابتدا توسط پروژه 
استعدادهاى موســیقى ایران مؤسسه 

ترانه شرقى به عرصه موســیقى معرفى شد و نخستین 

کنسرت خود را به نفع کودکان سرطانى در مؤسسه محک 
برگزار کرد. همایون در سال 95 درحالى 
که آثارش با اســتقبال مخاطبان مواجه 
شــده بود، آهنگ برنامــه صبحگاهى 
شبکه اول سیما را به نام «فرمول یک» 
اجرا کرد. کنســرت حامد همایون فردا 
ســاعت 18 تا 23 در تاالر شیخ بهایى 

شاهین شهر برگزار مى شود. 

حضور حامد همایون در شاهین شهر  

ساسان اکبرزاده

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان تشریح کرد
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انتشار آلبوم جدید محسن چاوشى در حالى که قرار بود ابتداى هفته روانه بازار موسیقى کشور شود، به دلیل مشکالتى در تولید و بسته بندى اثر به یازدهم شهریور موکول شد.
اما در حالى که دوستداران چاوشى براى انتشار آلبوم جدید این خواننده روزشمارى مى کردند و صفحات طرفدارى این خواننده در اول هفته بسیار پربحث بود، تک آهنگ «مسلخ» به یک 
باره از سوى گروهى ناشناس روى اینترنت به شکل گسترده پخش شد تا بار دیگر محسن چاوشى خبرساز شود. لو رفتن قطعه «مسلخ» یا همان «ُدبى» که سازمان رسانه اى «اوج» پیش 
تر امتیاز آن را در اختیار گرفته بود و از تولید موزیک ویدئویى جالب براى این اثر خبر داده بود، با سکوت این خواننده و مسئولین «ماوا» و «اوج» عالمت سئوال هاى زیادى را ایجاد کرد. اما 
تنها چند ساعت پس از پخش «مسلخ»، گروهى ناشناس در صفحات شخصى چاوشى کامنت هایى را منتشر کردند و از پخش قطعه «اتاق من» در اینترنت خبر دادند و اعالم کردند که 

این اقدام در اعتراض به تأخیر در انتشار آلبوم «ابراهیم» است و با این تهدید خبرساز شدند.
 پیش تر روابط عمومى سازمان «اوج» درگفتگو با سایت «موسیقى ما» درباره قطعه «مسلخ» گفته بود: «موزیک ویدئوى "مسلخ" با صداى محسن چاوشى به زودى منتشر مى شود. 
سناریوى نهایى این موزیک ویدئو پس از بررسى بیش از ده سناریوى مختلف در بهمن ماه سال 96 به تأیید نهایى رسید. این نماهنگ در انتقاد به شیخ نشین هاى حاشیه خلیج فارس 

است و با مضمونى اجتماعى به مسئله تجارت دختران ایرانى در "دبى" پرداخته است.»
از سوى دیگر چندى پیش محمدحسین مهدویان، کارگردان فیلم  سینمایى «التارى» اعالم کرد که ایده اصلى ساخت فیلم «التارى» را از قطعه «مسلخ» محسن چاوشى که از آن با 
نام دبى هم یاد مى شود گرفته است. این کارگردان جوان گفته بود: «"التارى" را با الهام از ترانه "دبى" محسن چاوشى ساختم. قرار بود موزیک ویدئوى این آهنگ را بسازم اما وقتى آن 

راشنیدم فکر ساخت "التارى" به سرم زد.»
پس از حواشى هفته هاى گذشته درباره آلبوم «ابراهیم»، لو رفتن «مسلخ» جدیدترین خبرى است که چاوشى این روزها با موج آن در فضاى مجازى دست به گریبان است. استقبال از 
پیش فروش آلبوم «ابراهیم» و اتمام نسخه vip این اثر باعث شده که «ابراهیم» پیش از انتشار در صدر پرفروش ترین آلبوم هاى موسیقى در سایت هاى فروش اینترنتى آثار موسیقى قرار 
بگیرد. تهیه کننده آلبوم این بار با قاطعیت یازدهم شهریور را تاریخ نهایى انتشار آلبوم اعالم کرده است و باید نشست و منتظر ماند با انتشار این آلبوم، حواشى این اثر آیا وارد فاز جدیدى 

خواهد شد یا خیر.

افتاد اینترنت  مسلخ  به  «مسلخ» 

شد! تھدید  چاوشی  محسن 

پانته آ بهرام: سینما 
نمى تواند از من عبور کند

پانته آ بهــرام از دلیل دورى اش از ســینما طى 
سال هاى اخیر و قصد بازگشتش به این عرصه 

گفت.
این بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیــون درباره 
ســریال «پاهاى بى قرار» که این روزها با اسم 
«دلدادگان» روى آنتن شبکه 3 مى رود، گفت: 
«دلدادگان» ســریال متفاوتى است که قطعًا 
پرمخاطب خواهــد بود و مخاطبــان را با خود 

همراه خواهد کرد.
او درباره احتمال ساخت فصل دوم «عاشقانه» 
گفت: تا جایى که من اطالع دارم سریال شبکه 
نمایش خانگى «عاشــقانه» قرار نیست فصل 
دیگرى داشته باشــد و ادامه پیدا کند. منوچهر 
هادى مشغول ساخت سریال «دلدادگان» در 
تلویزیون و فیلم «رحمان 1400» در سینماست.

پانته آ بهرام درباره دلیل عدم حضورش در سینما 
در ســال هاى اخیر گفت: دو سالى است که به  
علت بازى در سریال هاى شبکه نمایش خانگى 
و تلویزیون از حضور در سینما دور افتاده ام، اما در 
سال جدید دوســت دارم بیشتر روى فیلم هاى 
سینمایى تمرکز داشــته باشم. در گذشته شاید 
بازى در چهار فیلم را با هــم قبول مى کردم و 
بازى مى کردم، اما اکنون این شــرایط را ندارم 
و مشــکل فقط نبود انرژى کافى نیست، بلکه 
نمى خواهم نقش هایى که بازى مى کنم شبیه 

به هم باشد.
او با اشاره به سابقه حضور خود در تئاتر، سینما و 
تلویزیون گفت: وقتى 27 سال سابقه بازیگرى 
در تئاتر، ســینما و تلویزیون داشته باشى، حتمًا 
چند نقش تکرارى خواهى داشــت. مگر چند 
نقش براى یک خانم در ســینما وجود دارد؟ به 
همین دلیل بیشتر نقش ها با کمى تغییر شبیه 

به هم مى شوند.
بهرام ادامــه داد: دلیل دورى چند ســاله ام از 
ســینما تکرار نکردن نقش هــاى قبلى ام بود. 
فیلمنامه هاى خوبى در این سال ها ارائه شد که 
به دلیل شلوغ بودن کار قبول نکردم. اما امسال 
قصد دارم که بیشتر وقتم را براى سینما بگذارم.

او در پایان ضمن ابراز عالقه به حضور پررنگ 
در سینما اظهار کرد: بازیگر زن با سن و فضاى 
بازى من کمتر وجود دارد و قطعاً سینما سراغ من 
خواهد آمد و سینما نمى تواند از بازیگرانى مثل 

من عبور کند.

پخش قسمت جدید
 «کاله قرمزى» در عید غدیر

شبکه 2 سیما به مناسبت عید غدیر خم عالوه بر 
ویژه برنامه هاى این مناسبت فرخنده همچون 
فیلم هاى ســینمایى، آینه خانه، کوى محبت، 
مولودى خوانى و... قســمتى جدید از مجموعه 
«کاله قرمــزى 97» را براى مخاطبان تدارك 
دیده اســت. قســمت جدید مجموعه «کاله 
قرمزى 97» پنج شنبه 8 شهریور ساعت 15:00 
مصادف با عید غدیر خم پخش مى شود و تکرار 
آن نیز ســاعت 23:00 همان روز خواهد بود. 
همچنین روز جمعه ساعت 21:00 نیز قسمت 

دیگرى از این مجموعه روانه آنتن مى شود. 
مجموعــه «کاله قرمــزى» نــوروز 97 بــا 
عروسک هاى جدیدى از جمله «خونه بغلى»، 
«موش»، «گربه» و عروسک «داداش گلم» 
به مخاطبان تقدیم شد و قسمت هاى دیگرى از 
این مجموعه نیز در اعیاد و مناسبت هاى مختلف 

روانه آنتن مى شود. 
«کاله قرمزى» کارى اســت از گروه کودك و 
نوجوان شبکه 2 ســیما به تهیه کنندگى حمید 
مدرســى، کارگردانى و اجراى ایرج طهماسب 
که با چند نســل از مخاطبان خود همراه بوده 
و لحظاتى با نشــاط را همراه عروســک هاى 
محبوب این مجموعه به تمامى مخاطبان خود 

تقدیم مى کند.

پیش تولید جدیدترین فیلم سینمایى «استیون اسپیلبرگ» به طور رسمى آغاز شد و به احتمال 
فراوان فیلمبردارى این اثر بهار آینده کلید خواهد خورد. به گزارش  «میزان»، «داســتان وست 
ساید» یا «داستان کناره غربى» جدیدترین فیلمى است که اسپیلبرگ کارگردانى آن 
را آغاز خواهد کرد. این فیلم بازســازى فیلمى با همین نام مربوط به قرن 
بیستم است. نسخه اول «داستان کناره غربى» فیلمى  رمانتیک، درام 
و موزیکال به کارگردانى «رابرت وایز» و «جروم رابینز»، محصول 
1961 آمریکا بود که در زمان خود طرفداران بســیارى داشت. 
فیلمنامه این فیلم بر پایه داستان «رومئو و ژولیت» از «شکسپیر» 
نوشته شده است. موسیقى این فیلم از «لئونارد برنشتاین» بوده و 
ترانه ها از «استفان سوندهایم» هستند. «داستان وست ساید» در ده 
رشته جایزه اسکار گرفته است. فیلمنامه این فیلم بر پایه نمایشنامه 
«داستان وست ساید»، برگرفته از «رومئو و ژولیت» است که اپرانامه 
آن از «آرتور لورنت» و موسیقى از «لنارد برنستاین» بود و در سال 
1957 در برادوى به صحنه رفت و مورد استقبال 
عمومى قرار گرفت و بارها و بارها در این 
سال ها دوباره اجرا شــده است و در 
سال 1961 نیز نسخه سینمایى آن 

اکران شد.

رضا رشــیدپور با ارائه توضیحاتى درباره گفتگویش با 
محمدجواد ظریف مبنى بر اینکه ساعت ها براى این 
مصاحبه مطالعه کرده است، خواستار رعایت انصاف از 

مردم و منتقدان شد.
رشیدپور در واکنش به انتقاداتى که علیه گفتگوى او با 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در برنامه «حاال 
خورشید» مطرح شد در اینستاگرام مطلبى را منتشر کرد 
و در این باره نوشت: «25 سال است که در دنیاى رسانه 
کارآموزى مى کنم. هر روز به خودم یادآورى کرده ام 
که رعایت احترام مهمان یک اصــل مهم در برنامه 
ساختن است... تالش کردم که گفتگوى صریحى با 
آقاى دکتر ظریف انجام بدهم. چند روز مطالعه کردم تا 

سخت ترین مباحث حقوقى در روابط بین الملل و برجام 
را بتوانم به زبان ساده تر که بیشتر مورد پسند مخاطب 
ارزشمند صبحگاهى است، مطرح کنم. همچنین اصل 
شفافیت و اهمیت دادن به ابهامات ذهن عام مردم که 
سرور و ولى نعمت همه ما هستند را رعایت کنم. حتمًا 
که ایرادهاى بزرگى هم داشــته ام. اما انصاف کنید. 
در ثانیه اى از دو ســاعت گفتگو به نقــل از پیام هاى 
درج شــده مردم در فضاى مجازى خطــاب به آقاى 
وزیر عرض مى کنم که به دلیل عدم توضیح شــفاف، 
برخى مردم آنقدر عصبانى هستند که نوشته اند "خزر 
را چند فروخته اید". جناب ظریف وجود این جمالت و 
حتى نســبت هایى مانند "خیانت" را تأیید فرموده و با 

گشاده رویى پاسخ مى دهند. اما حکفرمایى تیترها آغاز 
مى شود. گستاخى رشیدپور. پرسش هاى گستاخانه و... 
انصاف کنید. عذرخواهى بسیار پسندیده است. من هم 
بارها بابت اشتباهات ســهوى و یا عمدى عذرخواهى 
کرده ام. اما به گمانم وظیفه کارشناسان تزریق آرامش 
و توصیه به تعمق است و نه تیتر دیدن و تیتر ساختن. 
آقاى دکتر ظریف با کمال بزرگوارى به من گفت که 
هیچ خط قرمزى نــدارد و از من خواســت که آزادانه 
بپرسم. پرســیدم. پاســخ داد. مردم دیدند. با لبخند 
و مهربانى اســتودیو را ترك کرد. حــاال من مانده ام 
و تیترها. ضعیف نیســتم. اما انســانم. گاهى خسته 

مى شوم.»

رشیدپور: آقاى ظریف گفت آزادانه بپرس!

«استیون اسپیلبرگ» 
فیلم عاشقانه مى سازد

مسعود کیمیایى پس از دیدارى که اواسط اردیبهشت ماه با اسفندیار منفردزاده، دوست قدیمى اش و آهنگساز 
مطرح سینما در کشور سوئد داشت، به تازگى باز هم چمدان هایش را بست و همراه با پسرش پوالد به این کشور 

سفر کرد. 
«بانى فیلم» نوشت: هنوز دلیل ســفر مجدد این کارگردان مطرح به کشور سوئد مشخص نیست اما قرار است 
کیمیایى پس از ده روز به ایران بازگردد. مسعود کیمیایى در سفر اولش به ســوئد، همراه با پوالد براى دیدار با 
خانواده اش به آلمان رفته بود. مســعود و پوالد کیمیایى چند روز پیش نیز در شهر کلن بودند که پوالد عکس 

متفاوتى را از سفرشان به اشتراك گذاشت.

مسعود کیمیایى در اروپا چه مى کند؟

اولین قسمت از ســریال «ممنوعه» به کارگردانى امیر پورکیان و با نشان 16+ در شبکه نمایش خانگى عرضه 
شد. روى جلد اولین قسمت از مجموعه «ممنوعه» تصاویرى از میالد کى مرام، نیکى کریمى و لیال زارع منتشر 

شده است. 
همچنین امیرحسین آرمان، على استادى، خاطره اسدى، بهاره افشارى، محمد امین، پژمان بازغى، آتیال پسیانى، 
امیر جعفرى، هادى حجازى فر، الهه حصارى، ســوگل خالقى، آناهیتا درگاهى، نیلوفر رجایى فر، نیما شعبانژاد، 
شهرام قائدى، مصطفى قدیرى، فاطمه گودرزى، مجید مظفرى، نسرین نکیسا و شیدا یوسفى از دیگر بازیگران 

این سریال هستند.
«ممنوعه» که مضمونى ماجراجویانه دارد توســط امیر پورکیان کارگردانى شده و تهیه کنندگى آن را على اکبر 

نجفى برعهده داشته است. مهدى یارى جانشین تهیه کننده و صادق یارى سرمایه گذار این سریال هستند.

توزیع اولین سریال 16+ در شبکه خانگى 

ور ن

 ســال گذشــته دقیقًا در همین روزها بود کــه با دیدن 
عکس هاى عجیبى از بهاره رهنما در شبکه هاى اجتماعى 
مواجه شدیم. عکس هایى که در آنها رهنما، با پیراهن و 
تور عروس و لبخند به لب، کنار یک مرد میانسال کت و 
شلوارى ژست گرفته بود. واکنش اولیه بعضى از ما، بنا به 
سوابق ذهنى که از بازیگران داریم، این بود که حتماً گریم 
نقش جدیدش است! اما با دقت بیشتر به عکس و کپشن، 
دوزارى مان مى افتــاد. بهاره  رهنما، بازیگر کشــورمان 
که مدتى بود از همسر ســابقش «پیمان قاسم خانى»، 
فیلمنامه نویس و کارگردان آثار طنز جدا شــده، این بار 
با فردى به نام «امیرخسرو عباســى»، مالک یک برند 
بهداشتى آرایشــى مطرح، ازدواج کرده! هنوز در فضاى 
شگفت انگیز کلیت ماجرا بودیم که عکس هاى جدیدى، 

توسط خود خانم بازیگر، در پیج اینستاگرام دو میلیون و 
600 هزار فالوورى و کانال تلگرامى اش (که صبح آن روز 
حدود شش هزار مراجعه کننده داشت اما با انتشار بیشتر 
عکس هاى این مراســم خصوصى به حدود 20 هزار نفر 

رسید) پشت سر هم منتشر شد و حوالى بعدازظهر بود که 
کلیپى هم متشکل از عکس  مراسم عقد و حلقه ها و سفر و 
زیارت و خالصه دونفرى هاى خانم رهنما و همسرشان، از 
راه رسید و دست به دست شد و سر و صداى زیادى به راه 
انداخت.  حال پس از گذشت یکسال از ازدواج این بازیگر 
44 ساله پرحاشیه سینما و تلویزیون با امیرخسرو عباسى 
کارآفرین نمونه، این زوج اولین جشن سالگرد ازدواجشان 
را جشــن گرفتند. رهنما که به تازگى دچار شکســتگى 
پاشنه پا شده و پایش را گچ گرفته اســت باز با این حال 
جشن ســالگرد ازدواجش را برگزار کرد. این بازیگر در 
اولین سالگرد ازدواجشان یک جشن الکچرى گرفت و 
عکس هاى آن را هم در صفحه اینســتاگرامش منتشر 
کرد. عکس هاى ســالگرد ازدواج این بازیگر باز هم جزو 
داغ ترین اخبار و پربازدیدترین تصاویر فضاى مجازى شد.

جشن سالگرد ازدواج «رهنما» الکچرى برگزار شد

دارا حیایى در کنار پدرش، امین حیایى در نقش یک پدر و پســر، در فیلم «شعله ور» به 
کارگردانى حمید نعمت ا... بازى کرده اند. این فیلم این روزها در سینماها به نمایش درآمده 
است. دارا حیایى در مصاحبه اى که در زمان جشنواره فیلم فجر انجام داد، درباره بازى اش 
در کنار پدرش گفت: پدرم هم در بازى، هم در نقشم، هم در کاراکترى که باید مى ساختم 

به من خیلى کمک کرد.
او درباره چگونگى بازیگر شدنش گفت: تا قبل از بازى در فیلم «شعله ور» پیشنهاد 
جدى براى بازى نداشتم و خودم هم پیگیرش نبودم تا اینکه آقاى حمید نعمت  ا... به 

من پیشنهاد دادند و من تست دادم و براى بازى در این فیلم پذیرفته شدم.
امین حیایى نیز در گفتگویى که در سال هاى گذشته انجام داده بود، درباره بازیگرى 
پسرش گفت: «دارا دوست ندارد مانند من بازیگر شود اما عالقه مند به هر کارى که 

باشد کمک و پشتیبانى اش مى کنم. پسرم بیشتر به کامپیوتر و ورزش عالقه دارد و هر 
کارى که از دستم بربیاید براى رسیدن به آرزوهایش مى کنم.»

دارا حیایى فرزند امین حیایى و مونا بانکى پور، متولد سال 1375 است.
فیلم «شعله ور» داســتان زندگى مردى را روایت مى کند که احساس مى کند «عددى 

نشده» است و این احساس او همه  زندگى اش را تحت تأثیر قرار مى دهد.

چگونگى بازیگر شدن دارا حیایى
 از زبان خودش
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محیا حمزه

«داستانکناره غربى»جدیدترین فیلمىاست که اسپیلبر ساید» یا
را آغاز خواهد کرد. این فیلم بازســازى فیلمى با همینن
بیستم است. نسخه اول «داستان کناره غربى» فیلم
و موزیکال به کارگردانى «رابرت وایز» و «جروم
1961 آمریکا بود که در زمان خود طرفداران ب
فیلمنامه این فیلم بر پایه داستان «رومئو و ژولیت
ب نوشته شده است. موسیقى این فیلم از «لئونارد
ترانه ها از «استفان سوندهایم» هستند. «داستان و
ب رشته جایزه اسکار گرفته است. فیلمنامه این فیلم
«داستان وست ساید»، برگرفته از «رومئو و ژولیت»
آن از «آرتور لورنت» و موسیقى از «لنارد برنستای

1957 در برادوى به صحنه رفت
عمومى قرار گرفت و با
سال ها دوباره اجرا
1سال 1961 نیز نس

اکران شد.
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نصــف جهان  
احسان حاج صفى در 
معرض آزمون ســختى قرار گرفته 
است. از یکسو به سپاهان تعصب دارد و البته از 
این باشگاه هم مثل سال هاى پیش مى تواند رقم 
خوبى بگیرد و از ســویى دیگر پیشنهاد وحشتناك 

تراکتورسازى به شدت او را وسوسه کرده است.
 همانطور که شنیده اید، تراکتورسازى تبریز به عنوان 
آخرین پروژه هاى خود در نقل و انتقاالت تابستانى 
مدتى اســت که به دنبال جذب احسان حاج صفى و 
رامین رضاییان اســت و با وجود اینکه تا این لحظه 
و پس از چند جلســه مذاکره به نتیجه نرســیدند، 
بسته پیشنهادى اغوا کننده زنوزى همچنان امید به 
کشاندن این دو بازیکن به تبریز را زنده نگه داشته 

است. مالک باشگاه تراکتورسازى در مصاحبه اخیر 
خود خبر از بسته هاى پیشنهادى فوق العاده به این دو 
بازیکن داده است که رد کردنش برایشان سخت است 
و بر همین حساب قول جذب این دو نفر را به هواداران 
داده است. این صحبت ها نشان از مبالغى سنگین و 

خارج از عرف بازار نقل و انتقاالت ایران دارد.
 به گزارش خبرگزارى هایى همچون «ایلنا» و سایت 
«ورزش سه»، شــنیده ها حاکى از آن است که دو 
بسته پیشنهادى هفت و هشت میلیاردى (مقدارى 
به عنوان مبلغ قرارداد و بخشى تحت عنوان آپشن 
و پاداش هــاى احتمالى) به رضاییــان و حاج صفى 
پیشنهاد شده است. مبلغى که هر بازیکن لیگ برترى 
را بدون درنگ به تبریز خواهد کشاند. این مبلغ قرار 
است به دالر پرداخت شود و نوسانات احتمالى قیمت 

ارز در آینده مى تواند هزینه جذب این دو بازیکن را در 
ادامه فصل براى تراکتورسازان از این هم سنگین تر 
کند. البته این مبلغ براى دو ملى پوش ایرانى با توجه 
به دریافتى  چند سال اخیرشان در اروپا به هیچ وجه 
عجیب نیست و حتى کمتر از آخرین قراردادى است 
که امضا کرده اند. سایت «ترانسفر مارکت» ارزش 
یک میلیون یورویى بــراى رضاییان و 1/5 میلیون 
یورویى براى حاج صفى تعیین کرد که 2/5 میلیون 
با حســاب یوروى 12 هزار تومانى ارزشى حدود 30 
میلیارد تومان براى این دو بازیکــن در مجموع به 

همراه دارد.
نکته حائز اهمیت در ایــن میان وضعیت دو بازیکن 
در حال حاضر اســت. رضاییان در حالى که بیش از 
دو ماه از جام جهانى گذشته هنوز بدون تیم مانده و 

پنجره هاى نقل و انتقاالتى هم در حال بسته شدن 
است. از طرفى حاج صفى هم با المپیاکوس به مشکل 
خورده و باشگاه به دنبال انتقال قرضى این بازیکن 
است. انتقالى که باعث مى شود باشگاه خواهان این 
بازیکن عالوه بر دستمزد بازیکن مجبور باشد مبلغى 

هم به باشگاه یونانى پرداخت کند.
از طرفى اگر این دو بازیکن بخواهند یا مجبور شوند 
به لیگ برتر برگردند بدون شــک پیشنهادى باالتر 
از تراکتورسازى دریافت نخواهند کرد، مگر تعصب 
پرسپولیسى رامین مثل همیشــه اجازه حضور او در 
تیم دیگرى در فوتبال ایران را ندهد ( اگر برانکو براى 
نیم فصل او را بخواهد) و حاج صفى هم خانه اول و 
آخر خودش یعنى سپاهان را با مبلغ دریافتى به مراتب 

پایین تر ترجیح دهد.

