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خلعت را به ما بدهید
باشگاه نســاجى براى جذب محمد رضا خلعتبرى با باشگاه سپاهان 

نامه نگارى کرده است. 
در این نامه به این نکته اشــاره شده که نســاجى براى بقا در جدول 
بازى ها در دور برگشــت بازى هاى لیگ برتر بــه وجود محمدرضا 
خلعتبرى نیازمند است و مشکلى ندارد که حتى این بازیکن را به عنوان 

مهره قرضى در اختیار بگیرد. فصل گذشته هم چند بازیکن ...

هان

دول 
رضا 
نوان 

     

آیا گلو درد یکى از عالیم رایج کووید-19 است؟آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا، به زودىجنجال ماسک نزدن در پرواز قشم کربکندى: خوشبختانه مجتبى به دنبال اسم هاى بزرگ نیست سالمتاستان ورزش جهان نما

ورود کروناى انگلیسى به اصفهان تأیید شد
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بخشش قاتل
 بعد از 42 سال

شستشوى630 هزار متر 
مکعب مخازن آب
 در استان اصفهان

77 اصفهانى 
طى 10 ماه غرق شدند

4
«تقدیس» را براى بار سوم دزدیدند!«تقدیس» را براى بار سوم دزدیدند!

به فاصله کمتر از به فاصله کمتر از 22 هفته بعد از مرمت و نصب مجدد مهمترین تندیس شهر اصفهان؛ هفته بعد از مرمت و نصب مجدد مهمترین تندیس شهر اصفهان؛

3

با روشن شدن نتیجه تست اولیه از پیرمرد 76 ساله فالورجانى و کودك 9 ساله در شهر اصفهان؛

على نصیریان:  جلوى هیچ 
دوربینى نرفته و نمى روم

در صفحه 5 بخوانید8

کانون وکال و وکیل 
باید مستقل از دستگاه قضایى 

و تابع قوانین 
به وظایف خود عمل کنند

تکرار واژگونى 
خودروى حامل 
اتباع در اصفهان

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونى 
خودروى حامل اتبــاع خارجى و مرگ ســه نفر از 

سرنشینان این خودرو خبر داد.
عباس عابدى با اشــاره به حادثه واژگون شــدن 
خــودرو در اصفهــان اظهار داشــت: ایــن حادثه 
ســاعت 5 و 42 دقیقه بامداد روز سه  شنبه به مرکز 
اورژانس اســتان اصفهان گزارش شده است.  وى 
با بیان اینکه مســافران این خــودرو اتباع خارجى 
بودند، افزود: ایــن حادثه براى چندمین بار طى چند 
روز اخیر در محور اردســتان به ناییــن اتفاق افتاده
 است. سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان با 

بیان اینکه این حادثه ...
در صفحه 3 بخوانید

سپاهان کیانى را سپاهان کیانى را 
به ذوب آهن مى دهد؟به ذوب آهن مى دهد؟
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بای

ببه

ن اژگ ا تک

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت پنجم)

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث پارك محله اى با اولویت نسیم 5 را با 

اعتبار اولیه 7,000,000,000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
یکشنبه مورخ  99/12/24 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.شهردارى در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م.الف :1100064   

چاپ اول
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رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان
 در نشست با اصحاب رسانه:

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید .

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/06

نوبت اول

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

17,367,283,902611,018,000جارىانجام خدمات مشترکین منطقه نجف آباد99-4-307

10,016,629,363390,498,000جارىانجام خدمات مشترکین منطقه برخوار99-4-308

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/12/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/12/24

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
www. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(  داخلی 334  )
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معاون کل وزارت بهداشت با هشــدار درباره موج چهارم 
کرونا، گفت: موارد بسترى کووید 19 سیر صعودى دارد و 
افزایش موارد سرپایى با کمى تأخیر موجب افزایش موارد 

بسترى و مرگ و میر مى شود.
ایرج حریرچى افزود: اوضاع به نظر ما بسیار نگران کننده و 
هشدار آمیز است هرچند هنوز وارد پیک چهارم نشده ایم، اما 
با مشاهده موارد وسیع ویروس انگلیسى و ورود آن به کشور 
از مبادى مختلف، نشانه هاى اولیه پیک چهارم ظاهر شده 
است. وى با بیان اینکه ویروس انگلیسى بسیار مسرى تر و 
کشنده تر است و جوانان را هم درگیر مى کند، ادامه داد: در 
خوزستان زدن ماسک به زیر 5 درصد رسیده است و رؤساى 

بیمارستان ها درخواست کرده اند که در خوزستان قرنطینه 
کامل تر انجام شود، اما محدودیت هایى که باید اعمال شود 

از نظر ما مناسب اجرا و رعایت نمى شود.
معــاون کل وزارت بهداشــت گفــت: االن در عــراق 
محدودیت هاى شدیدى اعمال مى شود و چهار روز هفته 
مردم حق خروج خودرو را از خانه ندارند و اگر ماسک نزنند 

چیزى حدود 500 هزار تومان ما جریمه مى شوند.
حریرچى افزود: در خصوص ممنوعیت سفرهاى نوروزى 
پیشنهاداتى شده، اما هنوز تصمیمى گرفته نشده که باید 
چند روزى صبر کنیم تا ببینیم وضعیت ویروس انگلیسى 

و رعایت پروتکل ها چه مى شود.

دبیر شوراى عالى فضاى مجازى گفت: براى استفاده از 
اینترنت ماهواره اى هیچ مخالفتى نداریم.

مدتى قبل خبرى منتشر شــد درباره تشکیل کارگروه 
اینترنت ماهواره اى که بیش از هر چیزى محدود کردن 
فضــاى اینترنت و تأکید بــر عدم اســتفاده از اینترنت 

ماهواره اى را به ذهن متبادر مى کرد.
ابوالحسن فیروزآبادى، رئیس مرکز ملى فضاى مجازى 
در این باره گفت: متأســفانه در انعــکاس اخبار مربوط 
به تشــکیل کارگروه اینترنت ماهواره اى بیشــتر جنبه 
محدودسازى اینترنت مدنظر قرار داده شد در حالى که 
نگاه ما این بود که براى این تحول بزرگ که در دنیا اتفاق 

مى افتد تمهیدات مناسبى پیش بینى کنیم.
فیروزآبادى تأکید کرد: این آماده ســازى هم در حوزه 
مقررات گذارى و هم در حوزه فنى اســت. دبیر شوراى 
عالى فضاى مجازى با بیان اینکــه ما در حوزه اینترنت 
ثابت در کشــور عقب افتادگى هایى داریم، افزود: ما به 
دنبال این هستیم که بتوانیم شاخص هاى خدماتى شبکه 
ثابت را افزایش بدهیم.  وى تأکید کرد:  تالش ما بر این 
است که تا جایى که امکان دارد از منظومه هاى ماهواره اى 
بى نیاز باشیم، اما به هیچ وجه به دنبال ممنوعیت استفاده 
از این تحول بزرگ که در دنیــاى فناورى به وجود آمده 

نیستیم.

مشاهده نشانه هاى
 پیک چهارم کرونا

ما مخالف اینترنت ماهواره اى 
نیستیم

افزایش آب بهاى 
پرمصرف ها 

نماینــدگان مجلس شــوراى    ایسنا|
اسالمى در جلســه علنى نوبت اول روز سه شنبه 
مجلس و در جریان بررسى بخش درآمدى الیحه 
بودجه سال 1400 بند «الف» تبصره 6 ماده واحد 
الیحه را بررسى کرده و آن را به تصویب رساندند. 
براساس بند «الف» تبصره 6 ماده واحده الیحه 
وزارت نیرو از طریق شرکت هاى آب و فاضالب 
استانى سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت 
نرخ آب بهاى شهرى به ازاى هر مترمکعب فروش 
آب شــرب باالتر از الگوى مصرف تعیین شــده 
توسط هیئت وزیران مبلغ 200 ریال از مشترکان 

آب دریافت و به خزانه دارى کل کشور واریز کند.

شغل جدید مجرى ممنوع کار 
رزیتــا قبــادى مجــرى     خبر فورى |
شیرازى که بخاطر برنامه شب یلدا و سخن مهمان 
برنامه اش درباره رقص، ممنوع کار شده این روزها 
در نقش یک فعال اجتماعى ظاهر شده است. این 
مجرى سابق برنامه «عصر خانواده» شبکه 2 در 
پیج اینستاگرامش از خیرین دعوت مى کند تا نسبت 
به آزادى زندانیانى که براى دیه و موارد غیر عمد در 
زندان به سر مى برند همت کنند. رزیتا قبادى در 
استورى اش اعالم کرده زندان مرکزى شیراز رفته 

و وعده خبرهاى خوبى داده است.

مهمان جدید شهاب حسینى 
جــواد عزتــى، مهمــان     خبر فورى |
قسمت تازه برنامه «همرفیق» با اجرا و کارگردانى 
شهاب حسینى اســت. پس از فاطمه معتمدآریا، 
نوید محمدزاده، رضا صادقى، محســن تنابنده، 
پژمان جمشــیدى و...، جواد عزتى هم به برنامه 
«همرفیق» خواهد آمد. دوازدهمین قســمت از 
برنامه «همرفیق»، با کارگردانى و اجراى شهاب 
حسینى، ساعت 21 پنج شنبه هفتم اسفند، پخش 

خواهد شد. 

خوزستان تعطیل مى شود
  ایسنا| اســتاندار خوزستان در خصوص 
اعمال قرنطینه در خوزستان و طرح پیشنهاد تعطیلى 
دو هفته اى استان در ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: 
به احتمال زیاد تعطیلى دو هفته اى براى خوزستان 
اعمال مى شود تا از روند شــیوع کرونا در استان 

جلوگیرى شود.

دورهمى 
موجب ابتالى 17 نفر شد

معاون بهداشــت دانشگاه علوم    ایسنا|
پزشکى فسا از ابتالى 17 نفر به کرونا در بخش 
شــیبکوه این شهرســتان پس از برگزارى یک 
دورهمى خانوادگى خبر داد. جالل کریمى بیان 
کرد: در پــى ابتالى یــک زن و رهگیرى موارد 
تماس، مشخص شــد فرد مذکور در چند مراسم 
و دورهمى خانوادگى شرکت کرده است. با انجام 
تســت کرونا از 40 فرد حاضر در این دورهمى ها، 
تاکنون 17 مورد مثبت شناســایى شده است که 
ســه نفر کودك و شــش نفر هم افراد باالى 60 

سال هستند.

3 فوتى قطعى است
  ایسنا| فرمانده ســتاد مقابله بــا کرونا 
کالنشهر تهران با اشــاره به وجود جهش هاى 
ویروس کرونا بــا عناوینى همچــون ویروس 
اســلواکى، کالیفرنیا، آفریقایى و... در دنیا تأکید 
کرد: به جز جهش این ویروس با عنوان انگلیسى 
شواهدى از وجود دیگر جهش ها نداریم. علیرضا 
زالى گفــت: با توجه بــه پراکندگــى مبتالیان 
مى توانیم بگوییم در نقاط مختلف تهران مبتالیان 
وجود داشته و تراکنش اتفاق افتاده است. تاکنون 
سه نفر فوتى قطعى ناشى از ابتال به ویروس جهش 

یافته داشتیم.

آزادسازى مشروط
وزارت خارجه کره جنوبى در بیانیه اى    فارس|
گفت دارایى هاى مسدود شده ایران بعد از رایزنى با 
آمریکا آزاد خواهند شد. خبرگزارى «یونهاپ» کره 
جنوبى نوشته این بیانیه بعد از آن صادر شده که ایران 
ادعا کرد با سئول بر سر نحوه انتقال و استفاده از منابع 
مالى مسدود شــده خود به توافق دست یافته است. 
«یونهاپ» نوشته ایران در هفته هاى گذشته از سئول 
خواسته حدود هفت میلیارد دالر از دارایى هاى این 
کشور که به دلیل تحریم هاى آمریکا در دو بانک کره 

جنوبى مسدود شده آزاد شوند.

مأموریت: حل اختالف
رئیــس مجلس در راســتاى     خانه ملت |
فرمان رهبر معظم انقالب براى تعامل با دولت و حل 
اختالفات درباره نحوه اجراى قانون اقدام راهبردى 
براى لغو تحریم ها، رؤساى دوکمیسیون تخصصى 
مجلس را موظف کرد با محوریت دبیرخانه شوراى 
عالى امنیت ملــى و در تعامل بــا نهادهاى مرتبط 
دولتى، این مســئله را پیگیرى و نتیجه را در اسرع 
وقت به وى و صحن مجلــس گزارش کنند. رئیس 
مجلس شوراى اســالمى همچنین تأکید کرد که  
ضرورت دارد دغدغه نمایندگان مردم در مجلس در 
اجراى کامل و دقیق قانون اقدام راهبردى براى لغو 
تحریم ها در صدر پیگیرى ها و رایزنى ها قرار داشته

باشد.

خبر جدید 
درباره ترور سردار سلیمانى
سرلشکر محمد باقرى، رئیس ستادکل    ایرنا |
نیروهاى مسلح با اشاره به ترور سردار قاسم سلیمانى 
در عراق توسط آمریکایى ها اظهار کرد: یک مهمان 
خارجى در عراق حضور پیدا کرده اســت، او حامل 
پیامى بوده است در پاســخ به پیام و پیغام عربستان 
سعودى و نخست وزیر و حاکم عراق و با هواپیماى 
غیرنظامى مســافربرى و به صورت علنى معلوم و 
مشخص وارد عراق شده است. او را مورد اصابت قرار 
دادند نه با بمب معمولى بلکه با بمبى که تجهیزات 
زرهى را با آن مى زنند. بمبى که به خودروى سردار 
سلیمانى زدند تا 30 سانتیمتر در فوالد فرو مى رفت با 
چنین بمبى زدند و چنین جنایتى انجام دادند که بدن 

آنها را تکه تکه بکند.

درآمد نجومى «ترامپ» 
  ایسنا| گزارش یک ســازمان غیرانتفاعى 
نشان مى دهد، «دونالد ترامپ» در طول چهار سال 
ریاست جمهورى خود به میزان یک میلیارد و 600 
میلیون دالر پول درآورده است. سهم عمده اى از این 
درآمد از امالك و مستغالت بسیار معروفى هستند 
که تحت مالکیت این گروه قــرار دارد و ترامپ در 
دوران ریاســت جمهورى خودش معمــوًال در آنها 

دیده مى شد.

امضا براى حضور رئیسى 
  برنا | نماینده مردم رفسنجان در مجلس در 
رابطه با نامه برخى نمایندگان به رئیس قوه قضاییه 
و دعوت از او براى شــرکت در انتخابات ریاســت 
جمهورى گفت: تعداد امضــا از مرز 208 عبور کرده 
است. حسین جاللى گفت: قرار شده است نیکزاد به 
نمایندگى از اعضاى مجلس نامه را خدمت او بدهد 
و از رئیســى دعوت به عمل آید. او ادامه داد: ما کار 
خودمان را انجام داده ایم اما تاکنون پاسخ مثبتى از 

رئیسى نشنیده ایم.  

آنها ه م راضى نیستند!
   خبر آنالین | على مطهــرى، نماینده ادوار 
مجلس مى گویــد: خروج از پروتــکل الحاقى این 
خطر را دارد که روســیه و چین را هــم مقدارى به 
سمت آمریکا و اروپا سوق دهد چون آنها هم راضى 
نیســتند که ایران در صنعت هســته اى خیلى جلو

 رود.

