استان

مدیرمنطقه  10شهرداری اصفهان خبر داد:

برپایی جشن بزرگ تجلی غدیردرمنطقه  ۱۰شهرداری

استاندار اصفهان:

همدلی و اتحاد ،شمشیر رزم در
جنگ اقتصادی است

مدیرمنطقه  10شــهرداری اصفهــان گفت :به
مناسبت هفته والیت جشن بزرگ تجلی غدیر در
ساختمان منطقه  ۱۰شهرداری برگزارمیشود.
عبدالرســول امامی مدیرمنطقه  ۱۰شهرداری

اصفهان

Esfahan

چهارشنبه  7شهریور 1397
سال بیست و ششم | شمـاره 5763
 29آگوست  17 | 2018ذی الحجه 1439
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اخبار استان


اجرای نمایش "اسد" در سالن
سوره حوزه هنری

در آئین افتتاح ایستگاه تختی اصفهان چه گذشت؟

نمایش "اســد" به کارگردانی کتایون خسروی
در سالن سوره اجرا میشــود .نمایش "اسد" به
نویسندگی فهیمه سیاحیان و کارگردانی کتایون
خسروی از سوی دفتر تخصصی تئاتر تاالر هنر
وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شــهرداری اصفهان با همکاری خانه تئاتر حوزه
هنری ساعت  20:15در سالن ســوره به اجرا در
میآید.

پهلواناننمیمیرند
دریا قدرتی پور  /گروه شهر

power fullsea@gmail.com

برای خیلیها هنوز هم تختی
همان جوان پهلوان  30ســال
پیش است که کشــتی میگیرد ،رسم
پهلوانی را به ما یــاد میدهد و هنوز او را
داش پهلوان صــدا میکنند .جوانی که
آنقدر برایشــان زنده اســت که وقتی
خاطراتش را میشــنوی ،فکر میکنی
دربــاره آدمی در همیــن حوالی حرف
میزنند و تمام حرفشــان این است که
پهلوانان نمیمیرند.
روز گذشته برای کســانی که درمراسم
افتتاح متفاوتی از پروژههای شهرداری
شــرکت میکردند ،روزی متفاوت بود.
ایســتگاه تختی یــک باردیگربه روی
پهلوانانی بازشــد که موی سپیدشــان
خاطرات زیادی را زیر و زبر کرده و برای
آنها تختی ،هم اســوه ایثار است و هم
اســوه ورزشــکاری و مرام .حاال پس از
آخرین باری که تختــی در کوچههای
تهران دیده شــد ،عدهای دور هم جمع
شــدهاند تا یاد او را با همــان راهی که
خودش دوست داشت ،زنده نگه دارند؛
در چند متری زیر زمین.
چند متر و چنــد متر از ســطح زمین

فاصله گرفتیم جایی که بــرای ما فقط
یک ابرپروژه  20ســاله اســت؛ اما برای
کسانی که تاریخ را میفهمند ،یک دنیا
تاریخ را زنده میکند .روی صندلیهای
طالیی مینشینیم ،ردیف جلو پر شده از
پیرمردهایی کــه پهلوانی را خیلی وقت
پیش به جان و تنشــان وصله کردهاند.
مراســم افتتاحیه با صدای مترو در هم
میپیچــد ،تصاویر بک گراند مراســم
همه چیز را نشــان میدهد؛ تمثالی از
تختی روی شبکه سیاه و سفید و صدای
مرشد حس عجیبی به مراسم میبخشد.
هیئتی از ریش ســفیدها و مرشدهایی
که تلفیقی هستند از سنت و مدرنیته و
جهانی ساختهاند بی دریغ از رسمی کهن
که هنوز از یادها نرفته است.
نوای زورخانه میپیچد در گوش مترو و
لنز دوربینها یک آن هم از نا نمیافتند،
زند ،کارشناس اشیا مکشــوفه در مترو
اولین سخنران برنامه است که از کشف
اشیایی میگوید که دســت به گریبان
تاریخ دارنــد .او اصفهــان را موزه بدون
دیوار عنوان میکند؛ موزهای که به قول
او تا قبل از شهردار فعلی و طی  40سال
گذشته اینچنین اهمیت گذاری نشده
بود .حرفهایش خطاب به شهردار فعلی
است که به گفته این تاریخدان تا کنون

