
تنها یک پنجم ساخت و سازهای یزد 
در حیطه  نظارتی نظام مهندسی است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با بیان این که تنها یک پنجم ساخت و سازهای استان 
تحت نظارت این سازمان انجام می  شود، عمده دلیل وجود بسیاری از مشکالت صنعت ساختمان استان را 
ناشی از نبود بخش زیادی از ساخت و سازهای استان در حیطه  نظارتی سازمان نظام مهندسی استان به 

دلیل برخی فرآیندهای معیوب و اهمال کاری ها دانست.
این  روز مهندس در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت  مناسبت  به  ایسنا »مهدی ساالری«  به گزارش 
مناسبت، اظهار کرد: شکوفایی تمدن بشر برآیند تالش مهندسان برای اجرایی کردن ایده  هاست لذا نقش 

مهندسان در حوزه  های مختلف اعم ..

مشارکت بیش از 
52 درصدی مردم 

هرمزگان در انتخابات 
4

4

انعکاس بیش از 4800 دقیقه 
برنامه انتخاباتی از صدا و 

سیمای مرکز کرمان

افزایش 86 درصدی 
بودجه منطقه 6 

شهرداری اصفهان
4 3

تردد خودروها 
در بافت جهانی یزد 

ممنوع شد
2

اتهــام فــرار مالیاتی  وکال صحت ندارد والدت با سعادت حضرت امام محمد باقر )ع( را تبریک می گوییم
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بازسازی بیش از 180 کیلومتر از 
شبکه فرسوده آبرسانی در کرمان
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معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی کشور:

و  داروی هرمزگان ستودنی است و توسعه حوزه غذا   پیشرفت 

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و 
در  به هرمزگان ضمن شرکت  دارو در سفر 
جلسات تخصصی مربوط به حوزه غذا و دارو و 
محصوالت سالمت محور از بندر شهید رجایی، 
شهرک صنعتی بندرعباس و واحد  های مرتبط 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  حوزه  با 
و  پیشرفت  گفت:  و  کرد،  بازدید  هرمزگان 
قابل  هرمزگان  داروی  و  غذا  حوزه  توسعه 

توجه و ستودنی است.
به گزارش جام جم هرمزگان، جلسه قرارگاه 
حضور  با  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  تامین 
محمدرضا شانه ساز معاون وزیر بهداشت و 
دکتر  همراه  به  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
رئیس  سازمان،  مقام  قائم  گرجی  ابوالقاسم 
معاونین  هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نمایندگان  دانشگاه،  دارو  و  غذا  و  توسعه 
مسلح،  نیروهای  و  درمانی  خدمات  بیمه  های 
استان،  داروسازان  انجمن  پزشکی،  نظام 
واحدهای  و  استان  احمر  هالل  سازمان 
دانشگاه  بازرسی  و  حراست  مالی،  )بودجه، 

برگزار شد.
در  داخل  تولید  از  حمایت  بر  جلسه  این  در 
شد؛  تاکید  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه 
کیفیت، ایمنی و رعایت استانداردهای علمی 
داخلی  تولیدات  از  حمایت  شروط  از  فنی  و 
دسترسی  خصوص  در  همچنین  شد.  عنوان 

پزشکی،  تجهیزات  دارو،  غذا،  به  آسان 
بحث  غذایی  مکمل  های  و  بهداشتی  آرایشی 

و بررسی شد.
کرونا  قرارگاه  جلسه  برگزاری  راستای  در 
اعضای  بهداشت،  وزیر  حضور  با  ویروس 
وزارت  ارشد  مدیران  و  معاونین  شورای 
بهداشت و ارتباط ویدیو کنفرانس با روسای 
کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
به  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  غذا  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  همراه 
دارو از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه 

شرکت کردند.
و  دارو  و  غذا  رئیس سازمان  و  وزیر  معاون 
هیئت همراه به همراه دکتر فرشیدی رئیس 

دانشگاه، معاون غذا و 
دارو دانشگاه و رئیس 
داروسازی  دانشکده 
از  بازدید  ها  آغاز  در 
و  تخصصی  داروخانه 
دانشگاه  دارویی  انبار 

بازدید کردند.
حضور  با  ساز  شانه   
شهید  تجاری  بندر  در 
و  بندرعباس  رجایی 
انبار  های  از  بازدید 
غذایی  مواد  ترخیص 
کاالهای  ترخیص  روند 
مواد  و  محور  سالمت 

غذایی  مواد  آزمایش  نحوه  همچنین  غذایی، 
به  ورود  و  سالمت  تاییدیه  جهت  وارداتی 
چرخه مصرف را مورد بررسی و ارزیابی قرار 

داد.
در جریان این بازدید معاون وزیر بهداشت و 
هیئت همراه به اتفاق دکتر فرشیدی رئیس 
انبار  و  خوراکی  روغن  مخازن  از  دانشگاه 
شهید  اسکله  در  وارداتی  گندم  نگهداری 
با  رجایی دیدن کردند.معاون وزیر بهداشت 
جمله  از  غذایی  محصوالت  اهمیت  به  اشاره 
به  توجه  با  و  مردم  غذایی  سبد  در  گندم 
صورت  به  که  گندم  نگهداری  انبار  ساختار  

روباز می باشد گفت: هرچند با توجه به اینکه 
عنوان شد، گندم  های موجود پس از تخلیه از 
کشتی سریعا از انبار خارج می شود؛ لذا برای 
مواقع ضروری و تضمین سالمت این محصول 
ساخت سوله  های سرپوشیده جهت نگهداری 

بهینه از گندم ضروری است.
وی نحوه تخلیه و نگهداری و همچنین ارسال 
شهید  بندر  در  مخزنی  واحد  این  از  روغن 
گفت:  و  داد  قرار  ارزیابی  مورد  را  رجایی 
روغن  های  نگهداری  شرایط  حاضر  حال  در 
ارتباط  همچنین  است؛  مطلوب  وارداتی 
کارشناسان حوزه معاونت غذا و داروی با این 
بخش در راستای پایش و نگهداری بهینه این 

محصول غذایی ادامه یابد. 
غذا  سازمان  رئیس 
در  کشور  دارو  و 
ساختمان طرح فیزیکی 
تجاری  واحد  پنجره 
دارو  و  غذا  معاونت 
در  واقع  دانشگاه 
رجایی  شهید  بندر 
ر  س حضو عبا ر بند
دیدار  از  و پس  یافت 
و گفتگو با کارشناسان 
شاغل در این واحد بر 
نیروی  تامین  و  تجهیز 
انسانی الزم جهت بهره 
واحد  این  از  برداری 
نظارتی دانشگاه و اهمیت نظارت بر ورود و 
سالمت  کاالهای  و  دارو  غذایی،  مواد  صدور 
محور و نقش این واحد در پایش و ارزیابی 

سالمت کاالها تاکید کرد.
در ادامه سفر معاون وزیر بهداشت به استان 
صنعتی  شهرک  در  حضور  با  وی  هرمزگان، 
شماره یک بندرعباس از شرکت پدرام طب 
بندر واحد نمونه تولید تجهیزات و ملزومات 

مصرفی پزشکی بازدید کرد.
شانه ساز در بازدید یک ساعته از بخش  های 
اقالم  و  ملزومات  تولیدی  کارخانه  مختلف 
مصرفی پزشکی پدرام طب بندر با اشاره به 

وضعیت تحریم  ها و نیاز کشور به محصوالت 
واحد  این  محصوالت  پزشکی،  تجهیزات  و 
خارجی  نمونه  های  با  رقابت  قابل  را  تولیدی 
عنوان کرد و گفت: کسانی که در تولید وارد 
می شوند و برای توسعه کشور تالش می کنند، 
و  غذا  سازمان  دارد.رئیس  برکت  نانشان 
همراهی  با  همراه  هیئت  و  کشور  داروی 
و  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بخش  های  از  داروسازی  دانشکده  رئیس 
مجموعه  سایر  و  نمونه  داروخانه  آزمایشگاه، 
بندرعباس  سازی  دارو  دانشکده  آموزشی 
در  دارویی  علوم  توسعه  و  کرد  بازدید 
استان  نیاز  و  مهم  بخش،  اثر  را  هرمزگان 

دانست.
بهداشتی  کارشناسان  مشترک  جلسه  در 

وزارت بهداشت و دانشگاه مطرح شد؛
از  منتقله  بیماری  های  از  پیشگیری  بر  تاکید 

ناقلین 
یکی از برنامه  های حوزه بهداشت، پیشگیری 
در  است؛  ناقلین  از  منتقله  بیماریهای  از 
با مضمون پیشگیری  ای  همین راستا جلسه 
از جمله زیکا و تب دانگی که  بیماریهایی  از 
پشه آئدس عامل انتقال آن است، در سالن 

کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه  برگزار 
شد.