سیدحسین حسینى دروازه بان اســتقالل که این روزها به دلیل نیمکت نشینى حسابى 
ناراحت است،   اخیراهم یک حاشیه جدید براى استقاللى ها درست کرد. او در تمرین قبل 
از شروع مسابقه با السد با تاخیر شــرکت کرد تا دوباره ناراحتى خود از وینفرد شفر بابت 

نیمکت نشینى را نشان دهد.
 این موضوع مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود و پس از پایان بازى درباره آن از اشکان 
نامدارى مربى دروازه بان هاى اســتقالل سوال پرسیده شــد. نامدارى در پاسخ به این 
موضوع گفت: هیچ اختالفى بین حســینى و رحمتى وجود ندارد و فقط ممکن است در 
این بین کسى بابت بازى نکردن ناراحت باشــد اما هیچ اختالفى وجود ندارد. در تمرین 
قبل از بازى با السد هم حسینى فقط دو دقیقه دیر آمد و از اول تا آخر همراه من و رحمتى 

تمرین کرد.
  به نظر مى رسد دلیل اصلى ناراحتى حسینى که منجر به این رفتار غیرحرفه اى شده شانس 
کم او براى بازگشت به تیم ملى باشد و بعید است کى روش دروازه بانى را به اردو دعوت کند 

که در تیم باشگاهى اش نیمکت نشین است.

کاوه رضایى بــه جوى که برایش ایجاد شــده، واکنش 
نشان داد.

کاوه رضایى با مبلغ 5 میلیون یورو از شــارلوا به باشگاه 
بروژ منتقل شــد و حاال توقعات به خاطــر این انتقال از 
او زیاد اســت. کاوه رضایــى وقتى با این ســوال روبرو 
مى شود لبخندى مى زند و جواب مى دهد: «آیا به نظرم 
شما 5 میلیون یورو خیلى زیاد است؟ من فکر نمى کنم. 
امروزه انتقال هاى زیــادى با این رقم مى شــود. من با 
انتظاراتى که وجود دارد مشــکل دارم و فقط مى خواهم 
بهترین بازى هایم را براى بروژ انجام دهم.» او در پاسخ 
به این سوال که چرا زمستان گذشــته از شارلوا جدا نشد 
مى گوید: «در آن زمان پیشنهاداتى براى من وجود داشت 

ولى به خاطر جام جهانى تصمیم گرفتم در شارلوا 

بمانم اما متاسفانه به 
تیم ملى دعوت 
ممکن  نشدم. 
اســت از بروژ 
به تیــم ملى 
دعوت شــوم 
ولــى اولیــن 
هدفــم کمک 
به باشگاه است. 

رسول نویدکیا، هافبک با تجربه سپاهان که به تازگى از 
بند مصدومیت رها شده و کارهاى آماده سازى خودش را 

انجام مى دهد، قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.
قرارداد نویدکیا با سپاهان تا پایان فصل اعتبار داشت ولى 

حاال تا پایان لیگ نوزدهم تمدید شــده است. وى اخیراً به 
تمرینات گروهى سپاهان بازگشته است.

رسول تمدید کرد
سرمربى سپاهان واکنش تندى به انتقاد دو مربى باتجربه رقابت هاى لیگ 

برتر داشت.
امیر قلعه نویى در فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر هدایت ســپاهان را 
برعهده دارد. این مربى باتجربه چه امسال در سپاهان و چه فصل قبل در 

ذوب آهن حساب ویژه اى روى پرتاب هاى دست دارد.
پیش از این «وینفرد شــفر» و بعــد از دیدار چند روز قبل ســپاهان برابر 
تراکتورسازى هم «جان توشــاك» تاکتیک تیم قلعه نویى را به نوعى به 
باد تمسخر گرفتند که این با واکنش تند سرمربى سپاهان همراه شد. قلعه 

نویى گفت: آنهایى که مدعى هستند به اوت دستى باختند، فسیلى هستند.

فسیلى ها! 
نصف جهان  تیم هاى فوتبال ذوب آهن و پدیده مشهد فردا (پنج شنبه) در 

ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم مى روند.
پدیده با 12 امتیاز در صدر جدول است و ذوب آهن هم با 8 امتیاز در رده چهارم 
قرار دارد. باید دید پدیده مى تواند به پیروزى هاى خود ادامه دهد یا شاگردان 
نمازى پس از پیروزى در تبریز براى بردهاى بعدى گرم شده اند و مى خواهند 

ترمز تیم مشهدى و سرمربى سابق خود یحیى گل محمدى را بکشند.
این دیدار ساعت 19 فردا در ورزشــگاه فوالدشهر برگزار مى شود و طبیعتًا 

نمازى و شاگردانش دوســت دارند تا اصفهانى ها در این دیدار 
خانگى استقبال خوبى را از آنها به عمل بیاورند.

پدیده به زمین سفت رسید

آزمون تعصب
 براى حاج صفى

پارس جنوبى چغر است و سخت بباز!

در جم با حواس جمع!

نصف جهــان تیم هاى پارس جنوبى و سپاهان 
اصفهان فردا (پنج شــنبه) ششمین دیدار خود 
در لیگ برتر را در ورزشــگاه تختى جم برگزار 
مى کنند و این در حالى است که شاگردان مهدى 

تارتار تاکنون مقابل سپاهان بازنده نبودند.
پارس جنوبى سال گذشته در هفته سوم لیگ 
برتر مهمان سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان بود که این مســابقه با تساوى یک بر 
یک به پایان رسید. شــاگردان تارتار پارسال 
در هفته هجدهم لیــگ برتر نیــز در خانه با 
سپاهان دیدار کردند که در آن بازى نیز شکست 

نخوردند و به تساوى بدون گل رسیدند.
پارس قبل از شــروع فصل هجدهم لیگ برتر 
نیز یک دیدار تدارکاتى با سپاهان انجام داد که 
آن بازى نیز با تساوى بدون گل به پایان رسید 
تا حاال سومین تقابل رسمى این دو تیم در لیگ 

برتر روز پنج شنبه انجام خواهد شد.
بى تردید شاگردان مهدى تارتار در بازى فردا در 
تالش هستند تا بتوانند نه تنها رکورد شکست 
ناپذیرى شان مقابل سپاهان را حفظ کنند که 
سومین برد خانگى متوالى خود در فصل جارى 
را به دســت آورند و جایگاهشان در جدول رده 

بندى را بهبود ببخشند.
پارس جنوبى اکنون 7 امتیازى است و اگر بتواند 
بعد از نفت مسجدسلیمان و استقالل سومین 
برد خود را مقابل ســپاهان جشن بگیرد، با 10 
امتیاز جایگاه خوبــى در جدول رده بندى لیگ 
برتر به دست خواهد آورد و این خواسته پارسى ها 

کار را براى سپاهان سخت خواهد کرد.
 از اردوگاه تیم پارس جنوبى جم خبر مى رسد 
مهدى تارتار و همکارانش تالش زیادى انجام 
مى دهند تا بازیکنان خــود را از نظر روحى و 
فنى آماده این مسابقه کنند. آنها طى روزهاى 
گذشته با بررســى نقاط ضعف و قوت سپاهان 
به بازیکنان نکات مختلف را گوشــزد کردند 
و امیدوارند ســومین برد متوالــى در خانه به

 دست آید.
در بازى با سپاهان که مدعى قهرمانى در لیگ 
برتر اســت و نتایج خوبى نیز تاکنون به دست 
آورده، بازیکنان باتجربــه پارس جنوبى نقش 
ویژه اى خواهند داشــت و تارتار به آنها اعالم 
کرده که حســاب ویژه اى روى آنها باز کرده 
است. نفراتى مثل محمد نورى، میثم نقى زاده، 
محسن بنگر، رحمان احمدى و... حتى اگر در 
ترکیب اصلى این تیم هم قرار نگیرند، از روى 
نیمکت مى توانند در بحث انگیزشى به تیم خود 

کمک کنند و کار را براى سپاهان سخت کنند.

اعتراف سامان قدوس 

مهاجم تیم ملى مى گوید قبــول دارد در بازى 
اولش براى آمیان خوب بازى نکرده است.

سامان قدوس بعد از امضاى قراردادش با آمیان 
فرانسه، سریعا براى این تیم در لوشامپیونه به 
میدان رفت و توانست یکى از زیباترین گل هاى 
هفته را هم به ثمر برساند. در حالى که همه از او 
پس از این بازى تعریف و تمجید کردند، سامان 
مى گوید: «درست است در این بازى گل زدم 
ولى خودم مى دانم خوب بازى نکردم. من به 
اینجا آمده ام تا هر روز چیزهاى بیشــترى یاد 

بگیرم و پیشرفت کنم.»

امیدهاى حسینى پر پر مى شود؟

  مگر زیاد است؟!

نصف جهــان  حریف قطرى با سه شلیک به قلب استقالل 
عمًال رؤیاى رسیدن به ستاره سوم را کشت تا شوك بزرگى 

به طرفداران پرشمار تیم پایتخت در خانه وارد شود.
طرفداران استقالل در ابتداى بازى با السد درست هنگامى 
که حریف قطرى مشغول آیین آغازین بازى و عکس تیمى 
بود پرچمى به روال تمام بازى هاى گذشــته روى سکوها 
پهن کردند که ستاره هاى ماحصل دو قهرمانى این باشگاه 
در آسیا در آن خودنمایى مى کرد، ســتاره هایى که انتظار 
مى رفت با تیم فعلى به سه ستاره برسد تا طلسم چند دهه 

ناکامى این تیم پرافتخار شکسته شود.
اما این رؤیا توسط السدى ها در نیمه دوم از بین رفت چون 
حریف قطرى با ســه شلیک به قلب اســتقالل و تحمیل 
شکستى تلخ و سنگین امیدوارى ها براى رسیدن به نیمه 
نهایى و تالش براى ستاره سوم را به ناامیدى و یأس بزرگى 
تبدیل کرد تا شوك بزرگى به سکوها وارد شود. طرفدارانى 

که در روزهاى پر از مشکالت اقتصادى خود را به ورزشگاه 
رسانده بودند بلکه شب رؤیایى را تجربه کنند با سه شلیک 

السدى ها و نمایش بد و ضعیف استقالل سرشکسته به خانه 
بازگشتند تا کامًال از رسیدن به ستاره سوم ناامید شوند.

این رؤیا محقق نمى شود!

پیروزى ارزشمند السد برابر استقالل در ورزشگاه آزادى 
ستایش رسانه هاى قطرى و عربى را به دنبال داشت.

روزنامه «میدان االخبار» با تیتر «ژاوى و بونجاح پیروزى 
ارزشمند را براى السد رقم زدند» نوشت: «السد با پیروزى 
ارزشمند که در ورزشگاه آزادى به دســت آورد تا حدود 
زیادى صعود خود به دور بعد را نهایى کرد. این تیم، هم 
در نیمه نخست و هم در نیمه دوم بازى بسیار خوبى را به 

نمایش گذاشت و هر آنچه خواست انجام داد.» 
روزنامه «الخلیج» نوشــت: «الســد در ورزشگاه آزادى 
جوالن داد و توانست با پیروزى قاطعى که به دست آورد 
تا حدود زیادى صعودش به دور بعد را نهایى کند. الســد 
در این دیدار بــازى هجومى را به نمایش گذاشــت و با 

شایستگى توانست به پیروزى برسد.»
روزنامه «العرب قطر» نوشت: «السد با پیروزى ارزشمندى 
که به دست آورد قدم در نیمه نهایى گذاشت. السد با وجود 
اینکه با اشتباه بازیکنان خودى دروازه اش را باز شده دید 
اما توانســت با ارائه یک بازى خوب و هجومى پیروزى 
ارزشمند را به دست آورد و تا حدود زیادى صعود خود به 

دور بعد را نهایى کند.»
روزنامه «الرأى» هم با تیتر«السد از استقالل عبور کرد و 
امید خود براى صعود را باال برد» نوشت: «السد پیروزى 

ارزشمندى را برابر صدرنشین لیگ ایران به دست آورد تا 
امید بسیار زیادى براى صعود به دور بعد داشته باشد. السد 
در ورزشــگاه آزادى جوالن داد و گل به خودى را با یک 

پیروزى تاریخى جواب داد.»
نکته جالب اینکه این روزنامه قطرى به اشتباه استقالل را 

صدرنشین لیگ ایران دانسته است.
روزنامه «استاد الدوحه» با تیتر «زرد طالیى؛ بعد از  28 
سال و 18 بازى» نوشت: «السد نخستین پیروزى تیم هاى 
قطرى در ورزشگاه آزادى در لیگ قهرمانان آسیا را رقم 
زد. السد به تاریخ سازى خود در لیگ قهرمانان آسیا ادامه 
مى دهد و توانست با وجود اینکه یک گل از حریف ایرانى 
عقب بود اما با نتیجه  3 بر یک بازى را به سود خود به پایان 
رساند.» در ادامه این گزارش آمده است: «تیم هاى قطرى 
الدحیل، الغرافه، الریان و السد برابر حریفان ایرانى خود به 
پیروزى رسیده اند اما این نخستین بار است که در آزادى 
پیروز مى شویم. ورزشگاه آزادى یک طلسم براى تیم هاى 
قطرى بود اما السد توانست این طلسم را بشکند و پیروزى 
ارزشمند و قاطعانه اى را برابر حریف ایرانى رقم زند. السد 
یک رکورد دیگر هم به جاى گذاشت و آن اینکه نخستین 
تیم قطرى لقب گرفت که توانســت در ورزشگاه آزادى 

بیش از یک گل به ثمر رساند.»

زرد طالیى قطرى!

تیم ملى امید در حالى در بازى هاى آســیایى جاکارتا شکســت هاى بــدى را در برابر 
تیم هاى میانمار و کره جنوبى متحمل شد که از دو بازیکن اصلى خود سود نمى برد. یک 

رضا شکارى و دیگرى امید نورافکن.
این اتفاق در حالى رخ داد که خیلى از تیم ها از بازیکنان لژیونر خود دراین بازى ها بهره 

مى برند. به خصوص تیم ملى کره جنوبى که بازیکن تاتنهام را در اختیار داشت.
بعد از بازگشــت تیم ملى امید از جاکارتا یکى از نکاتى که کادر فنى روى آن تاکید دارد 
حضور همه جانبه ملى پوشان در اردو و بازى هاى رسمى تیم ملى امید است. قرار است 
به همین خاطر از هم اکنون نامه نگارى هاى الزم با دو باشگاه روبین و هم چنین شارلروا 

صورت گیرد و تاریخ بازى هاى رسمى به آنها اعالم شود.
کرانچار هم چنان خطاب به مدیران فدراســیون فوتبال تاکید کرده براى موفقیت باید 
همه نفرات داخلى را هم در اختیار داشته باشد و این طور نباشد که از هر دو تیم دو بازیکن 

به اردو دعوت کند.
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با اینکه مصوبه اى را امضاء کرده بود که هر تیمى به امید 
بازیکن ندهد مشمول جریمه و محرومیت خواهد شد از کرانچار خواست از هر تیم نهایت 

دو بازیکن به اردوى تیم ملى امید فرا بخواند. به عبارت ساده تر اگر یک تیم سه بازیکن 
خوب در رده سنى امید داشت کرانچار باید قید یکى از آنها را بزند.

قانونى که باید نقض شود
شــده، واکنش 

ارلوا به باشگاه 
ـر این انتقال از 
 ســوال روبرو 
د: «آیا به نظرم 
 فکر نمى کنم. 
ى شــود. من با 
قط مى خواهم
در پاسخ م.» او

جدا نشد  شارلوا
ن وجود داشت 

در شارلوا 

بمانم اما متاسفانه به 
تیم ملى دعوت
ممکن نشدم. 
اســت از بروژ
به تیــم ملى
دعوت شــوم
ولــى اولیــن

هدفــم کمک 
به باشگاه است. 

در آینده مى توان ز
امه فصل براىت
ند. البته این مبلغ
ه دریافتى  چند س
جیب نیست و ح
امضا کرده اند. ه
ک میلیون یوروی
ورویى براى حاج
 حســاب یوروى
یلیارد تومان براى

مراه دارد.
کته حائز اهمیت
ر حال حاضر اسـ
و ماه از جام جها

حاال تا پایان لیگ نوزدهم تمدید شــده است. وى
تمرینات گروهى سپاهان بازگشته است.

ذوبآهنحساب ویژه اى
پیش از این «وینفرد شـ
تراکتورسازى هم «جان
گرفتند که ای سخر
فت: آنهایى که مد

زى پساز پیروزى در تبریز براىبردهاى بعدى گرمشده اند و مى خواهند 
مز تیم مشهدى و سرمربى سابق خود یحیى گل محمدى را بکشند.

9ن دیدار ساعت 19 فردا در ورزشــگاه فوالدشهر برگزار مى شود و طبیعتًا 
زى و شاگردانش
گى استقبال خ

ز!

هان 
خود 
گزار 
هدى 

یگ 
هان

ک بر 
سال 
نه با 
ست 

 برتر 
که د

نصــف جهان
احسان حاج صفى در

معرضآزمون ســختى قرار گرفته 
است. از یکسو به سپاهان تعصب دارد و البته از 
این باشگاه هم مثل سال هاى پیش مى تواند رقم 
خوبى بگیرد و از ســویى دیگر پیشنهاد وحشتناك 

است. تراکتورسازىبه شدت او را وسوسه کرده
 همانطور که شنیده اید، تراکتورسازى تبریز به عنوان 
آخرین پروژه هاى خود در نقل و انتقاالت تابستانى 
مدتى اســت که به دنبال جذب احسان حاج صفى و

رامین رضاییان اســت و با وجود اینکه تا این لحظه 
و پس از چند جلســه مذاکره به نتیجه نرســیدند، 
بسته پیشنهادى اغوا کننده زنوزى همچنان امید به 
کشاندن این دو بازیکن به تبریز را زنده نگه داشته 

است. مالک باشگاه تراکتورسازى در مصاحبه اخیر 
خود خبر از بسته هاى پیشنهادى فوق العاده به این دو

بازیکن داده است که رد کردنشبرایشان سخت است 
و بر همین حساب قول جذب این دو نفر را به هواداران 
داده است. این صحبت ها نشان از مبالغى سنگین و 

خارج از عرف بازار نقل و انتقاالت ایران دارد.
 به گزارش خبرگزارى هایى همچون «ایلنا» و سایت 
«ورزش سه»، شــنیده ها حاکى از آن است که دو 
بسته پیشنهادى هفت و هشت میلیاردى (مقدارى 
بخشى تحت عنوان آپشن به عنوان مبلغ قرارداد و

و پاداش هــاى احتمالى) به رضاییــان و حاج صفى 
پیشنهاد شده است. مبلغى که هر بازیکن لیگ برترى 
را بدون درنگبه تبریز خواهد کشاند. این مبلغ قرار

است به دالر پرداخت شود و نوسانات احتمالى قیمت 
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ش دوســت دارند تا اصفهانى ها در این دیدار 
خوبى را از آنها به عمل بیاورند.

زگى از 
دش را 

 کرد.
شت ولى 
ى اخیراً به
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مزایده 
در شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده کالسه ى 2219/94 
ش ج 2 له مریم جمالیان و علیه آقاى محمدعلى نکویى نصرآبادى به نشانى خ زینبیه روبه روى 
بیمارستان حضرت زهرا شهرك امام خمینى ره دبســتان حنانى نژاد و شعبه اول اجراى احکام 
شوراى حل اختالف درخصوص پرونده کالسه ى 767/95 ش ج یک له سمیرا نیکبخت، سینا 
نیکبخت و ســجاد نیکبخت علیه آقاى محمدعلى نکویى نصرآبادى به نشانى، اصفهان اتوبان 
چمران اول خیابان آل محمد دبیرستان پســرانه آبدار، بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى در 
پرونده کالسه ى 2219/94 ش ج 2 به مبلغ 13/342/312 ریال و در پرونده کالسه ى 767/95 
ش ج یک به مبلــغ 122/672/077 ریال جمعًا (جمع هر دو پرونده) بــه مبلغ 136/014/389 
ریال اموال توقیفى و مورد مزایده به شــرح خودروى سوارى پژو 206 مدل 1382 رنگ نقره اى 
متالیک ظرفیت 4 نفر تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شماره موتور 
Fsj 54466693 10 شماره شاســى IN 82630031 به شــماره انتظامى 151 س 16 ایران 
13 وضعیت اتومبیل مذکور مدت زیادى اســت که توقف طوالنى داشــته و فعًال داراى موتور، 
گیربکس، دیفرانسیل مى باشد. بدنه داراى خشهاى محیطى اســت شیشه ها و داشبورد سالم، 
تودوزى فرسوده، الســتیکها و باطرى شارژ شده، الستیکها فرسوده شــده با توجه به توصیف 
وضعیت اتومبیل و نداشتن بیمه شخص ثالث در حال حاضر با عنایت به وضعیت موجود و اوضاع 
بازار و متوقف بودن طوالنى مدت در پارکینگ مبلغ هفت میلیون تومان (70/000/000 ریال) 
بعنوان قیمت پایه ارزیابى گردیده است که تاکنون از طرف هیچیک از طرفین مورد اعتراض واقع 
نگردیده است، در نظر دارد جلســه ى مزایده اى مورخ 97/7/3 ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان برگزار نماید. طالبین شــرکت در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده 
درصد از قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 نزد بانک ملى و ارائه فیش آن به این 
اجرا از اموال بازدید نمایند، پیشنهاددهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. م الف: 230724 

مقرون مفرد-  مدیر و دادورز اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/170
ابالغ وقت رسیدگى

