
در دیــدار مدیــر روابــط عمومــی  کیمیای وطن
ــاد  ــگ و ارش ــر کل فرهن ــا مدی ــه ب ــوالد مبارک ف
اهمیــت  بــر  اصفهــان  اســتان  اســامی 
اطاع رســانی درســت و به موقــع و لــزوم تعامــل 

هرچــه بیشــتر صنعــت و حــوزه فرهنــگ تأکیــد 
شد.

در ایــن دیــدار، ایــرج ترابــی، مدیــر روابــط 
عمومــی فــوالد مبارکــه، ضمــن برشــمردن 

بخشــی از اقدامــات شــرکت در حــوزه فرهنــگ 
و هنــر، رویکــرد عمومــی فــوالد مبارکــه در 
 حــوزه مســئولیت های اجتماعــی را تشــریح

 کرد.

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات زیســت محیطی 
ایــن شــرکت عنــوان کــرد: امــروز فــوالد مبارکــه 
بــا مصــرف ۲.۷ لیتــر آب بــرای تولیــد هــر کیلــو 
فــوالد در بیــن فوالدســازان جهــان بــه یــک نمونه 

ســرآمد و الگــو بــدل شــده اســت.
مدیــر روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه افــزود: در 
ــی  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــل ب ــتای عم راس
شــرکت، اقدامــات ارزنده ای در زمینــه بازچرخانی 
آب و تأمیــن بخشــی از آب مــورد نیــاز خطــوط 
تولیــد از طریــق تصفیه پســاب شــهرهای مجاور 
صــورت پذیرفتــه اســت کــه عــاوه بــر کمــک بــه 
بهداشــت ســاکنان منطقــه، زمینــه الزم را بــرای 
عبــور صنعــت از بحــران کمبــود آب فراهــم کــرده 

اســت.

ــاری  ــی انص ــام محمدعل ــه حجت االس در ادام
اطاع رســانی درزمینــه عملکــرد صنعــت را حائــز 
اهمیــت دانســت و افــزود: متأســفانه امــروز در 
جامعــه ایــن طــور مطــرح شــده اســت کــه فوالد 
را بــه عنــوان یکــی از صنایــع آب بــر می شناســند؛ 
زمینــه  ایــن  در  درســت  اطاع رســانی  امــا 

ــد. ــن شــبهاتی را برطــرف کن ــد چنی می توان
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــه شــرایط فرهنگی هنــری  ــا اشــاره ب اصفهــان ب
شهرســتان مبارکه گفــت: ادارات فرهنگ و ارشــاد 
اســامی، متولــی و سیاســت گذار فعالیت هــای 
ــا در  ــری در شهرســتان هســتند؛ ام فرهنگی هن
حــوزه اجــرا آمــاده همــکاری بــا ســایر نهادهــا و 

ــتیم. ــتگاه ها هس دس

همچنیــن در ایــن دیــدار، رســول مهماندوســت، 
رئیــس اطاعــات و انتشــارات فــوالد مبارکــه، بــا 
اشــاره بــه نقــش حمایتی شــرکت فــوالد مبارکه 
در حــوزه رســانه ها گفــت: ایــن شــرکت از ابتــدای 
ــوان  ــه عن ــر اینکــه ب ــدازی تاکنــون عــاوه ب راه ان
شــرکتی پاســخگو ایفــای نقــش کــرده، همــواره 
در چهارچــوب مســئولیت های اجتماعــی کــه 
ــه  ــرده ب ــاش ک ــوده، ت ــف نم ــرای خــود تعری ب
حفــظ و توســعه رســانه های کشــور کمــک کنــد.

وی افــزود: نقــش تعاملــی صنعــت با رســانه در 
شــرکت فــوالد مبارکــه به درســتی تعریــف شــده 
و ایــن مهــم بــرای بســیاری از مطبوعــات منطقه 
ــا و  ــت در تنگناه ــه فعالی ــکان ادام و اســتان ام

شــرایط دشــوار را فراهــم کــرده اســت.

اصفهان
دوشنبه 02اردیبهشت ماه 1398
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شهرستانها

دیدار شهردار نجف آباد با 
فرماندهی جدید نیروی 

انتظامی شهرستان
ــری  ــگاه خب ــگار پای ــل از خبرن ــه نق ب کیمیای وطن
ــری،  ــاه منتظ ــاد، شــنبه 31 فروردین م شــهرداری نجف آب
شــهردار نجف آبــاد، بــا ســرهنگ محمدحســین باباکانــی، 
در  نجف آبــاد،  انتظامــی  نیــروی  جدیــد  فرماندهــی 

دفترش دیدار کرد.