به گزارش جام جم هرمزگان، مرتضی زعیم، 
واگیر  بیماریهای  مدیریت  مرکز  مشاور 
موقعیت  به  توجه  با  گفت:  بهداشت  وزارت 
کشورهای  با  همجواری  و  استان  جغرافیایی 
همسایه و تردد باالی مسافر همچنین تبادل 
تلفیقی  مراقبتی  نظام  اجرای  ضرورت  کاال 
بیماریهای منتقله از پشه آئدس بخصوص در 
عبدالرضا  است.  تاکید  مورد  ورودی  مبادی 
آئدس  مراقبت  برنامه  مدیر  میراولیایی، 
وزارت  واگیر  بیماریهای  مدیریت  مرکز 
در  بیماری  این  شیوع  کرد:  بیان  بهداشت 
و  آسیایی  کشورهای  و  پاکستان  کشور 
خلیج  حوزه  کشورهای  از  بعضی  همچنین 
فارس به دلیل تردد مسافرین و واردات کاال 
پشه  ورود  احتمال  باالست؛  این کشورها  از 
مهاجم از طریق کاال مخصوصا الستیک از این 

کشورها وجود دارد. 
وزیر  پور مشاور  نیک  فاطمه  دراین نشست 
معاونت  اجرایی  و  فنی  معاونین  و  بهداشت 
هرمزگان  پزشکی  م  علو  دانشگاه  بهداشتی 

حضور داشتند. 

،،
شـرایط  حاضـر  حـال  در 
نگهـداری روغن  هـای وارداتـی 
مطلوب اسـت؛ همچنیـن ارتباط 
معاونـت  حـوزه  کارشناسـان 
بخـش  ایـن  بـا  داروی  و  غـذا 
در راسـتای پایـش و نگهـداری 
غذایـی  محصـول  ایـن  بهینـه 

یابـد  ،،ادامـه 
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www.jamejamdaily.ir برخورد قانونی با مدیران متخلف احتمالی در صدور مجوز پرورش میگوی قشم
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: در راستای احقاق حقوق 
از اراضی ملی و منابع طبیعی، در صورت محرز  عامه و به منظور حفاظت 
شدن تخلفات احتمالی در صدور مجوزها و یا هرگونه تجاوز به حریم آثار 
تاریخی و طبیعی ثبت شده ملی و جهانی، ضمن رسیدگی قضایی و مجازات 
قانونی  برخورد  به لحاظ عدم دقت و نظارت،  با مدیران مربوطه  مرتکبین، 

خواهد شد.
اعالم کرد: وی خاطرنشان  ، علی صالحی   به گزارش جام جم هرمزگان 
کرد: تمامی اعضای حاضر در نشست تصمیم گیری درباره پروژه های پرورش 
میگو در محدوده میراث طبیعی - ملی ژئوپارک جهانی قشم بر توقف کامل 
کارشناسی،  کامل  بررسی  تا  قشم  در  مزبور  تأسیسات  اجرایی  عملیات 

هماهنگی و اقدامات حقوقی تأکید کرده اند.صالحی افزود: واگذاری اراضی 
در محدوده طوالنی ترین غار نمکی جهان به مرکز پرورش میگو به عنوان 
جدی ترین تهدید برای خروج ژئوپارک قشم از یونسکو مطرح است. واگذاری 
اراضی در جزیره قشم از سال ۱۳۹۶ درحالی شروع شد که همان سال، پروژه 
ژئوپارک این جزیره موفق شد که به فهرست ژئوپارک های یونسکو بازگردد.  2 www.daneshpayam.ir

دکتـر علیرمضانـی در تشـریح عملکـرد صـدا وسـیمای مرکـز کرمـان بـا 
محوریـت انتخابـات گفــت: ایـن مرکـز بـا تشـکیل سـتاد انتخابـات مرکز و 
برگـزاری جلسـات مختلـف، تمهیـدات الزم بـرای انعـکاس مطلـوب حضور 
مـردم در پـای صندوق هـای رای  اتخـاذ و تـالش نمـود عملکرد خوبـی را با 

محـور انتخابـات ارائـه نماید.
 مدیـر کل مرکـز کرمـان اظهار داشـت: ایـن مرکز بـا  دریافت تصاویـر زنده 

از 50 نقطـه اسـتان و ارسـال آنهـا بـه مرکـز و شـبکه های سراسـری، قـاب 
بنـدی  ۱0 تایـی تصایـر از شهرسـتانهای مختلـف، اعـزام SNG  خودرویی 
بـه شهرسـتانهای رابـر و بافـت، اعزام سیسـتم ارسـال اینترنتی به شـهرهای 
جنوبـی اسـتان، آمـاده و تجهیـز ۱5 گـروه تولیـدی سـیما و صـدا و ارسـال 
تصاویـر حوزه هـای انتخابیـه به تهـران از طریق خط برگشـت اصلـی و رزرو 
در روز انتخابـات عملکـرد خوبـی را در ایـن زمینـه داشـته اسـت. علیرمضانی 
افـزود: مرکـز کرمـان با ارسـال تصاویـر زنـده از گلزار شـهدا و از جـوار مرقد 
سـپهبد شـهید حاج قاسم سـلیمانی، حسـینیه ثاراهلل، مسـجد امام خمینی)ره( 
و سـتاد انتخابات و دیگر نقاط اسـتان توانسـت انعکاس مطلوبی را ارائه دهد. 
وی ادامـه داد: سـیمای مرکـز کرمـان با ارتباط مسـتقیم با  شـبکه های یک، 
دو، سـه، قـرآن، جـام جـم، شـما، سـالمت و ارتباط هـای مسـتقیم رادیویی با 
مراکزآذربایجـان غربی، مشـهد و دیگر مراکز اسـتانها حال و هـوای انتخابات 
را بـه مـردم اطالع رسـانی کرد .علیرمضانـی پخش ویژه برنامـه فصل ۱۱  از 
طریـق اسـتودیو شـماره ۱ تولید سـیما به مدت ۱2  سـاعت و برنامـه رادیویی 
روز انتخـاب بـه مدت ۱۶ سـاعت را از جملـه کارهای خسـتگی ناپذیر عوامل 
صـدا وسـیمای مرکز کرمان عنـوان کرد. مدیر کل مرکـز کرمان گفت: عالوه 
بـر ایـن خبر مرکـز کرمان با پخش چهـار مجموعه خبـری تلویزیونی و چهار 
مجموعـه خبـری رادیویـی  به میـزان  ۱۶۶ دقیقه، گزارش هـای تولیدی ویژه 
انتخابـات برای شـرکت مـردم در انتخابـات، ارتباط با شـبکه خبـر، بارگذاری 

اخبـار تصویـری، اطـالع رسـانی خوبی را در این زمینه داشـته اسـت.
معاونـت فضـای مجـازی نیز با پخش کلیپ، موشـن گرافیک، عکس نوشـته 

و بادکسـت بـه مدت 5۶ دقیقه بـه این موضوع پرداخته اسـت.

انعکاس بیش از 4800 دقیقه برنامه
 انتخاباتی از صدا و سیمای مرکز کرمان

افتتاح 107 طرح عمراني برق رساني در حوزه 
صنعت توزیع برق شمال کرمان

این آئین با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد این شرکت و مشاوران معماری 
سازمانی و بهبود فرایندهای کسب و کار در بهمن سال جاری برگزار گردید.

مهدوی نیا، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در ابتدای 
این نشست بیان نمود:  مطالعه و ایجاد معماری سازمانی واحد و پیاده سازی نرم 
افزارهای مرتبط در سطح شرکت های توزیع برق کشور، جزو ماموریت های ویژه 

ابالغی به این شرکت از سوی توانیر می باشد.
وی افزود:  با توجه به پیشرفت و توسعه روز افزون فناوری اطالعات و تاثیر 
گسترده آن بر تمامی سطوح کسب و کار و لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی، 
مباحث مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک، پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت 
اطالعات، حرکت در مسیر آینده فناوری از جمله تحلیل داده های بزرگ، هوش 
تجاری، پردازش ابری، ارائه خدمات جامع الکترونیک به ذی نفعان و با الهام از 
عملکرد موفق بانکها در زمینه ایجاد نرم افزارهای متمرکز، نیاز به ایجاد معماری 
سازمانی واحد و نرم افزارهای یکنواخت در تمامی شرکت های توزیع احساس می 
گردد.مهدوی نیا خاطرنشان کرد:  در حال حاضر هر یک از شرکت های توزیع بر 
اساس فرآیندهای بومی خود،نرم افزارهای مورد نیاز را خرید یا ایجاد می نمایند 
و اغلب وقت خود را صرف مسائل بومی سازی و هماهنگ نمودن نرم افزار با 
فرایندهای داخلی نموده و در برخی موارد بر اساس ارزیابی ها و الگو برداری ها، 
اقدام به تغییر نرم افزار و در مواردی تغییر فرایند می نمایند که این رویه منجر به 
تحمیل هزینه های موازی و غیر ضروری و نیز سوء استفاده برخی شرکت های 
نرم افزاری، عدم امنیت برخی نرم افزارها، عدم بلوغ فرایندهای سازمانی، عدم 
امکان یکپارچگی اطالعات، عدم امکان تشکیل بانک های اطالعاتی متمرکز و 

