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عمارت تاریخی سهگوش اهواز بانک اطالعات فرهنگی و پژوهشی میشود

اَّاص  -هـبٍس اهَس ػوشاًی داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص گفت :پغ اص هشهت ٍ ثبصػبصی ،ػبختوبى ػِگَؽ
(داًـکذُ قذین ادثیبت) ثِ ثبًک اطالػبت فشٌّگی ٍ پظٍّـی ،خَصػتبى ؿٌبػی ٍ هَصُ ػلن ٍ فٌبٍسی تجذیل
هیؿَد .
ثِ گضاسؽ خجشگضاسی هْش ثِ ًقل اص داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ،هحوذاثشاّین هظْشی اظْبس کشد :دس ساػتبی
حفظ هیشاث فشٌّگی اػتبى ،تفبّنًبهِای ثیي داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ،اداسُ کل هیشاث فشٌّگی اػتبى ٍ
ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی اػتبى هٌؼقذ ؿذ تب ثتَاى ثب اختلبف اػتجبساتی ،ؿشایط هشهت ٍ ثبصػبصی
ػبختوبى ػِگَؽ سا فشاّن کشد.
ٍی ثب اؿبسُ ثِ ّوکبسیّبی اًجبمؿذُ ثیي داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ٍ هیشاث فشٌّگی اظْبس کشد :ثش
اػبع ایي تفبّنًبهِ هقشس ؿذ ثِهٌظَس هشهت ،ثبصػبصی ٍ ثْشُثشداسی اص ػبختوبى داًـکذُ قذین ادثیبتّ ،ش
کذام اص دػتگبُّب ٍ ًْبدّبی هتَلی ،ثشًبهِسیضی ٍ اقذاهبت الصم سا اًجبم دٌّذ.
ػضَ ّیئتػلوی داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ثب اؿبسُ ثِ اػتجبسات هـخقؿذُ ثشای اجشای ایي طشح ػٌَاى
کشد :اػتجبسات هَسدًیبص ثشای هشهت ٍ ثبصػبصی ػوبست ػِگَؽ اص هحل اػتجبسات اػتبًی تأهیي هیؿَد ٍ هقشس
ؿذُ کِ ایي طشح دس هذت ػِ ػبل ،اجشایی ؿَد.
هظْشی افضٍد :داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ثِػٌَاى دػتگبُ ثْشُثشداس پغ اص هشهت ػبختوبى ػِگَؽ ،ثب
ّوبٌّگی اداسُ کل هیشاث فشٌّگی اػتبى ،کبسثشی ػبختوبى سا تؼییي هیکٌٌذ.
ٍی گفت :اص جولِ ثشًبهِّبی داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ،ثشگضاسی کبسگبُّب ٍ دٍسُّبی فشٌّگی ٍ پظٍّـی
دس صهیٌِ ّبی هختلف ػلوی ٍ فٌی پغ اص ثْشُثشداسی اص ػبختوبى ػِگَؽ اػت.
هـبٍس اهَس ػو شاًی داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ثبثیبى ایٌکِ اداسُ کل هیشاث فشٌّگی اػتبى هجشی طشح
هشهت ٍ ثبصػبصی ػبختوبى ػِگَؽ اػت ،ػٌَاى کشد :تْیِ طشح هشهت ٍ ثبصػبصی ػبختوبى ثب ّوبٌّگی
داًـگبُ ٍ هتٌبػت ثب ثْشُثشداسی ثش ػْذُ ایي اداسُ کل اػت.
هظْشی افضٍد :یکی اص هـکالت ایي ػبختوبى اص ثیي سفتي ثخـی اص دس ٍ پٌجشُّبی چَثی آى تَػط
هَسیبًِّب اػت کِ ّوضهبى ثب اجشای طشح هَسیبًِ صدایی ،دس ٍ پٌجشُّبی ایي ػبختوبى ًیض تؼَیض خَاّذ
ؿذ.
