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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همزمان با  ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) 

به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را صرفا  از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/07/22 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، جاده نایین، جیالن آباد، امور برق منطقه 8، طبقه دوم، 

دبیرخانه امور تحویل نمایند. 
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 34122951-031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 1-34122940-031 مهندسى و طرح ها 

تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و

 85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال 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 پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

اصالح ساختار شبکه هاى برق روستاهاى خورچان، قلعه باال، طهمورثاث و فشاركموضوع مناقصه:
 در محدوده امور برق منطقه 8

شماره 
مناقصه 
(مرجع)

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستادایران)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات 
الف ب ج

مبلغ تضمین 

4001405620000940180000031400/06/291400/07/081400/07/221400/07/24
متعاقبًا 
اعالم 

خواهد 
شد

914,503،323

هیئت مدیره شرکتروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

و  تولیــدى  شــرکت  ســهام  صاحبــان  کلیــه  از  بدینوســیله 
صنعتــى خودرنــگ- ســهامى خــاص دعــوت مى شــود در جلســه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده  کــه رأس ســاعت  00 : 09   مورخــه

  10 /  07 / 1400 روز  شنبه   به  آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى    
به کد پستى  8175656771   تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.

دستورجلسه  :مجمع عمومى فوق العاده   ساعت  00 : 09   صبح مورخه  10 /  07  / 1400 
- اصالح ماده 37 اساسنامه 

- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد . 

آگهى دعوت شرکت  تولیدى و صنعتى 
خودرنگ    - سهامى خاص شماره ثبت 3560    

شناسه ملى 10260243777

    

     

عالئم رایج سنگ کلیه چیست؟دستور فورى وزیر کشور به استاندار اصفهان«گشت ارشاد 3» کى اکران مى شود؟رکوردشکنى خرید مسکن توسط ایرانى ها در ترکیه سالمتاستانفرهنگ سپاهان، چهارمین تیم ارزشمند لیگ برتر ایران ورزش جهان نما

ترکیبات  ناشناخته 
خطرناك در چاى 

کشف شد!

فردا، تغییر ساعت براى آخرین بار؟
2

5

«مهر» اجبارى 
برخى مدارس در 
حق دانش آموزان!

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که میزان 60 
محصول جانبى شناخته شده ناشى از ضد عفونى 

کردن آب در چاى دم شده، به میزان قابل توجه کمتر 
از خود آب لوله کشى است، اما در عین حال حدود 500 

ترکیب دیگر در چاى کشف کردند که مى توانند ...

با وجــود تأکیــد وزارت آموزش و پــرورش و 
ادارات آن در اســتان ها مبنى بــر مجازى بودن 
کالس ها و جشن آغاز سال تحصیلى، در مقاطع 
مختلف تحصیلى، زمزمه هایى مبنى بر حضورى 
بودن جشن آغاز ســال در برخى مدارس استان 
اصفهان شنیده مى شود. در یکى از این مدارس 
که در شهرســتان نجف آباد واقع شــده است، 
حتى پا را فراتر از جشن آغاز تحصیلى گذاشته و 
امتحاناتى از پایه تحصیلى گذشته نیز به صورت 

«حضورى» در دروس...

تولید گندم در اصفهان تولید گندم در اصفهان 6565 درصد کاهش یافت درصد کاهش یافت
روى دیگر جارى نبودن زاینده رود و کاهش بارندگىروى دیگر جارى نبودن زاینده رود و کاهش بارندگى

3

در آستانه به عقب کشیده شدن ساعت رسمى کشور، نماینده نجف آباد در مجلس از طرح لغو این قانون رونمایى کرد

مرد در سایه سپاهان 
دوباره پشت محرم ایستاد

علیرضا مرزبان مانند لیگ بیستم بار دیگر در کنار محرم 
نویدکیا به عنوان نفر دوم کادر فنى تیم خواهد بود.

پس از پایان لیگ بیســتم که براى طالیى پوشــان 
اصفهانى با کسب 65 امتیاز تمام شد،  علیرضا مرزبان 

هم با انتشار پستى از ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تعدادى از مدارس استان اصفهان تصمیم 
به بازگشایى از اول مهر گرفته اند

گشایش دوباره 
تفرجگاه هاى اصفهان 

در میان 
تردید مسئوالن

برنامه ریزى 20 پرواز اربعین از فرودگاه اصفهان
3
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باشوى سابقباشوى سابق
4  شوالیه جدید  شوالیه جدید

2

3

این بار در قامت این بار در قامت 
رئیس کل بانک مرکزى؛رئیس کل بانک مرکزى؛

طیب نیا طیب نیا 
بر مى گردد؟بر مى گردد؟

نماینده اصفهان در مجلس نماینده اصفهان در مجلس 
در جلسه شوراى شهر در جلسه شوراى شهر 

خبر داد؛خبر داد؛

استاندار جدید استاندار جدید 
اصفهان به زودى اصفهان به زودى 
معرفى مى شودمعرفى مى شود

گالره عباسى: قبل از 
بازیگرى نویسنده بودم

4

جمعى از اعضاى هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان 
طى سفرى به ارمنستان با عباس ظهورى، سفیرجمهورى 

اسالمى ایران در این کشور دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان عباس 
ظهورى در این دیدار با تقدیر از اقدامــات اتاق بازرگانى 
اصفهان به ویژه در حمایت از توسعه صادرات کشور و استان 
از آمادگى  سفارت ایران در ارمنســتان با پارلمان بخش 
خصوصى اصفهان  و پاسخگویى به سواالت صادرکنندگان 

اصفهانى در حوزه تجارت با ارمنستان خبر داد.
فرشته امینى، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان 
نیز در این دیدار با اشاره نقش ویژه توسعه صادرات در رشد 

اقتصادى، اشتغالزایى و کسب درآمدهاى ارزى کشور به 
تشریح اقدامات و دستاوردهاى پارلمان بخش خصوصى 
اصفهان در زمینــه حمایت از صادرکنندگان و توســعه 