کالسه پرونده 320/97  وقت رسیدگى 97/7/30 ساعت 15 خواهان احمدرضا صالحى خوانده 
رضا موسوى خواســته مطالبه خواهان دعوى دادخواستى تسلیم شــوراى حل اختالف شعبه 5 
حقوقى مبارکه نموده و وقت رســیدگى تعیین شــده به علت مجهول المــکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور رئیس شــورا به تجویز ماده 73 قانون دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى شود تا خوانده از تاریخ نشر تا 
آخرین آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقر فوق الذکر جهت رسیدگى حضور بهم 
رساند. چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم باشــد فقط براى یک نوبت منتشر و مدت آن ده 
روز خواهد بود. م الف: 232742 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک) /6/173
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970438 ج/4 له آقاى وحید مسعودى فرد و علیه خانم شهین فالح پور سیچانى 
مبنى بر دســتور فروش پالك ثبتى 40 فرعى از 4519/1/4518 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/6/31 ساعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان، طبقه زیرزمین، خ شــهید نیکبخت جهت فروش شــش دانگ ملکى با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف 
مالکانه خوانده مى باشد، توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به اصفهان- خیابان سیمین- خیابان باغ زیار- کوچه نادرى- فرعى اول پالك 37 
مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک مورد مزایــده: محل موردنظر به آدرس اصفهان- خیابان 
ســیمین- خیابان باغ زیار- کوچه نادرى- فرعى اول پالك 37 بازدید بعمل آمده و گزارش آن 
بشرح زیر مى باشد: محل موردنظر ســاختمان قدیمى دو طبقه (60- و همکف) با اسکلت دیوار 
باربر و سقف تیرچه و بلوك مى باشد و داراى پالك ثبتى فرعى 40 از اصلى 4518 و 1/ 4519 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187 مترمربع که بالسویه در مالکیت آقاى حمید مسعودى 
فرد و خانم شهین فالح پور مى باشد ساختمان مذکور داراى پایان کار شماره 15/21258 مورخ 
77/7/28 و و مســاحت اعیانى آن 294/8 مترمربع مى باشد طبقه 60--: داراى یک سالن و دو 
اتاق خواب با کف موزائیک و دیوار گچ با پوشش دیوارکوب پالســتیکى- آشپزخانه اپن با کف 
موزائیک و دیوارکوب پالستیکى و کابینت Mdf و ســرویس بهداشتى (حمام و دستشویى) با 
کف سرامیک و دیوار کاشى و یک زیرزمین انبارى مى باشد. طبقه همکف: داراى یک سالن و دو 
اتاق خواب با کف موزائیک و کفپوش پالســتیکى و موکت و دیوار گچ و نقاشى- آشپزخانه اپن 
با کف سرامیک و دیوار کاشى و کابینت mDf و سرویس بهداشتى (حمام و دستشویى) با کف 
سرامیک و دیوار کاشى و یک تراس مى باشد در طبقه همکف یک واحد پارکینگ با کف موزائیک 
و دیوار آجر 3 سانتى موجود است. پنجره ها آلومنیم تک جداره و درهاى داخلى و ورودى چوبى 
است. سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى است- نماى ساختمان آجر 3 سانتى و 
داراى یکدستگاه پله با کف سنگ است. مسجد خانه فوق الذکر داراى انشعاب آب و گاز و برق مى 
باشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موارد فوق و با عنایت به موقعیت محل، موقعیت ملک، کیفیت 
و قدمت ســاختمان، و تمام عوامل موثر در قیمت گذارى ارزش شش دانگ عرصه و اعیان خانه 
مذکور با کلیه متعلقات آن مبلغ 9/350/000/000 ریال (معادل نهصد و سى و پنج میلیون تومان) 
برآورد و اعالم مى گردد. مطابق استعالم انجام شده از اداره ثبت و اسناد جنوب اصناف هر کدام 
از طرفین سه دانگ مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش پالك مشاع وجوه حاصل 
از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم ملکیت هر کدام تقسیم خواهد شد. م 

الف: 216965 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/174
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023012007- 97/6/3 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000356 مــورخ 97/05/24 آقاى محمدرضا 
صدیقى به شماره شناســنامه 43256 کدملى 1280858151 صادره از اصفهان فرزند نصراله 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 16/12 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
1159 الى1163- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/07 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 2 1397/06/2 م الف: 233454 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /6/175
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000366 مورخ 97/05/24 خانم سکینه رمضانى 
رسول آبادى به شماره شناســنامه 12 کدملى 1249699452 صادره از نائین فرزند رضا نسبت 
به دو دانگ از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 56/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
1215- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ناهید الماسیان واگذار 

گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000368  مــورخ 97/05/24 آقاى رضا باقرى 
خاروانى به شماره شناسنامه 6497 کدملى 1287406300 صادره از اصفهان فرزند محمدرضا 
نسبت به چهار دانگ از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 56/73 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 1215- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ناهید الماسیان 
واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/06/07 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/06/22 م الف: 233443 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /6/177
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000340 مورخ 97/05/24 آقاى سید مرتضى 
فیضیان به شماره شناســنامه 681 کدملى 1285313984 صادره از اصفهان فرزند سید کریم 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 49/98 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
1013- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف حسن ابوطالبى واگذار 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/06/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/06/22 م الف: 233534 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان 

 6/194/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 1397009000748709 شــماره پرونده: 9609983757302093 شماره بایگانى 
پرونده: 962188 موضوع: وقت رســیدگى مورخه 97/7/4 ساعت 11/5 صبح خواهان: شرکت 
شــهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان خوانده: محمدرضا پورجم محل حضــور دادگاه عمومى 
بخش مهردشت خواسته: تایید و تنفیذ فســخ قرارداد تخصیص حقوق انتفاع فى مابین مقوم به 
26/000/000 ریال و خلع ید از آن و اعاده وضع به حال سابق مقوم به 25/000/000 ریال بدین 
وسیله ابالغ میگردد شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان دادخواستى مبنى بر خواسته 
هاى فوق علیه خوانده فوق الذکر مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 
962188 تحت رسیدگى میباشد بنا به اعالم و درخواســت خواهان و به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثى 

االنتشار اگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 97/7/4 ساعت 11/5 صبح در این 
دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهد شد. م الف: 234098 

شعبه دادگاه عمومى  بخش مهردشت /6/198
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 1397009000725351 شــماره پرونده: 9609983757302088 شماره بایگانى 
پرونده: 962183 موضوع: وقت رســیدگى مورخه 97/7/4 ســاعت 11 صبح خواهان: شرکت 
شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان خوانده: شــمیل روحى محل حضور دادگاه عمومى بخش 
مهردشــت خواســته: تایید و تنفیذ فســخ قرارداد تخصیص حقوق انتفاع فــى مابین مقوم به 
26/000/000 ریال و خلع ید از آن و اعاده وضع به حال سابق مقوم به 25/000/000 ریال بدین 
وسیله ابالغ میگردد شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان دادخواستى مبنى بر خواسته 
هاى فوق علیه خوانده فوق الذکر مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 
962183 تحت رسیدگى میباشد بنا به اعالم و درخواســت خواهان و به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثى 
االنتشار اگهى میگردد تا جهت رســیدگى به خواسته در مورخه 97/7/4 ساعت 11 صبح در این 
دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهد شد. م الف: 234099 

شعبه دادگاه عمومى  بخش مهردشت /6/199
ابالغ رأى

دادنامه- شماره دادنامه : 9709973653400174 – تاریخ :  1397/05/20 – شماره پرونده : 
9509983653401388–  شماره بایگانى : 951411 -خواهان :خانم بدرى ابراهیمى یزدآبادى 
فرزند رجبعلى به نشانى استان اصفهان – شهرستان فالورجان – شهر ابریشم – یزدآباد ك ش 
علیرضا جعفرى منزل پدرى خوانده: آقاى علیرضا شریفى پور فرزند غالمحسین به نشانى شهر 
ابریشم یزدآباد بلوار الغدیر جبن ابزار فروشى داوودى ساختمان کاشى و سرامیک مهر خواسته: 
طالق به درخواســت زوجه- دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه قاضى مشاور محترم 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى خانم 
بدرى ابراهیمى فرزند رجبعلى  متولد 1356/02/07 به طرفیت آقاى آقاى علیرضا شــریفى پور 
فرزند غالمحسین به خواسته صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طالق به لحاظ تخلف 
زوج از بند هاى 7 و 8 شــروط ضمن العقد نکاح ( اعتیاد مضر زوج به مصرف مواد مخدر مخل به 
اساس زندگى خانوادگى و ترك زندگى خانوادگى توسط وى بدون عذر موجه ) ، دادگاه با عنایت 
به مفاد دادخواســت خوانده ، اظهارات در خور توجه خواهان در جلسات دادرسى و گواهى شاهد 
تعرفه شده به شــرح مضبوط در پرونده ، ، تحقیقات محلى صورت گرفته توسط مرجع انتظامى 
که در مجموع حاکى از ترك زندگى خانوادگى توسط زوج به مدت حدود 6 سال بدون عذر موجه 
مى باشد نظریه داوران منتخب و عدم توفیق این محکمه و داوران در اصالح ذات البین و اسرار 
زوجه بر اعمال وکالت خویش در طــالق و اینکه خوانده به رغم ابالغ از طریق نشــر در جراید 
در جلســات رســیدگى حضور نیافته و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده است ، بنابر این 
ضمن ابراز تخلف وى از بند 8 شروط ضمن العقد و عدم احراز تخلف ایشان از دیگر بند استنادى 
(بند هفتم) و النهایه نظریه موافق قاضى مشاور محترم ، دعوى معنونه را وارد و ثابت تشخیص 
مستندا به مواد 1119 ، 1144 ، 1145 و 1146 قانون مدنى و 26 و 27 و 28 و29و 31 و 33 و 37و 
39 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 ، حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طالق 
صادر و اعالم مى دارد . مدت اعتبار حکم مذکور 6 ماه پس از تاریخ ابالغ رأى فرجامى یا انقضاى 
مهلت فرجام خواهى مى باشد . و با توجه به بزل تمام مهریه توسط خواهان در قبال طالق و ما بزل 
وکالتا ، نوع طالق صادره خلعى است الباقى حقوق مالى زوجه طبق اعالم وى به قوت خود باقى 
و در آینده قابل مطالبه خواهد بود  و جهیزیه در تصرف ایشــان است و فرزند مشترك به نام امیر 
حسین متولد 1376/7/14 کبیر مى باشند ، ضمنا ارائه گواهى پزشک ذى صالح در مورد وجود 
جنین یا عدم آن براى ثبت طالق الزامى است مگر آنکه زوجین در وجود جنین اتفاق نظر داشته 
باشند  رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه و 
سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
وسپس قابل فرجام خواهى در دیوان عالى کشور است . م الف 654 حسین زراعتى - رئیس شعبه 

اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان / 6/147 
حصر وراثت

آقاى على رحیمى بشناسنامه شماره  14  به شرح دادخواســت کالسه 97/1004  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان عباس رحیمى  بشناسنامه 
شماره 1  در تاریخ 15/ 1396/07  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1- اسداله 
رحیمى شماره شناســنماه 18 نسبت فرزند 2- على رحیمى شــماره شناسنماه 14 نسبت فرزند 
3- سمیه رحیمى دشتلوئى شماره شناسنماه 18 نسبت فرزند 4- مریم رحیمى شماره شناسنماه 
7954 نسبت فرزند 5- رضوان رحیمى شماره شناسنماه 7 نسبت فرزند 6- اعظم رحیمى شماره 
شناسنماه 1100042563 نسبت فرزند 7- فاطمه کبرى کیانى فالورجانى شماره شناسنماه 70 
نسبت همسر ،  پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى 
هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 656 دبیرخانه شوراى 

حل اختالف شعبه اول فالورجان/6/148 
دعوت به افراز 

نظر به اینکه آقا / خانم مریم الســادات جزائرى سینى فرزند ســید محمد دادخواستى به شماره 
970602071727879 مورخ 11/ 5 / 1397 مبنى بر افراز مقدار سهم مشاعى خود از ششدانگ 
پالك 30 / 437 واقع در گز خیابان ابوریحان بخش 16 ثبــت اصفهان نموده که به علت معلوم 
نمودن اقامتگاه سایر شرکا درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است لذا باستناد ماده 9 آئین 
نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع بشرح لیست ذیل اعالم مى دارد خواندگان : محمد ثابت 
قدم جزى فرزند ابراهیم ، زهرا تفنگدار گز اصفهانى فرزند عزت اله ، شهین معظم فرزند امراله ، 
مجید علیمرادى جزى فرزند حسنعلى ، شهناز شریفیان فرزند عزیز اله ، فرنگیس سلیمى جزى 
فرزند على ، فرامرزیان به شماره ملى 5110542651 عبدالرضا فرامرزیان فرزند فرامرز ، رحمت 
اله جزى فرزند حســنعلى ، اکبر احمدى جزى فرزند محمد على ، عبدالحسین برومند فرزند رضا 
قلى ف اسماعیل دوسریان جزى فرزند على اکبر دوسریان جزى فرزند اسماعیل ، على دوسریان 
جزى فرزند اسماعیل ، سوسن کارگر چیگانى فرزند محمد حسن ، حیدر على معظم جزى فرزند 
حســین ف مریم علیان جزى فرزند رحیم ، ولى اله آقا جانى فرزند محمد على ، شهردارى گز و 
برخوار ، اصغر حاتم پور فرزند عباســعلى ، رضا کریمیان جزى فرزند امراله اکبر حاتم پور فرزند 
عباسعلى ، محسن تقیان فرزند حسین ، مریم مظفر جزى فرزند شیرزاد ، شهردارى گز و برخوار 
، منصوره سادات هاشــمى ، حجت آقا جانى فرزند محمد على ، باقر دهقان جزى فرزند حسین ، 
محمد جعفریان فرزند مصطفى ، زهرا السادات هاشمى جزى فرزند سید کریم ، محمد ثابت قدم 
جزى فرزند ابراهیم ، شــهین معظم فرزند امراله ، مهرى عارفیان جزى فرزند شــیرعلى ، اصغر 
اکبرى جزى فرزند حیدر ، اکرم یــزدان پناه جزى فرزند عبدالرضا ، علــى ایزد پناه جزى فرزند 
رمضانعلى ، ناصر اله وکیل جزى فرزند عبــاس و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به 
اداره ارائه ننموده اند و در پالك مزبور ذینفع هستند اعالم مى دارد که : افراز سهم خواهان ها از 
ششدانگ پالك 30 / 437 واقع در گز خیابان ابوریحان بخش 16 ثبت اصفهان در روز شنبه مورخ 
24 / 6 / 1397 راس ساعت 9 صبح صورت مى پذیردلذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر مى 
گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 2454 / 7 مورخ 7 / 6 / 61 که اعالم 
مى دارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود لذا طبق 
ماده 6 آئین نامه  و ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى  الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع 
ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور ( صغیر ، مجنون و غیر رشید ) و یا غایب 
مفقود االثر وجود دارد با استناد ماده 133 قانون  امور حسبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 
مورخ 15 / 01 / 60 هیات  عمومى  دیوان  عالى  کشور به نامبردگان و نمایندگان  به واحد ثبتى 
محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این 
آگهى صرفا در یک نوبت منتشــر مى گردد . 233076 /م الف  ناصر صیادى – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/  6/179 
ابالغ اخطاریه

آقاى نوذر بویرى دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال ســند  به طرفیت اقــاى 1 – محمد رضا 
سلیمانى 2 – مریم حیدرى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 7 / 300 ش 11 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 21 / 7 / 97 ساعت 9/30  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 233054 /م الف  مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 6/180 
اخطار اجرایى

408/96 محکوم علیه: بهروز ابن على- نام پدر: شاهزاده – نشانى محل اقامت: چرمهین فعال 
مجهول المکان مکوم له: مهناز امیرى- نام پدر:على یار- نشــانى محل اقامت: چرمهین فلکه 
شهردارى- آبشار 3- جنب مدرسه گل هاى دانش محکوم به به موجب رأى شماره 152 تاریخ 
97/02/24 حوزه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبهادران (به موجب رأى شماره- 
تاریخ- شعبه- دادگاه عمومى-) که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مهریه مندرج در سند ازدواج شــامل من--ده مثقال طالى 18 عیار و پرداخت مبلغ دو میلیون 
ریال وجه نقد و پرداخت مبلغ 2,300,000 ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. و اجراى احکام مکلف است در هنگام اجراى دادنامه مهریه مذکور را بر اساس شاخص 
تورم کاال محاسبه و نسبت به اســتیفاى حقوق خواهان اقدام نماید و پرداخت مبلغ 2,500,000 
ریال بابت نیم عشر دولت درحق صندوق دولت. م.الف 223980 رئیس شورا شعبه اول مجتمع 

شماره یک بخش باغبهادران/6/181 
ابالغ اجرائیه

933/96 نظر به اینکه در پرونده کالسه 933/96 شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب 
مفاد دادنامه شماره 977- 96/12/19 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه ابراهیم محمدى 
اسفریانى-احمد محمدى محکوم به پرداخت مبلغ 172,818,486 ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 2,930,231  ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه  از 96/01/29 تا زمان 
پرداخت بدهى در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى و حق صندوق دولت. در حق محکوم 
له بانک مهر اقتصاد به وکالت صدیقه سیدى  گردیده اســت.و حسب محتویات پرونده محکوم 
علیه مذکور مجهول المکان مى باسد. علیهذا مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام مى 

گردد. م.الف 223843 قاضى اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان /6/182 
ابالغ رأى

شــماره پرونده:865/94 مرجع رســیدگى: شعب ســوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان 
خواهان:اصغــر نورى فرزنــد غالمرضا –نشــانى زرین شــهر فلکه نماز قرض الحســنه نور 
خوانده:افشین حسین پور-نشــانى مجهول المکان خواســته:مطالبه گردشکار:شورا با بررسى 
مجمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. ”رأى قاضى“ در خصوص داد خواست آقاى اصغر نورى فرزند 
غالمرضا به طرفیت آقاى افشین حسین پور به خواسته مطالبه یکصد و چهار میلیون ریال بابت 
اججور معوقه از تاریخ 91/12/20لغایت 93/9/20بابت اصل خواسته به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى به شرح تقدیمى شورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازى خواهان 
منجمله رو نوشت مصدق قرار داد اجاره مورخ 90/3/7پیوس حکایت از اجاره منزل فوق توسط 
خواهان به خوانده و نیز رسید عادى پیوست دادخواست که به امضا شهود نیز رسیده و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى مورخ 95/3/24شورا علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه دلیل و مدرکى 
که حکایت از عدم مدیونیت خوانده به خواهان باشد توسط خوانده ارائه و اقامه ننموده نتیچتا شورا 
دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 198و519و522قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت جمعا یکصد و چهار میلیون ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 

91/12/20لغایت93/9/20بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصدو پنج هزار ریال بابت 
دارسى و تمیر ضمائم و نیز پرداخت خســارت تأخیر تأدیه اداى دین از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/11/26لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا سپس ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد.م الف 233561 منصورى - 

قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /6/183 
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى على حیدرى دادخواستى به طرفیت 1.ابراهیم محمدى 2.ایمان شهرکى سالم به خواسته 
انتقال سند تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 586/97 ثبت گردیده است. 
نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده اســت مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلســه 
رسیدگى مورخ 97/07/11 ساعت 04:15 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست 
و   ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 

234086/ م الف شعبه 4 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/184
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد باقر ابراهیمى دادخواستى به خواســته الزام خوانده ابالغ خواندگان جهت اتماع 
شهادت و شرکت در جلســه مى باشد  به طرفیت خوانده 1.رســول دیانى  2. فرشته سلطانى به 
شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 344/97 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/07/10 ســاعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 232589/ م الف شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/185
 حصروراثت 

مهدى امیرخانى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 30258 به شــرح دادخواست به کالسه 
630/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
یداله امیرخانى نجف آبادى بشناســنامه 983 در تاریخ 97/03/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اکبر امیرخانى نجف آبادى ش ش 
379 ، 2. محمد على امیرخانى نجف آبادى ش ش 2128 ، 3. على امیرخانى نجف آبادى ش ش 
4063 ، 4. زهره امیرخانى نجف آبادى ش ش 297 ، 5. زهرا امیرخانى نجف آبادى ش ش 973 ، 
6. مهدى امیرخانى نجف آبادى ش ش 30258 7. حکیمه امیرخانى نجف آبادى ش ش 26716 
(فرزندان متوفى)، 8.محترم مصطفى نجف آبادى  ش ش 578 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 230002/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/186
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره 96-480 شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان آگهى ابالغ وقت رسیدگى وابالغ 
دادخواست و ضمائم - آقاى افشین روزبهانى دادخواستى به مبلغ 6،900،000ریال بطرفیت آقاى 
محمد محمدى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم وبه کالسه 480/96در شعبه هشتم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده وبه علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا وبنا به تقاضاى خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشــر واز نامبرده دعوت مى شود در روز 
چهار شنبه مورخ 97/7/18ساعت 4/30عصردر جلسه شورا حاضرودر همین خالل با مراجعه به 
دفتر شورانسخه ثانى دادخواست وضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابارسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنا جلسه رسیدگى جهت استماع 
شهادت شهود مى باشد0 م: الف 233284 دبیرشعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/6/188 

ابالغ وقت رسیدگى
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان اگهى ابالغ وقت رسیدگى وابالغ دادخواست و ضمائم- 
آقاى افشین روزبهانى دادخواستى به مبلغ 3،650،000ریال بطرفیت آقاى سید عباس موسوى 
که اعالم شد مجهول المکان است تقدیم وبه کالســه 200/97در شعبه هفتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبت گردیده وبه علت مشــخص نبودن آدرس محــل اقامت خوانده براى 
دفتر شــورا وبنابه تقاضاى خواهان  وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر اال نتشارنشــرواز نامبرده دعوت مى شود در روزشنبه مورخ 
97/7/14ساعت 4/15بعد ازظهر در جلسه شــورا حاضرودر همین خالل با مراجعه به دفترشورا 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید درغیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابارسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م: الف 233285 دبیر شعبه هفتم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/ 6/189 
احضاریه

شماره نامه :9710113642501081 شــماره پرونده :9609983642501191 شماره بایگانى 
شعبه :961259 تاریخ تنظیم :139/6/3 شعبه دوم باز پرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
لنجان زرین شهر آگهى احضارمتهم آقاى بهرام غالمى فرزند محمدرضا بدین وسیله به شما ابالغ 
مى گردد آقاى حسین نصیرى فرزندعلى شکایتى علیه شمادایر برخیانت در امانت مطرح نموده 
که پس از ارجاع در خواست در شعبه دوم باز پرسى دادسراى عمومى وانقالب لنجان  به کالسه 
961259ب 2ثبت و تحت رســیدگى است بنابربه اعالم ودرخواست شــاکى به لحاظ مجهوال 
المکان بودن شمابا استناد به ماده 115قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر اال نتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام 
و دفاع ظرف یکماه از تاریخ نشر اگهى در این شــعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود 
از موضوع شکایت بطورکامل مطلع شــده در صورت عدم به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد 

آمد. م :الف 233224 کریمى - باز پرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب لنجان /6/190 
حصر وراثت

پیوست 273/97 شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان آقاى آرش کوچکى داراى شناسنامه 
شماره 1830113429به شرح دادخواست به کالســه 273/97از این شورا در خواست گواهى 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان دالور کوچکى بشناســنامه 242در تاریخ 
97/05/06اقامتگاه دائمى خودرا بدرو زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت 
به : 1-مرضیه کوچکى فرزنــد دالورش.ش 1810334764ت.ت1374صادره از آبادان (دختر 
متوفى) 2-مهتاب کوچکى فرزند دالور ش.ش1830257668ت.ت1372صادره از ایذه ( دختر 
متوفى) 3-مهوش کوچکى فرزنــد دالور ش.ش 1830194674ت1370صادره از ایذه (دختر 
متوفى ) 4-علیرضا کوچکى فرزند متوفــى ش.ش1810688655ت.ت1381صادره از آبادان 
(پســر متوفى)  5-آرش کوچکى فرزنددالور ش.ش 1830113429ت.ت1369صادره ازایذه 
(پسر متوفى) 6-سارا اقاسى فرزند ید اله ش.ش309ت.ت1347صادره از ایذه (همسر متوفى) 
والغیر. اینک باانجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبور رادریک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى داردویاوصیتنامه اى ازمتوفى نزد اوباشــداز تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر خواهدشد. م:الف233151 رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/6/191 
حصر وراثت