عدم امکان تحلیل داده های بزرگ و به تبع آن، کندی حرکت در مسیر ارائه 
خدمات جامع الکترونیک به ذی نفعان صنعت برق شده است.وی افزود:  پس 
از اجرای این طرح، تمامی فرایندهای عملیاتی شرکت های توزیع در حوزه های 
کسب و کار، داده و برنامه های کاربری و فنی یکسان سازی شده و در نرم 
افزارهای واحد، جاری و ساری می گردد و امکان ثبت و تحلیل یکپارچه داده ها 

در این بستر فراهم می گردد. 
در راستای اجرای این طرح، بر مبنای سند معماری سازمانی مرجع شرکت های 
توزیع که با متولی گری شرکت مادر تخصصی توانیر و توسط شرکت توزیع برق 
گلستان انجام شده است، ابتدا معماری سازمانی تطبیقی و پس از آن معماری 

سازمانی تفصیلی فرآیندهای توزیع تدوین می شود.

رونمایی از آغاز پروژه تدوین مدل مرجع  معماری سازمانی تفصیلی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب با اشاره به رشد 2۱ 
درصدی اصالح شبکه توزیع آب گفت:  بیش از ۱80 
کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی استان طی ۱0 ماه 

نخست امسال بازسازی شد.
محمد طاهری در تشریح عملکرد ۱0 ماهه این شرکت 
بیشترین  اظهارداشت:   آب  توزیع  شبکه  اصالح  در 
عملکرد این بخش مربوط به شهرستان های کرمان، 
به  این شهرستان ها  در  و منوجان است که  جیرفت 
ترتیب 40 کیلومتر و ۱0۳ متر، ۱0 کیلومتر و 27۹ 
متر و ۹ کیلومتر و 450 متر از شبکه فرسوده آبرسانی 

بازسازی شده است.وی ادامه داد:  همچنین بیش از 
۱00 کیلومتر از شبکه توزیع آب نیز توسعه یافت که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 8 درصد رشد 
برخوردار بوده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آب  توزیع  شبکه  توسعه  جزئیات  به  کرمان  استان 
اشاره و خاطرنشان کرد:  بیش از 8 کیلومتر از این 
عدد در شهرستان بافت، یک کیلومتر و ۹00 متر در 
شهرستان بردسیر، بیش از ۹ کیلومتر در شهرستان بم، 
بیش از ۹ کیلومتر در شهرستان شهربابک، بیش از ۶ 
کیلومتر در شهرستان عنبرآباد، بیش از سه کیلومتر در 
شهرستان کهنوج، بیش از پنج کیلومتر در شهرستان 
ریگان، ۹ کیلومتر در شهرستان منوجان و بیش از ۱5 
به  اشاره  با  است.وی  انجام شده  در کرمان  کیلومتر 
توسعه 5۶ کیلومتر و 4۱0 متر از خط انتقال آب یادآور 
شد:  توسعه خط انتقال در ۱0 ماه سال جاری نیز در 
مقایسه با سال گذشته سه درصد رشد داشته که در 
این میان شهرستان کهنوج با ۱7 کیلومتر و ۳00 متر 
توسعه خطوط انتقال آب، باالترین عملکرد را در این 
بخش داشته است.طاهری خاطرنشان کرد:  همچنین 
نیز 2.2 درصد رشد  انتقال آب  عملیات اصالح خط 
کرده است.وی در ادامه افزود:  عالوه بر آن از ابتدای 

سال تاکنون 2۱ هزار و 5۳۹ کنتور تعویض شده که 
این عدد در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹7، هفت 
درصد رشد را نشان می دهد؛ ضمن اینکه بیشترین 
عملکرد در این بخش مربوط به امور آب و فاضالب 

بردسیر با 4۹ درصد رشد است.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
کرمان در همین مدت ۱۳ هزار و 57۱ انشعاب )۱۱ 
درصد رشد نسبت به سال گذشته( واگذار به مشترکان 
واگذار شده است.وی در رابطه با واگذاری انشعاب آب 
به مشترکین اضافه کرد:  ۳588 انشعاب در شهرستان 
کرمان، ۶۳۱ انشعاب در شهرستان بافت، ۳۱۹ انشعاب 
در شهرستان بردسیر، 807 انشعاب در شهرستان بم، 
۱288 انشعاب در شهرستان جیرفت، 2۱۹ انشعاب در 
شهرستان راور، ۱705 انشعاب در شهرستان رفسنجان، 
در  انشعاب   5۹۹ انار،  شهرستان  در  انشعاب   ۱۶۶
شهرستان زرند، ۱7۶5 انشعاب در شهرستان سیرجان، 
5۱2 انشعاب در شهرستان شهربابک، ۹7۹ انشعاب در 
شهرستان کهنوج، ۳۳0 انشعاب در شهرستان ریگان، 
انشعاب   ۳4۶ منوجان،  شهرستان  در  انشعاب   2۱۳
انشعاب در شهرستان  در شهرستان عنبرآباد و ۱04 

کوهبنان واگذار شده است.

بازسازی بیش از 180 کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی  درکرمان

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد بهار انقالب وایام ا... دهه مبارک فجر،۱07 
طرح عمراني برق رساني شهري و روستایي  شمال استان کرمان  بااعتباري به 
مبلغ 802میلیارد و ۱۶ میلیون ریال و از طریق ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو 

افتتاح شد.
کرمان،   استان  شمال  برق  نیروي  توزیع  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
برق  تامین  گفت:   مطلب  این  بیان  با  شرکت  این  مدیرعامل  محمودشهبا  
متقاضیان،  رفع افت ولتاژ، اصالح شبکه،  تامین روشنایي،  کاهش تلفات،  احداث 
نیروگاه خورشیدي،  تامین برق روستاهاي فاقد برق،   تعمیرات و مقاوم سازي 
پستهاي زمیني شهر کرمان،  تعویض و واگذاري کامل خدمات پس از فروش 
و به حداقل رساندن مراجعه حضوري از طریق دفاتر و بستر الکترونیک، تامین 
روشنایي ورودي روستاها، به عنوان طرح هاي افتتاح شده در دهه فجر امسال به 
شمار مي روند.محمودشهبا افزود:  همچنین خرید و نصب 40 دستگاه سکسیونر 
به مبلغ ۳4 میلیارد و 80 میلیون ریال و تعویض و جایگزیني کنتور هاي هوشمندبا 
اعتبار ۱0۳میلیاردو 50میلیون ریال،  از جمله طرح هایي هستند که افتتاح و مورد 
بهره برداري قرار گرفتند.وي گفت:   همزمان با ایام اهلل دهه فجر هفت پروژه برق 
رساني و ساختمان اداري برق شهرستان رفسنجان با اعتباري بالغ بر 220 میلیارد 
ریال مورد بهره برداري قرار گرفت.شهبا افزود:  این ساختمان با سازه اسکلت فلزي 
و زیربناي 2 هزار و 225 متر مربع در ۳ طبقه و شامل بخش هاي ساختمان اداري 
و مدیریت، مشترکین، بهره برداري، طرح و نظارت، بازرسي و نصب کنتور، خدمات 
اداري، شیفت و اتفاقات، نمازخانه، موتورخانه، کانال تأسیسات، آسانسور با سیستم 
سرمایشي و گرمایشي چیلر فن کوئل احداث شده است.وي تصریح کرد:  همچنین 
محوطه سازي، جدولگذاري، پارکینگ و آسفالت اداره برق رفسنجان نیز با مساحت 

2 هزار و ۳00 متر مربع اجرا شده است که در مجموع براي ایجاد ساختمان اداري 
مدیریت توزیع برق شهرستان رفسنجان ۹0 میلیارد ریال هزینه به کار رفته است. 
شهبا  گفت:  طرح هاي کاهش تلفات رفسنجان با اعتباري افزون بر 57 میلیارد 
ریال، تأمین روشنایي ورودي روستاها با هزینه کرد 5 میلیارد ریال، تأمین برق 
روستاي گروئیه با اعتبار ۱0 میلیارد ریال و طرح تأمین برق متقاضیان فاقد شبکه 
هم با اعتباري بالغ بر ۳0 میلیارد ریال مورد به بهره برداري قرار گرفت.وي عنوان 
کرد:  همچنین تأمین روشنایي بلوار پسته و بلوار عابدیني با مشارکت شهرداري 
و اعتباري بالغ بر ۶.۳ میلیارد ریال، تأمین برق متقاضیان فاقد شبکه اهالي شبکه 
بلوک 7 با هزینه اي بیش از 4.2 میلیارد ریال و طرح تبدیل سیم هي مسي به کابل 

خودنگهدار فاز ۱ و 2 با اعتباري بالغ بر ۱7 میلیارد ریال هم افتتاح شد.