استقرارمرکز بینالمللی شهر
دوستدار کودک در شهرداری

عکس  :ایمنا

اســتاندار اصفهان گفت :آمریکا قصــد دارد جنگ
اقتصادی تمام عیار را به ما تحمیل کند و در چنین
شرایطی،همدلیواتحاد،شمشیررزممادراینجنگ
اقتصادیاست.محسنمهرعلیزادهدرجشنوارهشهید
رجاییاستاناصفهانباگرامیداشتهفتهدولتافزود:
ترامپ هر روز اعالم میکند که اتاق جنگ اقتصادی
طراحی کرده و قصد دارد ضربههای پیاپی به کشور
ما وارد کند.وی گفت :شرایط پیشرو از نظر مسائل
مختلفاقتصادیواجتماعیدرراستایفضاسازیها
و تحریکات مختلف عادی نیست.استاندار اصفهان
خاطرنشــان کرد :اکنون دچار اتفاقاتی شدهایم که
همانند بسیاری از حوادث پس از انقالب بر ما تحمیل
کردند؛ اما ملت ایران به اندازه کافی آزموده و بالقوه
شده است.وی با اشاره به جنگ تحمیلی و ترورهای
مختلف پس از پیروزی انقالب اسالمی گفت :در این
حوادث بسیاری از بزرگان و ارزشمندان جمهوری
اسالمی ایران به شهادت رسیدند.مهرعلیزاده ادامه
داد :روشنگری دســتگاهها و تالش مضاعف آنها،
خطرازسویدشمنراهمچونگذشتهدفعمیکندو
پایداری درآمد نفتی و فکر توانمند ملت بزرگ ایران را
پایهگذاریمیکند.امیدواریمبانیتخیروخالصانهای
که دستگاههای اجرایی دارند ،زمینه خدمت رسانی
به مردم بیش از پیش فراهم شود.استاندار اصفهان با
اشارهبهاینجملهشهیدرجاییکهپذیرشمسئولیت
درآندورانیاعاشقیبودیادیوانگی،گفت:درشرایط
خاص پس از پیروزی انقالب ،پذیرش مسئولیت جز
عشقچیزدیگرینبود.آنزمان،مالکانتخابشغل،
احساس مسئولیت شرعی بود؛ اما در طول چهار دهه
پس از پیروزی انقالب اســامی ایران این احساس
کمرنگ شده که امیدواریم تکلیف شرعی و انسانی
برای پذیرش مســئولیت در تمام ارگانها را شاهد
باشیم.مهرعلیزاده بیان کرد :بعد از انقالب ،اصول در
روابط و قوانین نبود؛ بلکه تنها خدمتگزاری با عشق و
عالقه صورت میگرفت از این رو میزان اثربخشی در
کارها بیشتر بود.تا چند سال پس از انقالب اسالمی
ایران احســاس تعهد اخالقی و وجــدان کاری در
ارگانهانمایانبود؛امامتاسفانهاکنونارگانهاوظایف
خودرابهدوشیکدیگرمیاندازند.استانداراصفهاندر
ادامه با اشاره به بروکراسی شدید اداری در این استان
گفت :گورباچف یکی از مهمترین عوامل فروپاشی
شوروی را بروکراسی اداری برجا مانده از نظام انتزاعی
که ۷۰سالازآنگذشتهبود،دانستهاست.تسمهنقاله
نظام و حکومت ،اقتصاد و پول و سرمایه و استعداد
مردمی است که اگر خراب شود و لنگ بزند ،سیستم
ازهمگسیختهخواهدشد.