در ایــن دیــدار صمیمانــه کــه بــه مناســبت تبریــک 
ــاد  ــروی انتظامــی نجف آب ــد نی انتصــاب فرماندهــی جدی
)۲5 فروردیــن 98( صــورت پذیرفــت، جمعــی از اعضــای 
ــان و  ــام شــهردار، معاون شــورای اســامی شــهر، قائم مق
ــق و ســتادی شــهرداری حضــور داشــتند. ــران مناط مدی

 کرایه ناوگان 
 حمل و نقل شاهین شهر 

در سال 1398 اعالم شد
ــازمان  ــس س ــی، رئی ــعید اکرم خان س کیمیای وطن
مدیریــت حمــل و نقــل شــهرداری شاهین شــهر، در 
ــه ســال  ــر شــهرداری گفــت: کرای ــا واحــد خب ــه ب مصاحب
ــی شــورای اســامی  ــن ســازمان در صحــن علن 1398 ای

شهر تصویب و اعام شد.
ــای هــر  ــه به ــن مصوب ــزود: براســاس ای ــه اف وی در ادام
بلیــت اتوبــوس درون شــهری 4۷0 تومــان و اتوبــوس 
مینی بــوس  تومــان،   950 اصفهــان   – شاهین شــهر 
تاکســی  و  تومــان  شاهین شــهر – اصفهــان ۲ هــزار 
شاهین شــهر – اصفهــان 4800 تومــان تعییــن شــده 

ــت. اس
ــا تأکیــد حمیــد عشــقی  ــی خاطرنشــان کــرد: ب اکرم خان
ــوس  ــتگاه اتوب ــرات ۲3 دس ــهر تعمی ــهردار شاهین ش ش
کــه از دو ســال گذشــته متوقــف شــده بــود، در چنــد مــاه 
گذشــته بــا اعتبــاری بیــش از 10 میلیــارد ریــال در راســتای 
ــه  ــت ب ــا و خدم ــش آالینده ه ــاوگان، کاه ــازی ن بهینه س
شــهروندان ارجمنــد شاهین شــهری آغــاز شــد کــه در حــال 
حاضــر تعــداد زیــادی از آن هــا بــه نــاوگان حمــل و نقــل 

شــهری ملحــق شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: در راســتای اهمیــت و جایــگاه نــاوگان 
حمــل و نقــل شــهری از هیــچ تــاش و کوششــی بــرای 

شــهروندان گرانقــدر فروگــذار نخواهیــم کــرد.

 احداث نیروگاه خورشیدی
 5 کیلوواتی در شهرداری مبارکه

از  زیســت  محیــط   حفــظ  لــزوم  کیمیای وطن 
نگهــداری  و  حفــظ  همچنیــن  و  آلودگــی  خطــرات 
ســرمایه کشــور  به عنــوان  تجدیدناپذیــر  انرژی هــای 
ــمت  ــه س ــان ب ــئوالن و کارشناس ــا مس ــده ت ــب ش موج
اســتفاده از انرژی هــای پــاک ازجملــه بهره منــدی از 
انــرژی تابشــی خورشــید برونــد. بــا توجــه بــه نــگاه ویــژه 
ــتای  ــه و در راس ــهردار مبارک ــهر و ش ــامی ش ــورای اس ش
عمــل بــه مصوبــه هیئت وزیــران درزمینــه تأمیــن ۲0درصــد 
بــرق مصرفــی از انرژی هــای تجدیدپذیــر، ایــن شــهرداری 
به عنــوان یکــی از اولیــن نهادهــای خدمت رســان در 
شهرســتان اقــدام بــه احــداث نیــروگاه خورشــیدی 
ــه  ــووات و متصــل ب ــا ظرفیــت 5 کیل مقیــاس کوچــک ب

شبکه کرده است. 
ــه اســتفاده  ــوان ب ــه اهــداف احــداث نیــروگاه می ت ازجمل
ــا،  ــار آالینده ه ــش انتش ــر، کاه ــای تجدیدپذی از انرژی ه
ــر و  ــای تجدیدپذی ــتفاده از انرژی ه ــگ اس ــج فرهن تروی
کاهــش هزینه هــای ناشــی از مصــرف ســوخت فســیلی 
ــاختمان  ــقف س ــای س ــه از فض ــتفاده بهین ــب اس در قال

ــرد. ــاره ک ــهرداری اش اداری ش

دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان

اهمیتاطالعرسانیدرستوبهموقع تأکیدبر

اخبارکوتاه

حضور ذوب آهن اصفهان در 
 سیزدهمین کنفرانس بین المللی

 تجارت الکترونیک
تجــارت  بین المللــی  کنفرانــس  ســیزدهمین  کیمیای وطن
الکترونیــک بــا رویکــرد اینترنــت اشــیا بــا مشــارکت ذوب آهــن اصفهان 
۲9 فروردین مــاه در محــل دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران برگــزار 

شد.