ــرار  ــام  ف ــت: اته ــان گف ــتان اصفه ــتری اس ــون وکالی دادگس ــس کان رئی
ــت  ــود را پرداخ ــات خ ــا مالی ــه وکال ت ــرا ک ــدارد چ ــت ن ــی وکال صح مالیات

ــود. ــی ش ــد نم ــادر و تمدی ــا ص ــت آنه ــه وکال ــد، پروان نکنن
بــه گــزارش جــام جــم اصفهــان؛ لیــال رئیســی در نشســت خبــری خــود کــه 
بــه مناســبت روز 7 اســفند، روز اســتقالل کانــون وکال برگــزار شــد در جمــع 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کــه وکیــل بایــد مســتقل باشــد تــا بتواند 
از حــق و حقــوق مــردم دفــاع کنــد، گفــت: ایــن حــق مــردم اســت کــه زیــر 
ســاخت هــای اعتمــاد ایجــاد شــده را بشناســند تــا بتواننــد بــرای پیشــگیری 
و حــل و فصــل مشکالتشــان مراجعــه کننــد و ایــن یکــی از خواســته هــای 

مهــم کانــون وکالســت.
وی بــا بیــان اینکــه مراجعــه بــه مشــاوران حقوقــی و وکال و فرهنــگ ســازی 
آن بــه خــود مــردم بــر مــی گــردد، افــزود: در ایــن زمینــه بــرای مــردم چنــدان 
فرهنگســازی الزم انجــام نشــده  وکانــون وکال هــم در یــک حــدی پتانســیل 
تبلیــغ دارد امــا رســانه هــا و جامعــه در ایــن زمینــه هــم نقــش مهمتــری دارند.

رئیــس کانــون وکالی دادگســتری اســتان اصفهــان تصریــح کــرد:  در رســانه 
ــان  ــی از وکال نش ــه خوب ــی وجه ــای تلویزیون ــریال ه ــی در س ــی گاه  مل
نمــی دهنــد و متاســفانه ایــن مســئله در نظــرات مــردم تاثیــر و اعتمــاد نمــی 
کننــد و ایــن درحالــی اســت کــه اگــر ایــن اعتمــاد بیــن مــردم و کانــون وکال 
برقــرار باشــد نفــع آن بــه جامعــه بــر مــی گــردد و بســیاری از دعــاوی و  بــار 
ــتمزدهای  ــه دس ــخ ب ــد.وی در پاس ــی کن ــدا م ــش پی ــم کاه ــنگین  محاک س
غیــر متعــادف وکال بیــان داشــت: از لحــاظ دســتمزد آمارهــای غیــر واقعــی و 
میلیــاردی از وکال داده مــی شــود، امــا بــا صراحــت مــی گویــم کــه بســیاری از 
وکالی مــا  بــه دلیــل نداشــتن کار، امســال نتوانســتند  تمدیــد  پروانــه وکالــت 
دریافــت کننــد و دســتمزدهای نجومــی وکال یکــی از تخریــب هایــی اســت که 
در جامعــه انجــام مــی شود.رئیســی بــا بیــان اینکــه وکال تعرفــه دســتمزد دارند 
کــه ایــن رقــم تغییــر و افزایشــی نداشــته اســت،  تاکیــد کــرد: البتــه مــا یــک 
بحثــی در دســتمزد وکال  بــه اســم" توافق"داریــم کــه  توســط خــود افــراد 
ــارج از از  ــکاران خ ــدودی از هم ــده ی مع ــف ع ــا تخل ــود  ام ــی ش ــم م تنظی

توافقــات طرفیــن و  مقــررات قانونــی را تکذیــب نمــی کنیــم.
وی در خصــوص ظرفیــت پذیــرش وکال گفــت: ظرفیــت پذیــرش کانــون وکال  
مبنــی بــر انحصــار گرایــی نیســت و کانــون وکال نمــی توانــد ظرفیــت باالیــی 
را پذیــرش و کارآمــوز  بپذیــرد زیــرا  بایــد زیــر ســاخت هــای کافــی داشــته 

ــون وکال مــی شــود  ــه  کان باشــند و یکــی از تخریــب هــای دیگــر کــه علی
همیــن بحــث انحصارگرایــی اســت کــه صحــت نــدارد.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــتری اس ــون وکالی دادگس ــس کان رئی
کانــون وکال یــک یــک نهــاد خــود گــردان اســت،اضافه کــرد: رســالت اصلــی 
و قانونــی کانــون وکال بــه موجــب صراحــت مــواد  قانونــی مرتبــط" تربیــت 
وکیــل توانمنــد و متبحــر در جامعــه" اســت امــا مشــاغل قضــاوت، ســر دفتری 
ــز مجــوز داده  ــن مرک ــی از ای ــات قضای ــر خدم ــاوره دفات ــناد رســمی، مش اس
مــی شــود. وی بــا بیــان اینکــه اکنــون میــزان تقاضــا بــرای وکالــت بیشــتر 
از تقاضــای جامعــه بــرای داشــتن وکیــل اســت،گفت: کانــون وکالی اســتان 
ــوز و 45  ــر کارآم ــک،۳4۶ نف ــه ی ــل پای ــر وکی ــزار و ۶۱5 نف ــان 2ه اصفه
نفرکارآمــوز مهمــان از شــهرهای دیگــر و 8 نفــر مشــمول بنــد)دال( داریــم کــه 
در بهمــن جــاری نیــز ۱2۱ نفــر در آزمــون  اختیــار شــرکت و بــه ایــن جمــع 
اضافــه شــده اند.رئیســی در ادامــه صحبــت هــای در پاســخ بــه بحــث فــرار 
مالیاتــی وکال بــه عنــوان یکــی از مشــاغل مشــمول پرداخــت مالیــات بیــان 
کــرد: علی رغــم هجمــه هایــی کــه علیــه وکال بــرای نپرداختــن مالیــات وجــود 
دارد بایــد بگویــم فــرار مالیاتــی وکال بــه دلیــل دریافــت پروانــه وکالــت نســبت 
بــه ســایر مشــاغل کمتــر اســت چــرا کــه تــا پروانــه وکالــت نداشــته باشــند 
نمــی تواننــد در محاکــم قضایــی حضــور داشــته باشــند و الزمــه آن پرداخــت 
مالیــات اســت.وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از هزینــه هــای وکالــت همچــون 
ــا  ــزود: م ــی کنند،اف ــردن هــم گاهــی خــود وکال پرداخــت م ــر باطــل ک تمب
بــرای کاهــش تخلفــات وکال آمــوزش مقــررات انتظامــی و اخــالق حرفــه ای 
بــرای وکال برگــزار کردیــم تــا سیاســت پیشــگیری شــکایت از وکال و تخلفــات 

آنهــا کمتــر و ورودی پرونــده هــای تخلــف بــه دادســرا کــم شــود.
رئیــس کانــون وکالی دادگســتری اســتان اصفهــان از نظــارت کانــون وکال به 
عملکــرد وکال خبــر داد و تصریــح کــرد: وکال دربرابــر قانــون مقاومــت نمــی 

کننــد و مــا هــم اعتقــاد بــه شــفاف ســازی داریــم.
وی در پایــان در پاســخ بــه خبرنــگار جــام جــم اصفهــان در خصــوص تعامــل 
کانــون وکال بــا نماینــدگان مجلــس در خصــوص لــزوم  اصــالح قوانیــن  یــا 
قوانیــن مــوازی و ارائــه دکتریــن هــای علمــی روز گفــت: در نظــر داریــم در 
ایــن خصــوص بیشــتر وارد عمــل شــویم و بــا نماینــدگان مجلــس قبلــی نیــز 
ــده  ــام ش ــی انج ــاوره های ــات و مش ــوص جلس ــن خص ــه در ای ــن جلس چندی

اســت.   