پیوست : 234/97 شوراى حل اختالف آقاى براتعلى عموریزى داراى شناسنامه شماره 143به 
شرح دادخواست به کالسه 234/97از این شورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شیر على عموریزى بشناسنامه 16563در تاریخ 1366/11/22اقامتگاه 
دائمى خودرا بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به: 1-ماهرخ شــاه مرادى 
ورنامخواستى فرزند مشهدى عباس ش.ش3134ت.ت1298صادره از لنجان (همسر متوفى) 
2-على نقى عموریزى فرزندشــیر على ش.ش3912ت.ت 1323صادره از لنجان (پسرمتوفى) 
3-سلطانعلى عموریزى فرزند شــیر على ش.ش145ت.ت1325صادره از لنجان (پسر متوفى) 
4-نادعلى عموریزى ورنامخواستى فرزندشــیر على ش.ش251ت.ت1327صادره از فارسان 
(پسر متوفى) 5-مرادعلى عموریزى ورنامخواستى فرزندشیر على ش.ش8ت.ت1330صادره 
از فارسان (پسر متوفى) 6-براتعلى عموریزى فرزند شیر على ش.ش143ت.ت1332صادره از 
لنجان(پسر متوفى) 7-على شاه مرادى فرزندشیر على ش.ش492ت.ت1336صادره ازکوهرنگ 
(پسر متوفى) 8-شهربانوعموریزى فرزندشــیر على ش.ش3992ت.ت1333صادره از لنجان 
(دختر متوفــى) 9-نازلوعموریزى فرزندشــیر على ش.ش493ت.ت1338صادره ازفارســان 
(دختر متوفى) 10-زلیخاعموریزى فرزند شــیر على ش.ش353ت.ت1340صادره ازفارسان 
(دخترمتوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبوررا دریک نوبت آگهى مى نماید 
تاهرکسى اعتراضى داردویا وصیتنامه اى ازمتوفى نزداو باشداز تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م:الف233194 توانگر-  رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/ 6/192 
حصر وراثت

پیوست 251/97 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان خانم اشــرف خدا بخشى ریزى داراى 
شناسنامه شماره 292به شــرح دادخواست به کالسه 251/97از این شــورا در خواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح  داده که شــادروان رجبعلى خدابخشــى ریزى بشناســنامه 
7154در تاریخ 1396/10/4اقامتگاه دائمى خودرا بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-اشرف خدابخشــى ریزى فرزند رجبعلى ش.ش 292ت.ت 1339صادره از 
لنجان(دختر متوفى) 2-پروانه خدابخشى ریزى فرزند رجبعلى ش.ش 8646ت.ت 1342صادره 
از لنجان(دختر متوفى) 3-گوهر شــاد خدا بخشــى ریزى فرزند رجبعلــى ش.ش 236ت.ت 
1346صادره از لنجان (دختر متوفى) 4-شهنازخدا بخشى فرزند رجبعلى ریزى فرزند ش.ش135 
ت.ت1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5-فضل اله خدا بخشى ریزى فرزندرجبعلى ش.ش 
645ت.ت 1344صادره از لنجان(پســر متوفى )وال غیر  اینک با انجام تشــریفات مقدماتى در 
خواست مزبور را دریک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد ویا وصیتنامه اى از متوفى 
نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواالگواهى صادر خواهد شد. م: 

الف 233302 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حال اختالف لنجان/6/193 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى دادخواســتى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده نعمت اله نوذرى 
صالح بابرى به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ  97/07/11  ســاعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 233857/ م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/196
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده بختیار سردارى قوجه 
بیگلو به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ  97/07/11  ساعت 04:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 

مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 233860/ م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/197
 مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970119  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 970119 
موضوع علیه بهنام مرادى وله نسرین ابراهیمى در تاریخ 1397/06/31 به منظور فروش ملکى 
یک قطعه زمین حدود مساحت 500 متر مربع قطعه زمین محصور با دیوارهاى بلوکى به ارتفاع 
متغیر 1/5 متر تا 1/8 مترى این اراضى قبال از طریق چاه آب داخل باغ تمیه مى شــده است که 
در حال حاضر به علت خشکســالى داراى حداقل آب مى باشــد و کفــاف زمین خودش را نمى 
دهد . آقاى رضا مرادى و بهنام مرادى .اقع در روستاى ســیاه افشار فالورجان  که داراى سابقه 
ثبتى – مى باشد وملک مذکور مشــاع مى باشــد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 
11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 230/000/000 ریال ارزیابى شده 
اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شــماره  2171290288005  واریز و فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده 
ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/الف : 661 دادورز اجراى احکام شــعبه اول 

حقوقى فالورجان/ 6/200 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100350405929 شــماره پرونده: 9709980350400537 شماره 
بایگانى شــعبه: 970624 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به 1- خانم معصومه 
مهدى زاده 2- بابک اسدى خوانســارى- خواهان خانم ماندانا کریم زاده لوجلى فرزند منصور 
دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1- خانم معصومه مهدى زاده 2- بابک اســدى خوانسارى 
3- حسن باباگلى موزیرجى فرزند مشهدى آقا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى (بدوا 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسى) استرداد الشــه چک (تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان 
به استرداد الشه چک هاى شماره 817630 بدون تاریخ، 817629 مورخ 93/6/31 و 817628 
مورخ 93/4/10  و همگى به عهده و حساب جارى شــماره 0102750231008 بانک صادرات 
اصفهان شعبه 3665 مقابل دانشگاه به انضمام مطلق خسارات دادرسى اعم هزینه دادرسى) به 
مبلغ 56/400/000/000 ریال مطالبه خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709980350400537 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/06 ساعت 9:45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 

230482 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/171
نظریه کارشناسى

شــماره: 975251- 97/5/25 احترامًا عطف به ابالغ و پرونده 2716/95 ش اجراى 5 له آقاى 
حســین عبدالهى و علیه خانم حمیرا نظرى با توجه به اتمام مهلت قیمــت گذارى خط موبایل 
09122013316 با توجه به شــرایط و وضعیت موجود در بازار و جمیع جهات مؤثر در امر قیمت 
گذارى بعنوان قیمت پایه جهت انجام مزایده به مبلغ بیســت و شش میلیون و پانصد هزار ریال 
(26/500/000 ریال) اعالم نظر میگردد. که چنانچه خانم حمیرا نظرى به نظریه کارشناســى 
اعتراضى دارید ظرف مهلت ســه روز به اجراى احکام واقع در خیابان آتشــگاه- روبروى پمپ 
بنزین- ساختمان قضایى شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه نمایید را منتشر نمایید. ضمنًا 
ابالغ طبق مفاد نظریه کارشناســى چاپ گردد. م الف: 230723 جعفرى فشارکى- کارشناس 
رسمى دادگسترى-  اجراى احکام شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /6/172
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760302007001333 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم الهام عســکرزاده الله زارى فرزند عطاء اله بشماره 
شناسنامه 290 صادره از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک خانه به مساحت 144 مترمربع 
پالك 25 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق که متقاضى خود مالک آن است محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/23 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 97/6/7 م الف 590   اکبر پورمقدم 

رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 5/597 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760302007001334 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى على محمد صادقیان فرزند یوسف بشماره شناسنامه 
507 صادره از اصفهان در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک خانه به مساحت 144 مترمربع 
پالك 25 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق که متقاضى خود مالک آن است محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/7 م الف 591   اکبر پورمقدم 

رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/5/598 
مزایده

شــماره آگهــى: 139703902004000218 تاریخ آگهــى: 1397/06/05 شــماره پرونده: 
139604002004000785 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9602774 ششدانگ پالك 
ثبتى 68/4457 مجزى شده از 20 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مجزى 
شده از 620 فرعى از اصلى مذکور بمساحت 131/9 مترمربع واقع در سمت غربى طبقه یک که 
دو نورگیر در حد شمال از این آپارتمان عبور مى نماید و مســاحت آن از محدوده آپارتمان کسر 
شده و نیز تراس مسقفى به مساحت 4/45 مترمربع و تراس غیرمسقفى بمساحت 4/06 مترمربع 
در جنوب این آپارتمان احداث شــده و متعلق به این آپارتمان مى باشد با قدرالحصه از پارکینگ 
مشاعى شماره 4445 فرعى بانضمام انبارى قطعه شماره پالك 4448 فرعى تفکیکى بمساحت 
4/74 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین به آدرس: اصفهان- ملک شهر- بعد از شهربازى- جنب 
ایستگاه مترو کوچه شماره 39 (مهتاب)- کوچه کاج- مجتمع مهتاب 3- طبقه اول- واحد غربى 
(3) که سند مالکیت آن در دفتر امالك الکترونیک به شماره هاى 139520302025010536 و 
139520302025010535 و ثبت و صادر شده است ملکى محمد مهدى باطنى و مرضیه باطنى 
با حدود: شماًال: اول بطول 3/59 متر دیواریست بفضاى پالك 631 فرعى دوم در دو قسمت که 
قسمت اول شرقى است بطولهاى 2/19 متر و 3/41 متر دیوار و پنجره است بنورگیر شرقًا: اول 
بطول 11/36 متر دیوار اشتراکى با آپارتمان 4458 فرعى دوم در سه قسمت که اول جنوبى است 
و سوم شمالى اســت بطولهاى 1/92 متر و 3/95 متر و 1/92 متر درب آپارتمان دیوار اشتراکى 
است با راه پله مشاعى 4444 فرعى سوم بطول 5/19 متر دیوار اشتراکى با آپارتمان شماره 458 
فرعى جنوبًا: اول بطول 3/27 متر پنجره و دیواریست بفضاى حیاط مشاعى شماره 4454 فرعى 
دوم بطول 0/48 متر دیواریست به حیاط مشاعى شماره 4454 فرعى این قسمت غربى است سوم 
که غربى است بطول 0/18 متر دیواریست به تراس غیرمسقف چهارم در دو قسمت که قسمت 
اول غربى است بطولهاى 2/21 متر و 2/32 متر دیوار و پنجره است به تراس مسقف پنجم بطول 
1/34 متر پنجره و دیواریست به تراس غیرمســقف غربًا: بطول 19/84 متر دیواریست بفضاى 
پالك 621 فرعى. دوم حدود انبارى: شماال: بطول 1/52 متر درب انبارى و دیوار اشتراکى است 
با راه پله مشاعى 4444 فرعى شــرقا: بطول 3/10 متر دیوار اشتراکیست با انبارى شماره 4449 
فرعى جنوبا: بطول 1/53 متر دیواریست به عرصه اولیه غربا: بطول 3/10 متر دیوار اشتراکى با 
انبارى 4447 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یک آپارتمان مسکونى است به 
مساحت حدود 131/9 مترمربع واقع در سمت غربى طبقه یک که دو نورگیر در حد شمال از این 
آپارتمان عبور مى نماید و مساحت آن از محدوده آپارتمان کسر شده و نیز تراس مسقفى بمساحت 
4/06 مترمربع در حد جنوب این آپارتمان احداث شده و متعلق به این آپارتمان مى باشد. مجتمع 
داراى حیاط که کف آن از موزائیک، در ورودى فلزى شیشــه خور، البى با کف سرامیک و بدنه 
کاشى، بدنه دستگاه پله کاشــى با نرده فلزى داراى زیرزمین (پارکینگ و انبارى) همکف و سه 
طبقه باالى ان بطور کلى داراى 8 واحد مسکونى (در هر طبقه 2 واحد) مى باشد. کف پارکینگ 
بتنى، بدنه ســنگ ازاره 10 سانتى بقیه پالستر ســیمان و انبارى داراى در فلزى، کف موزاییک 
و بدنه پالستر اســت، آپارتمان داراى 3 اتاق خواب، هال و پذیرایى، آشپزخانه، حمام و سرویس 
بهداشتى مى باشــد، درهاى داخلى چوبى با با چهارچوب فلزى، دیوارهاى داخلى کاغذ دیوارى، 
کف سرامیک، بدنه آشپزخانه کاشى و کابینت ام.دى.اف.، سرویس بهداشتى کاشى و سرامیک، 
سییستم سرمایش کولر آبى، گرمایش بخارى و اشــتراکات آب و گاز مشترك و برق مجزى، با 
قدمت حدود 20 سال مى باشد. و طبق سند رهنى شــماره 20045- 1396/01/29 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 253 اصفهان در رهن رسول عبداللهى واقع مى باشد و طبق اعالم 
بانک بستانکار ملک بیمه نمى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1397/06/25 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/400/000/000 ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامــه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 1397/06/07 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید.  م الف: 234092 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/205
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التهاب واکنشى است که بدن نسبت به آسیب ها نشان 
مى دهد و خودش را درمان مى کند. در این میان، محققان 
التهاب مزمن را با طیفى از بیمارى ها مانند دیابت، آلزایمر 
و حتى ریزش مو مرتبط مى دانند. برخى از عالیم جسمى 

هستند که مى توانند بیانگر التهاب مزمن باشند:
خستگى مزمن

پژوهشگران عقیده دارند التهاب، دلیل اصلى خستگى 
مزمن است. ارتباط بین التهاب و سیستم عصبى مرکزى 

مى تواند مکانیسم شبانه روزى مغز را تغییر دهد.
آکنه

کسانى که زیاد استرس دارند، مواد التهابى بیشترى نسبت 

به سایرین در بدنشان تولید مى شود. از آنجایى که پوست ما، 
اولین ارگانى است که از وضعیت سالمت حکایت مى کند، 
عجیب نیست که این مواد ناشى از استرس بتوانند مشکالت 

پوستى را ایجاد و یا تشدید کند؛ مثل آکنه و پسوریازیس.
بى خوابى

بین بى خوابى و التهاب مزمن ممکن است ارتباطى وجود 
داشته باشد که در نهایت، در سیکل خواب و بیدارى دخالت 
مى کند. حتى ممکن است سموم در بدن تدریجاً افزایش پیدا 
کرده و شرایط را بدتر کنند و در نتیجه بى خوابى، همیشگى و 
پایدار شود، مثًال ارتباط بى خوابى و مشکالت کبدى شناخته 
شده اســت. به همین علت بســیارى از پزشکان توصیه 

مى کنند یک دوره پاکسازى کبد به منظور کمک به برطرف 
شدن بى خوابى و مشکالت کبدى انجام شود.

افزایش وزن
التهاب مزمــن مى تواند منجر بــه افزایش مقاومت به 
انسولین شود. به این معنى که سلول هاى شما به تولید 
انسولین پاسخ نمى دهد و قند خون به طور غیر طبیعى 
باال مى رود. افزایش غیر طبیعى قند خون، بدن را مستعد 
ابتال به چاقى و دیابت مى کند. رابطــه افزایش وزن و 
التهاب دو سویه است؛ یعنى همانطور که التهاب مى تواند 
منجر به چاقى شود، افزایش سلول هاى چربى در بدن نیز 
به افزایش التهاب دامن مى زند. اتخاذ رژیم هاى غذایى 

کم شکر و پرهیز از غذاهاى فرآورى شده، مصرف روغن 
ماهى، مصرف پروبیوتیک ها و... براى جلوگیرى از ابتال 

به هر کدام از این شرایط سودمند است.
افسردگى

علم، ارتباط بین افسردگى و التهاب مزمن را ثابت کرده 
است. مواد شیمیایى تولید شــده در طول التهاب، منجر 
به بروز برخى عالیم عصبى در بدن مى شوند که جرقه 
شروع افسردگى هستند. بسیارى از پزشکان به این نتیجه 
رسیده اند که بیماران افسرده اى که بیمارى هایى چون 
مشکالت قلبى و سرطان پوست دارند، میزان التهابشان 

باالتر است.

خوردن صبحانه پیش از ورزش کردن بدن را براى سوزاندن کربوهیدرات ها آماده مى کند.

بررسى ها نشــان مى دهد مصرف صبحانه پیش از ورزش کردن نه تنها باعث مى شود در حین ورزش کربوهیدرات  بیشترى سوخته شود بلکه 
سرعت هضم غذا را پس از انجام حرکات ورزشى افزایش مى دهد.

این یافته ها پس از انجام مطالعات دانشگاهى روى تأثیرات مصرف صحبانه یا خوددارى از مصرف این وعده غذایى پیش از یک ساعت دوچرخه 
سوارى به دست آمده است.

گروهى از محققان انگلیسى در آزمایشات خود دریافتند مصرف صبحانه سرعت سوختن کربوهیدرات ها را در حین انجام حرکات ورزشى افزایش 

مى دهد. همچنین مشخص شد سرعت هضم غذاى مصرفى پس از ورزش کردن باالتر مى رود.

به گزارش «اسکاى نیوز»، محققان مى گویند: کربوهیدرات هاى سوخته شده هنگام ورزش کردن تنها مربوط به صبحانه مصرفى در همان روز 

نیست بلکه همچنین شامل کربوهیدرات هایى مى شود که پیش از این در ماهیچه ها به شکل گلیکوژن ذخیره شده اند.

فلج «بل» نام قدیمى یک بیمارى اســت که در عصب 
هفتم صورت رخ مى دهد. عصب صورت عصبى اســت 
که از ساقه مغز شروع مى شــود و ماهیچه هاى صورت 

را عصب گیرى مى کند. این عصب حرکاتى از 
صورت مانند پلک زدن، حرکات پیشانى، 

جویدن غذا، سوت زدن و فوت کردن را 
موجب مى شود و فلج عصب صورت 
یا فلج بل، انســان را از انجام چنین 

حرکاتى بازمى دارد.
هر ضایعه یا آسیبى که در ساقه مغز 
تا شــاخه هاى انتهایى عصب هفتم 
صورت، رخ دهد، مى تواند موجب بروز 

پارگى یا فلج عصب صورت شود. براى 
مثال اگر تومور یا یک پــالك مربوط به 

بیمارى MS یا کیست و یا عفونتى در ساقه 
مغز و مسیر عصب هفتم ظاهر شود، امکان 
بروز فلج عصب صورت را به وجود مى آورند.

فرم ویروسى فلج صورت از مهمترین و شایع ترین نوع فلج 
صورت است، افرادى که در اثر سرماخوردگى دچار عفونت 
مى شوند و یا تبخال و آفت مى زنند، بعد از مدتى ممکن 
است فلج عصب صورتى در آنها دیده شود که این نوع فلج 
ویروسى است. ویروس «هرپس» یا تبخال نقش خیلى 

مهمى در فلج بل دارد.
بر اثر عفونت در نوع ویروســى این فلــج، عصب هفتم 
ملتهب مى شود و باعث احساس درد و فشار پشت گوش 
مى شــود. در روزهاى آتى بــروز این فلج، 
اختالالتى در انجام حرکات صورت 
(پلک زدن، جویــدن، فوت کردن 
و...) و یا حس چشــایى و اشک 
ریزش به وجود مى آید. همچنین 
طى بروز فلج صورت، ماهیچه ها 
در یک سمت صورت حالت لختى 

و افتادگى دارند.
در فلج ویروسى عصب صورت، 
فرد معموًال بعد از دو سه هفته شروع 
به بهبود مى کند و این بهبودى ممکن 

است از دو تا شش ماه ادامه یابد. 
بســیارى از افراد فلج بل را با سکته 
مغزى اشــتباه مى گیرند؛ در حالى که 
فلج صورت به طور تدریجى رخ مى دهد و ظرف یکى دو 
روز تکمیل مى شود و جز عالیم نام برده، عالیم دیگرى 
ندارند. اما عالیم سکته مغزى حاد و ناگهانى ظاهر مى شود 
و عالوه بر فلج صورت، معموًال فلــج نیم دیگر بدن رخ 

مى دهد و عالیم دیگرى نیز دارد.
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التهاب مزمن، 5 هشدار جدى براى بدن دارد

میوه «به» با دارا بودن آنتى اکســیدان هاى مختلــف در خود باعث رفع اســترس و اضطراب در فرد 
مى شود. این میوه سرشار از ویتامین C است و توانایى این را دارد که 25 درصد از نیاز روزانه بدن انسان 

به این ویتامین را تأمین کند. ویتامین C هم بدن را ایمن و در برابر بیمارى هاى التهابى مقاوم مى کند.
از خواص بى نظیر این میوه خوشــمزه وجود آنتى اکســیدان ها در آن اســت؛ این آنتى اکسیدان ها با 
رادیکال هاى آزاد مبارزه کرده و سلول هاى سرطانى بدخیم را نابود مى کنند همچنین تانن موجود در

 دانه هاى ریز گوشت «به» از غشاهاى مخاطى بدن در برابر سرطان محافظت به عمل مى آورد.
«به» از آن میوه هاى کم کالرى ولى سرشار از فیبر است؛ به طور کلى 100 گرم «به» خام داراى 57 کالرى 

به همراه چربى اشباع شده و سدیم است و کلسترول پایینى دارد.
طبق مطالعات صورت گرفته مصرف این میوه در کاهش کلسترول بد خون تأثیر بسزایى دارد و موجب 

بهبود سالمت قلب مى شود؛ همچنین پتاسیم موجود دراین میوه به کنترل فشار خون کمک مى کند.
«به» با داشتن فنول در خود باعث تسکین دردهاى ناشى از زخم هاى معده شده و توصیه مى شود براى 

تسکین دردهاى معده خود از دمنوش «به» استفاده کنید.
از دیگر خواص «به» آنتى اکسیدان هاى آن هستند که توانایى مبارزه با رادیکال هاى آزاد بدن را دارند و 
با این کار موجب جلوگیرى از پیرى زودرس مى شوند. همچنین در این راستا از بیمارى هاى قلبى عروقى 

و سکته هاى مغزى نیز پیشگیرى مى شود.
براى درمان حالت تهوع یا استفراغ فردى مى توان «به» را به صورت پخته یا دمنوش مصرف کرد؛ این 

میوه ادرار آور است و به دفع سموم و مایعات بدن کمک مى کند.
 از سایر خواص «به» مى توان به این مورد اشاره داشت که داراى خاصیت ضدویروسى باالیى است؛ به 
گونه اى که فنول هاى این میوه در برابر بیمارى هاى ویروسى سرماخوردگى، آنفلوآنزا مقاومت بدن را 

افزایش مى دهند.

معجزه آسا ترین خواص «به»

ن ب و ز و ى ور ر ى ىویرو رى بیم بر بر ر یو ین ى ول ى و
افزایشمى دهند.
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پیش از ورزش صبحانه بخورید

مغز، پیچیده  ترین عضو بدن است. دانشمندان مغز و اعصاب 
تا حدودى نســبت به عملکرد نیم کره هاى مغز مطمئن 
هستند، اما با این حال هنوز هم نمى توانند دلیل یکسرى از 

اتفاقات مانند آلزایمر را به درستى تشخیص دهند.
اطالعات اشتباه بســیارى در رابطه با مغز وجود دارد، اما 
چیزى که مسلّم است، سالم و جوان نگهداشتن آن حیاتى 

است و تمریناتى نیز براى این منظور ساخته شده است.
با توجه به مقاله اى که به تازگى منتشــر شــده است، راه 

دیگرى براى جوان نگهداشتن مغز وجود دارد 
و آن «ذهنیت» است.

دانشگاه سئول در کره جنوبى در رابطه با 
سن واقعى فرد و سن مغز او تحقیقاتى 
را انجام داد. بدیــن منظور یک گروه 

متشکل از 68 نفر بین سنین 59 و 
84 انتخاب شدند و از آنها اسکن 
MRI مغزگرفته شــد تا میزان 

سلول هاى خاکســترى را در نقاط 
مختلف مغز شناسایى کنند.