یلدا توکلی  /گروه اصفهان

tavakoli.yalda11@gmail.com

اصفهان اظهارکرد :بزرگداشــت اعیــاد بزرگ
مسلمانان و دهه والیت ،ازجایگاه خاصی درمیان
شــهروندان برخورداراســت ،بر این اساس و به
مناسبت عید غدیر خم شهرداری اصفهان عالوه
بر جشنهای مردمی ،برپایی جشنهای مختلفی
در محــات مختلف شــهر برنامهریــزی کرده
است.وی تصریح کرد :جشن بزرگ تجلی غدیر

روزچهارشنبه هفتم شهریورماه از نماز مغرب و
عشاء به مناســبت هفته والیت با حضور «دکتر
نیکدستی» قاری بین المللی قرآن ،مدیحه سرایی
مداحان اهل بیت (ع) و همراهی هیئات مذهبی
شهر اصفهان در ساختمان شهرداری منطقه 10
اصفهان برپا میشود.
مدیر منطقه  10شــهرداری اصفهان با اشــاره
به دیگر ویژه برنامههای هفتــه والیت و امامت
افزود :فرهنگســرای اســتاد همایی وابسته به

معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه  10شهرداری
با همکاری گروه فرهنگــی هنری اصفهان پاک،
جشن والیت را همراه با برنامههای متنوع و شاد
از جمله دف نوازی ،تئاتر طنــز ،تقلید صدا و ...
برپا میکند.وی ادامه داد :جشن باشکوه والیت
ازروزچهارم تا هشتم شــهریورماه ازساعت 20
در فرهنگسرای اســتاد همایی برگزارمی شود و
شهروندان جهت دریافت بلیت شرکت در جشن
میتوانند به این فرهنگسرا مراجعه کنند.

همانند او نبوده و کمترین مشکل را در
زمینه حفظ آثار با شهرداری داشتهاند.
شــهرداری که قبال در کسوت فرماندار
و حاال به عنوان ســکاندار شهر در مدت
کمی که روی کار آمــده خوب خودش
را نشــان داده و حداقل در زمینه میراث
تاریخی و فرهنگی حساســیت ویژهای
داشته است.
او در ادامه سخنانش از اینکه قرار است
تندیس یک ورزشــکار اســطوری در
ایســتگاه مترو تختی قرار بگیرد ،اظهار
خشــنودی میکند و بقیه مراسم را به
نوجوانانی میسپارد که به شکل نمادین
کشــتی میگیرند .پــس از آن نوبت به
پهلوان کتیرایی میرســد ،کســی که
خاطره نــوازی هایش با تختی بیشــتر
از بقیه اســت و فردی است که با تختی
کشــتی گرفته اســت؛ بذله گو ،شوخ و
خوش برخورد بــود .کتیرایی میگوید،

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت
شرکتسرمایهگذاریومعدنیپویاعقیقسپاهان(سهامیخاص)شمارهثبت 84شناسهملی10260539437
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و معدنی پویا عقیق سپاهان – سهامی خاص دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی
فوقالعادهکهراسساعت 10:00صبحمورخه 1397/6/20روزسهشنبهوجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهکهراسساعت 11:00صبح
مورخه 1397/6/20روزسهشنبهبهآدرساصفهان،شهرکصنعتیمحمودآباد،خیابان 18سنگبریبهسنگ،روبرویپرسپولیسبهکدپستی
 8161194778تشکیلمیگرددحضوربههمرسانید.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعادهساعت 10:00صبحمورخه- :1397/6/20اصالحماده 31اساسنامه
دستورجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهساعت 11:00صبحمورخه:1397/6/20
هیئت مدیره شرکت
-انتخابمدیران -انتخاببازرسان -انتخابروزنامهکثیراالنتشار