در ایــن کنفرانــس کــه جمعــی از کارشناســان و اســتادان داخلــی و دکتر 
 Joachim ریــو جئونــگ هیون ســفیر جمهوری کــره در ایــران، پروفســور
اتریــش حضــور  از   HannAs Peter آلمــان، دکتــر از   Posegga
داشــتند، پروفســور علــی صنایعــی، دبیــر کل کنفرانــس، طــی ســخنانی 
گفــت: اینترنــت اشــیا )IOT( بــه زودی بــه بخــش جدایی ناپذیــر همــه 
ــی و زیرســاختی  ــی، صنعت ــی، تبلیغات شــرکت ها و محصــوالت مصرف

تبدیــل خواهــد شــد. 
وی گفــت: اینترنــت اشــیا هــم ماننــد اینترنــت تغییردهنــده کســب و 
ــت  ــان مناســب از اینترن ــه در زم ــود. ســازمان هایی ک ــد ب ــا خواه کاره
اشــیا اســتفاده نمی کننــد، بــا مشــکات جــدی مواجــه خواهنــد شــد.

IOT می تواند مرزهای رقابت را جابه جا کند.
ســفیر جمهــوری کــره نیــز در ســخنانی یــادآور شــد: امــروزه تکنولــوژی 
ــان آن  ــاف جری ــت در خ ــه حرک ــت ک ــه ای روان اس ــون رودخان همچ
محکــوم بــه شکســت اســت؛ امــا بــا همــکاری کارشناســان و دولت هــا 

می تــوان از ایــن موهبــت بــه بهتریــن شــکل بهــره بــرد.
ــای آن  ــت IOT، کاربرده ــد اهمی ــی مانن ــان مباحث ــه کارشناس در ادام
و همچنیــن کاربردهــا و چالش هــای رمــز ارز، معرفــی تعــدادی از 
ــک و ...،  ــوم، لیس ــن، اتری ــل بیت کوی ــن از قبی ــای باک چی پلتفرم ه
اینترنــت اشــیا در بانکــداری دیجیتــال، باک چیــن و صنعت بانکــداری، 
کاربرد اینترنت اشــیا در توســعه شــهرهای هوشــمند، خدمات پزشــکی، 
بررســی خدمــات IOT در ایــران و فرصت هــا و چالش هــای آن را مــورد 

بحــث و بررســی قــرار دادنــد.
در ادامــه کنفرانــس پنــل آموزشــی برگــزار شــد و احمــد ســلیمی، معاون 
ــزوم  ــخنانی ل ــی س ــز ط ــان، نی ــن اصفه ــادی ذوب آه ــی و اقتص مال

ــرد. ــان ک ــات IOT و اجــرای آن در ذوب آهــن را بی تحقیق

 بیمه درمانی مددجویان اصفهانی 
به سازمان بیمه سالمت منتقل شد

بیمــه پایــه درمانــی 51 هــزار و ۷14 مددجــوی  کیمیای وطن
اصفهانــی ســاکن در مناطــق شــهری بــا جمعیــت بــاالی ۲0 هــزار نفر به 

صندوق سایر قشرهای سازمان بیمه سامت ایران منتقل شد.
ــان،  ــداد اصفه ــه ام ــانی کمیت ــی و اطاع رس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــا  ــان، ب ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــر کل کمیت ــور، مدی ــا متین پ محمدرض
بیــان اینکــه بیمــه پایــه درمانــی 51 هــزار و ۷14 مددجــوی اصفهانــی 
ســاکن در مناطــق شــهری بــا جمعیــت بــاالی ۲0 هــزار نفــر هماهنــگ 
ــذار شــد، گفــت:  ــه ســازمان بیمــه ســامت واگ ــا ســایر اســتان ها ب ب
عملیــات اجرایــی ایــن فراینــد آغــاز شــده اســت و طبــق برنامه ســازمان 
بیمــه ســامت تــا پایــان اردیبهشــت ماه دفترچه هــای درمانــی جدیــد 
مددجویــان اصفهانــی در صنــدوق ســایر قشــرهای ایــن ســازمان صــادر 

می شــود.
ــه  ــط کمیت ــد توس ــای جدی ــدور دفترچه ه ــه ص ــرد: هزین ــد ک وی تأکی
ــت  ــی دریاف ــان وجه ــود و از مددجوی ــت می ش ــان پرداخ ــداد اصفه ام