شــرکت کننــدگان در این اســکن، 
همچنین به یک پرسشنامه در رابطه با سن و اینکه 
مسن تر یا جوان تر از ســن خود هستند نیز پاسخ 

دادند. افرادى که در این پرسشنامه گفتند جوان تر از سنشان 
هستند، نتیجه بهترى در اسکن به دست آوردند و به نظر 
مى رسد که سالم تر هستند و کمتر احتمال افسرده شدن در 
آنها وجود دارد. در این افراد حجم سلول هاى خاکسترى 
در نواحى مختلف مغز افزایش یافته که با زبان، گفتار و صدا 

ارتباط داشتند.
محققان مطمئن نیســتند که آیا ویژگــى هاى یک مغز 
جوان تأثیرى بر روى ســن واقعى فرد نیــز دارد یا نه. اما 
آنها فکر مى کنند افرادى که احســاس 
پیرى مى کنند، بیشتر از روند پیرى 
مغزشان آگاهى دارند. از طرفى 
دانشــمندان احتمال مى دهند 
افرادى که جوان تر از سنشان 
هســتند و خود را مشــغول

 فعالیت هاى فیزیکى و ذهنى 
مــى کننــد، از ســالمت مغزى 
باالتــرى برخوردارنــد. در نهایت 
مى توان گفت، اگر کسى احساس مسن 
ترى نسبت به ســن واقعى خودش 
دارد، بهتر است که شیوه زندگى و 

عادات خود را تغییر دهد.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با اشاره به اینکه علت ابتال به لک و پیس یا 
بیمارى برص نامشخص است، گفت: شیوع این بیمارى در زنان و مردان آمار یکسانى دارد.

امیرهوشنگ احسانى، متخصص پوست و مو، در ارتباط با بیمارى لک و پیس یا برص اظهار 
کرد: علت این بیمارى نامشخص است ولى در اثر آن رنگدانه پوست از بین رفته و پوست 
رنگى سفید به خود مى گیرد. این بیمارى نوعى مشکل خودایمنى است و پس از بروز ممکن 
است به میزان آن اضافه شود و یا محدود بماند. وى با بیان اینکه لک و پیس درمان قطعى 
ندارد و درمان هاى موجود نسبى است، گفت: دارو درمانى، نور درمانى، لیزر و پیوند پوست از 
راهکارهاى درمانى پیشنهادى براى مبتالیان به برص است که این موارد 60 تا 70 درصد 

ممکن است با موفقیت درمانى همراه شود. این متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه لک 
و پیس در مردان و زنان تقریباً آمار آن به یک اندازه است، ادامه داد: این مشکل مى تواند از 
هر سنى بروز یابد ولى معموًال 20 سالگى آغاز ابتال به این بیمارى به شمار مى رود. عالمت 
آن نیز لک هاى سفید واضح است که با چشم غیرمسلح به راحتى قابل شناسایى است. عضو 
هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با بیان اینکه شیوع برص در جوامع مختلف زیر 
نیم درصد است، خاطرنشان کرد: ژنتیک تأثیر کمى در بروز این بیمارى دارد و اینکه گفته 
مى شود مصرف بعضى از مواد غذایى همچون استفاده همزمان از ماست و ترشى سبب 

ابتال به لک و پیس مى شود مورد تأیید علمى نیست.

خیلى کم پیش مى آید که از عالقه مندان به سیب زمینى سرخ کرده نباشــید، این خوردنى خوشمزه را در اغلب مکان ها بر روى میز شام و ناهار
 مى بینیم ولى محققان ژاپنى دریافته اند که خوردن زیاد سیب زمینى سرخ کرده عوارض عجیبى دارد. 

سیب زمینى سرخ کرده از خوردنى هایى است که اغلب ما به مقدار زیاد مصرف مى کنیم. شاید هیچکدام از ما از خوردن سیب زمینى سرخ کرده خسته 
نشویم ولى دانستن نکاتى درباره خوردن زیاد سیب زمینى سرخ کرده مى تواند از زیاده روى در مصرف این خوراکى جلوگیرى کند. اگر اطالعاتى دراین 

زمینه ندارید با عاقبت عجیب خوردن سیب زمینى سرخ کرده آشنا شوید.
پژوهشگران ژاپنى هشدار دادند که مصرف زیاد سیب زمینى سرخ کرده باعث ریزش مو و کچلى خواهد شد. در آزمایشات انجام شده بر روى موش ها باعث 
تضعیف پیاز مو مى شود. به طور طبیعى با ریزش هر تار مو موى جدیدى رشد مى کند اما این ترکیب باعث کند شدن رویش مو مى شود و در نتیجه شخص 

دچار ریزش مو مى شود؛ همچنین این ترکیب باعث اختالل در هورمون ها و ایجاد بیمارى دیابت مى شود که نقش مهمى در ریزش مو دارد.

راهکارهاى درمانى لک و پیس عاقبت خوردن سیب زمینى سرخ کرده!
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اکنون زمان آرامش است و قلم ها به نوشتن اعمال، روان هستند. به اعمال 
و طاعات بشــتابید. در برابر عمرى که از جوانى به پیــرى مى گراید یا 
بیمارى اى کــه از کارت بیاندازد یا مرگى که جــان از تنت برباید. مرگ 
ویرانگر لذت هاى شماســت. تیره کننده خواهش هاى نفســانى شماســت. 
دورکننده شما از هر مقصد و مقصود اســت. دیدار کننده اى است که کس 

موال على (ع)دوستش ندارد.

شهردارى عسگران در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 
5/224- ع/97 مورخ 97/04/24 بهره بردارى از محوطه پارکینگ ماشین آالت 
شهر عسگران را از طریق برگزارى مزایده عمومى و به مدت یکسال با قیمت 
اجاره پایه 144/000/000 ریال به متقاضیان واجد شــرایط واگذار نماید، لذا 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 97/06/24 به دبیرخانه شهردارى شهر عسگران مراجعه و یا 

با شماره تلفن 42752061- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده عمومى

آگهى مزایده

داود گودرزى- شهردار عسگران

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت اول

نوبت اول

 
در غدیر خم، والیت شد قبول 

 برد باال دست موال را رسول

رفت باال دست خورشید غدیر 
 شد امام و مقتداى ما، امیر

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

 على آن یافت ز تشریف، که در روز غدیر  على آن یافت ز تشریف، که در روز غدیر 
 شد چو خورشیِد درخشنده در آفاق، شهیر شد چو خورشیِد درخشنده در آفاق، شهیر

«من کنت مواله فهذا على مواله»
از غدیر خم آفتابى طلوع کرد که بر همه خلقت تابید و به آن رونقى دیگر داد. این آفتاب هرگز به غروب 

نخواهد نشست. این طلوع آفتاب والیت است؛ روشن شدن نورى که صاحب غدیر است.
سالم بر تو اى موالى من. زمین اگر ماندن را تاب آورده و غدیر اگر هنوز و تا همیشه تاریخ، مى جوشد 

و پیش مى رود از سایه والیت توست.
على اى نقطه پرگار عالم               پناه و مرجع اوالد عالم

تو منظور تمام ما صباحى                    به طوفان حوادث نا خدایى 

روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهانروابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان

فرا رسیدن عید سعید غدیر، عید تکمیل دین و تتمیمفرا رسیدن عید سعید غدیر، عید تکمیل دین و تتمیم
 نعمت را به شیعیان اولین اختر آسمان امامت و والیت  نعمت را به شیعیان اولین اختر آسمان امامت و والیت 
حضرت  امیرالمومنین على (ع) تبریک عرض مى نماییم.حضرت  امیرالمومنین على (ع) تبریک عرض مى نماییم.

 ارائه خدمات غیر حضورى از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستورى #142* گامى موثر در جهت 
افزایش رضایتمندى مخاطبین و آشنایى بیمه شدگان از خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعى

بى گمان هفته اول شــهریور ماه که به حق به نام «دولت» نامگذارى شده است، احیاء کننده ارزش هاى 
واالى فرهنگى و یادآور فداکارى خادمان گرانقدر انقالب اسالمى به ویژه شهیدان رجایى و باهنر است. 
این هفته فرصتى مغتنم در پاسداشت و گرامیداشت یادوخاطره شهیدان واالمقام مسئول و کارمند است 
که حضور در سنگر جهاد و شهادت  در دفاع از آرمان هاى انقالب اسالمى را به حضور دنیوى ترجیح دادند.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان واالمقام رجایى و باهنر، هفته دولت را به عموم مدیران و مسئوالن 
و کارمندان دستگاه هاى مختلف تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون این عزیزان را در خدمت هرچه 

شایسته تر به کشور و مردم از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 21 مورخ 1397/03/20 شوراى اسالمى شهر کوهپایه، نسبت به واگذارى یک باب دکه واقع در پارك کودك شهر کوهپایه به صورت اجاره از طریق آگهى مزایده به واجدین 
شرایط و به مدت یک سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید محل از تاریخ 1397/06/08 لغایت 1397/06/21 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. متقاضیان مى بایستى جهت اخذ مجوز نسبت 

به ارائه تأییدیه هاى الزم از قبیل عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد اقدام نمایند. معرفى نامه ها جزو اسناد مزایده تحویل متقاضى گردیده و مى بایستى پس از دریافت پاسخ همراه پیشنهاد و سایر مدارك تحویل شهردارى گردد.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.» 

غدیر، یک کلمه نیست، یک برکه نیست؛ 
یک دریاست؛ رمزى است بین خدا و انسان.

روز اکمال دین و عید والیت امیرالمؤمنین(ع) 
مبارك باد

(ع)

(ع)(ع)

(ص)(ع)
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 مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان، آخرین 
آمار و ارقــام وضعیت پرداخت تســهیالت این 
بانک را در راستاى رونق بخش اقتصادى استان 

اصفهان تشریح کرد. 
حســن نوروزى، در مصاحبه اى که به مناسبت 
گرامیداشــت هفته دولــت و هفتــه بانکدارى 
اســالمى صورت گرفت، دربــاره روند پرداخت 
انواع تسهیالت توســط بانک مسکن در جهت 
رونق اقتصادى و ایجاد اشــتغال بــه ویژه براى 
فعالین بخش مســکن و ســاختمان به عنوان 
پیشــران خروج از رکود اقتصــادى اظهار کرد: 
بانک مســکن اســتان اصفهان در بازه زمانى

 هفته دولت سال گذشته تا کنون بیش از 16هزار 
فقره تســهیالت بالغ بر 6 هــزار و 700 میلیارد 
ریال در راســتاى رونق بخش اقتصادى استان

 در بخش هاى مختلف پرداخت کرده است.
وى افزود: در این مقطع 14 هــزار و 400 فقره 
تســهیالت به مبلغ 6 هزار و 500 میلیارد ریال 
در بخش مســکن و ســاختمان و یــک هزار و 

800 فقره تســهیالت به مبلغ 232 میلیارد ریال 
در بخش قرض الحســنه ازدواج پرداخت شده

 است.
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان اضافه 
کرد: پرداخت تسهیالت بانک مسکن در استان از 
ابتداى سال جارى تا مقطع پایان تیرماه 5 هزار و 
900 فقره به میزان 2هزار و 347 میلیارد ریال بوده 
است که در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته 
از نظر تعداد 108درصد و از نظر مبلغ پرداختى 53 

درصد رشد داشته است.
 مدیر شــعب بانک مسکن اســتان اصفهان در 
ادامه به کاهش بى ســابقه نرخ سود تسهیالت 
حســاب صندوق مســکن یکــم اشــاره کرد 
و گفت: با توجه به تســهیل بســیارى از شرایط 
ایــن تســهیالت و مــدت بازپرداخــت آن، 
انتظار مى رود مردم شــریف اســتان اصفهان 
به ویــژه زوجین جوان و واجدان شــرایط از این

 شرایط و فرصت اســتثنایى بهره بردارى بهینه 
نمایند.

نــوروزى در ادامه اظهار کرد: بــا توجه به نقش 
مســکن در اقتصاد کشــور و ارتباط مستقیم و 
غیرمســتقیم آن با مشــاغل مختلــف، یکى از 
اولویت هــاى دولت با کمک بانک مســکن و 
طرح هاى مختلف آن ایجــاد رونق اقتصادى با 

هدف رونق اشتغال در این بخش است.
وى پاسخ مناسب به تقاضاى مصرفى خانوارها در 
حوزه مسکن را از جمله برنامه هاى بانک مسکن 
عنوان کرد و گفت: از همین رو طى چند ســال 
گذشته سبد کاملى از تسهیالت خرید و ساخت 
مسکن توســط این بانک آماده و به متقاضیان 
ارائه شــده اســت  که افزایش ســهم از تأمین 
مالی بخش مسکن و توسعه شهري، ساماندهی 
انواع تقاضا در بخش مســکن و توانمندســازي 
مالــی خانوارهــاي فاقــد مســکن بــه ویژه 
گروه هاي کم درآمد، پرداخت تسهیالت نوسازى 
و بهسازى، پرداخت تســهیالت بافت فرسوده 
و ناکارآمد شــهرى از اولویت هــاى این بانک 

محسوب مى شود.

مدیر شعب بانک مسکن اصفهان خبر داد

پرداخت 7هزار میلیارد تسهیالت در راستاى رونق بخش اقتصادى استان

 بسم ا... الرحمن الرحیم
هفته اول شــهریور ماه، که با نام و یاد شهیدان 
واال مقام «رجایى» و «باهنــر» مزین و هفته 
دولت نامگذارى شــده اســت فرصت مغتنمى 
است براى سرمشق قراردادن راه، روش و منش 
این عزیزان در زمینه خدمت رســانى بى منت و 

خالصانه به مردم.
بى تردید در ســالى که از ســوى رهبــر فرزانه 
انقالب اسالمى سال «حمایت از کاالى ایرانى» 
نامگذارى شده است، تمام مسئوالن و مدیران 
باید با تأســى از ویژگى هــاى واالى اخالقى و 
رفتارى شهداى دولت و منش آنان، در راستاى 
سربلندى و عزت ایران اســالمى و جامه عمل 
پوشاندن به منویات مقام معظم رهبرى (مدظله 

العالى) با محوریت شعار امسال، گام بردارند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداى 
واالمقام دولت، هفته دولت را به همه دولتمردان 
و خدمتگزاران دولت تدبیر و امید تبریک عرض 
نموده و امیدوارم با همکارى و همیارى نجاتگران 
و امدادگران خدوم و بى ادعا، داوطلبان و جوانان 
خیرخواه، نیک اندیش و باانگیزه و پرسنل شریف 
و تالشگر در مسیر تحقق اهداف و آرمان هاى 
این نهاد مردمى و خدمت به انسان هاى نیازمند 

قدم بر داریم.
یکم شهریور 97
دکتر محسن مومنى
مدیرعامل

پیام مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان 
به مناسبت هفته دولت

پوشش امدادى 303 حادثه توسط 
امدادگران و نجاتگران در طرح ملى امداد و 
نجات نوروزى هالل احمر استان اصفهان 

در طول اجراى طرح ملى امدادونجــات نوروزى، نیروهاى امدادى جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان، 303 مورد حادثه را پوشش امدادى داده و به یک هزار و 203 
حادثه دیده امدادرسانى کردند. در طرح ملى امداد ونجات نوروزى امسال 303 مورد 
حادثه به وقوع پیوســت که در این میان حوادث جاده اى رکورددار عملیات هاى 
امدادى این جمعیت بوده است. بنابر مســئولیت اجتماعى جمعیت هالل احمر در 
حوزه امداد و نجات و وظیفه سازمانى این جمعیت در امر نجات در حوادث، جمعیت 
این استان تالش کرد با تمام توان و با بهره گیرى از کلیه ظرفیت هاى موجود به 
نحو مطلوب در خدمت مردم و به ویژه مسافران نوروزى باشد. در این مدت بیش 
از 480نفر از مسافران نوروزى در راه مانده توسط این جمعیت اسکان اضطرارى 
داده شدند. همچنین طرح امداد و نجات تابستانه در راستاى آمادگى و پاسخگویى
تیم ها و پایگاه هاى امداد و نجات بین شهرى جمعیت هالل احمر استان اصفهان به 
حوادث جاده اى و سایر حوادث احتمالى با توجه به افزایش سفرها در فصل تابستان 
به مرحله اجرا در آمده است که در این طرح 37 پایگاه امداد و نجات بین شهرى، 
یک تیم واکنش سریع،2 پایگاه امداد کوهستان و یک پایگاه امداد ساحلى و دریایى 
با مشارکت 974 نفر از نجاتگران داوطلب و 75 نفر پرسنل امدادى به مدت یکصد 

روز از 24 خرداد لغایت 31 شهریور ماه در خدمت هموطنان هستند.

خدمت رسانى کاروان سالمت و نیکوکارى هالل احمر استان اصفهان به بیش از
 11 هزار و 500 نفر در سراوان سیستان و بلوچستان

 کاروان ســالمت جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان به شهرســتان سراوان در اســتان سیســتان و بلوچســتان با حضور 41 نفر متشکل از پزشــک و پیراپزشــک داوطلب با تخصص 

هــاى داخلــى، عفونى، جــراح عمومــى، روانپزشــک، روانشــناس، مشــاور، دندانپزشــک، دامپزشــک، پزشــک عمومــى، کارشــناس شــنوایى ســنجى، کارشــناس غربالگرى 

و آمــوزش دیابــت درقالب تیــم هــاى درمانــى، فرهنگــى، حمایــت روانــى، خبرنــگار، مستندســاز و کارآفریــن از روز شــنبه 14 مــرداد مــاه کار خدمــت رســانى در منطقه را 

آغاز کرد، که طى آن بیش از 5 هزار نفر از ســاکنان شهرســتان ســراوان توســط پزشــکان متخصص، عمومى و دندانپزشــک داوطلب هالل احمر به طور رایگان معاینه و درمان شــدند.

از زمان استقرار کاروان سالمت و نیکوکارى اعزامى هالل احمر استان اصفهان تعداد یکهزار و 724 نفر توسط پزشکان عمومى، 743 نفر توسط پزشکان متخصص، 364 نفر توسط دندانپزشکان ویزیت 

رایگان شده و 2هزار و 345 نفر از خدمات پیراپزشکى کاروان بهره مند شدند . عالوه بر ارائه خدمات درمانى و پزشکى توسط این کاروان، براى 675 نفر خدمات غربالگرى و آموزش دیابت، 189 نفر 

معاینه فیزیکى-حرکتى توسط کارشناسان توانبخشى و 156 نفر خدمات شنوایى سنجى ارائه شده است. خدمات مشاوره اى به 665 نفر، برگزارى کارگاه کارآفرینى و توانمندسازى براى 633 نفر، ارائه 

خدمات فرهنگى و اجتماعى به یکهزار و 364 نفر و مشاوره مذهبى 318 نفر از ساکنین منطقه و توزیع 917 بسته فرهنگى، 359 جفت کفش، 450 ثوب پوشاك و 487 بسته لوازم بهداشتى از دیگر اقدامات 

کاروان سالمت جمعیت هالل احمر استان اصفهان به شمار مى رود. در طول خدمت رسانى این کاروان، 406 نفر از ساکنان منطقه در کارگاه پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى شرکت کردند، 181 نفر 

آموزش پیشگیرى از بیمارى هاى شایع را فراگرفتند و به 177 رأس دام هاى ساکنین منطقه خدمات دامپزشکى ارائه شد و همچنین در این کاروان سالمت و نیکوکارى، اعضاى پرتالش تیم فرهنگى 

اجتماعى سحر هالل احمر استان اصفهان نیز با هدف ارتقاى توانمندى و افزایش خالقیت و ایجاد روحیه امید، شوق و نشاط فردى و اجتماعى، برنامه هاى متنوع و شادى را براى کودکان، نوجوانان 

و جوانان شهرستان سراوان برگزار کردند. ازجمله برنامه هاى برگزار شده در این کاروان مى توان به آموزش امداد و کمک هاى اولیه و آشنایى با تروماى ورزشى، انواع مسابقات از جمله پرتاب حلقه، 

دارت، دو با گونى، عبور از مانع، مسابقات بومى محلى، جشنواره طبخ غذاى سنتى ویژه دختران، مسابقه نقاشى ویژه کودکان، شعرخوانى کودکان، مسابقه تالوت قرآن و هوش افزایى با بازى اشاره کرد.

اردوهاى نشاط و پویایی ویژه طالب به میزبانی هالل احمر 
استان اصفهان

همزمان با هفته دولت و در دهه والیت، اردوهاى نشاط و پویایی ویژه طالب به میزبانی هالل احمر استان اصفهان و 
با همکاري دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در اردوگاه کشورى شهید بهشتى در حال برگزارى است.

اردوي ویژه طالب برادر از دوم تا پنجم شهریور ماه برگزار شد و  اردوي ویژه طالب خواهر نیز از پنجم شهریور ماه 
آغاز شده و تا هفتم همین ماه (امروز) ادامه خواهد داشت. برگزاري کارگاه هاي امدادي و مداخله اجتماعی و فرهنگی 
در حوادث و بالیا و کارگاه ارتقاى عملکردي کانون هاي طالب از جمله برنامه هاي آموزشی سازمان جوانان در این 
اردوها بود. دیدار با مراجع عظام تقلید، امام جمعه و علماي اصفهان و نیز شــب فرهنگى درگلستان شهدا و بازدید از 
مجموعه باغ طوبى، تخت فوالد و میدان امام(ره) اصفهان از دیگر برنامه هاي پیش بینی شده براي اردوهاي کشوري 

نشاط و پویایی ویژه اعضاي کانون هاي طالب بود.
گفتنى است جمعیت هالل احمر استان اصفهان سال گذشته نیز در اردوگاه مهر بندر انزلى میزبان اردوهاى نشاط و 

پویایی ویژه طالب بوده است.

در راستاى اجراى طرح «بهرفت» (بهبود رفتارهاى 
ترافیکى) همچنین بیــش از 23 هزارنفر از مســئوالن و 
مردم با امضاى میثــاق نامه به کمپین «نــه به تصادفات 
جاده اى» پیوســتند. در این طرح تعــداد 10هزار و 760 
مســافر با مراجعه به خیمه هاى نماز برپاشده در پست ها 
فریضه نماز را اقامه کرده و در مجاورت برخى از پســت ها 
نماز جماعت برگزار شــده و نیز بالغ بر 20 هزار کودك به 
فضاهاى دوســتدار کودك پســت هاى ایمنى و سالمت 
مسافران نوروزى مراجعه کردند ودر این چادرها با شرکت 
درمسابقات  نقاشــى، شــعر و... ضمن دریافت جایزه با 
فعالیت هاى هالل احمر ومباحث امدادى آشــنا شــدند.
در طول اجــراى هجدهمین مرحله از طــرح ملى ایمنى و 
سالمت مســافران نوروزى در اســتان همچنین خدمات 
سالمت شامل تست قند و فشار خون و آموزش پیشگیرى 
از ایدز و اعتیاد به بیش از 13هزار و 200 نفر مراجعه کننده 
به پست ها انجام شد و تعداد 293 هزار و 300 قلم نقشه و 

تولیدات فرهنگى شامل بروشور،CD و... توزیع شد.

طرح ملى «هماى رحمت» 
در ماه مبارك رمضان 97 در اصفهان

و مناطق محروم کرده است. سبدهاى غذایى توزیع شده شامل برنج، روغن، مرغ، حبوبات، جمعیت به همت واالى خیرین و داوطلبان، اقدام به برپایى سفره هاى افطارى در روستاها قراردادن خانواده هاى محروم و نیازمندان جامعه و خانــواده هاى زندانیان و بیماران، این شده است. همچنین در این طرح خداپسندانه با یارى خداوند متعال عالوه بر تحت پوشش 10 هزار سبد غذایى در بین محرومین، نیازمندان و خانواده هاى زندانیان و بیماران توزیع جمعیت استان طرح «هماى رحمت»  در کلیه شعب برگزار شد و در طول این ماه بیش از متقیان حضرت على (علیه الســالم) و به همت و مشــارکت اعضــا، داوطلبان و خیرین  امسال نیز در ماه مبارك رمضان همچون سنوات گذشته به تأسى ازسیره و رفتار موالى 
خرما، گوشت، پنیر، کنسروجات، قند، شکر، چاى و... بوده است.