خبرخوان

2 مدیر تلویزیونى درباره عکس هاى منتشرشده از عدم 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در پشت صحنه سریال 
«رعد و برق» به کارگردانى بهروز افخمى توضیحاتى 

ارائه کردند.
در روزهاى اخیر عکس هایى از مراحل تولید سریال «رعد 
و برق» به کارگردانى بهروز افخمى در فضاى مجازى 
منتشر شد که با حجمى از انتقادات نسبت به عدم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى مواجه شد. این عکس ها که توسط 
مهران رجبى بازیگر سریال منتشر شده بود، تصاویرى از 
پشت صحنه را نشان مى داد که بازیگران و عوامل و به 
ویژه بهروز افخمى با توجه یا بى توجه به دوربین عکاسى، 

در حال کار هستند و هیچ یک هم ماسک ندارند.
بهروز افخمى، کارگردان سینما و تلویزیون پیش از این و 
همزمان با جشنواره فیلم فجر نظرات شخصى و عجیب 
خود را درباره ویروس کرونا و مخالفت با ماسک زدن ابراز 
کرده بود و حاال گویى این تئورى ها در یک گروه جمعى 

در حال اجراست.
با وجود صحبت هاى بهروز افخمى اما به نظر مى رســد 
نظارت بر فرایند رعایت مســائل بهداشتى در تولیدات 
تلویزیونى، امرى ســازمانى و فراتر از نظرات شخصى 
افراد اســت و نیاز به نظارت و پیگیرى باالدســتى هم 
دارد. در همین راستا مصطفى رضوانى، مدیر گروه فیلم 
و سریال شبکه 5 ســیما که در حال حاضر اصلى ترین 
متولى براى رسیدگى به سریال «رعد و برق» است گفت: 
درباره نظارت روى پروتکل هاى بهداشــتى در سریال 
سازى، آیین نامه اى به ما ابالغ شده و ما هم به پروژه ها 

اعالم کرده ایم.
وى درباره عکس هاى منتشــر شده از ســریال «رعد 
و بــرق» توضیــح داد: ممکن اســت قابى باشــد که 

کسى ماســک ندارد یا پالنى باشــد که براى دقایقى 
ماسک هایشــان برداشــته اند اما در کل پروتکل ها در 

سریال ها رعایت مى شود.
رضوانى در پاسخ به مخالفت افخمى با ماسک زدن که 
پیش از این هم به صراحت اعالم شده بود، عنوان کرد: 
این اعتقاد شخصى آقاى افخمى است و آنچنان که ما 
روى ســریال نظارت داریم، پروتکل ها رعایت مى شود 
اما ممکن است کمتر و بیشتر داشــته باشد. در بسیارى 
از ســریال هاى دیگر هم ممکن اســت موارد مشابهى 

باشد که در یک صحنه ماسک را برداشته اند. تولید این 
سریال هم در روستاهایى در شمال کشور است و حتى 
به نوعى قرنطینه هستند و کسى به گروه اضافه یا از آن 

کم نمى شود.
 مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 5 درباره اینکه تا چه حد 
افخمى اجازه دارد طبق اعتقادات شخصى خود در گروه 
پیش برود و خطرآفرین باشد؟ بیان کرد: ما و مدیر شبکه 
حتى به پشت صحنه ســریال رفته ایم و موارد رعایت 
مى شود. از طرفى عوامل سریال «رعد و برق» هم حدود 

یکى دو سال اســت در تصویربردارى هستند و تاکنون 
لطمه اى نزده اســت. اعتقاد شــخصى او هم به کسى 
تحمیل نمى شــود اما ممکن است شخص دیگرى هم 
باشد که ماسک نمى زند اما ما نمى توانیم تک تک افراد 

را به دلیل ماسک نزدن اخراج کنیم.
وى درباره نحوه برخورد با متخلفــان اظهار کرد: در هر 
پروژه اى هم ممکن اســت یک فیلمبردار یا کسى باشد 
که لحظاتى ماسک را پایین مى آورد اما نمى توان او را از 

پروژه اخراج کرد.

حاشیه هاى دنباله دار «افخمى» و «کرونا»

با تأیید کانون شیوع ویروس جهش یافته کرونا از عراق به 
ایران، وزیر بهداشت شاکى شده که ترددها بدون مجوِز 

این وزارتخانه صورت مى گرفته است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اهواز در توضیح روند 
شناسایى ویروس جهش یافته کرونا در استان خوزستان 
گفته که وقتى افراد مبتال را ردگیرى کردیم به یک خانم 
40 ساله رسیدیم که مهمانى از کشــور عراق داشت و 
این شخص باعث شروع گســترش بیمارى در استان
 شد. همچنین یک آقاى 25 ساله از عراق به اهواز سفر 
کرده بود که در یکى از هتل هاى شــهر مستقر بود و به 
دنبال این موضوع از 74 نفر پرسنل آن هتل تست گرفتیم 

که چهار نفر به ویروس جهش یافتــه مبتال بودند و نیز 
خانواده این چهار نفر نیز درگیر بیمارى شــدند که مایه 
نگرانى ما شد و وزیر بهداشت و اســتاندار را در جریان 
گذاشــتیم. نمونه هاى دیگرى از نقاط مختلف اســتان 
از شــهرهاى اهواز، هویزه، دزفول و دشت آزادگان به 
انستیتو پاستور فرستادیم که متوجه شدیم تمام سوش ها 

انگلیسى هستند.
این در حالى است که رئیس جامعه هتلداران خوزستان 
مى گوید ادعاى دانشگاه علوم پزشکى خوزستان در ارتباط 
با انتقال ویروس جهش یافته کرونا از یک مسافر عراقى 

به پرسنل یک هتل در شهر اهواز کذب است.

سرپرست اتحادیه آرامستان هاى کشــور در واکنش به 
صحبت هاى وزیر بهداشت در روز دوشنبه گفت: استفاده 
از عبارت هاى غیر منصفانه و خارج شأن در قبال خدمات 
تطهیرکنندگان و غساالن و نیروهاى جهادى در شرایط 

کرونا نهایت کم لطفى است.
سعید نمکى در خصوص پروتکل شکنان گفته بود: من وزیر 
فقط شدم ته رودخانه، زخمى و جنازه جمع کن. به جاى وزیر 

بهداشت من را بگذارید مدیرکل مرده شور خانه.
حاال حســین مهــدوى دامغانــى، سرپرســت اتحادیه 

آرامستان هاى کشور گفته اســت اتحادیه آرامستان ها 
درباره اظهارات وزیر بیانیه اى صادر کرده که در آن خطاب 
به نمکى آمده: عمل شــرعى تغســیل اموات یک واجب 
کفایى است و عملشان از این جهت مانند رزمندگان دالور 
جبهه هاست و این قشر شــریف با تقبل انجام این کار و 
لطمات زیاد روحى و جســمى که در طول سالیان بر آنها 
تحمیل شــده بارى عظیم از دوش جامعه برداشــته اند 
واستفاده از کلمات غیر منصفانه و سبک  باعث رنجش و 

دل شکستگى بیشتر براى آنان خواهد شد.

سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى گفت: مسافر پرواز 
قشم _ تهران به دلیل برداشتن ماسک در پرواز از هواپیما 

پیاده شد. 
محمد حسن ذیبخش با اشاره به الزام تمامى مسافران به 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در هواپیما گفت: عصر روز 
دوشنبه مهمانداران پرواز قشم _ تهران شرکت هواپیمایى 
معراج پس از حضور مسافران در هواپیما به علت برداشتن 

ماسک توسط یکى از مســافران تذکر داده اند، اما مسافر 
مذکور از استفاده ماســک خوددارى کرد. برهمین اساس 
خلبان با انصراف از تیک آف به محل پارك هواپیما بازگشته 
و پس از پیاده کردن مســافر جهت انجام پرواز اقدام کرده 
است. ذیبخش افزود: یکى از دستورالعمل هاى ابالغى ستاد 
مرکزى مقابله با کرونا، استفاده مسافران از ماسک در تمام 

مدت پرواز است.

معاون قضایى رئیس کل دادگســترى کردســتان گفت: 
رضایت ولى دم یک پرونده قتل پس از 42 سال کسب شد و 

قاتل از چوبه دار رهایى یافت.
معاون قضایى رئیس کل دادگسترى کردستان گفت: در سال 
1358 بر اثر نزاع در باغ خانوادگى یک مورد قتل عمد با سالح 
گرم اتفاق مى افتد که قاتل از صحنه جرم متوارى مى شود. 
قاتل پس از 33 سال در سال 1393 دستگیر و تحویل مراجع 

قضایى مى شــود که پس از طى مراحل دادرسى منجر به 
صدور حکم نهایى و قصاص براى او شد.

بهادر اسدى افزود: با ارجاع دادستان، پرونده به شعبه ویژه 
زندان شوراهاى حل اختالف شهرستان سنندج براى صلح 
و سازش ارجاع مى شود که با تالش مجدانه اعضاى شعبه 
و برگزارى جلســه هاى متعدد با خانواده هاى اولیاى دم در 

نهایت پس از 42 سال پرونده با رضایت مختومه شد.

مسئول روابط عمومى بیمارستان شهید مدنى کرج اعالم 
کرد که یکى از بانوان پرستار این بیمارستان براثر ابتال به 

کووید19 و حین عمل سزارین به آسمان ها پرکشید.
محمود وهابى گفت: این مدافع سالمت به نام «فرانک 
داودى» ، به علت وخامت حال به یکى از بیمارستان هاى 
تهران انتقال داده شد اما تالش پزشکان براى نجات وى 
بى نتیجه ماند. وى ادامه داد: با توجه به وخامت حال این 
مدافع سالمت پزشکان ترجیح دادند تا نوزاد هفت ماهه 

وى را از طریــق عمل جراحى ســزارین از مرگ حتمى 
نجات دهند.

وهابى گفت: این بانوى مدافع سالمت در بخش جراحى 
مردان بیمارستان شهید مدنى کرج مشغول فعالیت بود 

که به بیمارى کووید 19 مبتال شد.
این دومین مدافع سالمت بیمارستان شهید مدنى کرج 
است که در راه خدمت به مردم و نجات بیماران، آسمانى 

مى شود.

بى شک دروازه قرآن یکى از مهمترین آثار تاریخى ایران 
محسوب مى شــود. بعید است کسى ســفرى به شیراز 
داشته باشد و سرى به این اثر مهم نزند. اما از سوى دیگر 
کسانى هم که با سازنده این اثر آشــنایى داشته باشند 
چندان نیســتند. بر همین اســاس خبرنگار خبرگزارى 
«ایرنا» تصمیم مى گیرد تا از مقبره سازنده دروازه قرآن 
بازدید کند غافــل از آنکه به نتیجه عجیبى مى رســد. 
گزارش مشاهدات این خبرنگار از تحقیقاتش خواندنى

 است.
ثبت تصاویر مقبره مرحوم حاج حسین ایگار سازنده بناى 
کنونى دروازه قرآن که قبر وى در همین بنا قرار گرفته 
خبرنگار «ایرنا» را بر این داشت که ابتدا کلید دروازه قرآن 
را بیابد تا با استفاده از آن بتواند به داخل مقبره راه یابد و 

تصاویر آن را ثبت و گزارشى در این باره تهیه کند.
این خبرنگار ابتدا براى یافتــن کلیدى از در دروازه قرآن 

سراغ غالمحسین نیازى، مدیر روابط عمومى اداره کل 
میراث فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى استان فارس 
رفت اما وى اعالم کرد که کلیــد و مدیریت مجموعه 
دروازه قرآن شیراز در اختیار شــهردارى این کالنشهر 

است.
سپس به سراغ حمید جورکش، مدیرکل روابط عمومى 
و امور بین الملل شهردارى شیراز رفت اما وى نیز خبرى 
از کلید نداشت و در گام بعدى سراغ کلید را از شهردارى 
منطقه 3 شیراز گرفت که مجموعه دروازه قرآن در این 
منطقه قرار گرفتــه اما آنها نیز خبرى از کلید نداشــتند 
و اعالم کردنــد کلیدى از این بناى شــاخص در اختیار 

شهردارى این کالنشهر نیست.
خبرنگار «ایرنا» نوشــت خبر گرفتن از وضعیت آرامگاه 
حاج حسین ایگار که در بناى دروازه قرآن شیراز قرار دارد 
موجب شد دریابیم کلید این مجموعه گم شده یا دستکم 

کسى اطالعى از آن ندارد.

اعتراض غسال ها به صحبت هاى وزیر بهداشت! مسافرانى که کروناى انگلیسى آوردند

جنجال ماسک نزدن در پرواز قشم  

بخشش قاتل بعد از 42 سال

درگذشت یک پرستار باردار  بر اثر کرونا

کلید دروازه قرآن گم شده است!

آرمان کیانى
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38 رام قطار نیاز داریم
مدیـر عامل سـازمان قطـار شـهرى اصفهـان گفت: 
سـرفاصله اصلـى در افق طرح با شـکل گیرى شـبکه 
خطوط مترو 2/5 دقیقه است که براى این هدف گذارى، 
حداقل 38 رام قطار در خط یک نیاز اسـت. محمدرضا 
بنکدار هاشـمى اظهار کـرد: در حال حاضر سـرفاصله 
حرکـت قطارهاى خـط یـک از 12 دقیقه بـه 8 دقیقه 

کاهش یافته است.

اتصال به فیبر نورى 
منطقه کارگاهى شـهرك سـلیمان صباحـى آران و 
بیدگل با نصـب و راه انـدازى تلفن هـاى فیبر نورى 
(FTTH ) این شـهرك به شبکه فیبر نورى مخابرات 
مجهز شد. این طرح در راستاى سیاست هاى شرکت 
مخابرات ایـران، بـه منظور ایجـاد زیرسـاخت الزم 
ارتباطى در شهرك هاى صنعتى با اعتبارى بالغ بر 8 

میلیارد ریال انجام شد. 

انتخاب برترین ها 
در بیستمین همایش ساالنه شوراى مشارکت شرکت 
پاالیـش نفـت اصفهـان، برترین هـا در بخشـهاى 
پیشـنهاددهنده برتر، دانشـکار برتر، کارشناس برتر، 
ارزیاب برتـر، انجمن خبرگـى برتر مدیریـت دانش، 
مدیریت ریسـک برتر و دبیـر برتر  معرفـى و تجلیل 
شدند. در این همایش که با تعداد محدود برگزار شد، 
با حضور مدیر عامل و معاونین شـرکت پاالیش نفت 
اصفهـان از برترین ها با  اهـداء لـوح  و گل، تقدیر به 

عمل آمد.

شستشوى شبکه فاضالب 
به گـزارش روابط عمومـى آبفا خمینى شـهر، عملیات 
شستشـوى بیش از 235 هزار متر شبکه فاضالب طى 
ده ماهه سـال 99 انجام شـد. به گزارش قسـمت بهره 
بردارى و توسعه شبکه فاضالب منطقه این اقدام با هدف 
نگهدارى شبکه فاضالب و رضایتمندى مشترکین در 

دستور کار قرار گرفت.

.
رفع حادثه شکستگى لوله 

به گزارش روابط عمومى آبفا چادگان، حادثه شکستگى 
لوله خیابان اصلى چـادگان رفع گردید. ایـن عملیات با 
همکارى شـهردارى و اسـتفاده از تجهیـزات مکانیکى 
ضمـن رعایـت مسـائل ایمنـى و هماهنگى بـا پلیس 
راهنمایى رانندگـى در کنتـرل ترافیـک و جلوگیرى از 
هرگونه اتفاق ، تعمیر و ترانشه حفر شده به صورت مناسب 

تسطیح و کوبیده شد.

تجلیل از پیر غالمان 
به گزارش روابط عمومى مجموعه فرهنگى مذهبى 
غدیریه، همزمان با میالد با سـعادت امیـر المومنین 
حضرت على علیه السالم و روز پدر جشنى به همین 
مناسـبت برگزار و از پیـر غالمان اصفهـان تجلیل و 
قدردانى مى شود. سخنران این جشن حجت االسالم 
مهدى کشاورز اسـت و مهدى رعنایى نیز به مدیحه 
سـرایى خواهد پرداخت.  این جشـن روز پنجشنبه 7 
اسفند ماه، سـاعت 17 در مجموعه فرهنگى مذهبى 
غدیریه دیانى به آدرس اصفهان، خیابان مسجد سید، 
خیابان آیـت ا... زاهـد، غدیریه دیانى برگـزار خواهد

 شد.

به استقبال بهار
معـاون خدمـات شـهرى شـهردار اصفهـان گفـت: 
مدیریت شـهرى اصفهان در ماه پایانى سال با طرح 
” به اسـتقبال بهاران“ دنبال ارتقاى کیفیت زندگى و 
ایجاد سرزندگى در شهر است.حسین امیرى با اشاره 
به روند آماده سازى شهر براى آغاز سال جدید گفت: 
تحول شهر یکى از برنامه هاى شهردارى اصفهان در 
ماه هاى پایانى سـال اسـت و مدیریت شهرى معتقد 
است که سیما و چهره شـهر را براى خانه تکانى شهر 

باید دگرگون کرد.