ػضَ ّیئت ػلوی داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص گفت :ثشداؿتي ّوِ الحبقبت ًبّوگي ؿبهل طجقِ فَقبًی ،لَلِ ٍ
اتلبالت دػتگبُّبی ػشهبیـی ٍ ّوِ ػقفّبی کبرة هَجَد دس ثٌب اص ثشًبهِّبی دس دػت اجشای هشهت ٍ
ثبصػبصی ػبختوبى ػِگَؽ اػت کِ ّناکٌَى دس حبل اًجبم اػت.

ٍی دس پبیبى اظْبس کشد :اداسُ کل هیشاث فشٌّگی اػتبى اػالم آهبدگی کشدُ کِ پغ اص ثْشُثشداسی اص ایي
ػبختوبىّ ،وکبسیّبی الصم ثشای طشاحی ،تجْیض ٍ تْیِ اػٌبد ٍ اؿیب ثشای ساُاًذاصی هَصُ ػلن ٍ فٌبٍسی سا
اًجبم دّذ.
ثٌبثشایي گضاسؽ ػوبست ػِگَؽ دس ػبل  ۸۰۳۱ثِػٌَاى هقش ثبًک هلی هشکضی اَّاص افتتبح ؿذ ٍ چٌذ ػبل
ثؼذ ثِ هقش اداسُ حکَهتی ٍالیت (اػتبًذاسی) تغییش یبفت.
پغ اص آى دس ػبل ّ ۸۰۳۸وضهبى ثب جٌگ جْبًی دٍم ثِ هقش استؾ هتفقیي دس خَصػتبى تجذیل ؿذ ٍ دس ػبل
 ۸۰۰۱پغ اص خشیذاسی ؿذى اص ثبًک هلی ایشاى ثِ داًـکذُ پضؿکی داًـگبُ جٌذیؿبپَس تغییش یبفت.
ػبختوبى ػِگَؽ اص ػبل  ۸۰۳۱تب  ۸۰۱۳داًؾػشای ػبلی تشثیت دثیش ،هشکض ػلَم پبیِ داًـگبُ
جٌذیؿبپَس ،هشکض ػلوی ٍ ػوؼی ثلشی داًـگبُ جٌذیؿبپَس ،داًـکذُ ػلَم ٍ ػبصهبى هشکضی ایي داًـگبُ
ثَد تب ایٌکِ کبسثشی ایي ػبختوبى دس ػبل  ۸۰۱۳ثِ داًـکذُ ادثیبت ٍ صثبىّبی خبسجی داًـگبُ جٌذیؿبپَس
تغییش یبفت ٍ دس ػبل ً ۸۰۱۱یض تخلیِ ؿذ.
الزم به ذکر است خبر فوق در خبرگزاری شبستان منعکس شده است.
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بیانیه دانشگاه شهیذ چمران اهواز به مناسبت روز قذس
اػتبداى ،داًـجَیبى ٍ کبسکٌبى داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ثِ هٌبػجت سٍص قذع ثیبًیِای كبدس کشدًذ.
ثِ گضاسؽ گشٍُ دسیبفت خجش خجشگضاسی داًـجَیبى ایشاى (ایؼٌب) هٌطقِ خَصػتبى ،هتي ایي ثیبًیِ ثِ ایي ؿشح
اػت:

«سٍص قذع ،اص یبدگبسّبی اسصًذُ ٍ تذاثیش دٍساًذیـبًِی اهبم ساحل (سُ) اػت ثشای اًؼجبمثخـی ثِ كفَف
هؼلوبًبى اص ّش ًظاد ٍ دػتِای تب دس ثشاثش تَطئِی ثذخَاّبى آییي ثیذاسیثخؾ اػالم ،دس اتحبدی ؿکَّوٌذ ٍ
دس حوبیت اص آسهبى هشدم هظلَم فلؼطیي قذست خَد سا ثِ ًوبیؾ گزاسًذ .ثی گوبى سٍص قذع ،سٍص احیبی َّیت
اكیل پیشٍاى آییي هحوذی (ف) ٍ افـبی ػبص ٍ کبس جؼلی سطین غبكت كْیًَیؼتی اػت ،سٍصی کِ ّش اًؼبى
آصادُای ،ثٍِیظ ُ ّش هؼلوبى ساػتیٌی ثبیذ ثِ ًذای ٍجذاى ثیذاس خَیؾ پبػخ گَیذ ٍ دس حوبیت اص چٌذیي دِّ
هجبسصُی آصادیخَاّبًِی هلتی ػتندیذُ ،دس اجتوبع حبهیبى ؿشافت اًؼبًی ٍ دٍػتداساى سّبیی قذع ؿشیف ٍ
هشدم فلؼطیي اص ثٌذ اػبست حضَسی آگبّبًِ ٍ کبسػبص داؿتِ ثبؿذ.