صادرات غیرنفتى استان پرداخت.
وى با اشــاره به اشــتراکات فرهنگى ایران و ارمنستان، 
ضعف در شناسایى بازار، بســته بندى و رفتار حرفه اى در 
حوزه صادرات را از مهمترین چالش هاى توسعه تجارت 
با ارمنستان دانست و تصریح کرد: اتاق اصفهان با تشکیل 
شتاب دهنده صادرات و تربیت نیروهاى توانمند در حوزه 
صادرات از یکسو و همچنین شناسایى و معرفى بازارهاى 
مختلف صادراتى از ســوى دیگر، تاکنون اقدامات بسیار 

موثرى براى رفع چالش هاى این حوزه انجام داده است. 
نائب رئیس کمیســیون تجارت، خدمــات و ارتباطات 
بازرگانى اصفهان مشکالت حمل و نقل و ترانزیت کاال را از 
مهم ترین موانع پیش روى توسعه صادرات به ارمنستان 
به عنوان دروازه ورود به بازار بزرگ اوراســیا دانست و بر 
ضرورت حمایت سفارت ایران در این کشور براى رفع این 

مشکل تاکید کرد. 
وى در ادامه خواستار تعمیق روابط تجارى ایران و ارمنستان 
و همچنین ســهولت تجارت با این کشــور به ویژه رفع 
مشــکالت گمرکى و تعرفه اى صادرات به ارمنستان با 

حمایت ویژه سفارت ایران در این کشور شد. 

تقدیر سفیر ایران در ارمنستان از اقدامات اتاق بازرگانى اصفهان 

مدیر اجراى پروژه هاى نواحى آهن ســازى و فوالدسازى 
از اجــراى موفقیت آمیز پروژه طراحى، ســاخت، نصب و 
راه اندازى واحد بریکت ســازى آهک ناحیه آهن ســازى 
با رعایت کامل مــوارد ایمنى و با هدف رفع مشــکالت 
زیست محیطى ناشــى از انبارش ریزدانه هاى مازاد آهک 

خبر داد.
رضا خادم کیمیائى افزود: آهک کلسینه یکى از مهم ترین 

افزودنى هاى مذاب در فرایند فوالدسازى است که وظیفه 
فسفرزدایى، گوگردزدایى و همچنین تصفیه مذاب و تنظیم 
بازیسیته ذوب را بر عهده دارد. موضوع بسیار مهم در استفاده 
از آهک کلسینه، پیشگیرى از ورود ریزدانه هاى آهک به 
کوره هاى قوس الکتریکى و مکش آن ها به درون فیلترهاى 
ناحیه فوالدسازى است. از سوى دیگر انبارش و ایجاد دپوى 
این ریزدانه ها، تبعات بسیار ســنگین زیست محیطى به 

همراه خواهد داشت؛ بنابراین ایجاد فرایندى جهت تبدیل 
ریزدانه هاى مازاد آهک پخته به بریکت از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است. پروژه بریکت سازى آهک در راستاى اهداف 
زیســت محیطى شــرکت فوالد مبارکه و با هدف تبدیل 
ریزدانه هاى مازاد حاصل از فرایند تولید آهک کلسینه به 
بریکت آهــک در قالب قرارداد «ســاخت، بهره بردارى و 

واگذارى (BOT)» تعریف و با موفقیت اجرا گردید.

راه اندازى واحد بریکت سازى آهک ناحیه آهن سازى فوالد مبارکه 

مرد
دوبار
علیرض
نویدکی
پسا
اصفه
هم
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ســخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ایران در 
نشست هفتگى با رسانه ها درباره ســفر امیرعبداللهیان به 
نیویورك و نشست وزراى خارجه 1+4 در نیویورك اظهار 
کرد: وزیر امورخارجه روز دوشــنبه(امروز) براى شرکت در 
نشست مجمع عمومى سازمان ملل عازم نیویورك خواهد 
بود و حدود 45 مالقات دوجانبه با وزراى خارجه کشورهاى 

مختلف از قاره هاى مختلف خواهد داشت.
سعید خطیب زاده بیان کرد: درباره نشست 1+4 تأکید کنم 
اگر ببینیم این مالقات مى تواند در مسیر آنچه گفتیم یعنى 
مذاکره ســودمند باشــد تصمیم آن را اتخاذ خواهیم کرد. 
االن تصمیمى اتخاذ نکرده ایم. آنچه مهم است این است 

که وزیر خارجه با همه وزراى خارجــه 1+4 مالقات هاى 
دوجانبه خواهد داشت و اگر دستورکار ویژه اى بود مى تواند 
به صورت جمعى بین ایران و 1+4 برگزار شود ولى االن در 

این خصوص تصمیمى اتخاذ نشده است.
وى همچنین گفــت که ایران برنامه اى بــراى مالقات با 
مقامات آمریکایى در نیویورك ندارد. او همچنین تأکید کرد 
که آمریکا اگر یکجانبه گرایى را کنار بگذارد در مذاکرات وین 
اتفاقات مثبتى رخ خواهد داد.  سخنگوى وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه آمریکا ناقض برجام و قطعنامه هاى سازمان ملل 
است گفت: نه بیش از برجام چیزى خواهیم داد و نه کمتر از 

آن چیزى دریافت خواهیم کرد.

مرکز آمار ترکیه در گزارش جدید خــود از خرید 911 واحد 
مسکن توسط ایرانى ها در این کشور طى ماه اوت (مرداد) خبر 
داد که باالترین رقم ماهانه خرید مسکن توسط شهروندان 

ایرانى در ترکیه است.
شهروندان ایرانى در هشت ماه ابتدایى سال جارى، 4600 
واحد مسکن در ترکیه خریدارى کرده اند که نسبت به دور 
مشابه پارسال 21 درصد و نسبت به دور مشابه سال 2019 

حدود 47 درصد رشد نشان مى دهد.
خرید مســکن ایرانى هــا در ترکیه از ســال 2018 و آغاز 
تحریم هاى آمریــکا، خصوصاً افت ســریع ارزش ریال به 

شدت افزایش یافت.