اجراى طرح اوقات فراغت شوق رویش در 
تابستان توسط جمعیت هالل احمر استان اصفهان

این طرح با هدف بهینه نمودن و غنى سازى اوقات فراغت کودکان، 
نوجوانان و جوانان همه ساله با تبلیغات همه جانبه رسانه اى و محیطى 
در آســتانه فصل تابســتان و برنامه هاى اوقات فراغــت به اجرا در
آمده اســت و در این راستا 30 پایگاه در 26 شــعبه و دفتر نمایندگى 
جمعیت هالل احمر در سراســر اســتان میزبان عالقمندان عضو و 
غیرعضو است. بالغ بر 400 مربى، 30 کارشناس اجرایى و 8 کارشناس 
ستادى، آموزش، تربیت و پشــتیبانى این برنامه را عهده دار هستند 
و بر اساس آمار سال هاى گذشــته پیش بینى مى شود 60 هزار نفر 
از برنامه هاى اوقات فراغت جمعیت هالل احمر در فصل تابســتان 

استقبال کنند.

بهره مندى قریب به 220 هزار مسافر از 
خدمات چادرهاى ایمنى و سالمت 
مسافرین نوروزى هالل احمر

در طول اجراى هجدهمین مرحله از طرح ملى ایمنى و سالمت 
مسافرین نوروزى در اســتان، که امسال نیز با هدف کمک به 
سفرى ایمن با تأمین امنیت روانى و آرامش مسافران ، ارتقاى 
سطح آگاهى هاى عمومى درباره سوانح وحوادث و ارائه خدمات 
امدادى و بشردوستانه به مسافران و با مشارکت بیش از 1800 
نفر از اعضاى جوان داوطلب آموزش دیده به اجرا در آمد، قریب 

به 220 هزار مسافر از خدمات این طرح بهره مند شدند.

خدمت رسانى کاروان سالمت 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

در روستاهاى کم برخوردار گیالنغرب 
در استان کرمانشاه

 در قالب کاروان ســالمت جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان به روستاهاى 
کم برخوردار گیالنغرب در استان کرمانشاه، 45 دندانپزشک به دهستان دیره اعزام 
شدند و با استقرار 20 یونیت دندانپزشکى نسبت به ارائه خدمات درمانى به هموطنان 

ساکن در 15روستاى کم برخوردار این منطقه اقدام کردند.
دندانپزشکان داوطلب در مدت 4 روز مصادف با شب هاى قدر نسبت به ارائه خدمات 
اقدام کردند و در این مدت 665 خدمت تخصصى دندانپزشــکى شامل کشیدن 
دندان، عصب کشى، پرکردن دندان، جرم گیرى، ترمیم و... به 391 نفر از هموطنان 

ساکن در روستاهاى این منطقه به صورت رایگان ارائه شد.
همچنین در یک حرکت خودجوش و داوطلبانه 140 سبد غذایى شامل برنج، خرما، 
روغن و گوشــت گرم و مرغ توســط اعضاى کاروان تهیه و با همراهى معتمدین 
و فرهنگیان شهرســتان گیالنغرب در لیالى قدر درب منازل افراد نیازمند منطقه 

توزیع شد.
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«امسال و همزمان با هفته دولت، شرکت توزیع برق استان اصفهان 
250 پروژه با اعتبار 54 میلیارد تومان را در 23 شهرســتان اســتان 
اصفهان براى توسعه شبکه، افزایش تعداد مشترکین جدید و... آماده 

بهره بردارى کرده است.»
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در جمع خبرنگارانى که 
در تور بازدید نیم روزه این شرکت حضور داشتند با اعالم این مطلب 
گفت: یک سوم پروژه هاى آماده بهره بردارى شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در هفته دولت سال جارى مربوط به تعمیرات و نگهدارى 
تأسیسات اســت که مى تواند به کاهش خاموشــى و تلفات منجر

 شود. همچنین نصب کنتورهاى هوشمند در قالب «مرکز داده فهام» 
در منطقه مرکزى کشور نیز یکى از مهمترین این پروژه هاست.

حمید عالقمندان ادامه داد: تاکنون 20 هزار مشترك دیماندى از 25 
هزار مشترك دیماندى شرکت توزیع برق استان اصفهان مجهز به 
کنتور هوشمند فهام شده اند و تا سه ماه آینده همه مشترکین دیماندى 

مجهز به نصب کنتور فهام خواهند شد. 
وى گفت: شرکت توزیع برق استان اصفهان بزرگ ترین شرکت توزیع 
منطقه مرکزى کشور است و در بین 39 شرکت توزیع برق در کشور، 
سومین شرکت با سرویس دهى یک میلیون و 425 هزار مشترك به 
شمار مى رود. این در حالى است که شرکت توزیع برق استان اصفهان 
همواره رتبه برتر در تعالى خدمت و نوآورى را به خود اختصاص داده و 
رویکرد ما آن است که توانسته ایم تراز خدمت در استان را در کل کشور 
ارتقا دهیم و به تراز اول در کشور دست یافته و در بین 23 شهرستان 
استان اصفهان هم شاخص ها را به یک میزان تثبیت کنیم که موفقیت 

بسیار خوبى بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار کرد: امروز شرکت 
توزیع برق استان اصفهان، تا حد قابل قبولى در شاخص کاهش تلفات 
میزان خاموشى به ازاى هر مشــترك و خدمات غیرحضورى به 85 
درصد اهداف رسیده و امید است تا پایان سال آینده این میزان را به 

100 درصد برسانیم.

 رسانه ها یارى کنند
عالقمندان عدم اطالع رسانى مطلوب و نیاز به تعامل و ارتباط با مردم 
را از مشکالت برشمرد و خواستار همراهى بیش از پیش رسانه هاى 
استان در این زمینه شد و گفت: در این راســتا در نظر داریم به طور 
مستمر و هر شــش ماه یکبار با برپایى جلســات با رسانه ها و بیان 
دستاوردها و رونمایى از پروژه هاى جدید، اطالع رسانى کنیم. از سوى 
دیگر علیرغم همه تالش هاى انجام شــده در صنعت برق کشور و 
استان، نیازمند تعامل بیشتر با مردم هستیم و در این راستا هم تعامل 
و روش رؤیت پذیرى را در برنامه ســال آینده مدنظر داریم. بنابراین 
همکارى دو سویه ، نیازها در مدیریت مصرف و نیازهاى مردم باید 

مورد توجه قرار گیرد تا خدمات مطلوب ترى انجام شود.

 «نیرونگار» به خانه ها راه مى یابد
وى از رونمایى از ســامانه «نیرونگار» براى اولین بار در کشور براى 
تعامل بیشــتر با مردم خبر داد و گفت: این ســامانه در این نشست 
رونمایى و به صورت اپلیکیشــن براى مشترکین دیماندى و سپس 
مشترکین عادى نصب خواهد شد که توسط آن مى توانند اطالعاتى 
را که در مرکز قرائت مى شود پیگیرى کرده و نیازهاى خود را برطرف 
کنند. طراحى این سامانه انجام شده و راه اندازى آن نیز براى تعدادى 

از مشترکین دیماندى اجرا شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان پیش بینى کرد تا 
پایان سال جارى پاسخگویى به همه مشترکین دیماندى از طریق 

اپلیکیشن «نیرونگار» انجام شود.

 اصفهانى ها چقدر برق مصرف مى کنند
وى خاطرنشان کرد: استان اصفهان 10 درصد تولید برق کشور و به 
همین میزان مصرف در کشور را عهده دار است. این در حالى است که 
در اوج گرماى تابستان مصرف برق در کل کشور 57 هزار مگاوات 
بوده که از این میزان 5000 مگاوات سهم استان اصفهان بوده است.

عالقمندان در ادامه افزود: امسال به دلیل کمبود آب، هم در خوزستان 
و هم در اصفهان، نتوانستیم از نیروگاههاى برق آبى استفاده کنیم. 
بنابراین میزان تولید از مصرف کمتر بــوده و 10 تا 15 درصد براى 

مصرف از شبکه سراسرى استفاده کردیم.
 چقدر صرفه جویى شد؟

مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان به صرفه جویى هاى 
انجام شده اشاره کرد و افزود: ما دو دسته صرفه جویى، یکى در قالب 
توافق با صنایع، ادارات و سایر ارگان ها و دیگرى مدیریت اضطرارى 
بار به علت کمبود برق داشتیم که در قالب توافق با صنایع، کشاورزان، 
ادارات و... 410 مــگاوات و در قالب مدیریت اضطــرارى بار 300 

مگاوات در مصرف برق در شرکت توزیع استان اصفهان صرفه جویى 
صورت گرفت.

عالقمندان اذعان کرد: از 19 مردادماه سال جارى ما خاموشى با برنامه 
نداشتیم و از آغاز شهریورماه سال جارى نیز زمان ساعات ادارى به 

زمان قبلى بازگشته است.

 بدهى ها و طلب ها
وى بدهى شرکت توزیع برق استان اصفهان به پیمانکاران را حدود 
25 میلیارد تومان اعالم کرد و افــزود: در مقابل این بدهى، ما 180 
میلیارد تومان بابت انرژى هاى فروخته شــده بــه صنایع و ادارات، 

طلبکار هستیم.
عالقمندان با بیان اینکه متأسفانه بدهى هزینه هاى برق در تعدادى 
از صنایع افزایش یافته و از یکسال گذشته باقى است، از مدیران این 
صنایع خواســت پرداخت هزینه برق مصرفى خود را در اولویت قرار 

دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان  اذعان کرد: به دلیل 
بدهى باالى ارگان ها و قیمتگذارى و اینکه امروز نظام پله اى قیمت 
برق نتوانسته از مصرف برق مشترکین تجارى بکاهد، چرخه اقتصاد 
برق، چرخه سالمى نیست و مشــترکین صنایع و ارگان ها نیز باید 
بدانند عدم پرداخت به موقــع هزینه هاى برق، موجب عدم پایدارى 

برق خواهد بود.

 تلفات کمتر هم مى شود
عالقمندان گفت: با همکارى بى وقفه، میزان تلفات برق در استان 
اصفهان 7,8 درصد بوده، که تا پایان برنامه چشم انداز این شرکت، 
قرار است به 7,4 درصد برسد و ما نسبت به کشور با توجه به شرایط 
شبکه از کمترین تلفات برخورداریم. البته بخشى از این تلفات به علت 

دست اندازى از شبکه و مصرف بدون کنتور است.

 یک نگرانى جدى
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از همه مردم خواست 
با توجه به اینکه سرقت تجهیزات برقى در قالب سیم هاى هوایى و 
ترانسفورماتور صورت مى گیرد در صورت مشاهده اینگونه تخلفات 
با تلفن هاى 110 و 121 تماس بگیرند. عالقمندان اظهار کرد: 66 
درصد انرژى در بخش مولد شامل 42 درصد در صنعت و 24 درصد در 
کشاورزى است. بنابراین پایدارى انرژى داراى اهمیت بسیار باالیى 
است و کاهش خاموشى ها بیشترین بهره ورى را براى صنایع دارد که 
در این راستا نیز ما هوشمندسازى را مطرح کردیم و اقدامات در حال 

پیگیرى است.
در پایان این نشســت، از اپلیکیشن ســامانه «نیرونگار» با حضور 

خبرنگاران رونمایى شد.
■■■

قبل از نشست خبرى مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
خبرنگاران از بخش هاى مختلف این شرکت همچون مراکز سمیع، 
بصیر، قاصد و... بازدید کردند و با توضیحات معاونان و مدیران شرکت 
توزیع برق استان اصفهان، از روند فعالیت هاى انجام شده آگاه شدند. 
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان 
در جریان این بازدید به خبرنگاران گفت: شرکت توزیع برق استان 

اصفهان به عنوان شرکتى پیشرو در صنعت توزیع برق کشور، افتخار 
خدمت رسانى به یک میلیون و 425 هزار و 223 مشترك در مساحتى 
به وسعت 91 هزار کیلومترمربع شــامل 23 شهرستان، 91 شهر و 
1187 روستا را داراست که با استفاده از تکنولوژى روز و در راستاى 
ارتقاى کیفیت خدمات و تسهیل در ارائه خدمت به مشترکین، اقدامات 

و پروژه هاى متعددى را به مرحله اجرا درآورده است. 
جعفر بحرینى در تشریح اقدامات انجام شده، اظهار کرد: این شرکت با 
ایجاد درگاه هاى متنوع به منظور امکان ارائه خدمات به مردم استان، 
شامل درگاه حضورى، دفاتر پیشخوان، وبسایت و مرکز سمیع، نسبت 
به دریافت درخواست تا ارائه خدمات اقدام مى کند. راه اندازى مرکز 
تلفنى سمیع به منظور ارائه مشــاوره، پذیرش و پیگیرى درخواست 
مشــترکین و متقاضیان تعداد 25 فرایند ارائــه خدمت، گامى مؤثر 
درخصوص ارائه خدمات غیرحضورى در ســطح استان بوده است. 
وى افزود: این مرکز داراى 18 نفر پرسنل بوده که در قالب دو شیفت 
کارى از ساعت 7 و 30 دقیقه لغایت ساعت 21 مشغول به ارائه خدمت 
هستند. شــماره پنج رقمى 37121 براى تماس هاى مردمى تعیین 
شده که در قالب یک شماره، توانایى پشــتیبانى 60 تماس ورودى 

همزمان را  دارد.

 اهداف اجراى یک طرح
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان 
ادامه داد: در راستاى اهداف تعیین شده و ایجاد شبکه هاى هوشمند 
انرژى ، در اولین گام، طرح نصب کنتورهاى فهام (فراسامانه هوشمند 
اندازه گیرى و مدیریت انرژى) براى 25 هزار مشــترك دیماندى از 
ابتداى سال 1396 در دستور کار شرکت قرار گرفت که اهدافى چون 
فراهم شدن بستر اصالح الگوى مصرف، امکان اعمال مدیریت بار 
توسط بهره بردار شبکه در شرایط اضطرارى، انجام قرائت مکانیزه و 
امکان مانیتورینگ پارامترهاى کنتور به صورت برخط و از راه دور و 
کاهش دخالت و خطاى نیروى انســانى در قرائت و صدور قبض و 

کاهش تلفات غیرفنى در نظر گرفته شده است. 
بحرینى ادامه داد: براى امــکان ارائه توانمندى هاى این کنتورها به 
مشترکان دیماندى، حوزه معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع برق استان اصفهان نسبت به تهیه اپلیکیشن «فخیم» اقدام 
کرد. در این نرم افزار مشترك قادر خواهد بود در هر نقطه اى از کشور، 
مصارف و پارامترهاى انرژى و کیفیت توان خود را در بازه هاى زمانى 
حداکثر 15 دقیقه یکبار مشاهده کرده و واکنش مناسب در صورت 
انحراف از استانداردها را اعمال کند. همچنین مشترکین قادر خواهند 
بود بدون نیاز به هرگونه تماس و در مقاطع زمانى کوتاه تر نسبت به 
مشاهده قبض و پرداخت آن اقدام کنند. ضمن اینکه به منظور امکان 
پایش و رصد عملکرد کنتورها و صدور قبض و انجام راهنمایى هاى 
الزم به مشــترکین، اقدام به راه اندازى مرکز «قاصــد» (قرائت و 
اندازه گیرى و صدور صورت حساب انشعابات دیماندى) با حضور سه 

نفر از کارشناسان خبره در این بخش کرده ایم.
 «فخیم»؛ هم براى مدیران، هم براى مشترکان

وى از طراحى و راه اندازى فراســامانه خدمات یکپارچه مشترکین 
(فخیم) در سطح ملى و اپلیکیشن هاى «فخیم مدیران» و «فخیم 
مشــترکین» خبر داد و افزود: سال هاســت لزوم یکسان سازى و 
استانداردســازى فرایندها و روش هاى ارائه خدمات توســط حوزه 

خدمات مشترکین شــرکت هاى توزیع برق به عنوان مهمترین لبه 
خدمت رســانى بخش توزیع به متقاضیان و مشــترکین، احساس 
مى شود. در همین راســتا و به منظور برقرارى امکان پایش برخط 
شاخص هاى ارائه خدمت کلیه شرکت هاى توزیع برق کشور توسط 
مدیران عالى شــرکت توانیر و همچنین مدیران شرکت هاى توزیع 
سطح کشــور و همچنین امکان رصد لحظه اى پارامترهاى مرتبط 
با انشعاب برق و انرژى مصرفى توسط مشترکین برق و جلوگیرى 
از بروز خسارات ناشى از مصارف غیرنرمال، نرم افزارهاى کاربردى 
(اپلیکیشن تلفن همراه) فخیم مدیران و فخیم مشترکین، طراحى و 

تولید شده و در حال بهره بردارى است.
بحرینى با اشاره به تجهیز تکنسین هاى بازدید محل شرکت توزیع 
برق استان اصفهان به عنوان تنها درگاه ارتباطى شرکت با مشتریان 
در حوزه خدمات مشترکین به نرم افزار و سخت افزارهاى پیشرفته، 
گفت: با ایجاد این زیرساخت، متقاضیان هیچگونه نیازى به حضور در 
محل شرکت حتى براى ارائه مدارك ندارند و با استفاده از سخت افزار 

و تبلت مأموران بازدید محل نسبت به اسکن مدارك اقدام مى شود.
وى خاطرنشان کرد: با ایجاد شاخص هاى نظارتى در جهت بهبود 
عملکرد ارائه خدمات، با عنایت به تعیین مقادیر استاندارد براى کلیه 
شاخص هاى عملکردى، امکان مقایسه عملکرد شهرستان ها در هر 
مرحله از فرایند نسبت به استانداردها فراهم شده و همچنین پیگیرى 

در جهت بهبود عملکرد شهرستان ها تسهیل شده است.

 خداحافظى با کاغذ براى حفظ محیط زیست
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان 
اظهار کرد: با آرشیو الکترونیک پرونده هاى مشتریان و حذف استفاده 
از کاغذ در فرایندهاى ادارى در راستاى مدیریت سبز، در سال اقتصاد 
مقاومتى و با عنایت به مسئولیت اجتماعى شرکت توزیع برق استان 
اصفهان مبنى بر بهینه سازى مصرف و حفظ محیط زیست و همچنین 
ارتقاى فرایندهاى کارى و ادارى، اقدام به راه اندازى و بهره بردارى از 
پروژه بایگانى الکترونیک حوزه خدمات مشترکین شد، که منجر به 
حذف کاغذ از فرایندهاى ارائه خدمت و پرونده هاى مشترکین مى شود. 
همچنین ایجاد زیرساخت ورود مختصات جغرافیایى و انتخاب محل 
درخواست بر روى نقشــه، در نرم افزار جامع خدمات مشترکین در 
راستاى تسهیل و تسریع رســیدگى به درخواست هاى مشتریان بر 

بستر سیستم اطالعات مکانى (GIS) انجام مى شود.
وى گفت: پروژه ارتقاى نرم افزارى و ســخت افزارى فرایند قرائت 
کنتور مشــترکین آمپرى، در جهت افزایش سرعت، صحت و دقت 
در قرائت کنتور و صدور صورت حســاب هاى مشترکین، با توجه به 
تغییرات ایجاد شده در سیســتم هاى ارائه شده از قبیل دستگاه هاى 
هوشمند و لمســى و نرم افزارهاى اندروید، ios و ...، تغییر در بستر 
موجود فرایند قرائت کنتور در راستاى بهره گیرى از ابزارهاى موجود، 
ضرورى به نظر مى رســید. طى بررســى به عمل آمده و استفاده از 
مشاوره کارشناسان این حوزه، اقدام به تهیه دستگاه هاى هوشمند با 
امکانات سخت افزارى باال از قبیل امکان ثبت بارکد، ارتباط بى سیم 
(پورت، واى فاى و بلوتوث)، ثبت مختصات جغرافیایى و تهیه نرم افزار 
موردنیاز به منظور به روزآورى، پایش، ارائه خدمات سریع تر و با کیفیت 

بیشتر به مشترکین شد. 
بحرینى مى گوید: روزانه 1300 تا 1400 تماس با مرکز «ســمیع» 

برقرار مى شود که بیشتر تماس ها مشاوره اى است.
وى ادامه داد: متوسط قیمت فروش برق در استان 98 تومان بوده که 

باالترین نرخ تجارى و کمترین نرخ کشاورزى است.
■■■

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان اصفهان نیز 
گفت: با اینکه مشترکین صنعتى و کشاورزى 1/5 درصد مشترکین ما 

را تشکیل مى دهند اما 70 درصد پیک بار مربوط به آنهاست.
مهدى ثقفى تغییر زمان ســاعات کار ادارات در اســتان اصفهان را 
موجب کاهش 40 درصدى بار مصرفى ادارات برشمرد و اظهار کرد: 
در تابستان سال جارى، برآورد کاهش مصرف در مجموع با همکارى 

کشاورزان و صنایع نیز 410 مگاوات است.
وى افزود: 251 ســاختمان در شهرســتان ها مجهز به سلول هاى 
خورشیدى شده که نزدیک 3 مگاوات تولید دارند و این امر در یکسال 
اخیر، با استقبال بسیار خوبى مواجه بوده و بجاست تا رسانه ها جزئیات 
این طرح را براى آگاهى بیشــتر مردم انعکاس دهند و بیش از پیش 

فرهنگسازى شود.
■■■

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاى 121 شرکت توزیع برق استان 
اصفهان هم در جریان این بازدید گفت: مشترکین ما با تماس با 121 
مى توانند با مرکز دیســپاچینگ تماس بگیرند و مرکز دیسپاچینگ 
استان از پیشــرفته ترین بخش هاى کنترل برق کشور از نظر سطح 
خدمات تکنولوژى اســت و با آالرم هایى در دیســپاچینگ، سریعًا 
مشکالت برطرف مى شود و کارهاى الزم براى تأمین برق مطمئن 
صورت مى گیرد و این مرکز هرگونه قطعى برق که در ثبت نرم افزار 

ناب اقدام شده باشد را برطرف مى سازد.
محمد نیازى اظهار کــرد: 80 درصد مشــترکین خانگى، 3 درصد 
عمومى، 2,3درصدکشــاورزى، 1,3 درصد صنعتى و... هستند ولى 
مصرف بیش از 38 درصد کل شرکت توزیع برق استان اصفهان در 

صنعت و تولید بوده است. 
وى افزود: چشم انداز شرکت توزیع برق استان اصفهان تا سال 1398، 
براساس برنامه ریزى هاى انجام شده که آغاز آن سال 1393 بوده، 
طى یک برنامه پنج ساله، دستیابى به جایگاه اول کشور، 1398 روز 
بدون حادثه پرسنلى، 198 دقیقه متوسط زمان خاموشى مشترکین 
در طول سال، 98 درصد خدمات غیرحضورى و رسیدن کل تلفات به 

7,4 درصد است.
■■■

امیر رمضانى، مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان 
نیز در حاشیه این نشست، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت 

یاد و خاطره شــهیدان 
رجایى و باهنر گفت: در 
تابستان امسال به دلیل 
محدودیت هایى که در 
شــبکه برق ایجاد شد 
و پیشى گرفتن میزان 
مصرف بــرق از تولید، 
مجبور شدیم براى حفظ 
تعادل شبکه و پایدارى 
شبکه خاموشى هایى 
را به صــورت مقطعى 
اعمال کنیم که در این 

خصوص از مردم استان بخاطر صبر وشکیبایى و همکارى خوبى 
که با مجموعه صنعت و برق داشــته اند صمیمانه تقدیر و تشــکر 

مى کنیم.
امیر رمضانى مهمترین اقدامات دفتر روابط عمومى در این راســتا 
را برگزارى همایش هاى مدیریت مصرف در سطح استان، اجراى 
طرح آموزشــى مصرف بهینه بــرق در مدارس، توزیــع فرم ها و 
تفاهمنامه هاى طرح هاى تشویقى در صنایع و کشاورزى، حضور در