خبرخبر

امضای تفاهم نامه تامین ریل ملی راه 
آهن چابهار- زاهدان با حضور 2 وزیر

جهت  ملی  ریل  تن  هزار   5 تامین  نامه  تفاهم 
راه آهن چابهار- زاهدان در حضور  رضا رحمانی 
، محمد اسالمی  ، معدن و تجارت  وزیر صنعت 
وزیر راه و شهرسازی و سعید محمد فرمانده قرارگاه 
منصور  امضای  به  )ص(  االنبیاء  خاتم  سازندگی 
یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن و حمید خیرخواه 

مدیر پروژه مذکور رسید  
نمایشگاه  افتتاحیه   مراسم  در  نامه  تفاهم  این 
توانمندی های فنی و مهندسی ایران با محوریت 
رونق تولید سوم اسفند در مصالی تهران امضا شد 
.همچنین تفاهم نامه ای نیز بین قرارگاه سازندگی 
و  معدن   ، صنعت  وزارت   ، )ص(  االنبیاء  خاتم 
تجارت و وزارت راه و شهرسازی جهت همکاری 
و حمایت از تولید ریل ملی به امضای سعید محمد ، 
رضا رحمانی و محمد اسالمی رسید. وزیر راه گفت  
: همین که خودباوری به یک جریان زنده تبدیل 
قدرت خالقیت حمایت  با  متخصصان  از  و  شود 
شود، می توان تمام ریشه های وابستگی به بیرون 
از مرزها را قطع کرد.وزیر راه و شهرسازی گفت: 
هدف از تحریم ها ایجاد التهاب و فساد در کشور 
و به چالش کشیدن مقبولیت نظام است.اسالمی 
با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر رونق 
تولید و خودکفایی بیان داشت: در هر گوشه این 
نمایشگاه به چشم می خورد که تحریم ها توسط 
متخصصان و محصوالت ایرانی به چالش کشیده 
شده است.تفاهم نامه ای که امروز بسته می شود 
برای تامین ریل از سوی ذوب آهن اصفهان ، نماد 
خودباوری و تکیه بر توان داخلی است . در واقع با 
تولید ریل ملی از واردات آن جلوگیری شده است 
با  زاهدان   - چابهار  آهن  راه  افزود: جهت  وی   .
صندوق  محل  از  رهبری  معظم  مقام  موافقت 
توسعه ملی به این پروژه رقمی تخصیص یافت 
که نشان دهنده اهمیت آن است .وزیر صنعت ، 
معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت : در سال 
۹7 بیش از ۱2 میلیارد دالر واردات کاهش یافت 
و طبق برنامه ۱0 میلیار دالر دیگر تا سال آینده 
کاهش می یابد . ظرفیت های زیادی در کشور 
داریم و در همه زمینه ها قادر به توسعه و افزایش 
تولید هستیم.رحمانی اظهار داشت : در پروژه های 
تولیدی ، قطع وابستگی در اولویت است و بعد از 

آن توجیه اقتصادی مورد توجه است.

واردات  از  کشـور  نیـازی  بـی 
ورق هـای عملیـات حرارتی پذیـر

مبارکه  فوالد  کارشناسان  همت  و  تالش  با 
برای اولین بار در کشور عملیات طراحی و تولید 
با   )CK45( حرارتی پذیر  عملیات  ورق های 

موفقیت انجام شد.
روش های  و  متالورژی  واحد  تروپروسس  رئیس 
این خبر گفت:  اعالم  مبارکه ضمن  تولید فوالد 
این پس  از  بزرگ  موفقیت  این  به  با دست یابی 
خاص  گرید  این  واردات  از  ایران  کشورمان 
و  پیچ  انواع  تولید  و  ماشین سازی  صنایع  در  که 
عمال  و  می گردد  نیاز  بی  دارد،  کاربرد  و...  مهره 
می پیوندد.علیرضا  آن  صادرکنندگان  جمع  به 
در  مبارکه  فوالد  این که  به  اشاره  با  مولوی زاده 
خاص  ورق های  انواع  تولید  زمینۀ  در   ۹8 سال 
است،  یافته  دست  ارزشمندی  دستاوردهای  به 
فنی  دانش  به  اتکا  با  شرکت  این  کرد:  تصریح 
با  و  انسانی  نیروی  در  نهادینه شده  تکنولوژی  و 
از ظرفیت های علمی کشور و همچنین  استفاده 
در راستای مشتری مداری در خطوط تولید، طراحی 
و تولید گریدهای موردنیاز صنایع پایین دست را از 
کرده  تالش  همواره  و  دانسته  خود  اولویت های 
است تا با استفاده از ظرفیت های یادشده در مسیر 
از  ارز  خروج  و  واردات  از  بی نیازی  و  خودکفایی 
کشور در شرایط تحریم گام های ارزشمندی بردارد.

و  متالورژی  کارشناس  خصوص  همین  در 
تشریح  در  مبارکه  فوالد  تولید  روش های 
 CK45 ویژگی های این گرید جدید افزود: گرید
از جمله فوالدهای عملیات حرارتی پذیر است که 
کاربرد وسیعی در صنعت ماشین سازی و ساخت 
ابزارآالت صنعتی دارد. سطح این نوع فوالدها بعد 
از عملیات حرارتی از مغز ورق سخت تر می شود. 
به  نیاز  آن ها  در  که  مختلفی  صنایع  در  ازاین رو 
مقاومت در برابر سایش وجود داشته باشد، کاربرد 
از  گسترده ای دارند.وی خاطرنشان کرد: تا پیش 
از عملیات حرارتی فقط در  این موفقیت،  کسب 
قابلیت  و  می شد  استفاده  بلوم  و  شمش  بخش 
وجود  )شیت(  تخت  صورت  به  حرارتی  عملیات 
اشکال  این که  بیان  با  شهریاری  نداشت.بابک 
و  بلوم  به صورت  معموال  فوالد  این  از  مختلفی 
بیلت یا شمش های با مقطع گرد آماده برای فورج 
از فورج  این فوالدها پس  افزود:  تولید می شوند، 
نمودن خواص نهایی با عملیات حرارتی دقیق که 
معموال از انواع کوئنچ و تمپر است، حاصل می شود.

وی با تأکید بر این که تولید تختال این گرید در 
فوالد مبارکه به دلیل کربن نسبتا باالی آن بویژه در 
واحد ریخته گری با سختی هایی همراه بود، افزود: 
تولید کالف این نوع ورق های فوالدی در هنگام 

نورد گرم نیز با مراقبت های ویژه ای همراه است.

رشـد 8۶ درصـدی بودجـه سـال ۹8 منطقـه ۶ 
سـال  بودجـه  بـه  نسـبت  اصفهـان  شـهرداری 
۹7، باعـث اجـرای بیـش از ۱00 پـروژه عمرانی، 
فرهنگـی، ورزشـی و خدماتی در این منطقه شـده 
اسـت و ایـن بودجه معـادل ۱۱ درصـد بودجه کل 

شـهرداری اصفهـان در سـال ۹8 بـود.
مدیـر منطقـه ۶ شـهرداری اصفهـان با اشـاره به 
رشـد 8۶ درصـدی بودجه این منطقه در سـال ۹8 
نسـبت بـه سـال قبـل گفـت: بـا افزایش و رشـد 
چشـمگیر بودجـه منطقـه ۶ شـهرداری اصفهـان 
میلیـارد   ۳40 و  هـزار  چهـار  بودجـه  امسـال 
ریالـی محقـق شـد و شـایان ذکر اسـت کـه این 
رقـم معـادل ۱۱ درصـد بودجـه کل شـهرداری 
از ۱00  بیـش  اجـرای  باعـث  و  اسـت  اصفهـان 
پـروژه عمرانـی، فرهنگـی، ورزشـی و خدماتی در 
محـدوده منطقـه ۶ در سـال جـاری شـد و ایـن 
افتخـاری اسـت بـرای مـا که توانسـته ایـم برای 

شـهروندان خدماتـی شایسـته انجـام دهیـم.
بیـن  همایش هـای  مرکـز  برکـت  محمدرضـا 
دانسـت و  پـروژه  ابـر  را یـک  المللـی اصفهـان 
گفـت: ایـن پـروژه از سـال ۹۶ رو بـه تعطیلـی 
رفتـه بـود که با دسـتور شـهردار اصفهـان وظیفه  
تکمیـل و تامیـن کل بودجـه آن بـه منطقـه ۶ 
شـهرداری محـول شـد و بـا تخصیـص اعتبـاری 
بالـغ بـر هـزار و 4۳0 میلیـارد ریـال و پرداخـت 
تمـام بدهی هـا، این پـروژه جانی دوبـاره گرفت و 
امـروز شـاهد پیشـرفت 78/5 درصدی ابـر پروژه 

مرکـز همایش هـای بیـن المللی اصفهان هسـتیم 
و بـه یـاری خداونـد انشـاءا... در نیمـه نخسـت 
سـال ۹۹ شـاهد تکمیـل و بهـره بـرداری از ایـن 
ابـر پـروژه خواهیـم بـود و بـدون شـک ایـن ابـر 
پروژه هـای  از  کـه  فرهنگـی  عمرانـی،  پـروژه 
محرک توسـعه شـهر اصفهان و کشـور اسـت در 
چرخه اقتصاد شـهر نقش بسـزایی خواهد داشـت.