شهروندان ایرانى در هشت ماه ابتدایى سال 2017 تنها 424 
واحد مسکن در ترکیه خریدارى کرده بودند؛ به عبارتى خرید 
مســکن ایرانى ها در ترکیه طى چهار سال گذشته بیش از 
10 برابر شده است. همچنین ایرانى ها طى دو سال گذشته 
بیشترین خرید مسکن در ترکیه را میان شهروندان خارجى 
داشتند، اما با آغاز مذاکرات هسته اى و افزایش امیدها به رفع 
تحریم ها، خرید مسکن ایرانى ها در چند ماه مقدارى فروکش 
کرد و شهروندان عراقى اولین جایگاه را در میان شهروندان 

خارجى در خرید خانه از ترکیه کسب کردند.
در ماه اوت دوباره ایرانى ها صدرنشین خرید مسکن در ترکیه 

در میان شهروندان خارجى شدند.

1+4 در نیویورك 
تشکیل جلسه مى دهند؟

رکوردشکنى خرید مسکن 
توسط ایرانى ها در ترکیه

ممنوع شدن سفر به مشهد؟
   باشــگاه خبرنگاران جوان | دبیر ستاد 
مقابله با کروناى خراسان رضوى گفت: به دنبال 
این هستیم که در مشهد مسدود سازى انجام شود. 
سید حمید موســوى گفت: تصمیم براى مسدود 
کردن راه هاى منتهى به مشــهد در اختیار ستاد 
استانى نیست، اما چهارشنبه هفته گذشته پیشنهاد 
این موضوع در قالب نامه به ســتاد ملى و قرارگاه 
عملیاتى ارائه شده است و منتظر پاسخ این پیشنهاد 
هستیم که شاهد حضور گسترده و غیرقابل کنترل 

زائران نباشیم.

سرانه مطالعه در ایران
   خبر گــزارى صداوســیما | مرکز آمار 
ایران اعالم کرد: سرانه مطالعه هر فرد 15 ساله و 
بیشتر باسواد کشور در روز، 16دقیقه و 36 ثانیه، در 
سال 1399 بوده است. استان هاى یزد، قم و قزوین 
بیشــترین و استان هاى کرمانشــاه، کهگیلویه و 
بویراحمد و بوشهر کمترین سرانه مطالعه را در سال 

1399داشته اند.

10 میلیون نفر
 به عمره رفته اند

   ایسنا | وزارت حج و عمره عربستان سعودى 
اعالم کرد که از تاریخ چهارم اکتبر ســال گذشته 
میالدى (13 مهر 1399) که با آغاز تمهیدات ویژه 
کرونایى براى پذیرش عمره گزاران همراه بود، 10 
میلیون زائر با موفقیت به عمــره آمده اند.  از زمان 
آغاز پذیرش مجدد زائران عمره از سایر کشورها از 
10 آگوست امسال (19 مرداد 1400) نیز بیش از 12 

هزار ویزاى عمره صادر شده است. 
 

کاهش 70 هزار ُتنى پسته 
   دیده بان ایران |  در جلســه ســتاد پسته 
رفسنجان دبیرکل انجمن پسته ایران گفت: آخر 
مرداد سال گذشــته 213 هزار تن پسته صادر شد 
که سال بى سابقه اى بود. حسین رضایى پیش بینى 
دو مرحله اى براى محصول امسال را 150 هزار تن 
عنوان کرد وگفت: با توجه به درصد پوکى محصول 
شاید این رقم محقق نشود؛ اما رقم 100 هزار تنى 
رقم قطعى است که در اختیار صادرکنندگان قرار 
گیرد. دبیرکل انجمن پسته ایران بیان کرد: حدود 
60 هزار تا 70 هزار تن نســبت به سال قبل تولید 
کمتر است و کمتر در بازار حضورخواهیم داشت؛ 
بنابراین امســال حفظ بازار خیلى ســخت بوده و 

مهم است.

45میلیون تلگرامى
   روزنامه همشــهرى | بنا بر تازه ترین 
اطالعات مرکز آمار ایران، بــا وجود فیلترینگ از 
سال 96 تاکنون، تلگرام روزانه سه میلیارد بازدید 
از کاربران ایرانــى دارد. اکنون 65درصد ایرانى ها 
حداقل در یک شــبکه اجتماعى عضوند. با وجود 
فیلترینگ تعــداد کاربران فعال  درشــبکه هاى 
اجتماعى از مرز 55میلیون نفر فراتر رفته اســت. 
بنابر آخرین گزارش ها 45میلیون ایرانى در تلگرام 
عضوند که روزانه 15میلیارد پیــام از طریق این 

شبکه اجتماعى رد و بدل مى کنند.

 مرگ مشکوك یک معلم
   خبر فورى | عصر روز شنبه خبرى مبنى بر 
خودکشى یک معلم جوان نیشابورى با قرص برنج 
در فضاى مجازى منتشر شد. مهدى مجیدى فرد، 
ســخنگوى اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوى عنوان کرد: طبق اعالم پزشــکى قانونى 
آزمایش هاى مربــوط به علت دقیــق فوت این 
معلم نیشابورى در دست بررســى است و پاسخ 
این آزمایش ها دوشــنبه 29 شــهریور ماه اعالم 
خواهد شد. وى اظهار کرد: این معلم نیشابورى روز 

چهارشنبه هفته گذشته فوت کرد.

بساطشان را جمع مى کنیم
   فارس | رئیس ستاد کل نیرو هاى مسلح با تأکید 
بر اینکه مسئوالن اقلیم شمال عراق نباید اجازه دهند 
ضدانقالب مسلح در شــمال عراق پادگان نظامى، 
مقر رادیو و تلویزیون داشــته باشند و به مرز ما حمله 
کنند، گفت: نیروهاى مسلح بســاط این گروه ها را 
جمع خواهند کرد. سردار سرلشــکر پاسدار باقرى با 
اشاره به عملیات اخیر سپاه پاسداران در شمال عراق 
و اقلیم کردســتان گفت: مسئوالن این اقلیم و دولت 
عراق باید براى برخورد با این گروهک ها اقدام کنند. 
عملیات هاى ما در برخورد با گروهک هاى ضد انقالب 

ادامه خواهد داشت.