نمی شــود.
متین پــور افــزود: بیمــه پایــه درمانــی مددجویان روســتایی و ســاکن در 
شــهرهای بــا جمعیــت زیــر ۲0 هــزار نفــر از ســال 85 بــه ایــن ســازمان 
منتقــل  شــده بــود و اضافه شــدن مددجویــان شــهری بــه آن هــا باعــث 
ــت  ــت حمای ــه تح ــه جامع ــات ب ــه خدم ــه در ارائ ــدت روی ــاد وح ایج

کمیتــه امــداد اصفهــان می شــود.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

در مراســم رونمایــی از کتــاب »نگاهــی بــر 
اصفهــان«  دروازه  پاییــن  محلــه  پیشــینه 
کــه بــا حضــور ناشــر و نویســنده کتــاب، 
شــخصیت های فرهنگــی و اســتانی و اســتادان 
دانشــگاه برگــزار گردیــد، بــر ایــن مســئله تأکید 
ــت  ــظ هوی ــد در حف ــهرداری ها بای ــه ش ــد ک ش
بافت هــای محلــه ای کوشــا باشــند؛ زیــرا هویت 
هــر محلــه و بافــت هــر محلــه بــه نــام پیشــین 
نام گذاری هــای  بعضــی  و  برمی گــردد  آن 
ــن  ــت محــات را از بی ــد شــهرداری، اصال جدی

می بــرد.
محمدحســین ریاحــی، اســتاد تاریــخ دانشــگاه 
ــان  ــرادران فاحتی ــام ب ــه اهتم ــه ب ــان، ک اصفه
ــاب »نگاهــی  ــه گــردآوری و چــاپ کت ــدام ب اق
بر پیشــینه محلــه پاییــن دروازه اصفهــان« کرده 
بــود، در مراســم رونمایــی بــر این مســئله تأکید 
داشــت کــه تاریــخ محلــه و محــات در اصفهان 
دارای یــک معنــا و مفهــوم خــاص اســت؛ زیــرا 
ایــن شــهر در تاریــخ ایران بســیار تأثیرگــذار بوده 
ــا ایــن  و نمی تــوان در دنیــا چنیــن شــهری را ب

تنــوع و ابعــاد پیــدا کــرد.
ــت  ــفانه هوی ــه متأس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محــات در حــال از بیــن رفتــن اســت، گفــت: 
برخــی بــا حــذف پســوند اســم محــات، 
ــد. اصالــت محــات اصفهــان را از بیــن می برن

اســتاد دانشــگاه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــر  ــه داد: ه ــهرند، ادام ــر ش ــان ه ــات بنی مح
محلــه اجــزای مختلــف و هــر نامــی در آن یــک 
ــن  ــام ای ــردن ن ــا عوض ک ــه ب ــفه دارد ک فلس
محــات توســط شــهرداری و دیگــران همــه این 

ــی رود. ــن م ــا از بی هویت ه

ریاحــی تصریــح کــرد: ما محــات را در سراســر 
ــن مســئله فقــط  ــم و ای ــم ببینی ــا می توانی دنی
مختــص ایــران نیســت؛ بــرای نمونــه در کشــور 
ــه  ــام محل ــه ن ــی ب ــوز محات ــتان هن هندوس
پاییــن، محلــه بــاال و کنــار محلــه وجــود دارد و 
ــد. ــظ کرده ان ــی آن را حف ــت تاریخ ــردم هوی م

نویســنده کتــاب »نگاهــی بــر پیشــینه محلــه 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان« ب ــن دروازه اصفه پایی
محــات دارای نهادهــای اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــا و ...  ــا، جوی ه ــا، مادی ه ــی، بازارچه ه سیاس
هســتند، افــزود: شــاه عبــاس اول در معمــاری 
اصفهــان بســیار تأثیرگــذار بــوده و امکانــات 
ــن شــهر وارد  ــه ای ــرای پیشــرفت ب بســیاری ب

ــرده اســت. ک

 بی برنامگی ها، اصفهان را به روز بد 
نشانده است 

ریاحــی بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته اصفهان 
ــت: متأســفانه  ــوده اســت، گف ــک باغ شــهر ب ی
ــای  ــن روزه ــه ای ــان را ب ــا اصفه بی برنامگی ه
ــدن  ــاهد خشک ش ــه ش ــت ک ــانده اس ــد نش ب
زاینــده رود و مادی هــا و قنات هــا و از بیــن 

ــان و فضــای ســبز و ... هســتیم؛  ــن درخت رفت
ــت   ــظ هوی ــی حف پیشــرفت خــوب اســت، ول