اػتؼوبس ٍ اػتکجبس جْبًی ،اهشٍص جْبى اػالم سا ثب چٌذدػتگیّب ٍ پشاکٌذگیّبی دسدآٍس ٍ ػشثشآٍسدى فشقِّبی
ثی َّیت سٍثِسٍ کشدُاًذ ٍ ّش سٍص ثِ دػت کجاًذیـبى ٍ هتؼلجبى ثحشاًی تبصُ دس هٌطقِ هیآفشیٌٌذ تب سخٌِّب
ٍ ؿکبفّبی ػویقی دس كف اتحبد ثبٍسهٌذاى ثِ آییي اػالم پذیذ آٍسًذ ٍ دس ًتیجِ ،رّي هؼلوبًبى سا اص
هْنتشیي دغذغِی آًبى یؼٌی هؼئلِی فلؼطیي هٌحشف کٌٌذ.
اص ایي سٍ ،دس ایي ؿشایط کن ػبثقِ ،ثش توبهی هؼلوبًبى ثبیؼتِ اػت ثب دسک ایي خطش ثضسگ ،هجبًی ساػتیي
اػالم سا کبًَى تَجِ ٍ هحَس اتحبد خَیؾ قشاس دٌّذ ٍ ثب پشّیض اص تفشقِّبیی کِ ػبختِ ٍ پشداختِی هحبفل
كْیًَیؼتی اػت ،ثشادسی ٍ آسهبى هـتشک خَیؾ سا دس سٍص قذع ثِ ًوبیؾ ثگزاسًذ ٍ تَطئِی ثذخَاّبى سا
ًقؾ ثش آة کٌٌذ.
ثش ایي اػبعّ ،یئت ػلوی ،داًـجَیبى ٍ کبسکٌبى داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص ،ضوي ؿشکت دس ساّپیوبیی سٍص
قذع ٍ اػالم ّوجؼتگی دٍثبسُی خَد ثب آسهبىّبی اهبم ساحل (سُ) ٍ تذاثیش هقبم هؼظن سّجشی ٍ حوبیت اص
هشدم هظلَم فلؼطیي ،اص هشدم آگبُ خَصػتبى ،ثٍِیظُ داًـگبّیبى اػتبى دػَت هیکٌٌذ دس ایي آییي حضَسی
اثشثخؾ ٍ اهیذآفشیي داؿتِ ثبؿٌذ».

شوشان کدخبر -188۱۲ ۵تاریخ 2۴۵۱۳ -۴۱/4۱/2۱

اقذامات آزمایشگاه مرکسی برای راه انذازی دستگاه NMR
هذیش آصهبیـگبُ هشکضی داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص اص اداهِ پیگیشی ّب ثشای ساُ اًذاصی دػتگبُ سصًٍبًغ
هغٌبطیؼی ّؼتِ هؼشٍف ثِ ( )NMRخجش داد.