خبر

مدیرعامل فوالدمبارکه در میزگرد تخصصى تعامالت دو 
حوزه فوالد و سنگ آهن، چالش ها و راهکارهاى صادرات 
در دوره پسا ترامپ، اظهار کرد:وقتى اسم فوالد مبارکه به 
میان مى آید به عنوان تولیدکننده ورق و تامین کننده انواع 
ورق از آن یاد مى شــود. همچنین از آنجایى که رسالت 
صنعت سازى به فوالد مبارکه واگذار شده، این شرکت 

باید دائماً نیازهاى کشور را تامین کند.
حمیدرضا عظیمیان افــزود: فوالد مبارکــه جزو تنها 
پلنت هایى است که واحد گندله سازى 5.5میلیون تنى 
آن تا 7میلیون تن را تولید مى کند و بزرگترین تولید کننده 
فوالد اسفنجى است. شرکت فوالدمبارکه همیشه باالتر 

از ظرفیت اسمى خود تولید مى کند. 
وى ادامه داد: زمانى که راهکارى به فوالدمبارکه براى 
تامین نیاز مواد اولیه وجود ندارد در نتیجه به سراغ ایجاد 

واحد معاونت معدنى میرود. 
به گفته وى، یکى از مشــکالت به وجود آمده اختالط 
است که معدنیها فوالدساز شــدند و اول مصرف خود را 

کنار گذاشته و سپس نیاز ما را برطرف مى کنند. 
وى افزود: حاشیه سود معدن 2 برابر فوالد است اما بازهم 
معدنیها به سمت فوالدساز شدن پیش رفتند. این حاشیه 
سود بر اساس سرمایه گذارى است که معدنیها در ابتدا 

انجام مى شود.

در آیینى با حضور منصور یــزدى زاده، مدیر عامل ذوب 
آهن و جمعى از مسئولین این شرکت،  بهره بردارى مجدد 

از کارگاه تولید آهن اسفنجى(طرح قائم) آغاز شد.  
یزدى زاده در ایــن آیین گفت: کارگاه  آهن اســفنجى
(طرح قائم) ذوب آهن اصفهان پس از یک و نیم ســال 
توقف با تعمیرات الزم و توسعه آن به بهره بردارى رسید.

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان به نیاز این شــرکت به 
آهن اسفنجى و نقش کارگاه آهن اسفنجى (طرح قائم) 
در تامین آن اشــاره کرد و گفت: این کارگاه از سال 75  
نقش مهمى در تامین آهن اسفنجى مورد نیاز ذوب آهن 
اصفهان داشــته و ما همواره در صدد توســعه و تکمیل 

ظرفیت تولید آن هستیم.
وى افزود: ظرفیت اســمى این کارگاه، تولید  600 هزار 
تن در سال است که با بهره بردارى مجدد توسط شرکت 
مشاوران توسن اسپادانا، انتظار داریم بهره بردار جدید با 
توســعه ظرفیت تولید و بهبود فعالیت هاى این کارگاه، 

اهداف مورد نظر ذوب آهن اصفهان را محقق سازد.
عماد رجایى، مدیر عامل شرکت مشاوران توسن اسپادانا 
نیز با بیان این کــه در حال حاضر تولیــد کارگاه  آهن 
اســفنجى ذوب آهن اصفهان 200 هزار تن در ســال 
اســت، افزود: امیدواریم تولید ایــن کارگاه را افزایش 

دهیم.

بهره بردارى از طرح قائم 
ذوب آهن اصفهان آغاز شد

توانایى تولید بیش از ظرفیت  
توسط فوالدمبارکه

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از شناسایى دو 
بیمار مبتال به ویروس کروناى جهش یافته انگلیسى در 

اصفهان خبر داد.
آرش نجیمى اظهار کرد: براساس آزمایش هاى اولیه و 
نتیجه تست با استفاده از کیت هاى تشخیصى ویژه اى 
که در اختیار اصفهان قرار گرفته، نتیجه تست ابتالى این 
دو بیمار مشکوك به کروناى انگلیسى، مثبت شد. وى با 
بیان اینکه این دو بیمار به عنوان موارد کروناى جهش 
یافته انگلیسى شناسایى شده اند، ولى تایید قطعى آن نیاز 
به آزمایش توالى دارد که در تهران انجام مى شود، افزود: 
نمونه هاى این دو بیمار به تهران ارسال شده و به زودى 
نتیجه آن اعالم مى شود ولى براساس آزمایشات اولیه 

ابتالى این دو نفر به کروناى انگلیسى تایید شده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
یکى از دو بیمار مبتال به کروناى انگلیســى، پیرمرد 76 
ساله فالورجانى اســت که در بیمارستان بسترى شده 
اســت، گفت: مورد دوم یک کودك 9 ســاله در شهر 
اصفهان است که بیمار ســرپایى بوده و در بیمارستان 

بسترى نیست.
نجیمى در خصوص شناســایى این دو بیمــار مبتال به 
کروناى انگلیسى نیز گفت: با توجه به سیر بیمارى و شدید 

بودن بیمارى این دو بیمار، پزشکان به نوع ویروس آنها 
مشکوك شده اند و با تستى که انجام دادند مشخص شد 

به کروناى جهش یافته مبتال شده اند.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: با شناسایى این دو بیمار ورود کروناى جهش یافته 

انگلیسى به اصفهان قطعى شد.
وى گفت: نگــران تغییر ناگهانى و ســریع رنگ بندى 
کرونا در این اســتان با توجه به ترددهاى بین اســتانى 
هستیم. نجیمى افزود: اصفهان در مرکز کشور قرار دارد 
و ترددهاى بین استانى از این خطه زیاد صورت مى گیرد 
از طرفى در زمان حاضر در شــمال این استان، تهران و 
قزوین و در جنوب، خوزستان درگیر کروناى جهش یافته 
انگلیسى شدند و این زنگ خطرى براى ما به شمار مى آید.

وى با بیــان اینکه موج جدید کرونــا و ابتال به ویروس 
جهش یافته انگلیسى 11 شهر استان خوزستان را قرمز 
کرد، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود، نگران شیوع 
ویروس کروناى انگلیسى در اســتان اصفهان هستیم 
و امکان تغییر ناگهانى و ســریع رنگ بندى کووید 19 

وجود دارد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاضر وضعیت همه شهرهاى استان زرد است اما 

با شرایط جدید و عادى انگارى هاى موجود ممکن است 
این وضعیت به سمت وخیم شدن تغییر یابد.

نجیمى اظهار کرد: تعداد بســترى هاى بیمارستانى در 
استان اصفهان 400 بیمار است و هنوز تغییر قابل توجهى 
اتفاق نیفتاده اما در موج جدیدى که ممکن اســت در دو 
هفته آینده با آن مواجه شــویم احتمــال افزایش تعداد 

بسترى هاى بیمارستانى استان وجود دارد.
در همین حــال معاون سیاســى، امنیتــى و اجتماعى 
اســتاندارى اصفهان با اشــاره به ویروس جهش یافته 
کروناى انگلیسى در کشور گفت: کنترل این نوع ویروس 
باید مورد توجــه قرار گرفته و نظارت ها در این اســتان 

تشدید شود.
حیدر قاسمى روز سه شنبه در کمیته نظارتى ستاد کرونا 
در سالن جلسات استاندارى افزود: اصفهان کانون تردد 
و مبادالت در حوزه اجتماعى، فرهنگى، ادارى و تجارى 

است از این رو نباید عادى انگارى در جامعه بوجود آید.
وى با بیان اینکه ســفرها و جابه جایى در ایام تعطیالت 
نوروزى باید برنامه ریزى و کنترل شده باشد، خاطرنشان 
کرد: مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه ها به ویژه اتحادیه 
امالك و مســکن با همکارى شــهردارى مسافران را 

هدایت شده و سازمان یافته در هتل ها اسکان دهند.

ورود کروناى انگلیسى به اصفهان 
تأیید  شد

جمعیــت  و  خانــواده  ســالمت  مســئول 
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهــان گفــت: مــرگ و میــر مــردان این 
اســتان بر اثر ســکته قلبى 2/6  و بر اثر ســایر 
بیمارى هــاى قلبى عروقــى 1/6 برابــر زنان

 است.
فرزانه الســادات ُفــرود افزود: بر اســاس نتایج 
تحقیقاتى که سال 98 درباره مرگ زودرس (زیر 
70 سال) در گروه سنى 30 تا 70 سال مردان استان 
اصفهان انجام شد، مرگ و میر مردان اصفهان بر 
اثر انواع ســرطان 3/2  برابر زنان و بر اثر سکته 

مغزى 1/7  برابر زنان است.
فرود همچنین با بیان اینکه بر اســاس تحقیقات 
انجام شده، مرگ و میر مردان اصفهان در حوادث 
ترافیکى 3/3 برابر زنان اســت، اضافه کرد: الزم 

است فرهنگ سازى و آموزش کافى براى مردان 
درباره نکات ایمنــى در هنگام رانندگى و حوادث 

ترافیکى صورت گیرد.
وى شایع ترین ســرطان ها در بین مردان استان 
اصفهان را پروستات، پوست و روده بزرگ خواند 
و تصریح کرد: ســرطان هاى منجر به مرگ در 
بین مردان اصفهان به ترتیب شامل ریه، معده و 
سیستم مغزى است. به گفته وى، اصفهان در میان 
سایر استان ها در زمینه سرطان پروستات در بین 

مردان داراى آمار باالیى است.
وى بدون اشــاره به آمــار ابتال و مــرگ و میر 
مــردان در همه گیــرى کووید 19 در اســتان 
اصفهان، خاطرنشــان کرد: میــزان مرگ و میر 
ناشــى از کرونا در بین مردان نیز بیشــتر از زنان

 است.

ســخنگوى مرکز اورژانس اســتان اصفهان از 
واژگونــى خــودروى حامــل اتبــاع خارجى 
و مرگ ســه نفر از سرنشــینان این خودرو خبر 

داد.
عباس عابدى با اشــاره به حادثه واژگون شدن 
خودرو در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت 
5 و 42 دقیقه بامداد روز سه  شنبه به مرکز اورژانس 

استان اصفهان گزارش شده است.
 وى با بیــان اینکــه مســافران ایــن خودرو 
اتبــاع خارجــى بودنــد، افــزود: ایــن حادثه 
بــراى چندمین بــار طــى چنــد روز اخیر در 

محــور اردســتان بــه نائیــن اتفــاق افتــاده
 است.

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان 
اینکه این حادثه به دنبال واژگون شدن پژو 405 
اتفاق افتاده است، ابراز داشت: براى امدادرسانى به 
این حادثه سه کد اورژانس و یک کد هالل احمر 

اعزام شده است.
وى با بیان اینکه این حادثه 10 کشــته و زخمى 
داشته است، ادامه داد: هفت مرد 20 تا 30 ساله در 
این حادثه مجروح شدند. همچنین سه مرد 20 تا 

30 ساله نیز در دم جان باختند.

بخش میانى تندیس «تقدیس» تناولى باز هم به 
سرقت رفت. این سومین بار است که بخش میانى 
تندیس «تقدیس» اثر پرویز تناولى در اصفهان از 
مقابل ساختمان مرکزى شهردارى این شهر در 
میدان امام حسین (ع) به سرقت مى رود؛ آن هم در 
فاصله کوتاهى که از مرمت این اثر، پس از سرقت 

قبلى مى گذشت.
صبح چهاردهم بهمن ماه سال 1398، خبر سرقت 
بخش میانى «تقدیس» پرویز تناولى؛ تندیسى که 
از سال 1380 در جوار ساختمان مرکزى شهردارى 
اصفهان جا خوش کرده بود، رســانه اى شد و با 
پیگیرى به موقع شــهردارى و عوامل انتظامى، 
طولى نکشید که خبر رسید، ســارقان شناسایى  
شده اند و بخش به سرقت رفته نیز پیدا شده است. 
محمد عقیلى که اثر «تقدیس»، در دوره مدیریت 
وى بر سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان از 
پرویز تناولى خریدارى و در اصفهان نصب شــده 
بود، همان روز یادآور شد که حدود 10 سال پیش 
هم قسمت میانى اثر «تقدیس» که جنس آن از 
برنز است، توسط سارق یا سارقانى از کل اثر جدا 
شده بود و این فرد یا افراد به دلیل سنگین بودن، 
موفق به حمل ایــن بخش از تندیس نشــده و 
چند ده متر آن طرف تر آن را رهــا کرده بودند اما 
در ســال 1388 با پیگیرى هایى که انجام شد و 
هماهنگى هایى که با طراح صورت گرفت، مجدداً 

این بخش به ســازه اصلى اتصال پیدا کرد و سر 
جاى خود قرار گرفت.

در آن بحبوحه، پیشنهادهایى مبنى بر انتقال این 
تندیس به حیاط موزه هنرهاى معاصر یا عمارت 
باغ زرشک مطرح مى شد، اما مدیرعامل سازمان 
زیباسازى شهردارى اصفهان هفتم مهرماه سال 
جارى به «ایسنا» گفت: این اثر به عنوان یک نماد 
شهرى خریدارى و در شهر نصب شده است و نظر 
هنرمند ســازنده آن هم نصب اثر در میدان امام 

حسین(ع) اصفهان بوده است.
سال گذشته شهردار اصفهان هم در توییتى اعالم 
کرد که محل جدید تندیس تقدیس با نظر پرویز 
تناولى مشخص خواهد شد تا پس از مرمت بخش 
میانى این تندیس به محل جدیدى برده شود. اما 
پرویز تناولى اعالم کرد که عالقه دارد این تندیس 

در همان موقعیت و جایگاه قبلى باقى بماند.
24 بهمن ماه امســال، مســیح احمدى، یکى از 
شــاگردان پرویز تناولى خبر از اتمــام مرمت و 
برداشتن پوشــش محافظ این تندیس خبر داد و 
در پاسخ به این سوال که براى حفاظت از تقدیس 
چه برنامه اى در دســتور کار است؟ اظهار کرد: با 
همراهى حراست و سازمان زیباسازى شهردارى 
اصفهان در حال انجام بررســى هایى هستیم تا 
بتوانیم مطابق با استانداردهاى روز دنیا از این اثر 

نفیس محافظت کنیم.

رئیس اداره پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: سامانه 
ناپایدار بارشى روز چهارشنبه (امروز) وارد استان مى شود 
و وزش باد و بارش باران و بــرف را براى اکثر مناطق به 

دنبال دارد.
فاطمه زهرا سیدان اظهار داشت: بررسى  نقشه ها بیانگر 

فعالیت این ســامانه تا اوایل روز جمعه در سطح استان 
است.

 وى افزود:  از روز چهارشــنبه اســتان در اکثر مناطق 
افزایش ابر وزش باد نســبتًا شــدید و از اواخر وقت در 
مناطق غربى بارش برف و باران آغاز مى شود و طى روز 

پنجشنبه در ســایر مناطق بارش با شدت کمتر خواهیم
 داشت.

وى با اشاره به کاهش محسوس دما از اواسط پنجشنبه 
تا روز شنبه گفت: دماى هوا بین 8 تا 12 درجه به ویژه در 

شرق استان کاهش مى یابد.

مرحله دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید 19 به 
زودى در اصفهان آغاز مى شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره 
به مرحله دوم واکسیناســیون کادر درمــان و مدافعان 
سالمت گفت: در این مرحله 100 هزار نفر از کادر درمان 

در بیمارســتان ها و مراکز بهداشــتى درمانى واکسینه 
مى شوند.

بهروز کلیدرى افزود: حدود 6 درصد از مرحله دوم واکسن 
کرونا سهم استان اصفهان است که با توجه به جمعیتى که 
مبتال نشده اند، حدود سه تا چهار هزار نفر از کادر درمان 

واکسینه مى شوند.
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان افزود: هم 
اکنون بیمارستان هاى عیســى ابن مریم، الزهرا (س)، 
خورشــید، میالد و شــریعتى بیماران کرونایى پذیرش 

مى کنند.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: طى 10 
ماه امسال 77 اصفهانى بر اثر غرق شدگى جان خود را از 
دست داده اند. على سلیمانى پور اظهار داشت: در این بازه 
زمانى 77 نفر شامل 16 زن و 61 مرد بر اثر غرق شدگى 

جان خود را از دست داده اند.

وى با بیان اینکه در سال گذشته 90 نفر شامل 77 مرد و 
13 زن بر اثر غرق شدگى در استان اصفهان جان خود را از 
دست داده اند، ادامه داد: آمار غرق شدگى امسال نسبت به 

سال گذشته حدود 15 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: از بین 

غرق شدگان استان اصفهان 26 نفر در رودخانه، 20 نفر 
در استخر کشاورزى، 16 نفر در کانال آب، 6 نفر در سد، 
یک نفر در دریاچه طبیعى، چهار نفر در استخر شنا، یک 
نفر در حوضچه و سه نفر در سایر مکان ها جان خود را از 

دست داده اند.

آمار مرگ و میر  مردان اصفهانى 

تکرار واژگونى خودروى حامل اتباع
 در اصفهان

«تقدیس» را براى بار سوم دزدیدند! 