ن وبتاول

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره  1248مورخ 1397/5/24
نسبتبهانتخابپیمانکارخریدآسفالتجهتمحدودهناحیهیکبااعتباریبالغبر 6/500/000/000ریالباشرایط
خاصموجوددردفترفنیشهرداریوازطریقمناقصهعمومیبهبخشخصوصیاقدامنماید.لذاازکلیهپیمانکاران
واجدشرایطدعوتبهعملمیآیدجهتاطالعازشرایط،اخذمدارکوشرکتدرمناقصهظرفمدتدهروزازتاریخانتشارنوبتدوم
اینآگهیبهشهرداریآرانوبیدگلمراجعهنمایند.
الزمبهذکراستهزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشدوکمیسیوندرردیاقبولپیشنهاداتمختارمیباشد.
رضا رمضانی  -شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصه (مرحله اول)

ِ
خوب
«وقت
اجرای جشنواره
ِ
ازدواج» در پل خواجو

جشنواره شاد و آموزشی ِ
«وقت خوبِ ازدواج» به
همت مرکز تخصصی خانواده در حال برگزاری
است .این جشــنواره به همت مرکز تخصصی
خانــواده معاونت اجتماعی و مشــارکتهای
مردمی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان و ادارات فرهنگی اجتماعی
مناطق  15گانه شــهرداری برنامه ریزی شده
که تا نهم شهریورماه در ســطح شهر اصفهان
برگزارمی شود.

مدیرعامل شرکت توزیعبرق شهرستان اصفهان عنوان کرد:

شرکتشعلهخاوراسپادانا(سهامیخاص)شمارهثبت 48021شناسهملی10260662031
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت شعله خاور اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت 48021ثبت شرکت های اصفهان دعوت
میشوددرجلسهمجمععمومیفوقالعادهشرکتکهدرروزپنجشنبه 1397/6/22ساعت 10صبحدراصفهانبهنشانیاصفهان،
چهارباغباال،مجتمعاوسان،طبقه، 4واحد 401تشکیلمیگرددحضوربههمرسانید.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعادهساعت 10صبح:
-1اتخاذتصمیمدرخصوصانحاللشرکتوتعیینمدیرتصفیهومدتتصفیهونیزتعیینآدرسشرکتمنحلهدرحالتصفیه

آگهی مناقصه (مرحله اول)

صدایش میپیچد توی تن مترو وقتی که
میگوید تختی حتی برای بچهها هم تا
کمر خم میشد و مردم دوستش داشتند
نه اینطور؛ بلکه دوست داشتن اسطورهای
که هر جا میرفت انگار لرزه میافتاد بر
همه چیز از شور و شوق آمدن او.
شاید برای خیلیها عجیب باشد که یک
کشــتی گیر بانی چنین اقدام فرهنگی
خیری شده باشد؛ اما خاطراتی که آقای
کتیرایــی برای جمع تعریــف میکند،
قدری فضا را برای جمع روشن میکند؛
بعد شنیدن این خاطرات تازه خیلیها به
عمق و ارزش این حرکتهای فرهنگی
و کارهای ناشناختهای که تختی انجام
داده ،پی میبرند.
پس از آن نوبت به سکاندار شهر میرسد،
شهردار خاکســتری پوش سیاست که
حرفهایش را با این عنوان شروع میکند
که تختی الگوی اخالق و معلمی بزرگ

بود در زمانی که دو سال مانده تا تختی
 90ساله شود و چهره ماندگاری که هنوز
جامعه ورزشی ما به او افتخار میکند و
هنوز هم پهلوانان به او اقتدا میکنند.
او نقبی هم به آثاری می زند که اگر مترو
شروع نشده بود در دل تاریخ مدفون بود
و اکنون به واســطه این ابرپروژه از دل
خاک بیرون آمدهاند« :سیاســت ما در
ایجاد خط دو مترو به ســمتی است که
آثار تاریخی آســیب نبیند» .حرفهای
نوروزی فضای خوبی را ترسیم میکند،
فضایی که خیلی وقت پیش از یادها رفته
بود و اکنون با آمــدن مردی که تاریخ را
دوســت دارد ،میتواند امیدهای زیادی
را در دل دوستداران اصفهان زنده کند.
برنامه با رونمایی از تندیس برنزی تختی
و تقدیر از کســانی که در تولید این اثر
هنری نقشی داشتند با حضور پهلوانان
به پایان میرسد.