دکتش ایشج کبظوی ًظاد دس گفت ٍ گَ ثب خجشًگبس سٍاثط ػوَهی داًـگبُ اظْبس کشد :طی چْبس ػبل اخیش ثؼیبسی
اص دػتگبُّبی  NMRهتؼلق ثِ داًـگبُ¬ّب ٍ هشاکض تحقیقبتی ثضسگ کـَس ثِ دلیل ػذم تأهیي ثِهَقغ ّلین
هبیغ اص کبس افتبدُ اػت ٍ آػیت جذی ثِ ایي ثخؾ ٍاسد گشدیذُ اػت.
هذیش آصهبیـگبُ هشکضی داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص اداهِ داد :ثب ثْجَد ٍضؼیت دیپلوبػی کـَس ٍ سفغ ثشخی
هَاًغّ ،لیَم هبیغ هَسد ًیبص ایي دػتگبُ ثب ّضیٌِ ًؼجتب صیبد تبهیي ؿذ ٍ خَؿجختبًِ هگٌت دػتگبُ ثِ ػٌَاى
ثخؾ اكلی آى احیبء گشدیذ .اهب پغ اص آى دػتگبُ هزکَس ثب هـکل ثَسد الکتشًٍیکی هَاجِ ؿذُ اػت .ثب تَجِ
ثِ ایٌکِ ایي دػتگبُ ػبخت ؿشکت آلوبًی  Brukerآلوبى اػت ،خذهبت پـتیجبًی ٍ قطؼبت آًْب ًیض ثبیذ اص
کبسخبًِ ػبصًذُ تبهیي ؿَد کِ پیگیش سفغ هـکل ثَسد الکتشًٍیک دػتگبُ ّ NMRؼتین.
کبظوی ًظاد خبطشًـبى کشدّ :ضیٌِ ػولیبت تضسیق ّلیَم هبیغ ٍ ساُ¬اًذاصی هگٌت ایي دػتگبُ ثبلغ ثش یکلذ ٍ
پٌجبُ هیلیَى تَهبى ثَدُ اػت کِ ثب تالؽ¬ّب ٍ سایضًی¬ّبی فشاٍاى ثب هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍسی سیبػت
جوَْسی ٍ ؿجکِ ؿبػب ٍصاست ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثَدجِ آى ثِ¬كَست هؼتقل ثِ آصهبیـگبُ هشکضی
اختلبف دادُ ؿذُ اػت.
گفتٌی اػت دػتگبُ تـذیذ هغٌبطیؼی ّؼتِ یب( ،NMR (Nuclear Magnetic Resonanceیکی اص
هْنتشیي دػتگبُّبی ؿٌبػبیی هَاد ؿیویبیی اػت ٍ ثؼیبسی اص کبسّبی تحقیقبتی تجشثی ؿیوی ٍ فیضیک ،ثِ
ٍیظُ دس گشایؾّبی ؿیوی آلی ٍ ؿیوی هؼذًیٍ ،اثؼتِ ثِ آى اػت.
ثشای یک دػتگبُ  ۳۳۳هگبّشتضی تقشیجب ّش  ۳۳۳سٍص یکثبس ،هخضى دػتگبُ ثبیذ اص ّلین هبیغ ،پش ؿَد .اهکبى
خبهَؽ کشدى دػتگبُ ًیض دس ّش صهبى ٍجَد ًذاسد ٍ ثشای خبهَؽ کشدى آى الصم اػت دػتکن دٍ ػَم هخضى
دػتگبُ حبٍی ّلین ثبؿذ .چٌبًچِ ثِّش دلیلی ّلین هبیغ دس هَػذ هقشس ثِ دػتگبُ ًشػذ ثخؾ اثشسػبًبی
دػتگبُ کِ هیذاى هغٌبطیؼی ثؼیبس ثبال سا تَلیذ هی¬کٌذ ،ثِؿذت آػیت هیثیٌذ.
ؿبیبى رکش اػت قیوت یک دػتگبُ  NMRچْبسكذ هگبّشتضی حذٍد چْبس هیلیبسد تَهبى اػت.