ــت. ــائل اس ــن مس ــی از مهم تری تاریخ
ــا  ــات ب ــروز مح ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
انجــام  شــهرداری  کــه  تقســیم بندی هایی 
داده منطبــق بــا هویــت پیشــین خــود نیســت، 
اصفهــان  محــات  قدیمی تریــن  از  افــزود: 
ــال  ــه یخچ ــه محل ــروف ب ــار« مع ــه »به محل
ــم  ــر آنچــه در قدی ــوده اســت و متأســفانه ه ب
ــه ــن رفت ــته، از بی ــود داش ــه وج ــن محل  در ای

 است. 
 اصفهان فریب صنعتی شدن را خورده 

است 
اســتاد تاریــخ دانشــگاه اصفهــان اظهــار داشــت: 
اصفهــان در حفــظ محــات خــود کوتاهــی 
ــزد،  ــهرهای ی ــه ش ــی ک ــت؛ در حال ــرده اس ک
کرمــان و شــیراز از مــا جلوتــر هســتند. مــا گــول 

خورده ایــم.  را  صنعتی شــدن 
ــد  ــهری مانن ــور، ش ــت: در کش ــان داش وی بی
اصفهــان نداریــم کــه  در ســفرنامه ها از آن 
یــاد و توصیــف شــده باشــد. وقتــی بســیاری از 
مســئوالن اصفهــان را نمی شناســند، اصالــت آن 

را از بیــن می برنــد.
ــیاری از  ــه در بس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ریاح
تاریخــی  جاذبه هــای  اروپایــی  کشــور های 
دارای حــدود و قصــور اســت، ولــی متأســفانه در 
اصفهــان چنیــن نیســت، گفــت: در زمــان قاجار 
ــده ای  ــی نماین ــان حت ــن اصفه ــه پایی در محل
ــه رســیدگی  ــور محل ــه ام ــه ب وجــود داشــته ک
می کــرده اســت. اصفهــان بــه دلیــل اینکــه ســه 
دوره پایتخــت ایــران بــوده، فرهنــگ و فضاهای 
ــا ابــراز تأســف   محلــه ای بی شــماری دارد کــه ب
امــروزه نــام و معنــی و آثــار بســیاری از محــات 

از بیــن رفتــه اســت.
 هزینه کرد فرهنگی در محالت بر رونق 

گردشگری بسیار تأثیرگذار است 
نویســنده کتــاب »پاییــن دروازه اصفهــان« ادامه 
داد: امــروزه بــرای رونــق گردشــگری در اصفهــان 
ــی  ــای قدیم ــات و نام ه ــینه مح ــظ پیش حف
هزینه کــرد  اســت.  مهــم  بســیار  محــات 
فرهنگــی در محــات بــر رونــق گردشــگری  
بســیار تأثیرگــذار اســت و مســئوالن و مدیــران 
شــهری بایــد بــرای محــات جدیــد از نام هــای 
قدیمــی محــات اســتفاده کننــد تــا هویــت در 

اصفهــان باقــی بمانــد.
ــینه  ــر پیش ــی ب ــاب »نگاه ــه داد:  کت وی ادام
محلــه پاییــن دروازه اصفهــان« 5 بخــش دارد؛ 
شــامل تاریــخ و پیشــینه، آثــار و ابنیــه، فرهنــگ 
و ســنت های معنــوی و اجتماعــی، رجــال و 

مشــاهیر و اســناد و تصاویــر.
وی گفــت: در ایــن کتــاب تأکیــد شــده اســت 
بســیاری از آثــار و بافت هــای موجــود در محلــه 

پاییــن دروازه اصفهــان از بیــن رفتــه اســت.
ریاحــی عنــوان کــرد: کتــاب »نگاهی بر پیشــینه 
محلــه پایین دروازه اصفهان« توســط انتشــارات 
دادیــار در یــک هزار نســخه با همکاری بســیاری 
از معتمــدان و به ویــژه بــرادران فاحتیــان و 
علیرضــا حســینی تدوین و گــردآوری و منتشــر 

شــده اســت.
 اصفهان ۱۹محله بزرگ داشته است 

در ادامــه ایــن آییــن، منتظرالقائــم، عضــو هیئت 
علمــی دانشــگاه اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
مشــهورترین و بزرگ تریــن شــهر در قــرن 
ــان  ــاس، اصفه ــادی و در دوران شــاه عب 1۷می
ــهر  ــات ش ــینه مح ــت: پیش ــت، گف ــوده اس ب
ــان   ــه اصفه ــان نشــان دهنده آن اســت ک اصفه