نسل فردا  :معاون شهرسازی و معماری شهردار
اصفهان گفت :مرکز بینالمللی شهر دوستدار
کودک با هــدف کالن ارتقــاء کیفیت زندگی
کودکان و نوجوانان در معاونت شهرســازی و
معماری شــهرداری اصفهان مستقر شد .سید
احمد حسینینیا اظهارکرد :مرکز بینالمللی
شــهر دوســتدار کودک زیر نظر غیرمستقیم
یونیســف و در زمینههای مختلــف فعالیت
میکند.

ن وبتاول

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره  1248مورخ 1397/5/24
نسبتبهانتخابپیمانکارخریدآسفالت جهتشهرداریمرکزیبااعتباریبالغبر 5/000/000/000ریالباشرایط
خاصموجوددردفترفنیشهرداریوازطریقمناقصهعمومیبهبخشخصوصیاقدامنماید.لذاازکلیهپیمانکاران
واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از

تاریخانتشارنوبتدوماینآگهیبهشهرداریآرانوبیدگلمراجعهنمایند.
الزمبهذکراستهزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشدوکمیسیوندرردیاقبولپیشنهاداتمختارمیباشد.

رضا رمضانی  -شهردار آران و بیدگل

اجرای 510پروژه برقرسانی در هفته دولت
یلدا توکلی  /گروه اقتصاد

tavakoli.yalda11@gmail.com

همزمان با هفتــه دولت  510پــروژه کوچک و
بزرگ برقرســانی ،ایجــاد روشــنایی معابر و
بازسازی شبکههای برق شــهری و روستایی در
شهرستان اصفهان به بهرهبرداری میرسد.این
گفته حمیدرضا پیرپیران ،مدیرعامل شــرکت
توزیع برق شهرســتان اصفهان است.وی افزود:
این پروژهها با اعتباری بالغ بر  845میلیارد ریال
در شهرســتان اصفهان افتتاح و در مــدار قرار
میگیرد .وی ادامه داد 31 :هزار و  61مشــترک
جدید و بهرهبرداری از  381دســتگاه پســت و
ترانســفورماتور زمینی و هوایــی ،احداث 320
کیلومتر شــبکه فشار متوســط و فشار ضعیف
زمینــی و هوایی از مهمتریــن پروژههای هفته
دولت است.
رشــد مصرف برق در کشــور ما
غیرمنطقی است
وی همچنین بــا بیان اینکه رشــد مصرف برق
کشــور در ســالهای اخیر باالی 5درصد بوده
است ،گفت :این رشد غیرمنطقی و درحالیاست
که متوسط مصرف جهانی  2تا 2.5درصد است.
بهطورطبیعی باید معادل تعداد مشــترکانی که
به چرخه صنعت برق اضافه شــده رشد مصرف
داشته باشــیم ،درحالیکه در کشور ما  3درصد
افزایش تعداد مشــترکان و باالی  5درصد رشد
مصرف را داشتهایم.پیرپیران در ادامه مطرح کرد:
هر مگاوات برق برای ســرمایهگذاری در تولید،
انتقال و توزیع با نــرخ ارز قبلی  5میلیارد تومان
سرمایهگذاری احتیاج دارد ،با نرخ ارز فعلی هم
برای جبران رشد مصرف برق  40میلیارد تومان
ســرمایه احتیاج اســت؛ اما این پرسش مطرح
میشود که آیا منطقی اســت همه هزینهها در
شــبکه تولید و توزیع استفاده شــود ،عالوه بر
اینکه ذخایــر ملی زیادی را بــه خود اختصاص
میدهد.
باید سنگ زیربنای تأمین برق در
تابستان آینده را از امسال بنا کنیم
پیرپیران با اشاره به اینکه سنگ زیربنای تأمین
برق در تابستان آینده را باید از امسال بنا کنیم،
اظهار کرد :چرخه صنعت برق کشور از سه بخش
تولید ،انتقال و توزیع تشــکیل شده است .تولید
برق در ابعــاد کوچک و بزرگ انجام میشــود؛
اما نکته حائز اهمیت این اســت کــه ولتاژ برق
تولیدی در نیروگاه زیاد است و اگر با همان ولتاژ