آخر هفته اصفهان با سرما و بار ندگى

آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا، به زودى

77 اصفهانى طى 10 ماه غرق شدند

4638

4434

4636

4635



0404فرهنگفرهنگ 3985چهارشنبه  6 اسفند  ماه   1399 سال هفدهم

فرناز رهنما بازیگر سریال «ساختمان پزشکان» بر این 
باور است که این مجموعه با وجود گذشت نزدیک به 
10 سال از زمان تولیدش همچنان مخاطبان خودش را 
دارد. این بازیگر که این روزها کم کار شده است، علت 

دورى موقتش از عرصه بازیگرى را به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا و نگرانى از بابت سالمت خانواده  اش 

ذکر مى کند.
این شــب  ها آى فیلم انگلیسى ســریال «ساختمان 
پزشکان» را براى مخاطبان انگلیسى زبان خود به روى 

آنتن مى برد. سریالى کمدى با بازى بهنام تشکر، هومن 
برق  نورد، شقایق دهقان، فرناز رهنما، مونا فرجاد، بیژن 
بنفشه خواه، هوشنگ حریرچیان، نعیمه نظام دوست 

و امید روحانى.
رهنما از بازیگران این سریال، با یادى از «ساختمان 

پزشکان» چنین مى گوید: سریال آن سال ها خیلى گل 
کرده بود و استقبال مردم براى خودم هم جذاب به نظر 
مى  رسید. «ساختمان پزشکان» پس از 10 سال هنوز 
هم دیدنى است و خیلى  ها سریال را مى  بینند. در فضاى 
مجازى مى  بینم که این سریال چقدر طرفدار دارد. آن 

زمان هنوز فضاى مجازى نیامــده بود و کلیپ هاى 
سریال مثل امروز دست به دست نمى چرخید؛ اما همان 
وقت هم «ساختمان پزشکان» خیلى بیننده داشت و 
حتى قرار بود سرى دوم ســریال هم ساخته شود که 
براى همیشه مسکوت ماند؛ البته به نظرم همان بهتر 

که ادامه پیدا نکرد و در اوج موفقیت تمام شد.
او در پاسخ به این پرســش که چه عواملى را در این 
جذابیت دخیل مى دانــد توضیح مى دهــد: بعد از 
«ساختمان پزشکان» در فیلم  ها و سریال هاى زیادى 
کار کردم که همگى هم جــذاب بودند، اما مى  توانم 

بگویم چیدمان «ســاختمان پزشکان» چیز دیگرى 
بود. روزى نبود که از دست هم نخندیم و سکانسى 
را با شوخى و خنده ضبط نکنیم. این اتفاق آن زمان 
برایم عادى به نظر مى  رسید؛ اما بعدها متوجه شدم 
که این موضوع مربوط به درســت بــودن جزء جزء 
عوامل سریال بوده است. پشت صحنه «ساختمان 
پزشــکان» واقعا جذاب بود و خنده و صمیمیت در 

طول کار موج مى  زد.
رهنما دربــاره ایفاى نقــش «نازنین» در ســریال 
«ساختمان پزشــکان» هم اظهار مى کند: نازنین 
سابقًا مشکل روانى داشته و یکى از بیماران دکتر نیما 
افشار بوده که بعدها با او ازدواج کرده است. با وجودى 
که او درمان شــده اســت، اما هنوز برخى از تبعات 
بیمارى را مى  توان در رفتارهایش مشــاهده کرد. با 

این حال، نازنین دختر مهربان و خوش قلبى است.
این بازیگر در پاسخ به اینکه چقدر با نازنین احساس 
همذات پندارى مى کرده و به او بابت کارهایش حق 
مى داده است؟ مى گوید: حس همذات پندارى داشتم 
و به او براى خیلى از رفتارهایــش حق مى دادم؛ اما 
شــباهت چندانى بین خودم و نازنین وجود نداشت. 
به لحاظ خصوصیات اخالقى و رفتارى خیلى با هم 

متفاوت بودیم.
او درباره تجربه همکارى با سروش صحت هم اظهار 
مى کند: آقاى صحت رابطه خیلى خوبى با بازیگران 
برقرار مى کند. ایشان یک جو صمیمانه و پرآرامش 
را بر پشت صحنه حاکم مى  کند و بازیگران و دیگر 
عوامل از همکارى لذت مى  برند. ایشان تعامل خیلى 
خوبى با بازیگران دارد و در عین حال که دست بازیگر 
را براى ابراز نظر بــاز مى  گذارد، امــا نقطه نظرات 
خودش را هم اعالم مى کند. نوع رفتار آقاى صحت 
باعث شده بود که از ساعت  ها کار کردن خسته نشویم 

و همچنان انگیزه داشته باشیم. 

بازیگر نقش «نازنین» در سریال سروش صحت:

همان بهتر که «ساختمان پزشکان» 
ادامه پیدا نکرد

على نصیریان پیرامون آخرین وضعیت جسمانى خود گفت: خدا را شکر 
حالم خوب بوده و وضعیت عمومى ام هم مشکل خاصى ندارد، سعى 
مى  کنم با رعایت کامل پروتکلهاى بهداشتى و خانه نشینى کارى کنم 

که مبادا به بیمارى کرونا مبتال شوم. 
وى در همین راستا ادامه داد: نزدیک به یکسال است که خانه نشین 
هستم، البته با شرایط سنى من و شیوع بیمارى کرونا این بهترین کار 
است زیرا این بیمارى به هیچ وجه شوخى ندارد و ممکن خیلى راحت 

فرد را مبتال نماید.
بازیگر فیلم سینمایى «مســخره باز» از رد کردن پیشنهادات بازى 
گفت و افزود: امسال پیشنهادات زیادى را براى بازى داشتم اما فارغ از 
کیفیت آثار همه را به خاطر بیمارى کرونا رد کردم، مثل هر بازیگرى 
دوست دارم جلوى دوربین بروم اما ترجیحم کار در شرایطى ایده آل 
است. نصیریان با اشاره به تزریق واکسن کرونا اضافه کرد: هنوز که 
واکسن داخلى کرونا نیامده است، اما شخصا به خارجى و ایرانى بودن 
تعصب ندارم، اگر واکسن ایرانى کرونا بیاید و واکسیناسیون آغاز شود 

من هم مثل همه مردم نوع ایرانى واکسن را تزریق مى کنم. من هم مثل همه مردم نوع ایرانى واکسن را تزریق مى کنم. 

على نصیریان:  جلوى هیچ 
دوربینى نرفته و نمى روم

مهران غفوریان کارگردان و بازیگر طناز کشورمان نقش 
متفاوت خود در دهمین قســمت از ســریال قورباغه به 

کارگردانى هومن سیدى را آغاز کرد.
سریال قورباغه به کارگردانى هومن سیدى و تهیه کنندگى  
على اسدزاده، اولین سریال هومن سیدى در نمایش خانگى 
است که تاکنون 10 قســمت از آن توزیع شده است. این 
سریال در هر قســمت با حضور شخصیت جدید، داستان 

سریال را تکمیل مى کند.
هومن سیدى در اولین تجربه خود در ساخت سریال براى 
نمایش خانگى، از بازیگران مطرح و سرشناس و همچنین 

استعدادهاى جدید دعوت به همکارى کرده است.
مهران غفوریان بازیگر جدید ســریال قورباغه در قسمت 
دهم مى باشد که بر خالف نقش هاى طنز او، در این سریال 

شخصیت جدى و متفاوتى را بازى مى کند.
سریال قورباغه یکى از سریال هاى پر بیننده و جدید شبکه 
نمایش خانگى است که از اولین قسمت توانست طرفداران 
زیادى را جلب کند. حضور نوید محمدزاده براى اولین بار 
در ســریال نمایش خانگى و نقش متفاوت و خاص او در 
ســریال تاثیر زیادى در جلب نظر مخاطبان داشته است. 
سحر دولتشاهى هم در قسمت هاى کمى از سریال قورباغه 
حضور دارد اما با این وجود توانســته اســت در شخصیت 
متفاوت ایفاى نقش کرده و هماهنگى خوبى میان نقش 
خود و نقش رامین با بازى صابر ابر بــه وجود آورد. رامین 
نامزد سابق و هم دانشگاهى فرانک در این سریال است که 
براى پیدا کردن راز هیپنوتیزم نورى، دوباره در کنار یکدیگر 

قرار مى گیرند.

نقش متفاوت مهران 
غفوریان در سریال 

«قورباغه»

  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |

روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى مناقصات 

و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفاً از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1399/12/24 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد فیزیکى(پاکت الف – ضمانت نامه) 
خود را به نشانى : اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد-ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

طبقه همکف-دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات،اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36628155 دفتر نظارت بر بهره بردارى و 34121325 دفتر حراست 

تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه درج شده است.

*مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى http://www.eepdc.ir  مراجعه نمایند.(در صورت هر گونه سئوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکتها براى خود محفوظ 

مى دارد.
*شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران مى باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

*حضور پیشنهاد دهندگان(هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
*به مدارك،پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء(الکترونیکى) یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
*سایر اطالعات و جرئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
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هافبک با تجربه سپاهان براى جدایى از این تیم و دریافت رضایت نامه با 
باشگاه به مشکل خورده است.

 یکى از بازیکنانى که از هفته ها پیش از شــروع نقل و انتقاالت زمستانى 
جدایى او و جا به جایــى اش قطعى بود مهدى کیانى اســت که به دلیل 
اختالف بــا کادرفنى، مدتى اســت در تمرینات طالیى پوشــان حاضر 
نمى شود و حاال در تالش است تا با گرفتن رضایت نامه از این باشگاه به 

تیم دیگرى منتقل شود.
کیانى که مورد توجه استقالل قرار دارد ابتداى فصل هم صحبت از رفتنش 
به این تیم مطرح بود که با مخالفت باشــگاه سپاهان روبرو شد و حاال در 
تالش است تا مقدمات رفتنش به جمع آبى پوشان پایتخت را فراهم کند و 
با وجود اینکه هیچ بند و تبصره اى در قراردادش براى فسخ یک طرفه وجود 

ندارد تنها راهش گرفتن رضایت نامه از باشگاه است.
کیانى تاکنون در جلساتى که با مدیران باشــگاه داشته درخواست کرده 
رضایت نامه اش براى استقالل صادر شود و نامه رسمى باشگاه استقالل 

هم براى جذب این بازیکن به دست مسئوالن سپاهان رسیده ولى پیشنهاد 
اول این باشگاه براى معاوضه کیانى با ریگى با مخالفت روبرو شده و همین 

موضوع مانعى براى رفتنش به استقالل است.
از باشگاه سپاهان خبر مى رسد مسئوالن این باشگاه در نظر دارند تا رضایت 
نامه کیانى را براى ذوب آهن صادر کنند و با توجه به روابط خوب میان دو 
باشگاه و نشستى که چند روز قبل میان مدیران دو باشگاه صورت گرفت 
قرار شد همکارى   هاى این چنینى میان آنها شکل بگیرد و از طرفى مدیران 
سپاهان تمایل دارند کیانى به تیمى مثل ذوب آهن منتقل شود که رقیب 
آنها در کورس قهرمانى محسوب نمى شود و خیلى مایل به تقویت رقیب 

مستقیم خود در پنجره زمستانى نیستند.
با این وجود مهدى کیانى انتقال به ذوب آهــن را رد کرده و اعالم کرده 
قصد ندارد در اصفهــان به فوتبالش ادامه دهد و تمایلى براى پوشــیدن 
پیراهن ذوب آهن ندارد و این موضوع تبدیل به کش مکش میان طرفین 

شده است.

با توجه به اصــرار کیانى بــه انتقال به اســتقالل و مخالفت باشــگاه 
و از ســویى عدم تمایل ایــن بازیکن بــراى رفتن بــه ذوب آهن باید 
دیــد در نهایت چــه تصمیمــى در خصــوص ایــن بازیکــن گرفته 

مى شود.
از همین رو قرار اســت مدیرعامل سپاهان نظر ســرمربى تیم را در این 
خصوص جویا شود تا اگر به بازیکن دیگرى از استقالل نیاز دارد درخواست 
تعویض او با کیانى را به مسئوالن باشــگاه تهرانى ارائه دهد و صحبت از 
نفراتى مثل مهدى پور و فرشید باقرى هم مطرح شده که در حد گمانه زنى 

است.
مهدى کیانى در آخرین صحبتى که با مسئوالن باشگاه سپاهان داشته به 
شدت از آنها دلخور بوده و کار به جرو بحث میان آنها کشیده است و حاال 

باید منتظر ماند تا تصمیم نهایى در این خصوص مشخص شود.
کیانى در حال حاضر 34 ســاله اســت و در پســت هافبک دفاعى بازى

 مى کند.

سپاهان کیانى را به ذوب آهن مى دهد؟

سخنگوى باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: بازیکن معمولى که خیلى هم براى تیمش بازى 
نکرده براى یک نیم فصــل 2,5میلیارد تومان مى خواهد، نمى دانم این مســیر به کجا ختم 

مى شود؟!
رسول کربکندى در مورد این که گفته مى شود على دشتى خواهان جدایى از ذوب آهن اصفهان 
است، اظهار داشت: او عالقمند به جدایى است و درخواســت خودش را هم ارائه داده اما باید 
ببینیم مى توانیم بازیکنى به عنوان جایگزین براى او پیدا کنیم یا خیر، هنوز به نتیجه قطعى 

در این مورد نرسیده ایم.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در مورد تقویت این تیم براى نیم فصل دوم عنوان کرد: در فوتبال 
ما جوى ایجاد شده که آدم خنده اش مى گیرد. یک بازیکن معمولى که خیلى هم براى تیمش 
بازى نکرده و اصًال در ترکیب اصلى نبوده، براى یک نیم فصل 2,5 میلیارد تومان مى خواهد! 
نمى دانم این مسیر به کجا ختم مى شــود؟ چند باشگاه، چنان قیمت ها را باال مى برند که بقیه 

هیچ کارى نمى توانند انجام بدهند.
در جذب بازیکن پیش کربکندى تصریح کرد: برخى باشگاه ها طورى 

مى کند. مى رونــد و قیمت هایــى مى گذارند که آدم  تعجــب 
میلیون بوده االن بازیکنــى که قراردادش هفتصد هشــتصد 

5 ، 8 و یا حتى 10 میلیارد مى خواهد! نمى دانم اقتصاد ما خیلى خوب شــده یا فوتبال ما خیلى 
پیشرفت کرده؟ به خاطر ممنوعیت جذب بازیکن  خارجى و با توجه به این که بازیکنان خوب 
داخلى هم محدود هستند، هر کس هر چقدر که مى خواهد مى گوید. شاید برخى بگویند چون 
ذوب آهن خودش بازیکن نگرفته حسودى مى کند اما واقعیت این است؛ اگر بازیکنى آمار خوبى 
داشته باشد، آماده باشد و ارزش داشته باشــد برایش هزینه مى کنیم اما بازیکنان معمولى و 

نیمکت نشین درخواست هاى عجیبى دارند.
عضو هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن در مورد این که آیا مجتبى حسینى لیستى را براى تقویت 
تیم ارائه کــرده، گفت: او در تمام خطوط تیم بازیکن مى خواهد. لیســت مــازاد نداده و فقط 
نیازهایش را اعالم کرده اما بایــد ببینیم چه بازیکنانى را مى توانیــم بگیریم. بازیکنى را هم 

نمى توانیم از تیم کنار بگذاریم چون مشخص نیست بتوانیم جایگزینى براى او جذب کنیم.
وى در مورد این که آیا به جز على دشــتى بازیکنان دیگرى هم خواهان جدایى از ذوب آهن 
هستند، گفت: خیر، درخواست دیگرى به ما ارائه نشده، نمى توانیم اجازه خروج، به  خصوص 
به بازیکنانى که به کارمان مى آیند را بدهیم و این اصًال منطقى نیســت. خوشبختانه مجتبى 
حسینى هم به دنبال اسم هاى بزرگ نیســت و عالقه مند به کار با بازیکنان جوان و باانگیزه

 است.

باشگاه نساجى براى جذب محمد رضا خلعتبرى با باشگاه سپاهان نامه نگارى کرده است. 
در این نامه به این نکته اشاره شده که نساجى براى بقاء در جدول بازى ها در دور برگشت 
بازى هاى لیگ برتر به وجود محمد رضا خلعتبرى نیازمند است و مشکلى ندارد که حتى 

این بازیکن را به عنوان مهره قرضى در اختیار بگیرد. فصل گذشته هم چند بازیکن 
سپاهان در تیم نساجى به عنوان بازیکن قرضى حضور داشتند و با پایان فصل 

به اردوى تیم ســپاهان برگشــتند. رضا بحیرایى و رضا دهقانى از جمله این 
بازیکنان بودند.