برکـت دیگـر پروژه شـاخص منطقه ۶ شـهرداری 
گلسـتان  اجتماعـات  سـالن  را سـاخت  اصفهـان 
شـهدا عنـوان کـرد و گفـت: طراحـی و اجـرای 
سـالن اجتماعـات گلسـتان شـهدا در ضلـع جنوب 
شـرقی گلسـتان شـهدای اصفهـان گامـی اسـت 
از  و  شـهدا  معظـم  خانواده هـای  تکریـم  بـرای 
ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون ایـن پـروژه ۶7 
درصـد پیشـرفت داشـته اسـت و بالـغ بـر ۱۹0 
میلیـارد ریـال بودجـه بـرای اجـرا و تکمیـل آن 

تخصیـص یافتـه اسـت.
وی همچنیـن از اجـرای پـروژه پارکینـگ روبـاز 
گلسـتان شـهدا و محوطه سـازی ورودی گلستان 
شـهدا در زمینـی بـه مسـاحت هـزار و 700 متـر 
هزینه هـای  احتسـاب  بـا   ۹8 سـال  در  مربـع 
آزادسـازی امـالک و مغازه هـای مجـاور گلسـتان 
شـهدا کـه سـال ها بـود به شـکل نامطلوبـی راکد 
مانـده بـود و اجرای طرح، بودجـه ای بالغ بر ۳00 
میلیـارد ریـال تخصیـص یافتـه اسـت، عملیـات 
اجرایـی ایـن پارکینـگ همزمـان بـا آغـاز دهـه 
مبـارک فجـر آغـاز شـده اسـت کـه گنجایش آن 

بیـش از ۱50 خـودرو می باشـد و امیـدوارم بتوانیم 
قـدردان ذره ای از دریـای بیکـران ایثـار شـهدای 
عزیـز و خانواده هـای معظـم ایـن عزیزان باشـیم. 
پـروژه  تکمیـل  و  از سـاخت  برکـت  محمدرضـا 
تقاطـع غیـر همسـطح واقـع در بلـوار شـهید روح 
االمیـن خبـر داد و گفت: هم اکنون پـروژه تقاطع 
غیـر همسـطح بلـوار شـهید روح االمیـن، مقابـل 
مرکـز همایش هـای بیـن المللـی آمـاده افتتـاح و 
بهـره بـرداری اسـت و بـرای اجـرای ایـن پـروژه 
70 میلیـارد ریـال هزینـه شـده اسـت، همچنیـن 
پـارک سـوار اتوبوس هـای درون شـهری صفـه 
نیـز در مجاورت پایانـه صفه با هزینـه 50 میلیارد 
ریـال اجـرا و تکمیـل شـده و آماده افتتـاح و بهره 
عمرانـی  پروژه هـای  دیگـر  از  و  اسـت  بـرداری 
بوسـتان  دوم  فـاز  سـاخت  بـه  بایـد   ۶ منطقـه 
شـهید روح االمیـن بـا بودجـه ۱5 میلیـارد ریـال، 
بـا  دنـارت  محلـه  سـازی  خیابـان  و  زیرسـازی 
بودجـه ۱0 میلیـارد ریـال، احداث و مرمت مسـیر 
اتوبوس هـای تنـدرو در سـطح منطقه بـا بودجه 4 
میلیـارد ریـال، خط کشـی های ترافیکی بـه متراژ 
55 هـزار متـر طـول و خـط کشـی عابر پیـاده به 
متـراژ 2 هـزار 400 متـر مربع جمعا بـا بودجه بالغ 
بـر 2 میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال و انجام ۱0 
پـروژه  اصالح هندسـی بـا بودجه ۳ میلیـارد ریال 

در سـطح منطقـه را می تـوان نـام بـرد.   
برکـت از اجـرای پـروژه فـرش گل میدان شـهید 
الوی بـا شـن های رنگـی در بهمـن خبـر داد و 
گفـت: ایـن فـرش گل کـه بزرگتریـن فـرش گل 
بـا شـن های رنگـی اسـت در زمینـی به مسـاحت 
دو هـزار و 800 متـر مربـع و بـا هزینـه ای بالـغ 
طـی  ریـال  میلیـون   ۳00 و  میلیـارد  یـک  بـر 
دو مـاه در میـدان شـهید الوی طراحـی و اجـرا 
از گل  اقتبـاس  بـا  ایـن فـرش گل  شـد، طـرح 
اللـه کـه نماد شـهادت اسـت پیـاده سـازی و در 
دهـه مبـارک فجر بـه خانـواده معزز شـهدا تقدیم 
شـد و همچنیـن باید به اطـالع شـهروندان عزیز 
برسـانم نوسـازی نورپـردازی پل تاریخـی خواجو 
و نورپـردازی ۹ بقعـه از بقـاع متبرکـه مجموعـه 
فرهنگـی مذهبـی تخـت فـوالد طی دو مـاه دی 
و بهمـن امسـال انجـام شـده اسـت و همچنیـن 
سـاماندهی و نورپـردازی آبنماهـای میـدان فیض 
و پـل فردوسـی نیـز تـا پایـان بهمـن بـه اتمـام 
خواهـد رسـید. مدیرمنطقـه ۶ شـهرداری اصفهان 
در  بهداشـتی  سـرویس   5 تکمیـل  و  سـاخت  از 
سـطح منطقـه ۶ در سـال ۹8 خبـر داد و گفـت: 
بـا توجه بـه کمبود تعداد سـرویس های بهداشـتی 

سـطح منطقـه 5 سـرویس بهداشـتی کـه شـامل 
روح  بوسـتان های  در  می باشـد  چشـمه   ۶0
و  هنـر  پردیـس  خانـه،  آئینـه  االمین،خبرنـگار، 
بالـغ بـر 22  بـا بودجـه ای  پـارک سـوار صفـه 
میلیـارد ریـال سـاخته شـده و بـه بهـره بـرداری 
رسـیده اسـت و همچنیـن عملیات آسـفالت ریزی 
خیابان هـای مالصـدرا، بانـد جنوبـی آبشـار دوم، 
کـوی امـام و شـیخ صـدوق جنوبـی بـا بودجـه 
۹0 میلیـارد ریـال و اجـرای پروژه هـای پیـاده راه 
سـازی خیابان های آزادی شـیخ صدوق شـمالی و 
هزارجریـب حدفاصـل خیابان های شـیخ کلینی و 
کارگـر بـا هزینـه 20 میلیـارد ریـال و سـاماندهی 
گـذر بابارکن الدیـن با هزینه ۱0 میلیـارد و پانصد 

میلیـون ریـال در سـال ۹8 انجـام شـده اسـت.
برنامـه  ویـژه   ۶5 انجـام  از  برکـت  محمدرضـا 
 ۶ منطقـه  در   ۹8 سـال  طـول  در  فرهنگـی 
شـهرداری اصفهـان خبـر داد و گفـت: در سـال 
جـاری میـزان بودجه هـای فرهنگـی ایـن منطقه 
۱0 درصد نسـبت به سـال ۹7 رشـد داشـته اسـت 
و بـا بودجـه قابـل توجـه ۶50 میلیـارد ریـال در 
و  ای  برنامـه  بخش هـای  در  فرهنگـی  حـوزه 
عمرانـی برای فرهنگ شـهر برنامه ریـزی و ارائه 
خدمـات شـده اسـت.محمدرضا برکـت از افزایش 
۳2 درصـدی بودجه منطقه ۶ شـهرداری اصفهان 
در سـال ۹۹ خبـر داد و گفـت: به لطف پـروردگار 
و تـالش همـکاران خـود در منطقه ۶ شـهرداری 
اصفهـان در سـال ۹8 تـا بـه امـروز موفـق شـده 
ایـم میـزان ۹8 درصـد از بودجـه 4 هـزار و ۳40 
میلیـارد ریالـی مصـوب منطقـه را محقـق کنیم و 
بـدون شـک تـا پایـان سـال بـه سـطح باالتـری 
از بودجـه مصـوب دسـت خواهیـم یافـت، حـال 
ضمـن تقدیـر و تشـکر از همـه همکارانـم بابـت 
انجـام وظایفشـان بـه بهتریـن نحـو در سـال ۹8 
کـه عالوه بـر تحقـق بودجـه مصوب بـه صورت 
بـه  شـهرداری   ۶ منطقـه  شـد  موجـب  کامـل 
باالترین سـطح تعالـی سـازمانی در ارزیابی اخیر 
در بیـن مناطـق شـهرداری اصفهان دسـت یابد، 
ایـن قـول را بـه مـردم خوبمـان می دهـم که در 
سـال آینـده نیز با بودجـه 5 هـزار و 720 میلیارد 
ریالی که با رشـد ۳2 درصدی نسـبت به امسـال 
بـرای این منطقه مصوب شـده اسـت پروژه های 
عمرانی شـاخص و خدمت رسـانی های شایسـته 
فضـای  فرهنگـی،  مختلـف  حوزه هـای  در  ای 
بـه  و  نورپـردازی  و  زیباسـازی  ترافیـک،  سـبز، 
شـرط حیـات و بقـاء بـه شـهروندان عزیـز ارائـه 

کرد. خواهیـم 

افزایش 86 درصدی بودجه منطقه 6 شهرداری اصفهان

رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان:

اتهام فرار مالیاتی  وکال صحت ندارد

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
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آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد
تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم
از بازگشت شاه درین طرفه منزلست

حافظآهنگ خصم او به سراپرده عدم

سه شنبه 6 اسفند 1398
4روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان گفت: بیش از 52 درصد از مردم استان 
هرمزگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی شرکت کرد ند.