 برنامه هاى پرمخاطب تلویزیونى، حضور در مســاجد اســتان و 
آموزش نکات مدیریت مصرف برق بــه روحانیون، هیئت امناى 
مساجد و نمازگزاران و آموزش اذهان عمومى از طریق روزنامه ها 

و رسانه ها دانست.
وى در ادامه از مجموعه اصحاب رســانه به دلیل اطالع رسانى در 
خصوص اهمیت صرفه جویى در مصرف برق به ویژه در تابستان 
سال جارى و همچنین آگاه ســازى پیرامون فعالیت هاى صورت 

گرفته در مجموعه صنعت برق استان قدردانى کرد.
رمضانى در ادامه این اطالع رســانى را موجب افزایش امید وهم 
افزایى و همدلى بیشــتر مردم ومسئولین دانســت و افزود: ما از 
اصحاب رســانه تقاضا داریم تا در زمینــه نهادینه کردن فرهنگ 
صرفه جویى و هدایت افکار عمومى براى رعایت مصرف بهینه ما را 

یارى کنند. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در جمع خبرنگاران: 

اصفهان کمترین تلفات برق در کشور را دارد
ساسان اکبرزاده

«تأمین برق مطمئن در شــرکت هاى توزیع نیروى برق  در گرو 
مدیریت صحیح دارایى هاى فیزیکى اســت کمــا اینکه در همه 
مدل هاى جهانى تعالى سازمانى مدیریت دارایى هاى فیزیکى به 

عنوان یک اصل مطرح مى شود.»
 این جمله اى است که مدیر دفتر فنى شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان صحبت هاى خود را با آن آغاز کرد و افزود: با این رویکرد 
فعالیت هاى دفتر در ســه حوزه تحلیل رخدادهــا و بهبود پایایى 

شبکه، تعمیرات پیشــگیرانه شــبکه و ارتقاى کیفیت تجهیزات 
مصرفى متمرکز مى باشــد که طى یکســال گذشته تالش شده 
است زیر ساخت هاى سخت افزارى و نرم افزارى در این سه حوزه 
ایجاد شود که به لطف خدا پیشــرفت مطلوبى حاصل شده است.
مهندس پیرپیران تصریح کرد: از آنجا کــه مدیریت دارایى هاى 
فیزیکى به شبکه موجود محدود نمى شود و از بدو احداث شبکه ها 
مى بایست تجهیزات مدیریت شوند لذا پروژه کدینگ تجهیزات و 

نرم افزار کاشف (کنترل اجناس و شناسه فنى تجهیزات) با هدف 
رهگیرى تجهیزات شبکه تعریف شد و در حال حاضر فاز اول آن 
راه اندازى شده اســت که با تکمیل ارتباطات با سایر نرم افزارها 
فرایند مربوطه تکمیل خواهد شــد. در حوزه تحلیــل رخدادها و 
بهبود پایایى شــبکه که نقطه شــروع تعمیرات پیشگیرانه است 
نیز پروســه طراحى نرم افــزار مربوطه تکمیل شــده و به زودى 
پیاده ســازى و معرفى خواهد شــد. گام بعدى وجود یک بســتر 

نرم افزارى مطمئن براى برنامه ریزى و اجراى تعمیرات پیشگیرانه 
است که با پیاده سازى نرم افزار PM  با نام سپنتا این نیاز نیز مرتفع 
شد. از قابلیت هاى نرم افزار ســپنتا مى توان به بازدید مکانیزه در 
بستر GIS، آنالیز اجناس به تفکیک اشکال و پایه، تجمیع عیوب 
و صدور دســتور کار، ارتباط با نرم افزارهاى مالــى و انبار، ارتباط 
با نرم افزار پیمانــکاران، ارتباط با نرم افــزار ثبت حوادث، نظارت 
مکانیزه، صدور صورت وضعیت، پایــش هاى تخصصى از جمله 

ترموگرافى و آلتراسونیک و تعمیرات روشــنایى معابر اشاره کرد.
وى ابــراز امیــدوارى کــرد در آینده نزدیــک با پیاده ســازى 
کامــل فراینــد مدیریــت دارایى هــا در ســازمان و بــه تبع 
آن ارتقــاى روزافــزون کیفیــت اجنــاس مصرفــى و اجراى 
شــبکه ها و هدفمنــد کــردن تعمیــرات پیشــگیرانه، بهبود 
چشــمگیرى در کیفیــت برق تحویلــى به مشــترکین حاصل 

شود.    

مدیر دفتر فنى شرکت توزیع برق استان اصفهان تأکید کرد

تأمین برق مطمئن در گرو مدیریت صحیح دارایى هاى فیزیکى
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مدیر دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: بستر مورد نیاز 
کلیه اقداماتى که در سطح شرکت توزیع برق اســتان اصفهان و در راستاى دستیابى به اهداف 
استراتژیک سازمان صورت مى پذیرد، در زمینه سخت افزار و نرم افزار، شبکه و ارتباطات و امنیت 
زیرســاخت ها در حوزه این دفتر تأمین و همچنین تالش شده است کلیه ارتباطات نرم افزارى 

مورد نیاز به صورت کامًال مکانیزه صورت بگیرد.
 نوشین خجسته پورفرد در پاسخ به این سئوال که رتبه فاواى برق استان در کشورچه رتبه اى 
است، خاطر نشان کرد: برق استان در میان شرکت هاى توزیع برق استانى رتبه برتر تعالى خدمت 
و نوآورى را کسب کرده است، همچنین این شرکت توانسته  تراز خود را در خدمات در بین کل 
کشور را به سطح باالى کشورى برساند و بعد از آن مهمترین دستاورد این است که بتواند در بین 

23 شهرستان اصفهان شاخصه هاى خود را به صورت یکسان تثبیت کند.
وى با بیان اینکه تاکنون از مجموع 25 هزار مشــترك دیماندى، حدود 21 هزار مشترك را به 
کنتور «فهام» مجهز کرده ایم و ظرف مدت سه ماه آینده تمامى مشترکان دیماندى مجهز به 
کنتور «فهام» مى شوند. افزود: با توجه به اینکه تعداد مشترکان دیماندى استان اصفهان جزو 
بیشترین مشترکان دیماندى در ایران هستند و همچنین شرکت توزیع برق استان اصفهان در 
حوزه کنتورهاى هوشمند پیشتاز بوده است، مرکز «داده ابر ششم» کشور در شرکت توزیع برق 
استان اصفهان مستقر و در حال راه اندازى اســت. کنتور «فهام»، اطالعات مشترکین را بدون 
حضور مأمور برق در منازل یا ادارات و محل کار افراد، جمع آورى مى کند و در اختیار متخصصان 

و کارشناسان شرکت قرار مى دهد.
 وى گفت: شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در جهت تعامل با مردم اولین قدم مؤثر را که در 
کشور نیز منحصر به فرد است برداشته و نرم افزار و سامانه اى به  نام «نیرونگار» طراحى کرده 
است. در فاز نخست، این نرم افزار به صورت اپلیکیشــن براى مشترکین دیماندى و در فاز دوم 
براى تمامى مشترکان استان اصفهان از طریق درگاه http://info.epedc.ir در دسترس 
خواهد بود. وى ادامه داد: سامانه «نیرونگار» این قابلیت را دارد که اطالعات مربوط به مشترك 
را همانطور که کارشناسان در مرکز شرکت قرائت مى کنند، براى مشترکان نیز نمایش دهد و 
همچنین هرگونه اتفاقى مانند قطعى برق یا مشکالت دیگررا به مشترکان اطالع رسانى کند.

در حال حاضر نصب سامانه «نیرونگار» و سامانه «فخیم» براى تعدادى از مشترکین دیماندى 
آغاز شده است. وى در ادامه گفت: پس از مکانیزه کردن حداکثر اقدامات ، به سمت رؤیت پذیرى 
اطالعات حرکت کردیم تا مدیران ارشد بتوانند به صورت آنالین اتفاقات در سطح شبکه را کنترل 
کنند. وى افزود: البته در حال حاضر به صورت درصدى است و نمى توان گفت 100 درصد کامل 
شده اما به سمت تعامل پذیرى حرکت مى کنیم و براى شروع درگاه هاى مختلفى و شبکه هاى 

اجتماعى را راه اندازى کردیم.
مدیر دفتر فنــاوري اطالعــات و ارتباطات توزیع برق اســتان اصفهان تصریح کرد: ســعى 
شــرکت توزیع برق بر این بوده اســت که درگاه هاى ارتباطى را اضافه کنیم تــا مردم از هر 
طریقى کــه مى توانند با ما در تعامل باشــند. چرا  که در ســطح اســتان هســتیم و فرهنگ 
اســتانى با کالنشــهرها متفاوت اســت و ما باید بتوانیم هر زمینه اى با هر ســطح ســواد و 
فرهنگى خدمت رســانى کنیم. وى افزود:تنوع مشــترکان، مــا را برآن مــى دارد که با آنها 
هماهنگ باشــیم و ارتباط برقرار کنیم و این انگیزه را در آنها به وجود آوریم که با ما در تعامل 

باشند.
خجسته پورفرد تصریح کرد: پروژه هاى شرکت توزیع برق استان با تعامل مشترك حوزه هاى 
تخصصى کســب و کار و فناورى اطالعات بوده و کلیه پروژه ها با نظارت کامل حوزه کسب و 

کار صورت مى پذیرد.
وى در ادامه به پروژه هاى اجرا شده اشــاره کرد و افزود: از شاخص ترین پروژه هاى این حوزه 
در سال اخیر مى توان به تهیه و پیاده سازى بانک اطالعات مرجع داده در سطح شرکت، توسعه 
و ارتقاى خدمات الکترونیک به متقاضیان و ذینفعان از طریق درگاه هاى مختلف وبســایت و 
اپلیکیشن ها و...، پیاده سازى «ابر ششم فهام»، توسعه درگاه هاى اطالع رسانى شامل «فخیم»،

سایت، «نیرونگار» شــبکه هاى اجتماعى اشــاره کرد. وى افزود: یکى از معدود شرکت هایى 
هستیم که تمام کنتورهاى «فهام» ما، بومى و کنتورها ساخت داخل ایران هستند. وى افزود: 
پروژه هاى «فهام» کنتورهایى هســتند که غیر از برق حتى مى تواند در آینده به عنوان کنتور 
هوشمند آب و گاز هم استفاده شوند. یعنى با نصب یک کنتور مى توان مصارف بقیه حوزه ها را 

هم کنترل کرد و بقیه زیرساخت هاى حیاتى غیر از برق را شامل شود.
وى راه هاى ارتباطى با شرکت را به شرح ذیل اعالم کرد:

https://www.epedc.ir  :سایت شرکت
https://info.epedc.ir  :سامانه نیرونگار

@epedc.ir :سروش
مرکز سمیع (خدمات غیر حضورى ):37121 

حوادث برق:  121

مهنــدس محمــد ساســانى، معاونت مهندســى شــرکت توزیع
برق اســتان اصفهان اهّم فعالیت هاى انجام شــده در این معاونت

را تشریح کرد. این موارد به شرح زیر است: 
■ تهیه و راه اندازى سامانه «ساپ»:

 در راستاى به کار گیرى ابزارها و فناورى هاى نوین به منظور انتخاب 
پیمانکار توسط متقاضیان، این شرکت به منظور دستیابى به اهداف 
و چشم انداز تعریف شــده و افزایش خدمات غیر حضورى، اقدام به 
طراحى و خرید سامانه انتخاب پیمانکار(ساپ) کرده و استفاده از سامانه 
فوق را در سطح کل شرکت پیاده ســازى کرده است  که متقاضیان 
پروژه هاى اهدایى مى توانند بدون حضور فیزیکى در شرکت برق و با 
اطمینان از صحت قیمت هاى پیشنهادى وتعداد و برند اقالم مصرفى، 
اقدام به انتخاب پیمانکار براى پروژه خود کنند. در ادامه به تعدادى از 

مزایاى استفاده از سامانه مذکور اشاره مى شود:
1-کاهش مراجعات حضورى متقاضیان 2-مکانیزه نمودن پروســه 
واگذارى پروژه هاى اهدایى به پیمانکاران  3- ایجاد بستر رقابتى سالم 
مابین پیمانکاران  4- توزیع عادالنه پروژه هاى اهدایى بین پیمانکاران  
5- به کارگیرى رتبه، اخطار، تشویق پیمانکاران براى محاسبه امتیاز 
ریالى و تعداد پروژه هاى مجاز همزمان و ساالنه پیمانکاران  6- امکان 
رؤیت لیست مصالح، نقشه طرح، متمم دستورکار و در نهایت صورت 
وضعیت پروژه توسط متقاضیان  7- امکان انتخاب وبرگزارى استعالم 
پروژه به صورت جنس و دستمزد و یا دستمزد خالص توسط متقاضیان   

8- انتخاب پیمانکار برنده توسط متقاضى با عنایت به قیمت و شرایط 
پیشنهادى پیمانکاران شــرکت کننده در مناقصه  9- طراحى و پیاده 
سازى نمودار میله اى هوشــمند رؤیت پذیرى مراحل مختلف پروژه 
در سامانه مذکور به منظور اطالع رسانى بهتر به متقاضیان، از مراحل 
انجام شــده و مراحل باقیمانده کار 10- اطالع رســانى برند و گرید 
اجناس مصرفى در پروژه ها از طریق سامانه فوق به متقاضیان  11- 

انجام  نظرسنجى الکترونیکى متقاضیان پس از اتمام کار در سامانه. 
■ تهیه و راه اندازى سامانه کنترل پروژه:

در حال حاضر کلیه فرایندهاى نظارت و کنترل پروژه  به صورت دستى  
و مستندسازى انجام  فعالیت هاى نظارتى در قالب فرم هاى فیزیکى  
انجام مى شود. به منظور حذف مستندات فیزیکى و صرفه جویى در 
وقت و هزینه شرکت و پیمانکاران اجرایى و همچنین به منظور مکانیزه 
ســازى فرایند کنترل پروژه و نظارت پروژه ها، طراحى و پیاده سازى 
سامانه کنترل پروژه در دستور کار معاونت مهندسى قرار گرفته است.  
این سامانه با سامانه هاى مهندســى، پیمانکاران، کاشف،  ناب، یلدا، 
 انبار، حقوقى و GIS شرکت ارتباط وب سرویسى دارد. کاربران این 
ســامانه ناظران پروژه هاى اجرایى، رؤســاى ایمنى و بهره بردارى، 
کارشناسان مالى و صورت بردارى، مسئوالن کنترل پروژه و پیمانکاران  
هستند. پیمانکاران از کاربران اصلى این سامانه بوده که با راه اندازى 
این سامانه و  به منظور تکمیل فرایندهاى اجراى پروژه نیازى به حضور 
مستمر در امور برق شهرســتان ها را نداشته و راه اندازى سامانه فوق 

مزایاى زیر را به همراه خواهد داشت:  
1- حذف مستندات فیزیکى پرونده 2- عدم نیاز به مراجعات حضورى  
پیمانکاران به منظــور انجام  مراحل اجرا و  نظــارت پروژه و قابلیت  
انجام کلیه درخواســت هاى نظارتى به صورت آنالین 3- افزایش 
بازدیدهاى میدانى ناظران درحین اجــراى پروژه ها به دلیل مکانیزه 
شــدن فرایندهاى اجرا و  بهبود نظارت بر اجــرا و  افزایش کیفیت 
پروژه ها 4- افزایش سرعت و دقت بیشتر در اجراى فرایندهاى نظارتى 
5- امکان رؤیت پذیرى مراحل مختلف از اجراى پروژه 6 -مکانیزه 
نمودن کلیه فرایندهاى کنترل7- امکان تعریف شاخص براى کلیه 

فرایندهاى نظارتى و دریافت انواع گزارشات مدیریتی.   
■ احداث و بهینه ســازى پروژه هاى روشــنایى معابر 

:LED بلوارها با چراغ
با توجه به تعهد شــرکت در کاهش پیک ســالیانه واعمال مدیریت 
مصرف برق، از اواخر ســال 94 تاکنون روشــنایی معابر بلوارها در 
پروژه هاى جدیداالحداث اعم از اهدایى و مشــارکتى با شهردارى و 
غیراهدایى صرفاً با چراغ LED مورد تأیید قرار مى گیرد که به عنوان 
نمونه پروژه  بهینه سازى روشنایى اتوبان ذوب آهن یکى از پروژه هاى 
اجرا شده در این راستاست. این پروژه حدفاصل شهر ابریشم تا پلیس 
راه اصفهان شهرکرد به طول تقریبى 20 کیلومتر با نصب 400 اصله 
پایه،800 دستگاه چراغ و اعتبارى بالغ بر 28000 میلیون ریال در حال 
اجرا بوده که فاز اول آن به طول 5 کیلومتر به بهره بردارى رسیده است.

معاونت مهندسى شرکت توزیع برق استان اصفهان تشریح کرد

3  فعالیت مهم در شرکت توزیع برق

پرونده بیست و یکمین جشــنواره شهید رجایى اســتان اصفهان با 
معرفى و تجلیل از دستگاه هاى برتر استان در عرصه خدمت به مردم 
در گروه هاى مختلف و معرفى کارمندان نمونه بسته شد. این در حالى 
است که شرکت توزیع برق استان اصفهان با کسب 1999/5 امتیاز از 
2000 امتیاز در بخش عمومى و اختصاصى در بین کلیه دستگاه هاى 
اجرایى استان اصفهان، رتبه برتر جشنواره بیست و یکم شهید رجایى 

استان را به خود اختصاص داد.
در این مراسم که جمع کثیرى از مدیران دستگاه هاى اجرایى استان، 
شهردار، معاونین استاندار، کارمندان دستگاه هاى اجرایى و... حضور 
داشتند، محســن مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان با قدردانى از دبیر و 
اعضاى ارزیابى عملکرد دبیرخانه بیســت و یکمین جشنواره شهید 
رجایى استان اصفهان گفت: دولت شهید رجایى به لحاظ اخالص و 
ایمان مى تواند براى دولت ها الگو باشد و پذیرش مسئولیت در شرایطى 
که انقالب پیروز شده بود در دولت شهید رجایى چیزى جز عشق نبود 
و در آن دوران، فعالیت هاى اثربخش بســیار زیادى صورت پذیرفت 
و انجام فعالیت ها فقط براســاس وظیفه نبود بلکه به دلیل عشــق 

خدمتگزارى به مردم بود.
معاون توسعه و سرمایه انسانى مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
هم گزارشى از نحوه انتخاب دستگاه ها در بیست و یکمین جشنواره 

شهید رجایى استان اصفهان در سال 96 را ارائه کرد. 
سیروس نیک اقبال اظهار کرد: بررسى و اندازه گیرى میزان پیشرفت 
دستگاه هاى اجرایى و ارزیابى عملکرد در سه حوزه کارمند، مدیریت و 

سازمان از اهداف بوده است.
■■■ 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان که در بیست و یکمین 
جشنواره شهید رجایى اســتان اصفهان در بین دستگاه هاى اجرایى 
استان، رتبه برتر را کسب کرده بود هم به نصف جهان گفت: شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهــان در مجموع شــاخص هاى عمومى و 
اختصاصى رتبه برتر در بین دستگاه هاى اجرایى استان را کسب کرده، 

که این وظیفه ما را سنگین تر مى کند.
حمید عالقمندان خاطرنشان کرد: در حوزه اختصاصى، بیشترین تالش 
معطوف به اصالح شبکه و کاهش خاموشى ها و تلفات در شبکه برق 
استان بوده اســت. همچنین در حوزه عمومى نیز بیشترین تالشمان 
ارائه خدمات الکترونیکى و غیرحضورى بود به گونه اى که بیشترین 
درصد خدمات در شرکت توزیع برق استان انجام شد و این امر براى 

کسب امتیاز بیشتر به ما کمک کرد.
وى با بیان اینکه مدیریت، نقش پشتیبانى و ترغیب کننده دارد، گفت: 
اطمینان دارم همه همکاران در شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
با توجه به تعهد بســیار باال که نســبت به ارتقاى خدمات خود دارند 
در عملکردشــان بیش از پیش براى افزایش سطح عملکرد فعالیت 

خواهند کرد.
عالقمندان اظهار امیدوارى کرد شــرایط به گونه اى رقم بخورد که 
شرکت توزیع برق استان اصفهان در بیست و دومین ایستگاه جشنواره 

شهید رجایى هم بتواند رتبه برتر خود را حفظ کند.
شایان ذکر است در بیست و یکمین جشــنواره شهید رجایى استان 
اصفهان، عالوه بر تجلیل از حمید عالقمندان، مدیرعامل شــرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان، از علیرضا عرب بیگى و هادى اختریان 
دو کارمند نمونه شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با اهداى لوح و 

هدیه قدردانى شد.

مدیر دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات شرکت توزیع برق استان اصفهان  خبرداد؛

مکانیزه شدن ارتباطات 
نرم افزارى در شرکت توزیع برق  با کسب 1999/5 امتیاز از 2000 امتیاز در بخش عمومى و اختصاصى؛

شرکت توزیع برق استان اصفهان رتبه برتر جشنواره شهید رجایى را 
به خود اختصاص داد
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 شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در بیست و یکمین 
جشنواره شــهید رجایى براى چهارمین سال متوالى موفق 
به کســب رتبه برتر در شــاخص هاى  اختصاصى در بین 
دستگاه هاى اجرایى استان گردید. همچنین دکتر حکمتیان 
معاون مهندسى و توسعه و عاطفه افشارى کارشناس ارزیابى 
و عملکرد شرکت آبفا استان اصفهان  به عنوان برگزیدگان 
خدمت در این جشــنواره مورد تقدیر واقع شــدند.همچنین 
مهندس صالح مدیر آبفا شهرضا و مهندس فاضلى مدیر آبفا 
منطقه 3 اصفهان به عنوان مدیران برتر آبفا در سال 96 معرفى 

و تقدیر شدند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به برخى 
از دالیل کســب مقام برتر براى چهارمین ســال متوالى در 
دســتگاه هاى اجرایى اســتان اصفهان پرداخت و عنوان 
کرد:تمامى فعاالن صنعت آبفا در اســتان اصفهان به رغم 
مشکالت موجود از جمله کمبود منابع آبى با تمام وجود درصدد 
خدمت رسانى پایدار به مردم هستند.که در این میان  مى توان 

به تأمین آب شرب مردم در فصل بهار و تابستان اشاره کرد.
مهندس هاشم امینى با اشــاره به چگونگى تامین آب شرب 
مردم در فصل تابستان اعالم کرد: امسال حجم آورد آب به 
پشت سد به 465 میلیون متر مکعب کاهش یافته بطوریکه 
مدیریت آب استان و وزارت نیرو برا ى پشت سرگذاشتن این 
شرایط سخت، محدودیت هایى براى تخصیص آب شرب  

قایل شد تا بتوانیم به فصل بارش برسیم .
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان  گفــت: میزان 
آب تخصیصى به شــرکت آبفا اســتان در مواقعى از سال 
تا حــدود 40 درصد کم شــد. این شــرایط ســخت البته 

فرصت هایى هم پیش روى شرکت گذاشت ازجمله  مى توان 
به تالش مجموعه شرکت آبفا استان بمنظور برون رفت مردم  

از چالش کم آبى پرداخت
  وى خاطرنشان ســاخت:در حال حاضر گستردگى سامانه 
تله مترى و مدیریت فشارکه شــرکت آب استان اصفهان  از 
آن برخوردار اســت در هیچ کدام از استان هاى کشور وجود 
ندارد،بطوریکه تاکنون توانستیم از طریق این تکنولوژى تبعات 

بحران کم آبى را مهار کنیم.
مدیرعامل شرکت آبفا به یکى دیگر از راه هاى مهار بحران کم 
آبى در استان پرداخت و بیان داشت: توانستیم از طریق استفاده 
و توزیع  لوازم کاهنده که یــک روش علمى براى مدیریت 
مصرف آب در منازل اســت مصرف را در استان تا حدودى 
بهینه کنیم  به طوریکه لوازم کاهنــده را در اختیار مردم قرار 

داده و هزینه آن را به صورت اقساطى از مردم دریافت نماییم.
مهندس امینى با اشــاره به رعایت الگوى مصرف از سوى 
اصفهانى ها  ادامه داد: اعداد و ارقام گویاى این اســت که در 
زمینه مدیریت  مصرف آب در چندسال گذشته اقدامات   بسیار 
خوبى داشته ایم و اکنون حدود 90 درصد مردم اصفهان زیر 
20 متر مکعب در ماه مصرف مى کنند که کمتر از میانگین 

کشورى است.
مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان افزود: کارگروه سازگارى با 
کم آبى در کشور درصدد است استاندارد سرانه مصرف آب را 
از 20 متر به 15 متر تقلیل دهد، این درحالى است که همچنان 
در استان اصفهان این رقم حدود 11 و نیم مترمکعب براى یک 

خانوار در ماه است.
وى با اعالم اینکه کاهش سرانه مصرف آب به معناى به خطر 

انداختن بهداشت و سالمت مردم نیست و این در حالى است 
که در کشورهاى پرآب  وتوسعه یافته ،سرانه مصرف بسیار 

پایین تر است.
مهندس امینى بیان داشت: در استان اصفهان میزان مصرف 
154 لیتر براى هر نفر در شبانه روز است که باید این مقدار را 
تا 110 لیتر کاهش دهیم و این موضوع در ســایه تغییر رفتار 
مصرفى و اســتفاده از ابزارهاى کاهنده مصرف آب اســت.