محمد رضا خلعتبرى این خبر را تایید کرد و گفت خوشــحال مى شوم به 
تیم زادگاهم در لیگ برتر کمک کنم اما تصمیم گیرنده در این خصوص 
باشگاه سپاهان اســت به این خاطر که من با باشگاه ســپاهان قرارداد 

دارم.  
نساجى در هفته هاى اخیر بازیکنان زیادى را از دست داده است. در خط 
حمله این تیم مهدى نظرى مصدوم شده است و دیگر قادر به همراهى 

تیم نیست. هم چنین خروج کریم اسالمى و مهرداد بایرامى از لیست قطعى 
شده است. البته مازنى ها سجاد آقایى را به خدمت گرفته اندو امیدوار هستند 

محمد رضا خلعتبرى هم به جمع آنها اضافه شود.

کربکندى: 

خلعت را به ما بدهیدخوشبختانه مجتبى به دنبال اسم هاى بزرگ نیست

ت هافبک با
م باشگاه به
 یکى از باز
جدایى او و
اختالف بــ
نمى شود و
تیم دیگرى
کیانى که م
به این تیم

تالش است
با وجود اینک
ر ندارد تنها
کیانى تاکن
رضایت نام

5بازى نکرده و اصال در ترکیب اصلى نبوده، براى یک نیم فصل 2,5 میلیارد تومان مى خواهد! 
نمى دانم این مسیر به کجا ختم مى شــود؟ چند باشگاه، چنان قیمت ها را باال مى برند که بقیه 
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در جذب بازیکن پیش کربکندى تصریح کرد: برخى باشگاه ها طورى
مى کند. مى رونــد و قیمت هایــى مى گذارند که آدم تعجــب
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 با باشگاه سپاهان نامه نگارى کرده است. 
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شگاه ســپاهان قرارداد 

دست داده است. در خط 
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ت گرفته اندو امیدوار هستند 

.

ه ما بدهید

حسین ناظم الرعایا-شهردار س ده لنجان 

آگهى مزایده
شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم شده در 

جدول زیر را  از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 99/12/20 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت شهردارى و یا با شماره

 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.
م.الف:1100100

نوبت اول

شماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
شماره 
پالك

کاربرى-موقعیت زمینمساحت
قیمت پایه 
هر متر مربع

قیمت پایه کل(ریال)

13/000/0002/730/000/000مسکونى-شهرك ایثارگران88951210/ش/99نوبت اول1

14/500/0003/143/600/000مسکونى-شهرك ایثارگران88952216/80/ش/99نوبت اول2

14/000/0002/730/000/000مسکونى-شهرك ایثارگران88980195/ش/99نوبت اول3

14/000/0002/793/000/000مسکونى-شهرك ایثارگران88982199/5/ش/99نوبت اول4

امور قراردادها- شرکت آب منطقه اى اصفهان

آگهى فراخوان مناقصه 
(شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000061)

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد الیروبى دریاچه سد رودشت را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد نسبت به دریافت استعالم ارزیابى کیفى و 

اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 14/812/493/422 ریال براساس فهرست بهاء واحد پایه رشته هاى آبیارى و زهکشى سال 1399 مى باشد.

شــرایط مناقصه گر: مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه 
صالحیت ایمنى.

محل اجراء: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
مدت اجراء: 5 ماه

نوع اعتبار: اعتبارات این پروژه از محل جارى شرکت مى باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.

مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (setadiran.ir) مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت استعالم 
ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه و بارگذارى پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارك مثبته شرکت اقدام نمایند.

نشانى مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اى اصفهان- دفتر امور قراردادها.
تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2529 و 2528 فاکس: 36611073 

م.الف:1099585

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/06

نوبت اول

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/12/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/12/24

دریافت اسناد : ساِیت اِینترنِتی
www. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(  داخلی 384  )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

99-4-311 (CCTV) عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى
11,495,618,850434,868,000جارىدر مدار بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه  4  اصفهان

99-4-312 (CCTV) عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى
11,015,195,850420,455,000جارىدر مدار بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه  فوالدشهر

4,065,773,575203,288,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه 6 شهر اصفهان 99-4-313

عملیات مدیریت بهره بردارى فاضالب و نگهدارى تصفیه خانه 99-4-314
24,757,396,650832,721,000جارىفاضالب قهدریجان ، مینادشت و پمپاژ جعفرآباد منطقه فالورجان
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ازنظر اقتصاد کالن و منظر اقتصادى نرخ بهره عبارت است از نرخى 
که بابت جلوگیرى از کاهش ارزش پول پرداخت شده در حال حاضر 
و دریافت آن در آینده، که به دلیــل ارزش زمانى پول و نرخ تورم از 
وام گیرنده دریافت مى شود یا به عبارت دیگر بهایى است که براى 
دریافت اعتبار یا پول پرداخت مى گردد و یا در منظر دیگر آن را هزینه 
اجاره پول بیان مى کنند. از دیدگاه اقتصاد خانواده مى توان گفت نرخ 
بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره 
نشان دهنده نرخى است که یک فرد مى تواند قدرت خرید امروز را 
با قدرت خرید آینده مبادله کند. منظور از ارز هر ابزارى  است که به 
صورت اســکناس، حواله یا چک در داد و ستد هاى خارجى جهت 
پرداخت ها استفاده مى شــود. همچنین مى توان نرخ ارز را، ارزش 
برابرى یک واحد پول خارجى به پول داخلى دانست. به عبارت دیگر 
بهاى خرید یا فروش یک واحد پول خارجى به پول ملى یک کشور 

را نرخ ارز مى گویند. 
سیاستگذاران پولى دریافته اند که سیاست هاى اتخاذ شده از سوى 
آنان بر برابرى نرخ ارز تأثیرگذار اســت. افزایش نرخ بهره در داخل 
کشور عمومًا موجب افزایش ارزش پول ملى مى شود و پایین آمدن 
نرخ بهره به افت ارزش پول کشور منجر مى شود. بدین ترتیب قیمت 

دارایى ها نقش مهمى در نوسان نرخ ارز دارد.
در ادامه بــه نظام ارزى متــداول در اقتصاد کشــور هاى مختلف 
مى پردازیم. مطابق ادبیات اقتصــادى درحالت معمول، نظام هاى 
ارزى به دو نظام شناور و نظام ثابت طبقه بندى مى شود. در برخى از 
کشورها و در برخى از دوره هاى زمانى ممکن است نظام ارزى حالتى 
بین این دو حالت باشد و به عنوان نظام ارزى مدیریت شده، انتخاب 
شود. در نظام ارزى شناور، نرخ ارز ازطریق مکانیزم عرضه و تقاضاى 
ارز و بدون دخالت دولت ها در بازار ارز تعیین مى شود. در این بازار، 

بخشى از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان، واقعى (صادر کنندگان و 
وارد کنندگان) و بخشى غیر واقعى هستند (که به خاطر تقاضاى سفته 
بازى در مواقعى از جمله زمان بى ثباتى براى استفاده از فرصت هاى 
سودآور وارد بازار مى شوند). پس در نظام ارزى شناور بازار ارز وجود 
دارد و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان بدون دخالت دولت قیمت را 
تعیین مى کنند. در این حالت انتظار مى رود که اگر تراز تجارى مثبت 
باشد نرخ ارز به دلیل مازاد عرضه ارز کاهش یابد و اگر تراز تجارى 

منفى باشد مازاد تقاضاى ارز منجر به افزایش نرخ ارز مى گردد.
در نظام ارزى ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزى اســت، بانک 
مرکزى یک مقدار را به عنوان هدف از پیش تعیین شده براى نرخ 
ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش 

ارز سعى مى کند قیمت تعادلى بازار ارز را در سطح مورد هدف خود 
نگهدارى کند. در نظام ارزى ثابت یا مدیریت شــده، تغییرات تراز 
تجارى بــر دارایى هاى خارجى بانک مرکزى مؤثر اســت. در این 
شرایط اگر نرخ ارز از سطح مورد هدف افزایش یابد، بانک مرکزى به 
دلیل پاسخگویى به مازاد تقاضاى ارز، از محل دارایى هاى خارجى 
خود ارز برداشــت کرده و در بازار مى فروشد و برعکس اگر نرخ ارز 
تمایل به کاهش داشته باشد بانک مرکزى باید این بار ارز مازاد را از 
بازار جمع کرده و آن را به دارایى هاى خارجى خود بیافزاید. در این 
حالت مشاهده مى شود که میزان دخالت بانک مرکزى بستگى به 
ســطح دارایى هاى خارجى بانک مرکزى دارد. بنابراین یادآورى 
مى شود که در نظام ارزى ثابت نیز بازار و مکانیزم عرضه و تقاضاى 

ارز وجود دارد اما یکى از عامالن مهم این بازار، بانک مرکزى است 
که با تغییرات دارایى هاى خارجى خود امکان دخالت در بازار را دارد. 
بدین جهت گفته مى شود که در نظام ارزى ثابت و یا مدیریت شده، 
بانک مرکزى داراى سیاست پولى مستقل نیست زیرا عرضه پول به 

جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر مى کند.
به طور کلى افزایش نرخ بهره سیاستى است که باعث کاهش تورم 
مى شود و نشان از این دارد که بانک مرکزى عموم جامعه را تشویق 
به ایجاد سپرده در بانک مى کند و از این طریق نقدینگى در سطح 
جامعه کم شده و باعث کاهش تورم مى شود و تأثیر زیادى در ارزش 
پول ملى دارد و باعث افزایش قدرت پول ملى مى شود زیرا سرمایه 
گذاران در بخش هاى ارز، طال، کاال، بورس و... با دید اینکه نرخ بهره 

بانکى در حال افزایش مى باشد در جهت دریافت کسب سود بیشتر 
دارایى هاى خود را نقد و سپرده مى کنند. حال با کاهش نرخ بهره، 
انتظارات از افزایش نرخ تورم افزایش یافته و باعث مى شود که سپرده 
گذاران بانکى با انتظار کسب سود بیشــتر، موقعیت مناسب براى 
سرمایه گذارى بهتر همچون طال، ارز، کاال، بورس و... مد نظر قرار 
دهند و سرمایه هاى خود را به بازار هاى دیگر هدایت کنند و تأثیر 
این رخداد هم باعث افزایش سطح نقدینگى در جامعه و افزایش تورم 
شده و تورم ناشى از سرمایه گذارى بر روى ارز و طال، باعث افزایش 

رقابت در تقاضا و کم ارزش شدن پول ملى مى شود.
حال با توجه به آنچه گفته شــد در اقتصاد ایــران نرخ بهره به طور 
مستقیم بر نرخ ارز تأثیر گذار اســت بدین صورت که افزایش نرخ 
بهره باعث کاهش تقاضا در بازار هاى موازى مى شــود که یکى از 
این بازار ها بازار ارز است و عکس این عمل هم صادق است، البته 
این در صورتى است که دیگر مؤلفه اقتصادى را ثابت فرض کنیم 
و البته تصمیم سیاستگذاران اقتصادى کشور در این امر بسیار حایز 
اهمیت است به طورى که آنها در دوره هاى زمانى  که درآمدهاى 
ارزى کشور که از طریق فروش نفت فراوان و در دسترس دولت قرار 
دارد با استفاده از این اهرم نرخ ارز را به راحتى کنترل مى کنند و در 
واقع اثر نرخ بهره بر نرخ ارز ناچیز خواهد بود و اما دوره زمانى که به 
علت کاهش تقاضا خرید نفت و یا تحریم دولت ارز به میزان کافى در 

اختیار ندارد اثر نرخ بهره مشهودتر است. 
در حال حاضر دولت نــرخ ارز را در حالت بین شــناور و ثابت یعنى 
مدیریت شده کنترل مى کند. در گذشته به دلیل وجود منابع ارزى 
بانک مرکزى، نظام ثابت ارزى در پیش گرفته شده بود اما با افزایش 
فشار هاى تحریم و خارج شدن منابع ارزى از دسترس بانک مرکزى، 
به ناچار تغییر رویه داده است تا بتواند ضمن کنترل تورم منابع ارزى، 
خود را بیشــتر حفظ کرده و از جهش هاى بسیار شدید نرخ ارز هم 

جلوگیرى کند.

ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران   
  سامان الطافى / 

دانشجوى دکترا رشته روابط بین الملل |

شستشوى630 هزار متر مکعب مخازن آب 
در استان اصفهان

از ابتــداى ســال تاکنــون بیــش از 630 
هزارمترمکعــب از مخــازن آب در شــهرها و 

روستاهادر سطح استان اصفهان شستشو شد. 
مدیر مرکز پایــش و نظارت بــر کیفیت آب و 
فاضالب شرکت آبفا  اســتان اصفهان گفت: از 
ابتداى ســال جارى تاکنون، در راستاى سطح 
کمى و کیفى آب شرب در شهرها و روستاهاى 
اســتان بیش از 683 بــاب مخــزن آب مورد 

گندزدایى و شستشو قرار گرفت.
فهیمه امیرى با اشــاره به فرایند گندزدایى آب 
شرب اعالم کرد: با یکپارچه سازى شرکتهاى 
آبفا شهرى و روستایى 12 سامانه گندزدایى کلر 
زن گازى از مدار خارج شــد و به منظور فرایند 
گندزدایى ســریعتر و دقیق تر سامانه الکترولیز 
نمک طعــام و محلولى جایگزین ســامانه کلر 

زن گازى شد.
وى ادامه داد: شــرکت آبفا استان اصفهان با به 
روز کردن تجهیزات آزمایشــگاهى و نیز بهره 
مندى از دانش روز دنیــا درصدد تامین و توزیع 
آب شرب و سالم وبهداشــتى به مردم در سطح 
شهر و روستا در ســطح استان دارد وتا کنون در 

این راستا موفق عمل نموده است.
مدیر مرکز پایــش و نظارت بــر کیفیت آب و 
فاضالب  شــرکت آبفا اســتان اصفهان اظهار 
داشت: کیفیت و ســالمت  آب شرب در استان 
به صورت مستمر از ســوى نهادهاى نظارتى و 
ذیصالح مورد ارزیابى قرار مى گیرد و با تایید این 
نهادها آب شــرب میان مردم توزیع مى شود بر 
این اساس مردم از سالمت و کیفیت  آب شرب 
در هر برهه از زمان اطمینان کامل داشته باشند  .

در سال جارى با یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا شهرى و روستایى صورت گرفت
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یکى از قدیمى ترین محصوالت زراعى موجود در این کره 
خاکى که بیش از 6000 سال است انسان ها از آن استفاده مى کنند، خرما است. علم و 

تغذیه مدرن تازه به این پرداخته تا خواص این میوه  بهشتى براى سالمتى ما را مورد بررسى قرار دهد.
خرماها به دلیل مزه اى که دارند، تنها یک ماده  شیرین ساده تلقى نمى شــوند، بلکه آن ها یک منبع غنى از بسیارى از مواد 

مغذى هستند و حاوى فیبر نیز مى باشند. در واقع 100 گرم خرما که حدود 4 تا 5 عدد از آن مى باشد، 18 درصد فیبر مورد نیاز روزانه   شما را 
تأمین مى کند.

همین مقدار خرما (100 گرم) 20 درصد پتاسیم، 18 درصد مس، 14 درصد منیزیم مورد نیاز روزانه   شما و مقدار قابل توجهى از آهن و کلسیم که مواد غذایى 
بسیار الزم براى استخوان ها و خون شما هستند را تأمین مى کند. عالوه بر این، خرما حاوى منابع خوبى از ویتامین ها آ، ب 5، ب 6، فوالت یا همان ب 9، نیاسین یا همان 

ب 3 است.
یک مطالعه که در سال 2005 انجام شد نشان داد که خرما در مقایسه با دیگر میوه هاى خشِک متداول حاوى پولى فنل (یک نوع آنتى اکسیدان بسیار قوى) بیشترى است. تحقیقات 

نشان داده است که پلى فنل ها به پیشگیرى از بیمارى هاى تحلیل برنده مانند بیمارى هاى قلبى، سرطان، پوکى استخوان و انواع دیابت کمک مى کنند.
در یک مطالعه نشان داده شد که مصرف خرما به کنترل سطح قند و چربى هاى در گردش خون بیماران دیابتى کمک مى کند. این نتیجه جالب است زیرا خرما کربوهیدرات و قندهاى طبیعى 

زیادى دارد. مواد غذایى شیرین مى توانند باعث افزایش سریع قند خون شوند که این براى افراد مبتال به دیابت خطرناك است. محققان مقایسه کردند چه مصرف خرما همراه با وعده هاى غذایى و 
چه به تنهایى میزان قند خون را به طور ناگهانى افزایش نمى دهند. مطالعه اى دیگر نشان داد که عصاره   میوه  خرما جلوى بدتر شدن نوروپاتى دیابتى را مى گیرد.