رئیس صداوسیما 
تغییر مى کند

   صبا | با پایان زمان حکم عبدالعلى على عسکرى 
رئیس کنونى سازمان صداوسیما، جدى ترین گزینه 
تصدى بزرگ ترین و فراگیرترین رسانه کشور، پیمان 
جبلى معاون برون مرزى صداوسیماست. در این مدت 
گزینه هایى چون شهاب اسفندیارى رئیس دانشگاه 
صداوســیما و مصطفى محمدى رئیس مرکز طرح، 
برنامه و بودجه سازمان صداوسیما نیز مطرح بوده اند.
آنچه در انتصاب رئیس ســازمان صداوسیما از سوى 
مقام معظم رهبرى در این سال ها برداشت مى شود این 
است که ایشان در انتصاب رئیس این رسانه از ظرفیت 
مدیران داخلى سازمان بهره برده اند. على عسکرى از 
22 اردیبهشت سال 95 رئیس سازمان صداوسیماست.

رئیس سازمان سنجش 
ممنوع الخروج شود

   ایسنا | احمد نادرى نماینده تهران و رئیس هیئت 
تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش 
کشور در نامه اى به دادستان کل کشور خواستار ممنوع 
الخروج شدن رئیس سازمان سنجش شد. او در این نامه 
آورده است: متأسفانه باخبر شدیم آقاى ابراهیم خدایى 
(رئیس سازمان) به بهانه فرصت مطالعاتى قصد خروج 
از کشور دارند. همچنین شائبه خروج برخى از مدیران 
این سازمان نیز با عنایت به شکایات و تخلفات گسترده 
وجود دارد. تقاضاى تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان 
سنجش آموزش کشور از سال 1391 در جلسه علنى 28 

تیر مجلس شوراى اسالمى به تصویب رسید.

هزینه ها چقدر زیادتر شده؟
   تسنیم | مطابق آمار ارائه شده از سوى مرکز آمار 
وزارت کار بررسى نسبت حداقل دستمزد کارگران به 
متوسط درآمد و هزینه هاى خانوارهاى کشور90-99 
نشان مى دهد که  متوســط هزینه ساالنه یک خانوار 
شــهرى با 30/5 درصد افزایش از 48/439 هزار ریال 
در سال 98 به  634/684 هزار ریال در سال 99 رسیده 

است. 

کالهبردارى با 
صداى بهرام رادان!

   باشگاه خبرنگاران جوان | معاون اجتماعى 
پلیس فتا ناجا به تشریح جزئیات پرونده اى پرداخت که 
متهم با تقلید صداى بهرام رادان در صفحات مجازى 
اقدام به اخاذى از کاربران مى کرد. ســرهنگ رامین 
پاشــایى اظهار کرد: فردى با ایجاد صفحه اى جعلى 
اینستاگرامى به نام بهرام رادان اقدام به تقلید صداى 
وى مى کرده که در ادامه به دلیل کالهبردارى هاى 
متعــدد از کاربران، پــس از اعالم شــکایات متعدد 
پرونده اى در این باره تشــکیل شــد و  نکته جالب 
این اســت که بازیگر مذکور در آن برهه از زمان در 
داخل کشــور حضور نداشته اســت. وى افزود: پس 
از شــکایت وکیل آقاى رادان و بررسى هاى نهایى 
متهم دستگیر شــد که پس از رؤیت متهم مشخص 
شد وى هیچگونه شباهت ظاهرى با بازیگر سرشناس 
کشورمان نداشته و فقط به دلیل تشابه در نوع صدا از 
این فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذى از کاربران 

مى کرده است.

خبرخوان

در حالى که ســاعت رسمى کشور در ســاعت 24 فردا 
سه شنبه (30 شــهریور) یک ســاعت به عقب کشیده 
مى شــود، نماینــده نجف آبــاد از طرح مجلــس براى 
منتفى کردن جابه جایى  ساعت ها خبر داد. این چندمین بار 
است که همزمان با جلو یا عقب کشیده شدن ساعت ها در 
طول سال، بحث منتفى کردن این قانون مصوب مجلس 

به میان کشیده مى شود.
بنابه قانون تغییر ســاعت رســمى ایران مصوب سال 
1386، ساعت رسمى ایران هر ســال در ساعت 24 روز 
اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده مى شود و در 
ساعت 24 روز 30 شهریور ماه همان سال به حالت قبلى 

برگردانده مى شود. 
اواخر سال گذشته و همزمان با جلو کشیده شدن ساعت ها،  
29 نماینده مجلس طرحى را تدوین کردند که در صورت 
تصویب آن قانون تغییر ساعت رسمى کشور مصوب 31 
مرداد ماه 1386 مجلس شوراى اسالمى منسوخ مى شد 
و ساعت به قبل از این قانون بر مى گشت اما این طرح تا 

امروز مورد بررسى قرار نگرفته است.
حــاال و در حالى که کشــور در آســتانه تغییــر مجدد 
ساعت ها قرار گرفته اســت، ابوالفضل ابوترابى، نماینده 
مردم نجف آباد در مجلس گفته است طرحى را آماده کرده 
که هم اکنون در نوبت بررسى در صحن مجلس است تا 
تغییر ساعت در شش ماه اول ساعت منتفى شود. او گفته 
نهایت تالشش این است که مراحل تصویب این طرح تا 
پیش از پایان سال طى شود و از فروردین سال آینده شاهد 

اجرایى شدن این طرح باشیم. 

تاریخچه یک تغییر
در ایران، براى نخستین بار در سال 1357 ساعت رسمى 
کشور به ساعات تابستانى و زمستانى تقسیم شد. اما مدتى 
بعد این روند به حالت تعلیق در آمد. در ســال 1370 و در 
دوران دولت سازندگى هیئت وزیران ایران مصوبه اى را به 
تصویب رساند که طى آن ساعت رسمى کشور همه ساله 
در اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سى 
و یکم شهریورماه به حالت اول بازگردد. اما دولت احمدى 
نژاد در اسفند ماه سال 1384 این مصوبه را ابطال نمود. 