این در حالیســت که هم اکنون  در برخى از شهرستان هاى 
اســتان مصرف ســرانه آب به حدود 110لیتر در شبانه روز 
کاهش یافت که در این زمینه مى توان به شهرهاى نائین و 

نجف آباد اشاره کرد.
وى افزود: در بخش  صنایع نیز شــرکت ذوب آهن اصفهان 
میزان مصرف خود را از 2 هزار لیتر به زیر 500 لیتر رســانده 
است، همچنین شرکت فوالد مبارکه و پاالیشگاه اصفهان 
درحال استفاده از پساب فاضالب شهرى هستند و بقیه صنایع 
بزرگ استان نیز درحال حرکت در این راستا هستند و این رویداد 

فرصت خوبى براى بهره برداران از زاینده رود  است.
مدیرعامل  شرکت آبفا استان با اشاره به توزیع عادالنه آب در  
اصفهان گفت: اکنون آبرسانى به 56 شهر از طریق سامانه تله 
مترى  مدیریت مى شود تا میان همه شهرها آب عادالنه توزیع 
شود  این در حالیست که امسال آبفا توجه ویژه ایى به  عدالت 

توزیع آب شرب بین مشترکین داشته است.
وى افزود: در شرکت آبفا استان اصفهان برخوردارى زیرساخت 
تله مترى باعث شده  که دقیقا سهم آب در هرساعت که میان 
شهر ها و نقاط مختلف شهر در شــبانه روز   توزیع مى شود  

مشخص باشد. امسال کامًال به این موضوع توجه داشته ایم.

مهندس امینى  با اعالم اینکه زیرساخت هاى اساسى تله مترى 
در شهر اصفهان و سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ ایجاد شده 
تصریح کرد: در بسیارى از شهرهاى کشور سامانه تله مترى 
داریم، ولى سامانه اى که فرمان بگیرد و بتوان آن راه از راه دور 
هدایت کرد نداریم. براین اساس اقدامات اساسى و زیرساختى 
در شبکه آب استان انجام شده که امروز توانسته ایم با حداقل 

چالش از شرایط  بحران عبور کنیم.
وى با بیان اینکه  حدود یک دهه است خشکسالى بر کشور 
و استان اصفهان حاکم شده اســت اعالم کرد: وقوع پدیده 
خشکسالى در بســیارى از نقاط کشــور و به ویژه در استان 
اصفهان منجر شد  به مرور زمان شرایط تامین آب  بدتر شود 
و ما اقدامات اساسى جهت تأمین منابع جدید  انجام دادیم که 
بتوانیم در شرایط بحران بهتر منابع و مصارف  را مدیریت کنیم.

مدیرعامل آبفا استان اصفهان خاطرنشان ساخت: سال 88، 
حدود  17 متر مکعب برثانیه آب به طرح آبرســانى اصفهان 
بزرگ تخصیص مى یافت که امروز این رقم  به 10 متر مکعب 
کاهش یافته است همچنین .در ســال گذشته حدود 8 دهم 
متر مکعب آب بر ثانیه آبدهى  چاه هاى فلمن بوده که االن

چاه هاى فلمن را در مدار نداریم.
وى با اشاره به دیگر منابع آبى زیرزمینى عنوان کرد:درحال 
حاضر دیگر  منابع زیرزمینى همانند چــاه هاى متفرقه  که 
مى تواند بخشــى از نیاز آبى را تأمین کند آبدهى آنها بسیار 
کاهش یافته بعنوان مثال آبدهى چاهاى متفرقه که در گذشته 
2 و نیم متر مکعب بر ثانیه بوده امروز به کمتر از یک متر مکعب 

رسیده است.
مهندس هاشم امینى  اظهارداشت:در نیمه اول سال جارى  

حدود 100 چاه  بررسى کیفى و شیمیایى آن انجام و مورد تایید 
دستگاه هاى ذیصالح  شده و متناسب با استانداردهاى تعریف 
شده از لحاظ کیفى  وارد شبکه مى شود، البته با شبکه بهداشت 
اصفهان هماهنگى کامل داریم و امکان ندارد چاهى که دچار 

مشکل باشد بدون تأیید بهداشت وارد شبکه شود.
وى افزود: سال 88، هدررفت شبکه آب بیش از 30 درصد بوده 
که رقم باالیى به حساب  مى آمد  که اکنون  این رقم به 16,2 
درصد رسیده  است که این امر  بخاطر اقدامات اساسى از جمله 

اصالح شبکه فرسوده  انجام گردیده حاصل شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
وضعیت بهداشتى آب شرب اصفهان همچنان مانند  قبل، از 
نظر بهداشت و سالمت مورد تأیید مرکز بهداشت استان  است.
این درحالیســت که با کاهش تخصیص آب طرح اصفهان 
بزرگ و با در مدار قرار گرفتن چاه هاى اجاره اى و متفرقه،آب  
شرب استان داراى شاخص هاى استاندارد از لحاظ سالمت  

و بهداشت مى باشد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  بر کاهش 
20 درصدى مصرف  آب تأکید کرد و عنوان نمود: مدیریت 
هوشمند و باالنس نمودن فشار تمام نقاط شبکه و فرهنگ 
سازى مدیریت مصرف آب با استفاده از ظرفیت رسانه هاى 
مکتوب، دیدارى و شنیدارى ملى و اســتانى و شبکه هاى 
مجازى، برگزارى  کارگاه هاى آموزشى ویژه مهدهاى  کودك 
و برپایى کارگاه ابزار و تجهیزات کاهنــده مصرف  درخانه 
فرهنگ آب، تشکیل  اکیپ 100 نفره  مروجین مصرف بهینه 

آب برخى از فعالیتها در زمینه بوده است.
وى به دیگر اقدامــات فرهنگى پیرامــون ترویج مصرف 

بهینــه آب در جامعه پرداخــت و تصریح  کــرد: برگزارى 
جشــنواره نخســتین واژه آب در ســطح مدارس استان، 
برگزارى جشــنواره طنین زنــگ آب ، برگزارى مســابقه 
نقاشــى آب= زندگــى، برگــزارى طرح آمــوزش ضمن 
خدمــت معلمان مقطــع اول ابتدایى در ســطح اســتان، 
بســته فرهنگى  مدیریت مصرف بــا عنوان«تو میدونى 
اخمولــک چطورى خندونک شــد» و اســتمرار برگزارى 
جشــنواره هاى مرتبط با مدیریت مصرف  در سال جارى  از 

جمله اقدامات فرهنگى بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  با توجه به 
موقعیت جغرافیایى کشور خاطر نشان ساخت: کشور ایران از 
لحاظ جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک و در مجاورت 

دو کویر پهناور لوت و مرکزي واقع شده است.
متوسط بارندگی در ایران یک سوم متوسط میزان بارندگی 
جهان و حدود 220 میلیمتر در سال است که خود مؤید این 
حقیقت است که کشور ما در اقلیم خشک جهان واقع شده 
است، به گونه اي که 84 درصد از مساحت کشورمان در منطقه 
نیمه خشک، خشک و بیابانی قرار گرفته و تنها 16 درصد از آن 

جزء مناطق مرطوب و نیمه مرطوب می باشد.
وى با بیان اینکه  شــرکت آبفا اســتان اصفهان،تاکنون با 
واگذارى بیش از 1,100,000فقره انشعاب آب، جمعیتى بالغ 
بر 4،000،000 نفر را در 92 شهر استان تحت پوشش خدمات 
آبرسانى قرار داده است اظهارداشت: با توجه به کاهش منابع 
آبى ،سازگارى با کم آبى تنها راه دسترسى پایدار به آب شرب 
مى باشد.پس مى طلبد مردم مصرف بهینه آب را در دستور 

کار قرار دهند

 در چهارمین سال متوالى در جشنواره شهید رجایى صورت گرفت

کسب مقام برتر شرکت آبفا استان اصفهان درشاخص هاى اختصاصى
 در بین دستگاه هاى اجرایى استان

«همزمان با هفته دولت 510 پروژه کوچک و بزرگ برق رســانى، ایجاد 
روشنایى معابر و بازسازى شبکه هاى برق شهرى و روستایى با اعتبارى 
بالغ بر 845 میلیارد ریال در شهرســتان اصفهان افتتاح مى شود و در مدار 

قرار مى گیرد.»
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان این مطلب گفت: 
31061 مشترك جدید و بهره بردارى از 381 دستگاه پست و ترانسفورماتور 
زمینى و هوایى، احداث 320 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 
زمینى و هوایى از مهمترین پروژه هاى هفته دولت است که بهره بردارى 

از آن آغاز خواهد شد.
حمیدرضا پیرپیران اظهار کرد: تبدیل شبکه هوایى به کابل خودنگهدار و 
شبکه هاى زمینى یکى از اقدامات شاخصى است که در کنار ایجاد پایدارى 
شبکه برق به حفظ و زیباسازى مبلمان شهرى نیز کمک کرده است و در این 

راستا نزدیک به 112 کیلومتر شبکه به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وى به توسعه و بهینه سازى شبکه هاى روشنایى معابر اشاره کرد و گفت: 
یکى از تبعات و عوارض ناخوشایند تاریکى معابر، بروز برخى مشکالت از 
جمله عدم ایمنى شهروندان و ایجاد پاره اى از مشکالت و ناهنجارى هاى 
اجتماعى از جمله سرقت است که به طور طبیعى ضریب وقوع آن در چنین 
شرایطى (تاریکى) افزایش مى یابد که در همین راستا 66 کیلومتر شبکه 

روشنایى معابر احداث شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان ادامه داد: بزرگ ترین 
فیدرگیرى از پست 63 به 20 کیلوولت سیتى ســنتر در جاده اصفهان به 
شیراز، احداث شبکه فیبر نورى از دیسپاچینگ آپادانا تا پل بزرگمهر، رفع 
حریم شبکه فشار متوسط در شهرك صنعتى جى، کوهپایه، تجهیز پست 
در شهرك زاینده رود، شهرك صنعتى سگزى، خ قائمیه، احداث روشنایى 
معابر در مناطق جرقویه، کرارج، تبدیل شبکه مسى به کابل خودنگهدار در 
شهرك میالد، خانه اصفهان- خیابان 5 آذر، تعویض کابل هاى روغنى 
فرسوده در خیابان آمادگاه، شهرك ولیعصر، خیابان بهشتى، نصب پست پد 
مانتد در خیابان امام خمینى(ره) از مهمترین پروژه هاى قابل افتتاح در این 

روزهاى مبارك است.
وى اقدامــات این شــرکت را در قالب پنج محور کلى زیرســاخت هاى 
سخت افزارى، نرم افزارى، نیروى انســانى، تأسیسات و دستورالعمل ها و 
روش هاى اجرایى عنوان کرد و گفت: در این راستا اقدامات وسیعى در هر 

کدام از ساختارها صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به تعامالت و ارتباطات 
دوسویه با مردم اشاره کرد و افزود: امروز با در اختیار داشتن اطالعات 600 
هزار مشترك مى توانیم ادعا کنیم یکى از شرکت هاى پیشرفته از طریق 

ارتباط دوسویه با مردم هستیم و با پیاده سازى سامانه هاى غیرحضورى 
«سمیع» و «بصیر»، در راستاى تکریم ارباب رجوع گام هاى اساسى برداشته 
شده است به طورى که در بخش فروش و پس از فروش انشعاب و انرژى 
در کمترین زمان ممکن خدمات الزم را به مردم ارائه کرده و مردم بدون 
نیاز به مراجعه حضورى تنها با یک تماس به شماره تلفن 38121 از ساعت 
7 صبح تا 9 شب مى توانند سئواالت و خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند 
و رسالت مرکز «بصیر» نیز نظارت و کنترل بر تماس ها و ارتباط هاى مردم 

با مرکز «سمیع» است.
این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: توزیع برق اصفهان همزمان در تولید 
و توزیع برق جایگاه ویژه  اى در صنعت برق به خود اختصاص داده است. 
براساس گزارش ها و آمارها و نمودارها 624 کیلووات تجهیزات انرژى هاى 
تجدیدپذیر آینه هاى خورشــیدى در سطح شهرستان اصفهان در بخش 
خانگى در مدار قرار گرفته و عالوه بر آن 10 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده 

در شرق اصفهان وارد مدار شده است.
وى تأکید کرد: با توجه به اینکه چالش هاى تابســتان مشکالتى را براى 
ما ایجاد کرد اما اهدافى که در استراتژى تعریف کرده بودیم و تجهیزات 
هوشمند نصب شده براى رسیدن به این اهداف، تهدیدهاى موجود را به 

فرصتى براى خدمت رسانى بهتر به مردم تبدیل کرد.
پیرپیران در بیان مشــکالت تابســتان تصریح کرد: یکى از علل اصلى 
قطعى ها، کاهش تولید در حوزه برق آبى است به طورى که در سال گذشته 
9500 مگاوات ظرفیت تولید برق آبى کشور بوده که میزان این ظرفیت 
در سال جارى به 4500 مگاوات رسیده اســت و این خاموشى ها به طور 
منطقه اى نبود بلکه از طریق دیسپاچینگ ملى به دیسپاچینگ اصفهان 

اعالم مى شد.
وى گفت: مصرف و ورود بیش از اندازه لوازم سرمایشــى با کمبود آب و 
افزایش درجه حرارت و کویرى شدن منطقه باعث شد میزان مصرف برق 
شــرکت توزیع برق اصفهان تا 1111 مگاوات رکوردزنى داشته باشد که 

نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 2 درصد رشد داشته است. 
پیرپیران افزود: پایش بهنگام و خودکار شبکه هاى برق توسط مرکز کنترل 
(دیسپاچینگ) انجام مى شود و این اطالعات روزانه پردازش شده و دستور 
کارگروه هاى اجرایى و عملیاتى مى شــود و براى تسریع خدمت رسانى 
به مردم ماژول دیسپاچینگ بر روى بســتر GIS فعال شد که به صورت 
هوشمند مسیر فیدرها را مورد تحلیل و پردازش قرار مى دهد و تحویل ولتاژ 
استاندارد و پایدار را در تمام روزهاى سال ایجاد مى کند. همچنین سامانه 
پردازش اطالعات دینامیک شبکه (سپاد) به تجمیع دیتا بین سامانه هاى 
بیلینگ، GIS، اطالعات کنتورهاى «فهام»، بازار برق و اطالعات آفالین 
ارسالى از دستگاه تست دیماندى و غیردیماندى مى پردازد و در حال حاضر 

نزدیک به 8000 نقطه روى خط رصد مى شود و حدود 100 هزار نقطه به 
صورت آفالین ولتاژ متشکرین را به صورت لحظه به لحظه پردازش مى کند 
و به عبارتى ساختار شبکه امروز ما این است که عالج واقعه قبل از وقوع 

صورت مى گیرد.
وى در آستانه ماه محرم، مسئولین مساجد، هیئت هاى مذهبى و متولیان 
حسینیه ها را به رعایت موازین ایمنى برق فراخواند و افزود: کوچک ترین 
حادثه در این ایام، تلخى ماندگارى در ذهن مردم ایجاد مى کند و متولیان 
عزادارى امام حســین(ع) باید به توصیه کارشناسان ایمنى شرکت توجه 

ویژه اى داشته باشند.
پیرپیران گفت: برگزارى نشست مشترك با ســتاد رسیدگى به مساجد، 
سازمان تبلیغات اسالمى و سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل ارتباطات 
و روابط عمومى شهردارى، نشست با رســانه ها، حضور در جمع متولیان 
عزادارى، تولید 10 برنامه رادیویى ویژه محرم و تولید چند برنامه تلویزیونى 
ویژه این ایام، اطالعیه و بروشور و اخبار از مهمترین اقدامات ما به منظور 

پیشگیرى از هرگونه حادثه احتمالى است. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان اظهار کرد: استاندارد 
جهانى رشد مصرف بین 2 تا 2/5 درصد است که این میزان در سال هاى 
اخیر در کشور به 5 درصد رسیده در حالى که در سال هاى اخیر 3 درصد به 

تعداد مشترکین افزوده شده که این اعداد با هم همخوانى ندارد.
پیرپیران سرمایه گذارى براى هر یک مگاوات برق در تولید، توزیع و انتقال 

را با ارز امروز ده میلیارد تومان بیان کرد و گفت: سالیانه باید 40 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذارى اولیه در این راســتا صورت گیرد. در حالى که جمع 
درآمدهاى صنعت برق در کشور سالیانه 20 هزار میلیارد تومان است. وى 
در نهایت نتیجه گیرى کرد که در مجموع باید در مصرف انرژى برق، تغییر 

نگاه به وجود آید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درخصوص خاموشى هاى 
اخیر هم گفت: ما اولین شــرکت توزیع برق در کشــور بودیم که جدول 
خاموشى در سطح شهرستان را تهیه کردیم و براى اطالع رسانى بیشتر در 
سایت قرار دادیم و طبق برنامه، خاموشى ها اعمال مى شد. به هر مشترکى 
که در سایت ثبت نام کرده بود نیز قبل از خاموشى، اطالع رسانى صورت 
مى گرفت و معتقدیم ارتباط مستمر با مشترکین درحوزه خدمات رسانى، 

نتایج بهترى به ارمغان دارد.
پیرپیران اشاره اى هم به صادرات برق داشت و گفت: صادرات برق، یک 
افتخار ملى به شمار مى رود اما قطعاً در توافقنامه ها، قرار نیست در ساعات 

پیک بار، صادرات برق صورت گیرد. 
وى همچنین با تشریح برنامه هاى چشــم انداز 1405 شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: به صفر رساندن حوادث، وصول 100 درصدى 

مطالبات، کاهش تلفات و... از برنامه هاى چشم انداز است. 
***

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان هم با 
تشریح اقدامات انجام شده در فرهنگسازى مصرف بهینه برق گفت: در 
سال گذشته 120 مدرســه ابتدایى در قالب 40 هزار دانش آموز آموزش 
دیدند و از ابتداى تیرماه ســال جارى هم در 50 فرهنگسراى شهردارى، 
کالس آموزش مصرف اجرا شــد و در 1300 تابلو اطالع رسانى مدیریت 

مصرف صورت گرفت.
محمدمهدى عسگرى در تشریح برنامه سال آینده اظهار کرد: قرار است 
ســازمان هاى آب، برق، گاز، محیط زیست و... همگام با هم عمل کنند و 

آموزش ها استمرار یابد.
وى ادامه داد: در طول تابستان 12 هزار مشترك دیماندى در بخش هاى 
صنعتى، کشاورزى، تجارى، ادارى در طرح هاى مدیریت مصرف شرکت 
کردند و با سه هزار مشترك تفاهمنامه امضا شد که در نتیجه آن بین 80 تا 
100 مگاوات کاهش صورت گرفت و اگر این همکارى ها در تابستان سال 

آینده هم ادامه یابد امیدواریم خاموشى در تابستان سال 98 نداشته باشیم.
***

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان هم از حذف 
کاغذ در این شرکت خبر داد و گفت: امروز عمده خدمات ما غیرحضورى 
است و در سال گذشــته 243 هزار تماس با مرکز «سمیع» برقرار شد که 

از این میزان 156 هزار تماس به صورت مشــاوره و 78 هزار تماس ثبت 
شده است.

مهرداد جنتیان اظهار کرد: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در وصول 
مطالبات با 91 درصد رتبه اول در کشور و در فروش جارى با 97 درصد مقام 

چهارم کشور را داراست.
جنتیان گفت: ما یک میلیون و 150 هزار مشترکمان را به گروه هاى مختلف 
تقسیم کردیم و به مشتریان خوش حساب در صورت دیرکرد در پرداخت 

قبوض، اخطار داده نخواهد شد.
***

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاى برق شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان نیز گفت: شرکت توزیع برق شهرستان از سال 93 شاخص هایى را 
تعریف کرد تا در پایان هر سال به آن دست یابند که امور دیسپاچینگ نیز از 

این قاعده مستثنى نیست.
مهرداد فرجى تصریــح کرد: هدف ما کاهش زمان خاموشــى تک تک 
مشترکین در طول سال است و در نظر است در افق 1404، میزان خاموشى 

به 30 دقیقه برسد.
وى ادامه داد: از 5 تیر تا 18 مرداد سال جارى که به مدت 45 روز خاموشى 
مدیریت اضطرارى بار در شرکت توزیع شهرستان اصفهان اعمال شد طى 
خاموشى ها 3722 کلیدزنى اضافه اعمال شد که متأسفانه 17/3 درصد رشد 

خاموشى هاى ناخواسته را به دنبال داشت.
***

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان هم گفت: اوج 
بار که در گذشته ساعت 13 بود با اقدامات انجام شده به ساعت 16 رسید.

ســارا صالحى افزود: اگر الگو در سیســتم هاى سرمایشــى تغییر کند و 
روش هاى جدید به کار گرفته شــود، رشــد 35 درصد انرژى در تابستان 

کاهش مى یابد.
وى ادامه داد: امسال به لطف خدا و با همت همکاران، پنج نیروگاه در مناطق 
و شهرك هاى صنعتى ایجاد شد که هشت مولد داشته و در مجموع ظرفیت 

آنها 10 مگاوات است.
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: بین 
سال هاى 95 تا 97، استقبال خوبى براى انعقاد قرارداد پنل هاى خورشیدى 
صورت گرفت و 650 کیلووات مربوط به 34 سامانه متصل به شبکه هستند. 
البته مشترکین که سرمایه گذارى کرده و درآمد داشته اند به دنبال توسعه 

آنها هستند.
در پایان وحید متقــى،  مدیر دفتر فناورى هاى نوین شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان، سامانه بومى پردازش اطالعات دینامیک شبکه «سپاد» 

را تشریح و رونمایى کرد که داراى قابلیت هاى فراوانى است.

افتتاح 510 پروژه برق شهرى و روستایى در اصفهان
توسط شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و به مناسبت هفته دولت انجام شد

ساسان اکبرزاده