استان  مردم  منتخبین  معرفی  با  ناجی  سعید  هرمزگان،  جم  جام  گزارش  به 
هرمزگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، عنوان کرد: از 
بین 44 نامزد انتخاباتی در استان پنج نفر حائز اکثریت نسبی آرا شدند. وی ادامه 
داد: احمد مرادی با ۱۶7 هزار و 84 رأی، محمد آشوری تازیانی با ۹۳ هزار و 842 
رای و منصور آرامی با 87 هزار و 870 رای به عنوان نمایندگان منتخب مردم در 

حوزه مرکزی استان هرمزگان معرفی شدند. 
رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان افزود: همچنین احمد جباری با کسب ۳0 
هزار و 702 رأی در حوزه انتخابیه غرب استان به عنوان منتخب مردم این حوزه 
معرفی شد و در حوزه انتخابیه شرق استان نیز از آرای اخذ شده، حسین رئیسی با 
۱0۳ هزار و 470 رأی منتخب مردم شد. ناجی با تشکر از حضور مردم هرمزگان 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی، افزود: مردم هرمزگان بار دیگر رویدادی 
بزرگ را رقم زدند و بیش از 52 درصد از  مردم استان در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی شرکت کرد ند. وی با اشاره به اینکه، طبق ماده 
۶8 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، از تاریخ انتشار آگهی انتخابات هیات 
اجرایی مرکز حوزه انتخابیه به مدت دو روز در محل فرمانداری  های مرکز سه 

حوزه استان برای قبول شکایات آمادگی دارند، افزود: به استناد تبصره  های ۱ ، 
2 و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، 
می توانند ظرف 7 روز از تاریخ اخذ رای، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای 

نگهبان ارائه کنند.

مشارکت بیش از 52 درصدی مردم هرمزگان در انتخابات 

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گردشــگری هرمــزگان گفــت: بــا همــکاری 
کیوســک  های  گردشــگری  انجمن  هــای 
اطــالع رســانی گردشــگری بــرای نــوروز ۱۳۹۹ 
در بوســتانها و اماکــن پرتــردد بندرعبــاس راه 

می شــود.  انــدازی 
 بــه گــزارش جــام جــم هرمــزگان، رضــا 
ــی از  ــگری یک ــروز گردش ــت: »ام ــد گف برومن
عوامــل توســعه  شــهرها محســوب می شــود 

از  اســتان  بــه عنــوان مرکــز  بندرعبــاس  و 
ظرفیت هــای مناســبی در ایــن زمینــه برخــوردار 

ــت.  اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هم افزایــی انجمن  هــای 
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  و  گردشــگری 
هرمــزگان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
می توانــد رونــق گردشــگری اســتان راه بــه 
ــا همــکاری  همــراه داشــته باشــد، ادامــه داد: »ب
بندرعبــاس  شــهر  از  نقطــه   5 شــهرداری، 
بــرای ایجــاد کیوســک  های اطــالع رســانی 
ــه  ــد ک ــاب ش ــوروز انتخ ــام ن ــگری در ای گردش
ایــن کیوســک  ها بــا همــکاری انجمن  هــای 

می شــود. انــدازی  راه  گردشــگری 

 کیوسک  های اطالع رسانی گردشگری
   در  بندرعباس راه اندازی می شود  

اصالح فرهنگ ساخت و سازهای 
غیرمجاز،  نیازمند زمان

استاندار یزد گفت: اصالح فرهنگ ساخت و سازهای 
بدون پروانه و غیرمجاز که سال ها به رویه عادی 
و اجتماعی در استان تبدیل شده ،نیازمند فرهنگ 
سازی و گذشت زمان است تا به مرور زمان تغییر 

کند.
به گزارش ایرنا »محمدعلی طالبی« در نشستی  با 
مهندسان صنعت ساختمان و اعضای سازمان نظام 
مهندسی استان افزود: اصالح رویه و فرهنگ غلط 
ساخت و سازهای غیرمجاز که به عادت تبدیل شده، 
یک شبه و یک سال هم  از بین نخواهد رفت اما 
می توان باورهای جامعه را اصالح کرد.وی ادامه داد: 
در این دوره و با همکاری سازمان نظام مهندسی 
برای فرهنگ سازی  فعالیت های خوبی  ساختمان 
کسب مجوز برای ساخت و سازها انجام شد، باید 
همین مسیری را که انتخاب کردیم ادامه دهیم ، 
البته سخت است ولی تا حدودی موفق بودیم و این 
چالش به دغدغه شهرداری ها تبدیل شده و ما را به 
در حکمرانی  داد:  ادامه  امیدوار  می کند.وی  آینده 
خوب تعامل بخش خصوصی جامعه و دولت بسیار 
اثرگذار است و مسوولیت هایی را می توان به عهده 
کنند،  همکاری  تا  داد  قرار  غیردولتی  تشکل های 
این  در  نیز  یزد  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
دارد.همچنین  خوبی  بسیار  همکاری های  زمینه 
»محسن صادقیان«، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری یزد گفت:  با رویکردهایی که در این دوره 
وجود دارد، تعامل بسیار خوبی با نظام مهندسی به 
وجود آمده است و البته باید برخی از کاستی های 
دفاتر مهندسی رفع شود و سازوکار مشکالت اداری 
با آن روبرو هستند، چه در شهرداری و  که مردم 
نظام مهندسی رفع شود و اقدامات بسیار خوبی هم 
در زمینه کسب مجوز و همکاری با نظام مهندسی 
باشد. داشته  ادامه  روند  این  امیدواریم  شد،  انجام 

همچنین »مهدی ساالری«، رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان یزد گفت:  انتظار داریم 
گیرد  صورت  مهندسان  از  بیبشتری  حمایت های 
و دستگاه هایی که متولی ساخت و ساز هستند از 
مهندسان و طراحان بومی استفاده کنند و پروژه های 
عمرانی در استان به ویژه پروژه های بزرگ بخش 

خصوصی جدا نشود.

ــرح ترافیکی  ــک ط ــاح ی افتت
در یــزد پــس از 10 ســال

اسالمی  شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
شرقی  جنوب  ورودی  تعریض  از  یزد  شهر 
این  زمین گیری  سال   ۱0 از  پس  یزد  شهر 
طرح  این  اجرای  با  گفت:  و  داد  خبر  طرح 
پل  تا  ابوذر  میدان  فاصل  حد  ترافیک 

سرداران )قطار( روان خواهد شد.
با  گفت وگو  در  هرفته«  عباسی  »محسن 
خیابان  که  این  به  اشاره  با  ایسنا  خبرنگار 
عریض  یزد  شهر  شرقی  جنوب  ورودی 
می شود، اظهار کرد: با تعریض ورودی جنوب 
شرقی شهر، ترافیک حد فاصل میدان ابوذر 

تا پل سرداران )قطار( روان می شود.
ضعف  مذکور  طرح  که  این  بیان  با  وی   
می دهد  پوشش  را  ابوذر  طرفه  یک  زیرگذر 
و ورود از میدان ابوذر به سمت داخل شهر را 
را  این طرح  اعتبار مصرفی  تسهیل می کند، 
حدود ۳0 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
بخش عمده این مبلغ مصروف تملک و آزاد 
به  خیابان  مجاور  تجاری  پالک های  سازی 