غالمحسین الهام، سخنگوى وقت دولت، در زمان اعالم 
این تصمیم دولت اعالم کرد که بررسى کارشناسانه اى 
مبنى بر اینکه تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه جویى 

در مصرف انرژى در کشور شده باشد، وجود ندارد. 
پس از آن در سا ل هاى 1385 و 1386 نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى، طرح هایى را در دســتور کار خود قرار 
دادند تا دولت احمدى نژاد را مکلف به تغییر ساعت رسمى 
کشور در شش ماهه نخست سال نمایند. اما در نهایت این 
طرح ها به صورت قانون در نیامدنــد.  در نهایت در روز 
31 مرداد 1386 قانونى مشتمل بر یک ماده واحده مبنى 
بر تغییر ساعت رسمى کشور به تصویب مجلس شوراى 
اسالمى رســید. بنابر این قانون ساعت رسمى کشور هر 
سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو 
کشیده مى شود و در ســاعت 24 روز سى ام شهریور ماه 

به حالت قبلى برگردانده مى شود. دولت محمود احمدى 
نژاد، این قانون را در سال 1387 اجرا نکرد و علت این امر 

را ابهام قانونى در مصوبه مجلس دانست.

از صرفه جویى تا اختالالت رفتارى
نماینده نجف آباد در چرایــى لزوم اجراى طرح جدیدش 
گفته اســت اساســًا تغییر ســاعت ها هیچ تأثیرى در 
صرفه جویى اقتصادى ندارد و 67 درصد از کشــورهاى 
پیشرفته دنیا از جمله کشورهاى اروپایى ساعت هاى خود 

را تغییر نمى دهند.
به گفته ابوترابى، اساس تغییر ساعت ها به یک قرن پیش 
بازمى گردد که برخى کشــورها با هدف کاهش مصرف 
شمع، ساعت ها را یک ســاعتى به جلو مى کشیدند تا از 
میزان ساعات روشــنایى در 24 ساعت استفاده بیشترى 

ببرند، با این حال مطالعات مراکز علمى معتبر بیانگر این 
است که تغییر ساعت نه تنها تأثیر چندانى در مصرف انرژى 
ندارد بلکه در هر تغییر به ویژه در روزهاى ابتدایى میزان 
اختالالت رفتارى که در قالب تصادفات و درگیرى هاى 
فیزیکى خود را نشان مى دهد، بســیار باال مى رود. نکته 
دوم اینکه مــا در وزارت نیرو و مرکــز پژوهش هاى این 
وزارتخانه در دو دولت گذشته، دو گزارش کامًال متفاوت را 
داشته ایم که واقعًا جاى تعجب دارد؛ به طورى که در دوره 
آقاى احمدى نژاد وزارت نیرو اعالم کرد که تغییر ساعت ها 
تأثیر ملموسى در کاهش هزینه ها ندارد ولى در عین حال 
وزارت نیرو در دولت ســابق بر اثربخش بودن این تغییر 
ساعت ها تأکید کرده بود، این مسئله نشان مى دهد که این 
اقدام دولت ها اساساً هیچ ارتباطى به موضوع صرفه جویى 

اقتصادى ندارد.

در آستانه به عقب کشیده شدن ساعت رسمى کشور، نماینده نجف آباد در مجلس از طرح لغو این قانون رونمایى کرد

فردا، تغییر ساعت براى آخرین بار؟

جمعه شــب پیش در شهرستان هفشــجان، واقع در 
چهارمحال وبختیارى حادثه اى رخ داد. ماجرا از این قرار 
بود که دو کپسول کلر در این استان ربوده شده بود و باز 
شدن این دو کپسول باعث مســمومیت برخى از مردم 
آن منطقه شد. شــرکت آب و فاضالب این شهرستان 
مى گوید: این حادثه با همکارى نهادها و مردم به سرعت 

حل شد.
این شرکت شــرح مى دهد: دو کپسول از مخزن اتاقک 
گندزدایى هفشجان ربوده شــده بود. آب خروجى این 
مخزن با کلر گندزدایى مى شود و از همانجا به لوله هایى 
فرستاده مى شود و به طور مســتقیم به خانه مشترکان 
فرستاده مى شود. سارقان در اتاقک گندزدایى را شکاندند 
و دو کپسول دزدیدند که آنها را باز کردند؛ به همین دلیل 
هم حادثه نشت کلر در شــهر اتفاق افتاد و عده اى هم 

مسموم شدند.

بنا بر اطالعات به دست آمده از شرکت آب و فاضالب این 
شهرستان حادثه مصدومیت جدى نداشته است. اداره آب 
شهرستان هفشجان تصریح مى کند: کپسول هاى در مدار 
به خوبى قبل کار مى کند و سارقان موفق به از مدار خارج 
کردن آن نشده بودند؛ به همین دلیل هم حادثه در ابعاد 
عظیم رخ نداده است و آب همچنان هم گندزدایى شده 

به خانه هاى مردم فرستاده مى شود.
بنابراین و طبق گفته هاى این شرکت، تنها مشکل پیش 
آمده شب پیش، آلودگى هوا بوده که به دلیل پخش کلر 
اتفاق افتاده و در همان ساعات اولیه هم مهار شده است. 
این نشتى و آلودگى خارج از شــهر اتفاق افتاده و افراد 
حاشیه شهر درگیر مسمومیت شده بودند؛ به همین دلیل 
هم تعداد مصدومان کمتر از ده نفر بودند که مشکلشان 
هم خیلى جدى نبود. این مصدومان همان شب به طور 

سرپایى درمان شدند.

ماجراى مسمومیت و نشت گاز در یک شهر

مدیرکل دفتر سالمت آموزش و پرورش تصریح کرد: 
براساس برنامه ریزى هاى حضورى شدن مدارس، فارغ 
از واکسیناسیون دانش آموزان قرار بر این بود که در مهر 

آموزش ها مجازى و از آبان به تدریج آموزش حضورى 
داشته باشــیم و پیش بینى این بود که فقط در مدارس 
روســتایى، عشــایرى و کم جمعیت در مهر آموزش 

حضورى داشته باشیم.
محسن بیگى در پاسخ به این پرســش که آیا با وجود 
واکسیناسیون مدارس بازگشــایى و آموزش حضورى 
مى شــود، گفت: اگر تا پایان مهر واکسیناسیون بچه ها 
انجام شود، زیرا آموزش حضورى محتمل تر است، اما 

کماکان آموزش حضورى در مهر منتفى است.
او با تأکید بر اینکه با وجود واکسیناسیون رعایت شیوه 
نامه اى بهداشــتى ضرورت دارد، یــادآورى کرد: فعًال 
مدارس در شــهر هاى بزرگ و پر تراکم غیرحضورى 
است و بعد از تمام واکسیناســیون بازگشایى تدریجى 

خواهیم داشت.