19محلــه بــزرگ داشــته و هرکــدام از ایــن 
محــات دارای فرهنــگ غنــی و هویــت خــاص 

ــوده اســت. خــود  ب
وی تأکیــد کــرد: پیشــینه فرهنگــی و مذهبــی 
ــت.  ــان اس ــخص و عی ــاز مش ــان از دیرب اصفه
در  فقــه  خــارج  حــدود 38 درس  امــروزه 
و  دارد  وجــود  اصفهــان  علمیــه  حوزه هــای 
عوامــل  ایــن  درس.  اشــرف 18  نجــف  در 
نشــان دهنده آن اســت کــه بایــد در جهــت 

ــود. ــاش ش ــهر ت ــن ش ــگ ای فرهن
 مزارها، بخشی از هویت فرهنگی و 

دینی اصفهان هستند
وی افــزود: در اصفهــان مزارهــای بســیاری 
وجــود دارد کــه بخشــی از  هویــت فرهنگــی و 
ــد. مزارشناســی  ــوان در آن هــا دی ــی را می ت دین

ــت فرهنگــی یــک شــهر اســت. ــد هوی مؤی
ســه  اصفهــان  در  داد:  ادامــه  منتظرالقائــم 
قبرســتان مهــم وجــود داشــته اســت؛ یکــی از 
امامــزاده شــاه میرحمــزه تــا صاحــب بــن عباد، 
ــا امامــزاده  دیگــری از قبرســتان سنبلســتان ت
درب امام و قبرســتان بخشــگان از میدان شــهدا 
تــا قبر مســعود رازی که بســیاری از دانشــمندان 

ــد. ــتان مدفون ان ــن قبرس ــزرگ در ای ب
داشــت:  بیــان  اصفهــان  دانشــگاه  اســتاد 
تمدن ســازی  در  اصفهــان  بخواهیــم  اگــر 
نقــش داشــته باشــد، بایــد بــرای دانشــمندان 
زمینه هایــی را فراهــم کنیــم تــا اصفهــان را 

پایــگاه علــم بداننــد و آنــان را ارج نهیــم.
گفتنــی اســت مراســم رونمایــی از ایــن کتــاب 
روز پنجشــنبه ۲9 فروردیــن مــاه ســاعت 10 
صبــح، در محــل خیابــان ســپاه، گــذر تلفنخانــه، 
مؤسســه معرفــت )حســینیه چهــارده معصــوم 

ــد. ــزار ش ــام( برگ علیهم الس

،،
هــر محلــه اجــزای مختلــف و هر نامــی در 
آن یــک فلســفه دارد کــه بــا عوض کــردن 
نــام ایــن محــالت توســط شــهرداری و 
دیگــران، همــه ایــن هویت هــا از بیــن 

مــی رود

پیشینهمحلهپاییندروازهاصفهان« کتاب»نگاهیبر برگزاریمراسمرونماییاز
حسینیهچهاردهمعصوم؟مهع؟ در

ــان  ــاد کشــاورزی اســتان اصفه ــات ســازمان جه ــظ نبات ــر حف مدی
گفــت: ملخ هــای صحرایــی فعــا هیچ گونــه تهدیــدی بــرای اســتان 

اصفهــان ندارنــد. 
بــه گــزارش ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان، حســنعلی 
رحیمــی بــا اشــاره بــه عملیــات مبــارزه بــا هجــوم ملخ هــا 
صحرایــی  ملخ هــای  کــرد:  اظهــار  جنوبــی  اســتان های  بــه 
و  ندارنــد  اصفهــان  اســتان  بــرای  تهدیــدی  فعــا هیچ گونــه 
پیش بینی هــای الزم و اقدامــات اولیــه و فــوری در مبــارزه بــا 
ملخ هــا در ســطح اســتان های جنوبــی همچــون هرمــزگان، فــارس، 
کرمــان، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان و بوشــهر در حــال انجام 

ــت.  اس
براســاس اعــام فائــو و کارشناســان بخــش کشــاورزی، ملخ هــای 
صحرایــی آفت هایــی خطرنــاک بــرای کشــاورزی کشــور محســوب 
می شــوند و در صــورت تــداوم حضــور آنــان می تواننــد امنیــت 

غذایــی را نیــز مختــل کننــد. 
ــرف  ــی در دو ط ــای صحرای ــت: ملخ ه ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای
ــه کشــورهای شــرق  ــر و هجــوم گســترده ب ــای ســرخ در تکثی دری
آفریقــا و غــرب آســیا هســتند. بعضــی از گله هــای ملــخ صحرایــی 
ــب گله هــای  ــرده و در قال ــذاری ک ــه تخم گ ــدام ب در غــرب آســیا اق
بســیار بــزرگ بــه ســمت کشــورهایی نظیــر ایــران هجــوم آورده انــد.