در یک مطالعه  دانشگاهى در مورد ســالمت روده از نظر سرطان تحقیقى انجام شــد. بدین ترتیب که در یک گروه از داوطلبان به مدت ســه هفته هر روز حدود 50 گرم خرما مصرف شد. در این زمان 
آن ها به مقدار قابل توجهى کاهش یافت. محققان معتقدند که میزان فیبر باال و حرکات تناوبى روده اى آن ها بهتر شــد و عوامل شــیمیایى حاصل از گوارش که موجب ایجاد سرطانیم شود در 

ابتال به سرطان کولورکتال مى شود.پلى فنل هاى موجود در خرما از عملکرد سالمتى فلور روده محافظت کرده و در نتیجه موجب کاهش خطر 
مطالعات دیگر همچنین نشان داده است که برخى از ترکیبات طبیعى موجود در خرما، اثرات ضد تومورى و 

ضد سرطانى دارند.
تحقیقات نشان داده است که مصرف خرما موجب کاهش چربى هاى خون و استرس اکسیداتیو در بدن مى شود. 

این خواص خرما به پیشگیرى از گرفتگى عروق که موجب بیمارى هاى چون سکته، حمالت قلبى و انوریسم مى شود، 
کمک مى کند.

خرماها میان وعده هاى بسیار خوشمزه اى هستند که انواع آن ها به صورت تازه و خشک در سوپرمارکت ها یافت 
مى شوند. مى توانید آن ها را مانند میوه در زمان میان وعده ها مصرف کنید.

یکى دیگر از روش هاى مصرف خرما استفاده از آن در نوشیدنى هاست. مى توانید از آن در اسموتى هاى 
مختلف استفاده کنید و یا مثًال شیرخرما درست کرده و میل نمایید. یکى از بهترین کارها براى مصرف 

خرما خوردن آن به همراه نوشــیدنى هاى گرم مانند چاى و قهوه است. بدین ترتیب هم از فواید آن 
بهره مى برید و هم جایگزین بسیار عالى براى قند و شکر دارید. از خرما در تهیه   

غذاهاى مختلف هم مى توان استفاده کرد. مخلوط آن با برنج 
و یا تخم مرغ و برخى ســاالدها به خصوص در 

فصول سرد سال بسیار مفید است.

در این زمان ین ترتیب کهدر یک گروه از داوطلبان به مدت ســه هفتههر روز حدود50 گرم خرما مصرفشد. ب م ج ى ی ن ر ر ز 0رو
آن ها به مقدار قابل توجهى کاهش یافت. محققان معتقدند که میزان فیبر باال وده اى آن ها بهتر شــد و عوامل شــیمیایى حاصل از گوارش که موجب ایجاد سرطانیم شود در

ابتال به سرطان کولورکتال مى شود.ود در خرما از عملکرد سالمتى فلور روده محافظت کرده و در نتیجه موجب کاهشخطر
چنین نشان داده است که برخى از ترکیبات طبیعى موجود در خرما، اثرات ضد تومورى و 

ه است که مصرف خرما موجب کاهش چربى هاى خون و استرس اکسیداتیو در بدنمى شود.
پیشگیرى از گرفتگى عروق که موجب بیمارى هاى چون سکته، حمالت قلبى وانوریسممى شود،

ده هاى بسیار خوشمزه اى هستند که انواع آن ها به صورت تازه و خشک در سوپرمارکت ها یافت 
انید آن ها را مانند میوه در زمان میان وعده ها مصرف کنید.

 روش هاى مصرف خرما استفاده از آن در نوشیدنى هاست. مى توانید از آن در اسموتى هاى 
تفاده کنید و یا مثًال شیرخرما درست کرده و میل نمایید. یکى از بهترین کارها براى مصرف

ردن آن به همراه نوشــیدنى هاى گرم مانند چاى و قهوه است. بدین ترتیب هم از فواید آن
مى برید و هم جایگزین بسیار عالى براى قند و شکر دارید. از خرما در تهیه   

ذاهاى مختلف هم مى توان استفاده کرد. مخلوط آن با برنج 
و یا تخم مرغ و برخى ســاالدها به خصوص در

فصول سرد سال بسیار مفید است.

رید
ما بخو

براى سالمت بدنتان خر
آلزایمر ششمین علت مرگ در کشــورهاى جهان است. جامعه پزشکى 
اغلب تاکید مى کند که پیشــرفت آلزایمر با داروها و درمان هاى جدید 
در حال کاهش اســت اما هنوز این آگاهى به اندازه کافى وجود ندارد که 
مى توان با تغییر ســبک زندگى اصال به این بیمارى مبتال نشد و یا روند 

پیشرفت آن را بسیار محدود کرد.
آلزایمر شایع ترین شکل از زوال عقل اســت و عالئم اولیه آن با از دست 
دادن حافظه و تاثیر در عملکرد روزمره خود را نشان مى دهد. ثابت شده که 
دنبال کردن 9 عادت موثر از همین امروز، مى تواند خطر ابتال به آلزایمر را 

در سنین باال تا حد زیادى کاهش دهد:
مطالعات نشان داده که سیگار کشیدن با دو برابر شدن خطر ابتال به زوال 
عقل و بیمارى آلزایمر همراه است. سیگار کشیدن به استرس اکسیداتیو 
و التهاب کمک کرده و تاثیر مســتقیم روى مغز مى گذارد. از همین حاال 
سیگار را ترك کنید چون ثابت شده خطر ابتال به آلزایمر در سیگارى هاى 

سابق بسیار کمتر از حد تصور است.
فعال ماندن از نظر جسمى یکى از روش هاى موثر براى محافظت در برابر 
آلزایمر است. کسانى که حداقل ســه بار در هفته به مدت 15 تا 30 دقیقه 
ورزش مى کنند، احتمال ابتال به آلزایمر را در خود به حداقل مى رسانند. 
ورزش باعث افزایش اکسیژن و مواد مغذى در مغز مى شود و به جلوگیرى 
از عوامل خطر از جمله دیابت، فشــار خون باال و مــوارد دیگر نیز کمک 
مى کند. به گفته محققان آمریکایى، در کســانى که اغلب وقت خود را با 
دیگران صرف مى کنند، خطر ابتال به آلزایمر 70 درصد کاهش مى یابد. 

ثابت شده که انزواى بیش از حد مى تواند به مغز آسیب برساند.
نوشیدن الکل آسیب هاى مغزى مرتبط با الکل را به همراه دارد و منجر به 
سندرم ورنیکه کورساکوف (نقص در حافظه کوتاه مدت)، مى شود. ثابت 
شده که بروز دمانس یا فراموشى در جمعیت مصرف کننده الکل بیشتر از 
سایر افراد است. به سالمندان توصیه مى شود اغلب به حل پازل یا جدول 
کلمات متقاطع بپردازند، موسیقى گوش بدهند و یا به یادگیرى زبان جدید 

روى بیاورند چون این فعالیت ها مغز را درگیر نگه مى دارد.
مطالعات بر روى بیش از 6 هزار نفر در رابطه با اختالالت خواب نشان داده 
است که این اختالالت بخصوص آپنه خواب با مشکالت اولیه حافظه و 
اختالالت خفیف شناختى همراه اســت که بعدها مى تواند خطر ابتال به 
آلزایمر را افزایش دهد. تحقیقات دیگر نشان داد که خواب ناکافى مى تواند 
یک پروتئین رســوب  کرده در مغز به نام آمیلوئید را باال ببرد که شاخص 

بیمارى آلزایمر شمرده مى  شود.
محققان دانشگاه هاروارد در یک بررسى که بیش از 8 هزار سالمند را براى 
بیش از یک دهه دنبال کردند، دریافتند که تنهایى نیز زوال شناختى را تشدید 
مى  کند. استرس نیز براى مغز بد است. مساله فقط تجربه کردن استرس 
نیست که همه ما آن را داریم بلکه چگونه کنار آمدن با استرس است. غصه 
خوردن بر سر رویدادهاى استرس  زا، اثرات زیان  بار بر سلول  هاى مغزى 
دارد. غذاهایى که مى خورید به طور مستقیم با سالمت مغزتان ارتباط دارد. 
مصرف گوشت قرمز، کره، مارگارین، پنیر چرب، شیرینى و دسر، غذاهاى 
سرخ شده را کاهش دهید و سبزیجات تیره رنگ، آجیل و دانه ها، میوه ها 
بخصوص انواع توت ها، روغن زیتون، شکالت تیره را جایگزین آنها کنید. 
ویتامین دى براى بهبود سالمت روانى و عملکرد ذهنى مهم است و زمانى 
که شما کمبود ویتامین دى داشته باشید، شانس ابتال به آلزایمر و زوال عقل 
را در خود دو برابر کرده اید. براى دریافت ویتامین دى کافى، هر روز بیرون 

بروید و 15 تا 20 دقیقه در معرض نور آفتاب باشید.

عادت هایى که 
مانع  زوال عقل مى شود

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آریا تجهیز پزشکى جوان درتاریخ 1399/12/03 به شماره ثبت 67089 به شناسه ملى 14009832938 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید ، تهیه ، خرید و فروش و عرضه و توزیع کاال ها و تجهیزات پزشکى - انجام 
امور خدمات تعمیر ، کالیبراسیون و نگهدارى تجهیزات پزشکى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکات و بنادر کشور - مشاوره در امور 
خرید و تجهیزات مراکز درمانى و پزشکى و همکارى با سازمان استاندارد به منظور تهیه و تدوین استانداردها - اخذ و اعطاى نمایندگى - شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى - انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور - اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى دولتى و خصوصى صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، خیابان سهروردى ، بن بست شهید مهران ترکى [2] ، پالك-20 ، ساختمان سیمین ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستى 
8177799860 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى على اکبر مهدى پور به شماره ملى 
1160110476 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه خانم نصیبه مهدى پور به شماره ملى 1171230893 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه خانم مهشاد نیکخواه 
به شماره ملى 1271442426 دارنده 450000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد هادى مهدى پور به شماره ملى 2300032473 دارنده 450000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم مهشاد نیکخواه به شماره ملى 1271442426 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
محمد هادى مهدى پور به شماره ملى 2300032473 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098865)

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008004233 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/02 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت چهارده و دو- پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك ثبتى شماره: 17210 فرعى از 2- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى بنام نرجس 
صدرى ثبت و سند صادر گردیده اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008020038- 99/11/28 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 95225- 99/11/28 به گواهى دفترخانه شماره چهار شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 

المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1099441 سید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/113

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ایمن سفر نقش جهان درتاریخ 1399/07/12 به شماره ثبت 65782 به شناسه ملى 14009485499 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات حمل و نقل عمومى جابجایى مسافر درون شهرى کارکنان 
ادارات دولتى خصوصى مدارس سازمانها شرکتها و هرنهادى که نیاز به جابه جایى یا استفاده از نقلیه اتوبوس، مینى بوس ،میدل باس، تاکسى سوارى و 
تاکسى ون و همکارى شرکتهاى حمل و نقل عمومى و خصوصى مانند شرکت اتوبوسرانى اصفهان و سازمان تاکسیرانى اصفهان و حومه و هرگونه فعالیت 
حمل و نقل درون شهرى با کسب مجوز از مراجع ذیصالح ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ،شرکت در مناقصات و مزایده هاى دولتى و خصوصى 
درداخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگى واعطاى نمایندگى و ایجاد شعب ،اخذ وام و تسهیالت ارزى و ریالى از بانکهاى دولتى و موسسات خصوصى داخلى 
و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت و انجام هرگونه خرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،ایجاد نمایندگى تعمیرگاه و مرکز 
خدمات مرتبط با سیســتم حمل و نقل و ادارات و صادرات مرتبط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله شهید دکتر باهنر ، کوچه 22 بهمن ، کوچه 17 
شهریور ، پالك 4 ، ساختمان سپهر ، طبقه دوم ، واحد 22 کدپستى 8138771983 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 141499227 مورخ 
1399/07/06 نزد بانک توسعه تعاون شعبه جمهورى اصفهان با کد 1414 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم زهرا فریدى به شماره ملى 0550080678 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ویدا شریفى ولدانى به شماره ملى 1272835340 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ناصر شریفى ولدانى به شماره ملى 1283824787 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حامد آسترکى به شماره ملى 1285160436 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على فرهادى به شماره ملى 1271020866 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى رضا فرهادى به شماره ملى 6219417011 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098864)

آگهى تغییرات
شرکت میراب اصفهان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 22128 و شناســه ملى 10260429626 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه سرورى نیا به شماره ملى 1841877956 به سمت بازرس اصلى و آرش بخشى به شماره ملى 1271278359 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098856)
آگهى تغییرات

شرکت نیلگون پالستیک توکل شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50619 و شناسه ملى 10260691545 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على ترکى به شماره ملى 1289013462 به سمت بازرس اصلى و مجید آقاجانى افجدى به کد ملى 1111743452 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098894)

آگهى تغییرات
شرکت نیلگون پالستیک توکل شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50619 و شناســه ملى 10260691545 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 300000000 ریال به 15000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
بشرح زیراصالح شد : . ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ15000000000 ریال نقدى است که به 1500000سهم با نام عادى 10000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 

است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098893)

آگهى تغییرات
شرکت میراب اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 22128 و شناسه ملى 10260429626 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 107001500000ریال به 260000000000 ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح 
شد : سرمایه شرکت مبلغ 260000000000 ریال نقدى است که به 26000000سهم با نام عادى10000 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098872)

عالیم ناشى از ویروس کرونا کامًال شایع و مشابه عالیم سایر بیمارى هاى تنفسى است. بنابراین، طبیعى است که نسبت به 
هر نشانه اى که شبیه عالیم کووید-19 باشد، احساس اضطراب داشته باشیم.

با توجه به اینکه فصل سرماست و سایر عفونت هاى ویروسى هم شایع هستند، گلودرد به یکى از مهم ترین نگرانى ها تبدیل 
شده است. به گفته مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى آمریکا (CDC)، مبتالیان عالوه بر تب، سرفه و خستگى، گلودرد را 

نیز تجربه مى کنند. با این حال، این بدان معنا نیست که هر گلودردى نشانه عفونت کووید است.
گلودرد مى تواند بر اثر عفونت یا عوامل محیطى مانند هواى خشک ایجاد شود. گلودرد را مى توان به سه قسمت تقسیم کرد و 
بر اساس بخشى از گلو که تحت تاثیر قرار گرفته، قابل تفکیک است. در حالى که فارنژیت ناحیه پشت دهان را تحت تأثیر قرار 

مى دهد، التهاب لوزه تورم و قرمزى لوزه ها است. نوع سوم الرنژیت است، تورمى که در حنجره ایجاد مى شود.
گلودرد در بیماران کووید-19 وقتى ایجاد مى شود که ویروس به غشا هاى مرتبط با بینى و گلو وارد و باعث تورم آن ها شود. به طور 
مشابه، در صورت سرماخوردگى شایع و بیمارى هاى دیگر مانند آنفوالنزا، گلو به همان روش تحریک مى شود. با 
وجود این، در حالى که گلودرد در بیمارى هاى دیگر در مراحل اولیه رخ مى دهد، بیماران مبتال به کووید-19 

همراه سایر عالیم غالب مانند تب، سرفه خشک و خستگى، گلودرد دارند.