کماکان آموزش حضورى در مهر منتفى است

یک منبع آگاه از احتمال معرفــى على طیب نیا به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزى خبر داد.

به گزارش روزنامه «خراســان»، طى یک ماه گذشته و 
همزمان بــا معرفى کابینه، بحث دربــاره انتخاب رئیس 
کل بانک مرکزى باال گرفته و سه گزینه مطرح شده بود. 
نخســت، نام على صالح آبادى، مدیر عامل فعلى بانک 
توسعه صادرات و رئیس اسبق سازمان بورس در سال هاى 
85 تا 93 و طى روزهاى بعد نیز نام محمد طالبى، دبیر فعلى 
بانک مرکزى و رئیس ســابق بانک کشاورزى به عنوان 

گزینه ریاست بانک مرکزى مطرح شد.
گزینه ســوم نیــز که چنــد روز قبــل از ســوى برخى 
رسانه ها گمانه زنى شد، محمدرضا فرزین، مدیر عامل فعلى 
بانک کارآفرین بود که سابقه دبیرى ستاد هدفمند کردن 
یارانه ها در زمان اجراى این طرح را داشــت؛ با این حال، 
یک منبع آگاه از احتمال معرفى على طیب نیا، وزیر اسبق 

اقتصاد در دولت نخست روحانى به عنوان رئیس کل جدید 
بانک مرکزى خبر داد.

طیب نیــا اگرچه برخى حمایــت هــا را دارد ولى برخى 
مخالفت ها نیز ممکن است مانع رسیدن وى به این جایگاه 
شــود. على طیب نیا با وجود عملکرد قابل قبول در دولت 
نخست روحانى در دولت دوم وى به دلیل اختالف دیدگاه 

با رئیس جمهور و برخى اطرافیان وى به کار گرفته نشد.

طیب نیا بر مى گردد؟
بلیت پرواز عراق همچنان تا حدود 60 میلیون تومان هم 
به فروش مى رود. برخى از آژانس ها مى گویند استقبال از 
سفر به عراق زیاد است. در همین حال برخى از مسافران 
مى گویند در عراق مى توانند واکسن فایزر تزریق کنند. 
آیا ماجراى اســتقبال ایرانیان براى واکسیناسیون در 

ارمنستان تکرار مى شود؟
مسئول فروش بلیت یکى از آژانس ها مى گوید: «به طور 
قطعى نمى توان گفت حتمًا در عراق واکســن مى زنید 
اما مسافرانى داشتیم که به عراق رفتند و واکسن فایزر 
تزریق کردند. مثًال مسافرانى داشتیم که مى خواستند از 
ایران مهاجرت کنند، در عراق فایزر تزریق کردند. بعد به 
کشور برگشتند و کارهاى مهاجرت خود را انجام دادند.»

یکى از کسانى که مسافر عراق است به «تجارت نیوز» 
مى گوید: «براى مراســم اربعین مى روم اما در کنار آن 
فایزر هم تزریق مى کنم. دوستانم در عراق واکسن فایزر 

تزریق کردند و این کار سختى نیست.»

پیش تر على شــریعتى، عضو هیئــت نمایندگان اتاق 
بازرگانى ایران و صادرکننــده فعال در بازار عراق گفته 
بود فقط کسانى که اقامت دائم داشته باشند، مى توانند 
در عراق واکسن بزنند. اما واکســینه شدن غیرقانونى 
ایرانیان کار غیرممکنى نیست. از طرفى قرار بود بلیت 
ســفر به عراق ارزان شــود. نهایتًا پنج تا شش میلیون 
تومان. اما از قیمت هاى مصوب بلیت پرواز به عراق از 
سوى سازمان هواپیمایى کشور خبرى نیست. برخى از 
آژانس هاى هواپیمایى هنوز بلیت به مقصد نجف را بین 
30 تا 60 میلیون تومان مى فروشند. بلیت بغداد هم تا 30 
میلیون تومان است. اپراتور یکى از این دفاتر مى گوید: 
«قیمت هاى سه تا پنج میلیون تومان براى ایرالین هاى 
داخلى است. ظرفیت بلیت ایرالین هاى داخلى پر شده 
و االن فقط بلیت ایرالین خارجى داریم.» او مى گوید: 
«براى ایرالین هاى خارجى قیمت ها همچنان باالست. 

دلیل هم استقبال زیاد مسافران است.

ایرانى ها در عراق فایزر مى زنند؟!

آرمان کیانى
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با وجود تاکید وزارت آموزش و پرورش و ادارات آن در استان ها مبنى بر مجازى بودن 
کالس ها و جشن آغاز ســال تحصیلى، در مقاطع مختلف تحصیلى زمزمه هایى مبنى 

بر حضورى بودن جشن آغاز سال در برخى مدارس استان اصفهان شنیده مى شود.
در یکى از این مدارس که در شهرستان نجف آباد واقع شده است، حتى پا را فراتر از جشن 
آغاز تحصیلى گذاشته و امتحاناتى از پایه تحصیلى گذشته نیز به صورت «حضورى» 

در دروس عربى، زبان انگلیسى و ریاضى برگزار مى شود.
اولیاى یکى از دانش آموزان به مهر مى گوید: براى ما عجیب نیست که جشن آغاز سال 
حضورى است، از قبل اطالع داده شــده بود که برخى کالس ها نیز حضورى است و 

توجهى به اعتراض و نگرانى خانواده ها نیز نمى شود.
او ادامه مى دهد: من نگرانى زیادى براى فرستادن فرزندم به مدرسه دارم اما از همین 
ابتداى سال مدرسه تهدید به کاهش نمره انضباط مى کند و من نیز راهى جز فرستادن 