افزایــش هجــوم ملخ هــا بــه اســتان های جنوبــی ایــران باعــث شــد 
تــا ســازمان فائــو، وضعیــت ایــران را از زرد بــه نارنجــی تغییــر دهــد. 
ایــن تغییــر یعنــی کشــوری کــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه، احتمــال 
خســارت بــه محصــوالت کشــاورزی و حتی باغ هــای آن زیاد اســت. 
بایــد بــه امــر دیده بانــی و پیش آگاهــی از وضعیــت ملــخ صحرایــی 
اهمیــت بیشــتری داده شــود؛ زیــرا اهمیــت تخریب هــای ایــن آفــت 

جهانــی بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت. 
ــان،  ــوب شــرقی از عربســتان، عم ــوب و جن ــه جن ــران از دو جبه ای

ــورد  ــد و پاکســتان همیشــه م ــت، هن ــارات متحــده، کوی ــر، ام قط
تهدیــد ایــن آفــت بــوده و همچنیــن در بعضــی از مناطــق جنوبــی 
کشــور ازجملــه جازموریــان، چابهــار و ایرانشــهر ایــن آفــت در چنــد 
ســال اخیــر پــس از ورود بــه کشــور تخم ریــزی کــرده و بــه صــورت 
ــد و در صــورت مســاعدبودن شــرایط آب و  انفــرادی زیســت می کن

هوایــی افزایــش تراکــم پیــدا خواهــد کــرد.

ــت:  ــان گف ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
عملیــات تخریــب ۲0 محوطــه ســاخت و ســاز غیرمجــاز 
مســتقر در بســتر رودخانــه زاینــده رود در شــهر باغ بهــادران 
روســتای چــم آســمان آغــاز شــده و آزادســازی اراضــی 

آن هــا نیــز در حــال انجــام اســت. 
ــعود  ــان، مس ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــزارش ش ــه گ ب
میرمحمدصادقــی بــا بیــان این مطلــب اظهــار کــرد: از روز 
دوشــنبه ۲6 فروردین مــاه بــا اخــذ صــدور دســتور تبصــره 
مــاده ۲ قانــون توزیــع عادالنــه آب از دادســتان شهرســتان، 
تخریــب ۲0 ســاخت و ســاز غیرمجــاز در بســتر رودخانــه 
زاینــده رود در روســتای چــم آســمان شــهر باغ بهــادران آغاز 

شــده و آزادســازی اراضــی آن در حــال انجــام اســت. 
ــرق  ــور ش ــازی ها در مح ــن آزادس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــترش اس ــال گس ــده رود در ح ــه زاین ــرب رودخان و غ

آزادســازی ها  ایــن  کــرد:  تصریــح 
ــی  ــار از اراض ــدود ۲ هکت ــاحتی ح مس
بســتر رودخانــه زاینــده رود را شــامل 
مــادی  مجــاورت  در  کــه  می شــود 
ســنتی مدیســه بــا ســاخت و ســازهای 
ــه  ــه ازجمل ــتر رودخان ــاز در بس غیرمج
سکوســازی، احــداث آالچیــق و ســاخت 

ــد. ــده بودن ــور ش ــا محص وی
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای 
پیش بینــی  اضافــه کــرد:  اصفهــان 
می شــود تــا اوایــل ایــن هفتــه تخریــب 
ایــن ســاخت و ســازهای غیرمجــاز بــه 

ــام برســد. اتم
وی یــادآور شــد: در اســفند ســال گذشــته تعــداد ۲8 ویــا 

نیــز بــا صــدور دســتور قضایــی تخریــب شــد و بــا اجــرای 
ایــن حکــم درمجمــوع نزدیــک بــه 50 هــزار مترمربــع از 

ــن اراضــی آزادســازی می شــود. ای

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

ملخهایصحراییفعالتهدیدیبرایاصفهانندارند
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

زایندهرود بستر در تخریبساختوسازهایغیرمجاز

گهی مزایده عمومی آ

شرکت مدیریت پسماند شهرداریها م الف: 433218

شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه، خمینی شهر و برخوار به استناد مصوبه هیات مدیره محترم در 
نظر دارد یک دستگاه آپارتمان واقع در خمینی شهر، بلوار دانشجو، بلوار مدنی، نبش کوچه الغدیر، مجتمع سارا، طبقه اول، 
کثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/2/14  ضلع شمال شرقی را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند؛ لذا متقاضیان حدا
جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی )مخابرات( انتهای فرعی 9 