هزار و  500مگاوات و تابستان امسال  55هزار و
 600مگاوات مصرف برق را داشتهایم و اختالف
بین پیک و کمباری اصفهــان  35درصد و علت
این میزان تفاوت اســتفاده زیاد از سیستمهای
 31هزار و  61مشترک جدید و
سرمایشــی در تابســتان اســت و 20هــزار
بهرهبرداری از  381دستگاه پست
مگاوات فقط مصرف برق در سیستم گرمایشی
و ترانسفورماتور زمینی و هوایی،
بوده اســت.وی در رابطه با این مسئله که مطرح
میشــود در پیک برق امســال صــادرات برق
احداث 320کیلومتر شبکه فشار
داشتهایم یا خیر ،اذعان کرد :اینگونه نیست که
متوسط و فشار ضعیف زمینی و
بگوییم کامیون کامیون برق را برای کشورهای
هوایی از مهمترین پروژههای هفته
دیگر میفرســتادیم ،در مرحلــه اول این نکته
دولت است
مطرح میشــود که صــادرات برق شــبکهای
را میخواهد که قدرت انتقال این حجم از برق را
داشته باشد؛ همچنین اگر برق اضافه داشته باشیم
به مصرف برســد تلفات زیادی خواهد داشــت؛ و وقتی از پیک مصرف برق در تابســتان خارج
از طرفی سطح هادی گســتردهتری هم احتیاج شدیم صادرات برق در ســطح کالن یک افتخار
دارد که جهت توزیــع و مصرف بایــد ولتاژ آن و درآمد ملی اســت؛ البته قرار هم نیست که در
پایین آورده شود.وی با اشــاره به خاموشیهای تابستان و زمان پیک مصرف برق صادرات انجام
امسال افزود :حدود 17درصد از تولید برق کشور شود.
توســط نیروگاههای برقآبی تأمین میشود؛ از وی اشارهای هم به خاموشــیها داشت و گفت:
همین رو در ســال جاری به دلیل خشکسالی در سال  93متوسط خاموشــی در بخش تولید
 50درصــد از ظرفیــت تولیــد نیروگاههــای  850دقیقه بوده که در پایان ســال  96به 220
برقآبی را در مدار نداشــتیم 50،درصد بعدی دقیقه رسیده است؛ البته در نظر داریم که امسال
را هم در زمان خاصی میتوانســتیم در شــبکه خاموشیها را به زیر  100دقیقه و در سال 1405
سراسری توزیع کنیم.مدیرعامل شرکت توزیع به زیر  30دقیقه برسانیم.
برق شهرســتان اصفهــان ادامه داد :امســال وی این نکته را نیز متذکر شــد که بــا توجه به
شاهد بودیم که به طور بیســابقه و بینظیری محدودیت در ذخایر آب کمبــود برق موردنیاز
کل اســتانها گــرم شــدند و نداشــتن توان پیشبینی میشــد؛ از همین رو شرکت توزیع
نیروگاههــای برقآبی خاموشــیهای زیادی به برق شهرستان اصفهان نخستین شرکتی بود که
همراه داشت.
جداول خاموشی را تهیه و در سایت قرار داد؛ به
صادرات برق در ســطح کالن یک جز دو یا سه مورد بیمارستانهای حساس و مترو
افتخار و درآمد ملی است
که قطعی برق میتوانست مشکالت عدیدهای به
پیرپیران در تشریح علت خاموشیها در تابستان دنبال داشته باشد 300فیدر در جدول خاموشی
امسال بیان کرد :در زمســتان سال گذشته  28بودند.