فرزندم که هنوز واکسن هم نزده ندارم.
این شخص اضافه مى کند: اصًال عجیب نیست که جشــن آغاز سال حضورى است، 

دیگر مدارس نیز در نجف آباد به صورت حضورى سال تحصیلى را آغاز مى کنند و من از 
دوستانم که جویا شدم آنها نیز فرزندان خود را در اول سال تحصیلى به مدرسه خواهند 

فرستاد، نمى دانم چرا امر مستقیم ستاد ملى کرونا اینجا اعمال نمى شود.
یکى از معلمان شاغل در این شهرســتان نیز به خبرنگار مهر مى گوید: شوراى مدرسه 
به ما اعالم کرد باید براى بچه هاى کالست جلسه حضورى بگذارى تا تو را بشناسند و 

برخى کالس هاى آنها نیز باید به صورت حضورى باشد.
این معلم ادامه مى دهد: با وجود مشکالت آموزش مجازى بعید مى دانم کسى از قشر 
معلمان راضى باشد براى آموزش سالمت بچه ها، خودش و حتى خانواده اش به خطر 

بیفتد و بهتر است بعد از انجام واکسیناسیون مدارس حضورى شود.
پروتکل صفر شش ابالغى به مدارس نیز نشان مى دهد تمام آموزش ها و جشن ها براى 
تعداد بیشتر از 50 نفر باید به صورت مجازى برگزار شود که بر اساس آن مدارس حق 

برگزارى چنین جشن هایى را ندارند.
اما معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص 
اجبار دانش آموزان برخى از مدارس براى حضور در مدرسه و برگزارى آزمون ورودى 
مى گوید: در شیوه نامه اى که براى مدارس ارسال شده نوشته شده مدارس کمتر از 50 
نفرکالس ها و جشن ها به صورت حضورى است زیرا در این تعداد با رعایت فاصله ها 

احتمال ابتالء کاهش پیدا مى کند.
امیرپور ادامه مى دهد: اگر مدرسه اى که جمعیت باالى 50 نفر است و بخواهد برنامه یا 
کالسى را به صورت حضورى برگزار کند نهایتًا از هر کالس چهار یا پنج نفر مى توانند 
در مدرسه حضور پیدا کنند نه اینکه همه دانش آموزان به مدرسه فراخوانده شوند و این 

امر امکان پذیر نیست و گزارشى نیز به دست ما نرسیده است.
معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: 
مدارس فنى حرفه اى به دلیل اینکه اکثر واحدهاى درســى به صورت کارگاه است و 
برگزارى کالس ها به صورت مجازى معنى ندارد و این مدارس و هنرستان ها فضاى 
خیلى بزرگى براى دانش آموزان دارند و تا تعداد 15 نفر براى آموزش حضورى مشکلى 

ندارد اما حتى این مدارس نیز هنوز کار خود را به صورت حضورى آغاز نکرده اند.

همه افراد باالى 18سال 
واکسینه مى شوند

معـاون هماهنگـى امـور اقتصـادى و توسـعه منابـع 
استاندارى اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزى براى 
تسـریع در واکسیناسـیون کووید 19، تالش مى کنیم 
تا پایـان هفته آینده همه افراد باالى 18 سـال اسـتان 
واکسینه شوند. سیدحسن قاضى عسکر در آیین افتتاح 
مرکز تجمیعى واکسیناسـیون در شهرك صنعتى جى 
اصفهان، گفت:این مرکز به منظور رفاه حال مردم و در 

راستاى برنامه ملى واکسیناسیون  راه اندازى شد. 

باز شدن یک مدرسه در هر منطقه 
واکسیناسیون معلمان اسـتان اصفهان انجام شده و در 
روز نخست سال تحصیلى جدید در هر منطقه آموزشى 
یک مدرسه به صورت نمادین بازگشایى مى شود. تمامى 
تمهیدات براى آغاز سال تحصیلى جدید هم اندیشیده 
شده و 90 درصد کتاب هاى درسى در مناطق آموزشى 
توزیع شده اسـت. براسـاس اعالم اداره کل آموزش و 
پرورش اسـتان، آموزش در مهرماه به صورت مجازى 
است و احتمال دارد از اواسـط آبان ماه آموزش ترکیبى 
در مـدارس اجرایى شـود. در ایـن طرح که بـه منظور 
جلوگیرى از افت تحصیلى دانش آموزان اجرا مى شود 
اگر کرونا اجازه دهد دانش آموزان به صورت گروهى در 

کالس درس حاضر مى شوند.

تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضالب
 به دنبال قـرارداد طرح فـوالد، ادامه عملیات سـاخت 
وتجهیز ایسـتگاه پمپاژ فاضالب سده – ورنامخواست 
با پیشرفت فیزیکى 85 درصد، دردسـت اجرا است. به 
گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، هزینه این عملیات با 
مبلغ 47میلیارد ریال ازمحل فوالد تامین مى شود. هدف 
ازاجراى این پروژه انتقال پساب فاضالب شهرهاى سده 

و ورنامخواست به مجتمع فوالد مبارکه است.

نشست مشترك آبفا با شورا 
اولین نشست مشـترك آبفاى قهجاورستان با شوراى 
اسالمى شهر با هدف بررسى مسائل و مشکالت مربوط 
به شبکه آب شـهر قجاورستان برگزار شـد. به گزارش 
روابط عمومـى آبفاى قهجاورسـتان، در این نشسـت 
که بـا ارائه گزارشـى از فعالیت هاى شـرکت در سـال 
گذشـته و نقشـه راه 1400 همراه بود، شاکرى، رییس 
شـوراى اسـالمى شـهر قهجاورسـتان آمادگى کامل 
شوراى اسـالمى شـهر را براى همکارى همه جانبه با 
آبفاى منطقه اعالم کرد و مقرر شـد عالوه بر برگزارى 
نشسـت هاى مشـترك براى بررسى مسـائل مربوط 
به شـبکه آب شـهر، در ابتداى هرماه جلسـه کارگروه 

مدیریت مصرف برگزار شود.