آیا گلودرد 
یکى از 

عالیم رایج 
کووید-19 

است؟

شکى نیست که نفخ کردن ناراحت کننده است. هرچند شاید خیلى اوقات 
متوجه شوید بعد از خوردن یک غذاى حجیم و سنگین یا یک غذاى ُپر از 
نمک نفخ کرده اید، اما گاهى اوقات هم ممکن است نتوانید نفختان را به 

خوردن غذاى بخصوصى ربط دهید و این غیرممکن نیست.
نفخ از تجمع گاز در سیســتم گوارش ناشى مى شــود و معموًال همراه با 
احساس ناراحتى یا درد در شکم اســت. نفخ مى تواند همراه با آروغ زدن، 
احساس ُپرى، سنگینى و یا ورم کردن همراه باشد. این تجمع گاز ممکن 
است ناشى از فاکتورهاى غیرغذایى باشد که مى توانند به شما نشان دهند 

وضعیت سالمت فیزیکى و روانى تان چگونه است. 
استرستان را خوب کنترل نمى کنید

سیستم گوارش شما در ارتباط مداوم با مغزتان است و برعکس. این اتفاق از 
طریق کانالى روى مى دهد که در آن مغز و عصب هاى روده با هم مرتبط اند. 
استرس و اضطراب سبب مى شود بدن هورمون استرس یعنى کورتیزول 

ترشح کند و این مى تواند منجر به نفخ و ناراحتى شود.
از عوارض جانبى دارویى است که مصرف مى کنید

برخى از داروها مى توانند تعادل باکترى هاى روده را به هم بزنند، ســبب 
احتباس مایعات در بدن شوند، عملکرد گوارش را تغییر دهند و یا در صورت 
مصرف طوالنى مدت منجر به آســیب گوارشى شــوند؛ مثًال داروهاى 
مسکن شبه مخدر معموًال باعث یبوست مى شوند و یبوست نیز سبب نفخ 
مى شود. از سرى داروهایى که در لیست داروهاى نفخ آور قرار مى گیرند 
مى توان از استروئیدها، آنتى بیوتیک ها، قرص هاى ضدباردارى، آسپرین، 
ضدالتهاب هاى غیراستروئیدى مثل ایبوپروفن و داروهاى ضد اسهال نام 
برد. جالب است بدانید مکمل هایى مانند مولتى ویتامین ها یا مکمل هاى 

آهن نیز مى توانند نفخ آور باشند.
یک بیمارى گوارشى دارید

شاید درباره   دیورتیکول شنیده باشید. دیورتیکول عارضه اى است که 
طى آن، کیسه هاى کوچکى در دیواره  روده  بزرگ تشکیل مى شود. 
گفته مى شود خوردن غذاهایى که فیبر ندارند یکى از علل ابتال به 

دیورتیکول است.
اگر این کیسه ها عفونت کنند به آن دیورتیکولیت مى گویند و یکى از 
عالئم آن مى تواند نفخ باشد. هر چند این عارضه عموماً در افراد سنین 
باالتر دیده مى شود، اما تحقیقات نشان مى دهد خیلى از جوانان نیز 
دچار این عارضه مى باشند. اگر دیورتیکولیت دارید، پزشکتان ممکن 
است آنتى بیوتیک یا داروى مسکن تجویز کند. براى پیشگیرى یا 

درمان این بیمارى، بیشتر فیبر مصرف کنید.
عفونتى دارید

عفونت هاى مجارى ادرارى یا عفونت هلیکوباکتر در معده نیز مى تواند 
نفخ ایجــاد کند. هلیکوباکتر یک باکترى اســت که ســبب زخم معده 
مى شود. یک عفونت باکتریایى عالوه بر نفخ مى تواند 
حالت تهوع، آروغ زدن، شــکم درد و احســاس 
سوزش در معده نیز ایجاد کند. براى تشخیص 
درست و البته درمان مناسب که احتماًال شامل 
آنتى بیوتیک ها مى شود به 
پزشــک مراجعه 

کنید.

5 دلیل نفخ که 
ربطى به غذا ندارند

مباکتر یک باکترى اســت که ســبب زخم م ر ر ونفخ ایجــاد کند. هلیکوب خ
بر نفخ مى ت یک عفونت باکتریایى عالوه تشود. نفخ ب ه عال یای نتباکت یکعف د ىش خ بر و یى ری ب و ی ىشمى شو
احالت تهوع، آروغ زدن، شــکم درد و احســ ک ش غ آ ت احســال و شــکمدرد آروغزدن، حححالتتهوع،
اسوزش در معده نیز ایجاد کند. براى تشخی ک یا ى بر یج یز ر اىتشخوزش ب کند ایجاد ز ن معده سوزشد
االشدرست و البته درمان مناسب که احتماال شدرستو البته درمان مناسب که احتماًال ش ت کها نا ا تهد ال ت ًد
اآنتى بیوتیک ها مى شو ک شوآ م بیوتیکها وآنت ى ی ىبیو
اپزشــک مرا ک پزشــک مرازش

کنیدککنید.

نعالیم ناشى از ویروس کرون ک از ناش عالیم ناشى از ویروس کرونال
نشانه اى که شبیه عالیم الهر ک ا ما نشانهاىکهشبیهعالیمر هر
ربا توجه به اینکه فصل سرم ل ی ب وج لب نکهف ا ه جه ت ا
بهگفتهمراکزکنشده است. به گفته مراکز کن کشدهاست. اک گف ا ش
اینحانیز تجربه مى کنند. با این حا با کنند به تج ز ینن ب ى جرب یز
عفونت نگلودرد مى تواند بر اثر ف اث ان ت عفونتگل اثر بر مىتواند گلودرد
کبر اساس بخشى از گلو که تحت گل ا ا وا ز ى سب تحتبر که گلو از اساسبخش ب
زمى دهد، التهاب لوزه تورم و قرمزمى دهد، التهاب لوزه تورم و قرمز ق ت ز ل ا الت د د
ىوقت وقتى قو بیمارانکووید-گلودرد در بیماران کووید-1919 در وویگلودرد ن ر بی ر ر کو ا ا گل
تمشابه، در صورت د ه ورشا ر ب
نوجود این و ایناو وجود
اهرهمراه ه

دآیا گلودرد  گلود رآیا و گلودردی آیا
ازیکى از  زک ى ازی یکىازیک

ایجعالیمرایجعالیم رایج  اعالیم یجمال یمر
وویکوویدککووید-کووید-19191919

ت؟است؟ است؟است؟ا



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مــال و فرزندان، ِکشــته این جهان انــد و عمل صالح، ِکشــته آخرت اســت و 
بسا باشد که خداوند این هر دو نعمت را نصیب مردمانى کند. پس بترسید از 
خدا، بترسید از آن چیزها که خدا شــما را از آنها بیم داده است. و بترسید، 
ولى نه از آنگونه که عذرخواه گناهانتان باشد. کارهاى نیک به جاى آورید 
ولى نه به قصد خودنمایى که مردم ببینند یا از دیگرى بشنوند. زیرا هرکس   
عملى را نه براى خدا انجام دهد خدا سزاى عملش را به کسى حوالت کند که 
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   علت تأکید بر اهمیت استقالل در نهاد وکالت
رئیس کانون وکال در پاسخ  به سئوال یکى از خبرنگاران در مورد علت تأکید بر اهمیت 
اســتقالل در نهاد وکالت گفت:  در این ارتباط، قاعده اى هست که ریشه در عقالنیت و 
منطق دارد، قاعده عدم امکان جمع میان شاکى و قاضى که اقتضا مى نماید نهاد صنفى 
مستقلى به نام کانون وکال وجود داشته باشد و امور صنفى وکال را که باید عارى از هرگونه 
عوامل بیرونى، از حقوق افراد در مقابل یکدیگر و نیز  حقوق افراد و اجزا و ارکان حاکمیت در 
مقابل یکدیگر در یک رابطه نابرابر دفاع نمایند را انتظام بخشیده و مدیریت نماید. بر همین 
اساس کانون وکال و وکیل باید مستقل از دستگاه قضایى و تابع قوانین معتبر و الزم االجرا 

وجود داشته و به وظایف خود عمل نمایند.
ریاست کانون در ادامه افزود: نهاد وکالت یک سرمایه اجتماعى بسیار غنى و حیاتى براى 
کشور است. البته قانونگذار در قوانین مربوط به این نهاد، لوازمى را مقرر کرده که اگر رعایت 

شوند، جامعه مى تواند از خدمات ارزنده نهاد مذکور بخوبى بهره مند گردد.
وى گفت: البته کانون ها در تمام این ســال ها با معضالت و مشــکالت زیادى روبه رو
بوده اند، اما همچنان در جهت تربیت وکیل و خدمت به مردم جانانه تالش نموده اند. اما 
ادامه این چالش ها موجب فرسایش و تضعیف نهاد وکالت گردیده و نهایتًا مردم بعنوان 

صاحبان حق دفاع و ذینفعان اصلى نهاد مذکور، متضرر خواهند شد.
   علت مخالفت با کسب و کار تلقى کردن حرفه وکالت

دکتر رئیسى در پاسخ  به سئوال یکى از خبرنگاران در مورد علت مخالفت کانون ها با کسب 
و کار تلقى کردن حرفه وکالت، گفت: حاکم و جارى کردن قواعد تجارت و کسب و  کار بر 

حرفه وکالت با هیچ  منطقى، قابل پذیرش نمى باشد. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان اظهار نمود : در ارتباط با طرح کسب و کار 
دانستن حرفه وکالت، نکته اى که قابل ذکر است آنکه در فعالیت هاى اقتصادى، مهمترین 
هدف، کسب سود است و کسب سود نیز تابع قوانین خاص خود مى باشد. شاید بتوان گفت 
مهمترین این قواعد، همان قاعده رقابت آزاد است. حال چگونه ممکن است یک وکیل 
را تابع قواعد رقابت اقتصادى دانست و در عین حال انتظار داشت که اولویت براى چنین 
وکیلى دفاع از حق باشد و نه صرفاً کسب درآمد و تحصیل سود؟ ضمن آنکه اگر وکیل را 
تاجر بدانیم، پس دادگاه هم تجارتخانه و قاضى هم به نوعى تاجر خواهد بود؛ چراکه جنس 
و نوع فعالیت این دو بسیار به یکدیگر نزدیک و در حقیقت از یک نوع است و مسلماً پذیرش 
چنین دیدگاهى منجر به بروز فاجعه خواهد شد. به  همین دلیل قانونگذار در اصل 35 قانون 
اساسى به حق دفاع مردم، پرداخته و بحثهاى تجارى و اقتصادى را در فصل جداگانه اى 
آورده که حاکى از تفاوت این دو در نظر مقنن حکیم مى باشد و بنابراین بردن نهاد وکالت، 

تحت اصل 44، قطعا خالف قانون اساسى و قوانین عادى الزم االجرا است. 
   ادغام یا الحاق مرکز وکالى قوه قضاییه با کانون ها؟

دکتر رییسى در پاسخ به سئوال یکى از خبرنگاران در مورد ادغام یا الحاق مرکز وکالى 
قوه قضاییه با کانونها گفت:

از نظر کانونهاى وکال به موجب قوانین معتبر و الزم االجرا تنها متولى قانونى نهاد وکالت، 
کانونهاى وکال هستند.

دکتر رئیسى ضمن اشاره بر اینکه ادغام کانون هاى وکال با مرکز وکالى قوه قضائیه براى 
ما اساساً قابل پذیرش نیست، افزود: ایجاد این نهاد با توجه به تمام قوانین معتبر در حوزه 
وکالت، قابل پذیرش نمى باشد. ولى واقعیت این است که این نهاد ایجاد شده و متاسفانه به 
تدریج توسعه یافته و اقداماتى انجام مى دهد که با مصالح نهاد وکالت در تعارض است. از 
جمله جذب تعداد زیاد و غیر کارشناسى شده کارآموز وکالت در  سالهاى اخیر و بدون توجه 

به مخالفت کانون ها و تبعات این جذب باال.
وى تصریح کرد: آنچه مهم است در کالن، مصلحت نهاد وکالت و حق دفاع مردم است 
که اقتضا مى کند به این موازى کارى پایان داده شــود. اما یک بحث تحت عنوان ادغام 
مطرح هست و یک بحث تحت عنوان الحاق. از آنجا که ما کانون هاى وکال را متولیان 
قانونى نهاد وکالت مى دانیم و قوانین مربوط به این حوزه نیز معتبر و الزم االجرا هستند، لذا 
پیشنهاد این بوده که با فراهم شدن زمینه قانونى الزم، وکالى مرکز قوه قضائیه به کانون ها 
ملحق شوند و تحت نظامات کانون و ضوابط و قوانین الزم االجرا در حوزه وکالت، امورات 
آنها اداره و به فعالیت بپردازند تا به این موازى کارى و تبعات منفى آن پایان داده شود. اما 
ادغام را  که موجب ورود خلل به استقالل کانونهاى وکال و نهاد وکالت مى گردد را هرگز 

نمى پذیریم و با آن مخالف هستیم.
   کانون هاى وکال در کنار قواى حاکمه هستند

 رییسى در پاسخ  به سئوال یکى از خبرنگاران در مورد اینکه آیا کانون ها با نظام تقابلى 
دارند گفت:

 کانونهاى وکال در کنار قواى حاکمه هستند، نه در مقابل آنها. وى با بیان اینکه کانون هاى 
وکال نقطه مقابل نظام قضائى هم نیستند، اظهار داشت: ما جزئى از بدنه این جامعه هستیم 
و براى رسیدن به آرمان دیرینه مشترك که همان تحقق دادرسى عادالنه است، در کنار قوه 
قضاییه ایستاده و یارى رسان این قوه مى باشیم. همینطور آمادگى داریم تا در کنار قوه مقننه 
به عنوان حقوقدان هایى که مى توانیم مشاوره هاى مفیدى براى قانونگذارى بدهیم و در 
کنار قوه مجریه در جهت اجراى درست قوانین همکارى نماییم، البته متاسفانه از پتاسیل 
نهاد وکالت بنا به علل مختلف بطور جدى استفاده نمى شود و یکى از گالیه هاى جدى ما 

همین بى اعتنایى و عدم توجه جدى به این سرمایه ملى غنى است.
   تبلیغات علیه نهاد وکالت، منجر به بدبینى مردم  شده است

رئیس کانون وکال  در پاسخ  به سئواالت  یکى از خبرنگاران در مورد اینکه آیا درست است 
که مردم به وکال اعتماد نداشته و بعضًا بخاطر حق الوکاله هاى سنگین به وکال مراجعه 

نمى کنند؟ اظهار داشت:

با این موارد موافق نیســتم، تعداد زیادى از همکاران ما بیکار هستند، عالوه بر آن حق 
الوکاله داراى تعرفه قانونى  بوده و بویژه با الکترونیکى شدن قراردادهاى حق الوکاله این 
شائبه ها اساساً منتفى است.  وضعیت اقتصادى جامعه را نیز نباید نادیده گرفت. عالوه بر 
تمام موارد مذکور پدیده وکیل هراسى و تبلیغات علیه نهاد وکالت، منجر به بدبینى مردم 

نسبت به وکال گردیده  است.
دکتر رئیسى با بیان اینکه وکال از سوى رسانه ملى به عنوان کالهبردار و کسانى که فرار 
مالیاتى دارند، معرفى مى شــوند و این در حالى است که هیچ فرصت دفاعى به کانونها 
داده نمى شود، بیان نمود: اگر نگاه واقعى  به وضعیت فعلى وکالت داشته باشیم متوجه 
مى شویم که پدیده وکیل هراسى و تبلیغات گسترده علیه وکال و نهاد وکالت در  سطح 
گسترده که به شکل هاى مختلف در حال انجام است، موجب بدبینى و کاهش اعتماد 
مردم و در نتیجه کاهش مراجعه آنها به وکال و منجر به فعالیت موسسات حقوقى غیر 
مجاز و دالالن حقوقى شده است. اگر رسانه ملى به جاى تخریب وکال و سلب اعتماد 
عمومى نسبت به آنها، در این زمینه فرهنگ سازى نماید و بدین وسیله موجب  آشنایى 
شهروندان با خدمات وکالتى و مزایایى آن در زندگى فردى و اجتماعى آنها بگردد، مردم 
در امورات خود به وکال  اعتماد بیشترى خواهند داشت و زمینه مراجعه و  زمینه بهره مندى 
بیشتر آنها از خدمات وکالتى فراهم خواهد شد.  وى با اشاره به اینکه فرهنگ مراجعه به 
وکیل در کشور ما بنا به علل مختلف نهادینه نشده است. اظهار داشت: متاسفانه بدلیل 
عدم شــناخت صحیح و کامل مردم از وکالت و حقوق و تعهدات یک وکیل، در برخى 
موارد تلقى هاى ناصوابى  وجود دارد، مثًال برخــى انتظار دارند که وکال معجزه کنند و 
به هر نحوى از انحاء براى آنها راى حاکمیت بگیرند، در حالى که این انتظار کامًال غیر 
قانونى است و وکال صرفًا مى توانند با استفاده از اسناد و مدارك و با روش هاى قانونى 
پیگیر امور موکالن خود باشند و  تعهد وکیل به نتیجه نیست، بلکه تعهد به وسیله است. به  
همین دلیل ضرورت دارد تا هرچه زودتر در جهت فرهنگ سازى براى استفاده از خدمات 
وکالتى  و در جهت اینکه مردم به شکل واقعى با نهاد وکالت و وظایف و کارکردهاى این 

نهاد آشــنا گردند، برنامه ریزى جدى از طرف کانون ها و سایر نهادهاى مرتبط شده و 
اقدامات موثرى انجام گردد. 