ک 66 مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03145290800 تماس حاصل نمایند. غربی پال

وم
ت د

وب
گهی دعوتن آ

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی خمینی شهر

بدین وسیله از اعضای محترم انجمن صنفی کارگران ساختمانی خمینی شهر دعوت می گردد که در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت دوم که رأس ساعت 9 صبح جمعه مورخ 1398/2/20 در مسجد محسنی واقع در سه راه معلم برگزار 

می گردد، حضور به هم رسانید؛ در ضمن همراه داشتن کارت عضویت انجمن صنفی و کارت ملی الزامی می باشد.
بدیهی است که افرادی که تمایل به داوطلبی در هیئت مدیره و بازرسین انجمن صنفی را دارند، 3 )سه( روز قبل از برگزاری 

مجمع مراتب را به هیئت مدیره انجمن صنفی اعالم نمایند.

شــهردار اصفهــان گفت: شــهرداری  کیمیای وطن
اصفهــان در شــرایطی کــه بســیاری از طرح هــای 
عمرانــی کشــور بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی متوقــف 
شــده اســت، توانســته بــر رکــود پروژه هــای عمرانــی 

در کشور غلبه کند.
بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، قــدرت هللا نــوروزی در گفت وگــوی رادیویــی 
بــا برنامــه »ســام اصفهــان« ضمــن تبریــک اعیــاد 
شــعبانیه و عیــد نیمــه شــعبان بــا اشــاره بــه اینکــه 

ــن و  ــی جش ــاهد برپای ــا ش ــن روزه ــا ای ــان ب همزم
تکاپــوی عمرانــی در شــهر اصفهــان هســتیم، اظهــار 
کــرد: ایــن اقدامــات در شــرایطی اجــرا می شــود 
ــل  ــه دلی ــور ب ــی کش ــای عمران ــی پروژه ه ــه بعض ک
مشــکات اقتصــادی متوقــف شــده اســت؛ امــا 
ــه  ــود غلب ــن رک ــر ای ــته ب ــان توانس ــهرداری اصفه ش
یابــد و در اصفهــان همــه تاشــگران عرصــه عمرانــی 

ــد. ــغول کارن مش
وی بــا بیــان اینکــه روز پنجشــنبه بــا حضــور اســتاندار 

ــات،  ــر مقام ــس و دیگ ــدگان مجل ــان و نماین اصفه
عمرانــی  پروژه هــای  از  یکــی  عمرانــی  عملیــات 
ــع  ــا و تقاط ــه پل ه ــام مجموع ــه ن ــان ب ــهر اصفه ش
غیرهمســطح نصــف جهــان آغــاز شــد، گفــت: 
مجموعــه پل هــا و تقاطــع غیرهمســطح نصــف جهان 
ــت. ــد اس ــه قن ــاورت کارخان ــل و در مج ــامل 5 پ ش

شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن طرح بخشــی از 
یــک پــروژه بزرگ تــر یعنــی حلقــه حفاظتــی چهــارم 
شــهر اصفهــان اســت و ایــن دومیــن پــروژه از پــروژه 

بــزرگ حلقــه حفاظتــی بــه شــمار مــی رود.
وی بیــان کــرد: ســال گذشــته تقاطع غیرهمســطح در 
بزرگــراه شــهید اردســتانی را بــه عنــوان اولیــن بخــش 
از پــروژه حلقــه حفاظتــی شــهر اصفهــان آغــاز کردیــم 

و در ایــن طــرح از برنامــه جلوتــر هســتیم.
نــوروزی اظهــار کــرد: طــرح نصــف جهــان بــا بیــش 
از 1۲۲0 میلیــارد ریــال اعتبــار آغــاز شــد کــه ظــرف 18 
تــا ۲0 مــاه ســاخته می شــود و تأثیــر بســیار مهمــی 
در حمــل و نقــل شــهری، کاهــش ترافیکــی و ایجــاد 

امنیــت در رانندگــی شــهروندان دارد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در روزهــای تعطیل 
بــا راننــدگان تاکســی در شــهر اصفهــان صحبــت کردم 
و در جریــان مشــکات آن هــا قــرار گرفتــم، تصریــح 
ــدگان  ــی رانن کــرد: در راســتای اجــرای بســته حمایت
تاکســی، هزینه هــای کارت شــهری فروردیــن تــا 
اســفندماه امســال رانندگانــی را کــه تاکســی متر 
ــا  ــکات آن ه ــر مش ــم و پیگی ــل می کنی ــد، ح دارن

هســتیم.

ح کرد: شهردار اصفهان مطر
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