مساحت تقریبی 2500 مترمربع شده است.
عباسی هرفته اضافه کرد: بیش از 70 درصد 
گذشته  سال  دو  ظرف  طرح  این  آزادسازی 
شهرداری  دو  منطقه  جهادی  فعالیت  با 
و  از شهردار  باید  که  است  یزد محقق شده 
ویژه  تشکر  منطقه  این  در  ایشان  همکاران 
کرد.رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی 
شهر یزد در پایان با اشاره به این که محدوده 
از  کاشانی  خیابان  ابتدای  و  ابوذر  میدان 
جمله گره های ترافیکی بحرانی شهر بود که 
شد،  گرفته  نظر  در  آن  برای  جامعی  برنامه 
خاطرنشان کرد: اجرای ابر طرح خلیج فارس، 
و  محراب  شهدای  میدان  هندسی  اصالح 
تعریض این محور که خوشبختانه همه آن ها 
اجرایی شد، مجموعه ای از طرح های هدفمند 
همت  با  همگی  خوشبختانه  که  است  بوده 
سال  دو  ظرف  شهرداری  خدوم  کارکنان 
گذشته اجرا شد و در نتیجه آن که ظرفیت 
ترافیکی ورودی شهر از سمت مهریز افزایش 

یافت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با 
بیان این که تنها یک پنجم ساخت و سازهای استان 
تحت نظارت این سازمان انجام می  شود، عمده دلیل 
وجود بسیاری از مشکالت صنعت ساختمان استان را 
ناشی از نبود بخش زیادی از ساخت و سازهای استان 
در حیطه  نظارتی سازمان نظام مهندسی استان به دلیل 

برخی فرآیندهای معیوب و اهمال کاری ها دانست.
روز  مناسبت  به  ایسنا »مهدی ساالری«  به گزارش 
مهندس در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت این 
برآیند  بشر  تمدن  شکوفایی  کرد:  اظهار  مناسبت، 
لذا  ایده  هاست  کردن  اجرایی  برای  مهندسان  تالش 
نقش مهندسان در حوزه  های مختلف اعم از عمرانی 

و اقتصادی تا حتی سیاسی، پرواضح و انکارناپذیر است.
وی با بیان این که کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و 
ایران باالترین تولید مهندس جهان را به خود اختصاص 
داده اند، اظهار کرد: اگر کشور انگلستان را سیاستمردان 
آن و آمریکا را حقوقدانان آن اداره می  کنند، قطعاً ایران 
را مهندسان اداره می  کنند به طوری که شاخص تعداد 
مهندسین نسبت به جمعیت در کشورمان بسیار باالتر 
از میانگین جهانی است.ساالری از فعالیت بالغ بر 550 
هزار مهندس در کشور و بیش از هفت هزار مهندس 
در هفت رشته شغلی در قالب شبکه نظام مهندسی 
از  یکی  ساختمان  مهندسی  نظام  گفت:  و  داد  خبر 
نظم  با  و  به خوبی  که  است  در کشور  سازمان  هایی 

توانسته بخشی از مهندسان را در جامعه ساماندهی کند 
و این در حالیست که هنوز نظام مهندسی در استانی 
مانند یزد به خیلی از موضوعات از جمله مسائل عمرانی 
در روستاها یا ترافیک و شهرسازی ورود پیدا نکرده  
است.وی نبود اقتدار اجتماعی را الزمه ورود مهندسان 
به تمام حوزه  های کشورمان خواند و افزود: البته باید 
برای تحقق این مهم هم مردم برای دریافت خدمات 
مهندسی به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنند و هم 
به خدمات مهندسان اعتماد کنند.رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان عمده دلیل وجود بسیاری 
از مشکالت در صنعت امروز ساختمان استان را این 
دانست که بخش زیادی از ساخت و سازهای یزد به دلیل 
برخی فرآیندهای معیوب و اهمال کاری ها در حیطه  
نظارتی سازمان نظام مهندسی استان قرار ندارد.وی 
در این رابطه تصریح کرد: در حالی که بنا بر آمارهای 
امسال حدود دو میلیون و 400 هزار مترمربع ساخت 
و ساز در استان انجام شده، نظام مهندسی ساختمان 
استان در ۱۱ ماه گذشته از سال تنها به حدود 5۶8 هزار 
متر مربع ساخت و ساز ورود داشته است و این در حالی 
است که طبق قانون، نظام مهندسی زمانی می تواند به 
حوزه ساخت و ساز ورود کند که برای ساختمان سازی 
در سال  داد:  ادامه  باشد.ساالری  دریافت شده  پروانه 
گذشته شهرداری یزد بیش از ۱۳ هزار پرونده را در 
کمیسیون ماده ۱00 مورد بررسی و اعالم نتیجه قرار 
داده و این در حالیست که تنها ۶۱۳ پروانه ساخت به 
یزد صادر  در شهرداری  مترمربع  مساحت ۳۳5 هزار 
شده و بقیه ساختمان ها به صورت غیرمجاز و بدون 
نظارت ساخته شده است.وی در این باره از شهرداری 
خواست تا در زمینه صدور پروانه و نظارت بر ساخت 

و سازهای غیرمجاز همت بیشتری به کار گیرد.این 
مسئول ساختمان را کاالیی مهم و گران در کشورمان 
خواند که باید 80 تا ۱00 سال عمر کند لذا مردم باید 
در طراحی و ساخت آن حساسیت بیشتری صرف کنند.

به گفته وی، در حالی که هزینه های خدمات مهندسی 
ساختمان در کشورهای توسعه یافته بین سه تا هشت 
درصد هزینه های ساختمان سازی را شامل می  شود، 
درحدود  و  کمتر  مراتب  به  کشورمان  در  سهم  این 
2.5 تا پنج درصد است که در قیاس با مسئولیتی که 
مهندسان برعهده دارند، بسیار اندک و گاهًی موجب 
گالیه مهندسان است.ساالری با تاکید بر این که رونق 
صنعت ساختمان اشتغال بسیار زیادی را ایجاد می کند، 
گفت: عمده آمار بیکاری یزد مربوط به فارغ التحصیالن 
به  می تواند  ساختمان  صنعت  و  است  دانشگاهی 
تحریم  به  را  وابستگی  کمترین  که  صنعتی  عنوان 
ها دارد بخش زیادی از مشکالت اشتغال کشورمان 
رفع  این حال کمتر در کارگروه  با  ولی  برطرف کند 
موانع تولید به این بخش توجه شده است.وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در سال آینده 
جزو اولویت های نظام مهندسی ساختمان استان خواهد 
بود، عالوه بر افزایش سهم مهندسان از بازار ساخت و 
ساز، توسعه شبکه نوآوری در صنعت ساختمان است.

ساالری در این خصوص یادآور شد: اعتراف می کنیم 
که امروز صنعت ساختمان در استان یزد سنتی است و 
روش های طراحی، نظارت و بویژه مصالح و روش های 
ساخت و ساز استان به صورت سنتی انجام می  شود که 
حاصل این رو ش ها نیز ساختمان هایی از نسل دو و 
سه است که گاهی از پایداری الزم برخوردار نیست و 

مصرف انرژی در آنها به شدت باالست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد:

تنها یک پنجم ساخت و سازهای استان در حیطه  نظارتی نظام مهندسی است

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهری شهرداری 
یزد از ممنوعیت تردد خودرو در بافت جهانی این 

شهر در ایام نوروز خبر داد.
تردد  این که هر گونه  بیان  با  »حمید دهقان« 
خودرو در تمام معابر بافت تاریخی در ایام نوروز 
باید  ممنوع است، گفت: شهروندان و مسافران 
قدم  پیاده  یزد  تاریخی  بافت  فضای  در  بتوانند 
تاریخی  بافت  معابر  که  این  بیان  با  بزنند.وی 
با استفاده از دوربین و تکنولوژی های هوشمند 
بافت  در  تردد  گفت:  می شود،  کنترل  جدید 

تاریخی صرفا برای کسبه و ساکنین این بافت 
تاریخی با احراز هویت پالک خودروهای مجاز 
هیچ  می کنیم  تالش  و  می شود  گرفته  نظر  در 
محدودیت و سختی برای تردد ساکنین و کسبه 
مهندسی  نشود.مدیر  ایجاد  تاریخی  بافت  در 
طرح  افزود:  یزد  شهرداری  ترافیک  ایمنی  و 
در  تاریخی  بافت  در  خودروها  تردد  محدودیت 
بازارچه صراف ها به صورت پایلوت اجرا و در ایام 
نوروز در تمام معابر بافت تاریخی اجرا می شود.

دهقان با اشاره به افزایش ترافیک در روزهای 

شهر،  مرکزی  هسته  در  ویژه  به  سال  پایانی 
و  پایانی سال  ایام  در  پارکینگ ها  تصریح کرد: 
تعطیالت نوروز سه ساعت بیشتر به شهروندان و 
مسافران خدمات رسانی خواهند کرد. به گزارش 
روابط عمومی شهرداری یزد، جهانشهر یزد دو 
شهر  و  دارد  تاریخی  بافت  هکتار  و 270  هزار 
یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام و دومین 
به  تاریخی  بافت  دارای  جهان  تاریخی  شهر 
مساحت عرصه 74۳ هکتار و حریمی به وسعت 

پنج هزار هکتار است.

تردد خودروها در بافت جهانی یزد ممنوع شد

خبرخبر