   وکال در مرحله پیشگیرى نقش فعالى دارند
وى در ادامه افزود: یکى از پتانسیل هاى وکال، حضور و نقش فعال آنها در مرحله پیشگیرى 
است که این موضوع در کشور ما مغفول مانده و باید این پتانسیل از حالت بالقوه به بالفعل 
تبدیل شود؛ همانگونه که مثال در کشورهاى دیگر وکیل خانواده جا افتاده، ولى متأسفانه 
در ایران نقش وکیل خانواده مغفول مانده و توجه به تأثیر وکیل در پیشگیرى از اختالفات، 

بسیار ناچیز است. 
رئیس کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان افزود: وکال مى توانند هم در حوزه 
پیشگیرى و هم در حوزه حل و فصل دعاوى تأثیرگذار باشند. لذا باید از تلقى هاى ناصواب 

در مورد این نهاد اجتناب شود. 
رئیس کانون اضافه نمود، در بى توجه اى به جایگاه نهاد وکالت عالوه بر موارد فوق توجه 
داشته باشید که حتى از ساده ترین موارد هم اجتناب مى گردد، مثال آنقدر براى نهاد وکالت 
ارزش قائل نبودند که حتى یک  روز را در تقویم به آن، اختصاص ندادند، در حالیکه در تقویم 

رسمى کشور، مناسبتهاى مختلفى وجود دارد. 
   کانون ها انحصار ایجاد نکرده اند

 رئیس کانون وکال  در پاسخ  به ســئوال یکى از خبرنگاران در مورد اینکه چرا کانون ها  
با  حذف آزمون وکالت مخالف هســتند و ایجاد انحصار نموده انــد، گفت: این تلقى که 
کانون ها انحصار ایجاد کرده اند کامال نادرست است.  مهمترین دستاورد حذف آزمون و 

برداشتن ظرفیت، تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار است. 
دکتر رئیسى با اشاره به اینکه تعیین ظرفیت در آزمون وکالت در کمیسیونى با حضور سه 
عضو انجام مى شود، افزود: دو نفر از اعضاى کمیسیون مربوطه از مقامات قضائى هستند 

و تنها یکى از اعضا از کانون وکال است.

وى با اشاره به وجود ایجاد شائبه هاى نادرست مبنى بر کمبود وکیل و مقایسه آمار وکال 
در کشور ایران با برخى کشورهاى دیگر در جهت القاء ایجاد انحصار توسط کانونها، اظهار 

داشت:
یکى از نکات انحرافى در  این مورد استناد به آمارهاى غیر واقعى است. براى مثال برخى 
ادعا مى کنند 17 میلیون پرونده قضائى جریانى داریم، در حالى که ریاســت محترم قوه 
قضائیه اعالم نمودند ورودى پرونده به دادگاه ها تنها 5 میلیون است و لذا آمارهاى ارائه 
شده آمارهاى درستى نیست. عالوه بر آن مقایسه کشور ایران که همانگونه که گفته شد 
بنا به علل مختلف در آن فرهنگ مراجعه به وکیل خیلى نهادینه و پذیرفته نشــده است 
با کشورهایى که داراى فرهنگ گســترده مراجعه به وکیل هستند، بنحوى که افراد در 
کشــورهاى مذکور از بدو تولد تا پایان حیات داراى وکیل اختصاصى هســتند، مقایسه 

صحیحى نمى باشد.
وى تصریح کرد: کانونهــا معتقدند ورود به حرفه وکالــت از راه هایى جز  آزمون خالف 
مصلحت  مردم، دستگاه قضاء و نهاد وکالت است و نباید تصور شود که براى حل معضل 
بیکارى فارغ التحصیالن  تنها راه حذف آزمون یا افزایش غیر کارشناسى شده آمار پذیرش 

کارآموز است. 
وى تصریح کرد: کانون هاى وکال معتقدند اوال باید در ظرفیت پذیرش رشته حقوق تجدید 
نظر جدى صورت گرفته و سیاستهاى آموزشى غلط اصالح شود. ثانیًا مشاغل حقوقى، 
تنها محدود به وکالت نیست و شــاخه هاى دیگرى نیز  براى اشتغال فارغ التحصیالن  
رشته  حقوق وجود دارد، از جمله قضاوت، سردفترى اسناد رسمى، مشاوران حقوقى و دفاتر 
خدمات قضایى که  فارغ التحصیالن رشــته حقوق مى توانند در مشاغل مذکور فعالیت 
کنند. چرا باید اصرار بر حذف آزمون، تنها در حوزه وکالت وجود داشته باشد؟!  چرا در حرفه 
قضاوت این مباحث مطرح نمى شود یا اینکه چرا آزمون سردفترى چند سال یک بار برگزار 

مى شود؟ در حالیکه آزمون وکالت هر ساله برگزار مى گردد. 
به گفته دکتر رئیسى، نتیجه اى که  با حذف آزمون و برداشتن ظرفیت با آن رو به رو خواهیم 

شد، چیزى جز تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار  نیست. 
وى افزود: در شرایط فعلى بنا به علل مختلف جامعه وکالت کشور بویژه وکالى جوان با 
معضل بیکارى نیز دست به گریبان مى باشند، بنحوى که در کانون وکالى استان اصفهان 
از حدود سه هزار وکیل و کارآموز، تعداد نسبتا زیادى از همکاران ما حتى توان تمدید پروانه 

خود را نداشته و پروانه آنها تمدید نگردیده است. 
   تعامل با نهادهاى حمایتى

دکتر رئیسى در  پاسخ به سئوال یکى از خبرنگاران در مورد تعامل با نهادهاى حمایتى در 
استان گفت:

با سازمان زندان هاى استان چندین تفاهم نامه در جهت ارائه خدمات معاضدتى به زندانیان  
داریم که به موجب آنها، خدمات مشاوره اى و وکالتى  زیادى به زندانیان استان و خانواده 
آنها ارائه مى کنیم. همچنین با سازمان بهزیستى هم تفاهم نامه اى داریم  تا خدمات وکالتى 
به مددجویان آنها ارائه گردد. عالوه بر همه این موارد، همکاران ما به شکل نذر پرونده نیز 

به مردم نیازمند، خدمات مشاوره و وکالتى رایگان ارائه مى  کنند. 
رئیس کانون وکال اضافه نمود، این در حالى است که یکى از ارکان مهم کانون وکال بنام 
موسسه معاضدت با حضور تعداد زیادى از همکارانمان در تمام طول هفته به شهروندان 

حایز شرایط، خدمات وکالت تسخیرى و معاضدتى ارائه مى نمایند. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان در خصوص آمار وکالت هاى تسخیرى 
و معاضدتى، اظهار داشت: از ابتداى فروردین 99 تا پایان بهمن ماه امسال بیش از 2 هزار 
و 972 وکالت تسخیرى و معاضدتى به شکل رایگان، توسط همکاران ما انجام شده است. 
البته این آمار، شامل مشاوره هاى انجام شده نیست؛ قطعاً با احتساب مشاوره ها آمار بسیار، 

باالتر خواهد بود. 
   تمام وکالى کانون وکال واجد صالحیت هستند

ریاست کانون در پاســخ به ســئوال یکى از خبرنگاران مبنى بر اینکه این شائبه وجود 

دارد که پرونده هاى تســخیرى و معاضدتى به وکالى کمتر حرفه اى ارجاع شده و این 
پرونده ها خیلى جدى گرفته نمى شود، گفت: ارجاع پرونده هاى معاضدتى و تسخیرى به 

تمام وکالى پایه یک و به نوبت انجام مى شود.
وى با اشاره به اینکه تمام وکالى کانون وکال که پروانه وکالت خود را تمدید کرده باشند، 
از نظر کانون وکال واجد صالحیت وکالت محســوب مى گردنــد، اظهار نمود:  وکالى 
تسخیرى را از بین عده اى خاص از  وکال، انتخاب نمى کنیم. بلکه به تمام وکالى پایه یک 
دادگسترى، مطابق با قانون و به نوبت، پرونده تسخیرى ارجاع مى شود. ضمن آنکه با توجه 
به اینکه هر کارآموز وکالت، نزدیک به 2 سال باید کارآموزى کند و در طى این دو سال، انواع 
آموزشها به او  داده مى شود و سپس آزمون اختبار مى دهد و در نهایت پروانه وکالت دریافت 
مى کند، بطور منطقى باید پذیرفت که چنین وکالیى شایستگى و توانایى وکالت را دارند.

رئیس کانون اضافه نمود، وکالى دادگسترى آگاه و معتقد به وظایف قانونى و اجتماعى خود 
بوده و در انجام وکالت هاى معاضدتى و تسخیرى همانند پرونده هاى تعینى با مسئولیت 

اقدام مى نمایند و طرح چنین شائبه ها  منصفانه نیست.
         

وکیل امیر حسین سجادیه، نائب رئیس کانون اصفهان هم در این نشست اظهار داشت: هر 
سه قوا به موجب قانون اساسى وظایف خاص خود را دارند و نهاد وکال خارج از قواى حاکمه 
از جانب ملت بر حسن تصویب و نظارت بر اجراى قوانین نظارت دارد. کارکرد نهاد وکالت 

باید نظارت باشد و وکیل ناظر زمانى عملکرد خوب دارد که مستقل باشد.
وى در ادامه ضمن اشاره بر اینکه معناى اســتقالل به معنى مستقل بودن از حاکمیت و 
مرزهاى کشور نیست بلکه این است که کانون وکال بتواند وظیفه نظارتى و وکالتى را به 
درستى انجام دهد، افزود: وکیلى میتواند مستقل باشد که از کانون وکالى مستقل پروانه 
وکالت دریافت کند و کانون وکالى مستقل یعنى کانون خود انتظام بنحوى که خودش 
وکیل میگیرد، وکیل تربیت کندو چنانچه تخلفى از وکیل ببیند به تخلف آن رسیدگى کند 

و حتى در مواردى نیز مبادرت به ابطال پروانه وکیل کند.
نائب رئیس کانون اصفهان با تصریح بر اینکه الیحه استقالل کانون وکالى دادگسترى 
68 سال پیش براى نخستین بار در تاریخ 7 اســفند 1331 با استفاده از اختیارات قانونى 
نخست وزیر مرحوم دکتر محمد مصدق، توسط ایشان تصویب و ابالغ شد، ادامه داد: این 
روند تا به امروز ادامه داشته، هرچند فراز و نشیب هایى در برابر این استقالل قرارگرفته که 
به زعم ما خالف قانون است با این وجود این نهاد کهن سرپاایستاده و به وظایف خود من 

جمله تربیت وکیل مستقل عمل مى کند.
وکیل امیر حسین سجادیه بازرس اتحادیه سراسرى کانون هاى وکالى دادگسترى ایران 
در خصوص برگزارى آزمون وکالت بیان داشت: امسال این آزمون در پى وضعیت ناشى از 
شیوع کرونا در مهرماه برگزار نشد و قرار است در اسفند ماه برگزار شود مگر آنکه متولیان 

امر سالمت کشور تشخیص دهند که این امر به تعویق بیفتد.
وکیل سجادیه با بیان اینکه در باور جامعه استفاده از خدمات وکیل گران قیمت است، افزود: 
اینگونه نیست در صورتى که براى دادرسى، واخواهى و تجدیدنظر هزینه به اندازه آنچه 
در پرونده مالى مطرح شده دریافت مى شود که هزینه آن بین 12 تا 23 درصد مبلغ عنوان 
شده در پرونده است و این در حالى است که باید خدمات قضائى رایگان باشد و در این بین 

هزینه وکالت در برابر این هزینه ها ناچیز است.
نایب رئیس کانون وکالى استان اصفهان ضمن اشاره به فعالیت مؤسسه معاضدت قضائى 
در کانون هاى وکال افزود:کانون هاى وکال در پرونده هاى کیفرى به متهمین که اتهام 
مهم داشته باشند و توانایى اخذ وکیل ندارند،وکیل تسخیرى و در خصوص مسایل حقوقى 
نیز اعم از خواهان و خوانده که توانایى گرفتن وکیل نداشته باشد،وکیل معاضدتى میدهد و 
هیچ هزینه اى بابت این خدمات دریافت نمیشود.حتى با وجود اینکه به مدت 2 سال است 
که ردیف بودجه به این امر اختصاص داده شده تاکنون هیچ هزینه اى در این خصوص به 

کانون ها داده نشده است.
        

دکتر محمد جعفرى فشارکى، عضو هیات مدیره کانون وکالى اصفهان هم در این نشست 
خبرى ضمن تصریح بر اینکه رسالت وکیل نظارت بر اجراى صحیح قوانین بویژه در دستگاه 
قضایى است، بیان داشت: امروزه با تحوالت اجتماعى، وکالت از رابطه خصوصى وکیل و 
موکل رها شده و هویت مستقل پیدا کرده که این هویت مستقل اقتضاى رسالت دیگرى 
دارد. اگر در زمان هاى گذشته و در آغازین روزها رسالت وکیل حمایت از حقوق موکلش 
بود،امروز رسالت وکیل دادگســترى، نظارت بر اجراى صحیح قوانین بویژه در دستگاه 

قضایى است و این بخشى از دفاع از حقوق مردم است.
وى ادامه داد: بیم و نگرانى ما از برداشتن آزمون، افزایش بیش از حد وکال است، چراکه با 

این کار وکیل بیکار را تربیت مى کنیم. 
عضو هیات مدیره کانون وکالى اصفهان در خصوص حذف ظرفیت  اظهارداشت: حذف 
ظرفیت کار بیهوده است .هر کس براى ورود به مناصب نیازمند تجربه و آموزش است و از 
این رو به اندازه اى سواد وکالت کاهش یافته است که کارشناسان رشته حقوق حداقل هاى 

علم حقوق را هم نمى دانند.
وى در ادامه ضمن اشاره بر اینکه استقالل وکیل به اعتالى دستگاه قضایى کمک میکند، 
افزود: یکى از استانداردهاى دادیارى عادالنه، وکیل مستقل است و این امر در همه دنیا 
تعریف شده و باید در کشور نیز بیش  از گذشته مورد توجه قرار گیرد. رسالت وکیل نظارت 
بر اجراى صحیح قوانین به ویژه در دستگاه قضائى است و این در حالى است که امروز در 
حال چانه زنى بر نیاز اولیه و همان استقالل وکال هستیم. وکیل دادگسترى و کانون هاى 
وکال بهترین پتانسیل نظارت بر اجراى صحیح قوانین میباشند که امروز موردنظر رئیس 

محترم قوه قضاییه است.

ریاست کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان، دکتر لیال رئیسى روز دوشنبه 4 اسفند ماه در نشست خبرى به مناسبت هفتم اسفندماه، سالروز استقالل کانون هاى وکال  در پاسخ به خبرنگاران ضمن بیان اینکه استقالل کانون هاى وکال به دالیل 
بسیارى در سال هاى اخیر تضعیف شده اظهار داشت: ما همواره این روز را گرامى مى داریم و  این روز  را فرصت مغتنمى مى دانیم تا بر ضرورت حفظ استقالل این نهاد تأکید ورزیده و آگاهى بخشى بیشترى بنماییم. ما معتقدیم نهاد وکالت باید مستقل 

از دستگاه حاکمه و به طور خاص دستگاه قضا باشد تا بتواند در انجام کارکرد خود در  دفاع از حقوق افراد به نحو شایسته و مؤثر عمل نماید.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان ضمن بیان اینکه نزدیک به یک قرن پیش، قانونگذار حکیم به عنصر استقالل و نقش آن در نهاد وکالت توجه داشته و آن را طى قوانین مختلف مقرر نموده است، تأکید ورزید امروزه نیز باید به اراده 

مقنن حکیم احترام گذاشته شده و از انجام هر اقدامى که موجب تحدید یا تضعیف این استقالل مى گردد، تحت هر عنوانى که باشد، خوددارى شود.
دکتر رئیسى تصریح کرد: ما معتقدیم  نهاد وکالت که دفاع از حقوق اساسى انســان ها را بر عهده دارد، تنها در صورتى در انجام این رسالت سنگین موفق خواهد بود، که استقالل آن همانگونه که در قانون به رسمیت شناخته شده در عمل هم مورد 

رعایت و احترام بوده و به بهانه هاى مختلف مخدوش نگردد. 
در ادامه رئیس کانون وکالى  دادگسترى استان اصفهان به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان در نشست با اصحاب رسانه:

کانون وکال و  وکیل باید مستقل از دستگاه قضایى 
و تابع قوانین به وظایف خود عمل کنند

تمام درآمد حاصلا

ریاست کانون
بسیارى در س
از دستگاه حا
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