بازگشایى بنا هاى تاریخى  
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان اصفهان با اشاره به تعطیلى بنا هاى تاریخى 
به دلیل شـیوع کرونا گفت: وضعیت اسـتان از قرمز به 
نارنجى تغییر رنـگ یافت و امکان بازگشـایى بنا هاى 
تاریخى و محوطه هاى گردشـگرى استان فراهم شد. 
سیدروح ا... سیدالعسگرى افزود: تمام بنا هاى تاریخى 
و محوطه هاى گردشـگرى کـه زیر نظر ایـن اداره کل 
در اسـتان اصفهان فعالیـت دارند، بازگشـایى شـده و 
این اماکن آماده پذیرایى از گردشـگران و دوسـتداران 

میراث فرهنگى است.

رونق دوباره کتاب  
رئیـس ادارة امـور کتابخانه هـا و سـالن هاى مطالعـه 
شهردارى اصفهان اظهار کرد: کتابخانه ها و سالن هاى 
مطالعه شـهردارى اصفهـان با رعایت شـیوه نامه هاى 
بهداشـتى فعالیت خود را از سـر مى گیرنـد و به صورت 
یک سـره از سـاعت هفت و نیم صبح تا هشـت شب، 
آمـاده خدمت رسـانى به مردم هسـتند. طیبـه فاطمى 
ادامـه داد: جمعه بازار کتاب اصفهان نیـز در میدان امام 
على (ع) آغاز به کار کـرده و روزهاى جمعه از سـاعت 
9 صبح تـا 14، میزبـان خریـداران و مبادلـه کنندگان 

کتاب است.

خبر

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان از آمادگى این 
فرودگاه براى پروازهاى اربعین خبر داد و گفت: تاکنون 
20 پرواز ورودى و خروجى در مسیرهاى نجف-اصفهان، 
نجف - بغداد و اصفهان-بغداد در فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان برنامه ریزى شده است.حسن امجدى با اشاره 
به آمادگى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان و 
انجام پرواز طى اربعین امسال، اظهار کرد: در آستانه ایام 
اربعین حسینى، برخى از شرکت هاى هواپیمایى داخلى، 
مانند معراج، وارش و ... اقدام به برقرارى پروازهاى فوق 
العاده از اصفهان به نجف، بغداد و بالعکس، از 29 شهریور 
تا 7 مهر ماه کرده اند.وى افزود: تاکنون 20 پرواز ورودى 

و خروجى در مسیرهاى نجف-اصفهان،نجف- بغداد و 
اصفهان-بغداد در فرودگاه شهید بهشتى اصفهان برنامه 
ریزى شده است.وى درباره شــرایط پروازهاى زائران و 
ســفر هوایى اربعین، گفت: داشتن کارت واکسیناسیون 
 pcr هر دو دوز، ویزاى کشــور عراق و ارائه تست منفى

(72 ساعت قبل از پرواز) توسط مسافران الزامى است.
مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان، تاکید کرد: با توجه 
به اینکه در فرودگاه اصفهان و فرودگاه هاى کشور عراق 
امکان صدور ویزا میسر نیست، مسافران حتما باید پیش 
از عزیمت به فرودگاه نســبت به دریافت ویزا از مراجع 

ذیصالح اقدام کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه اصفهان 
استاندارى در حد وزارت، با توانایى باال و تعامل نیاز دارد، 
گفت: مجمع نمایندگان استان نهایتا پنج گزینه به وزیر 
کشــور معرفى کرده که به زودى گزینه نهایى اصفهان 
معرفى خواهد شد.امیرحســین بانکى پور دهمین جلسه 
علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان با تاکید بر اینکه تمام 
هم و غم ما این بوده که استاندار اصفهان با اجماع انتخاب 
شود، اظهار کرد: ما حق مشورت داریم و وزیر کشور هم 
سه بار از ما درخواست مشورت کرده است. پیشنهاد دادیم 
مجمع نمایندگان و علماى استان نه یک گزینه، بلکه چند 
گزینه مطلوب را پیشنهاد دهند و وزیر کشور از میان آنها 

اســتاندار اصفهان را انتخاب کند.وى گفت: همه دنبال 
یک استاندار قوى هستیم و معتقدیم استاندار باید در بین 
نیروهاى انقالبى جامعیت داشــته باشد تا شکاف هایى 

ایجاد نشود.
این عضو کمیسیون فرهنگى مجلس، افزود: استاندارى 
در حد وزارت با توانایى باال و تعامل گر نیاز داریم. بر این 
اساس مجمع نمایندگان استان نهایتا پنج گزینه به وزیر 
کشــور معرفى کرده که به زودى گزینه نهایى اصفهان 
معرفى خواهد شد.وى توضیح داد: اینکه تصور مى شود 
نمایندگان توجهى به موضوع آب ندارند واقعیت ندارد و 

آب دغدغه اصلى نمایندگان اصفهان است.

استاندار جدید  اصفهان
 به زودى معرفى مى شود

برنامه ریزى 20 پرواز اربعین 
از فرودگاه اصفهان

پروژه نیمه تمام مصالى بزرگ امام خمینى (ره) در 
بخشى از آرامســتان تاریخى تخت فوالد اصفهان 
سال ها اســت که رنگ آرامش به خود ندیده و به 
نظر مى رسد ریسمان طوالنى ساخته شد که سازه 

بزرگ، حاال حاالها به پایان نمى رسد. 
طرح ابتدایى مصلى که هنوز هم کارهاى عمرانى 
در بســیارى از بخش هاى آن ادامه دارد، به تأیید 
اداره کل میراث فرهنگى اســتان رسید و عملیات 
ساخت و ساز آغاز شــد. با این حال طرح جدیدى 
که تحت عنوان توسعه مصلى مطرح شده نه تنها 
تاییدیــه اداره کل میراث فرهنگــى را ندارد، بلکه 
تعرض آشکار به حریم آرامســتان تاریخى تخت 

فوالد است.
با این اوصاف عملیــات عمرانى توســعه مصلى 
اصفهان از سمت شــمال این مجموعه و در حریم 
تخت فوالد روز27 شهریور آغاز شد، عملیاتى که 
خیلى ســریع هم متوقف شــد. این توقف توسط 
مأموران یــگان حفاظت میراث فرهنگى اســتان 

اصفهان صورت گرفت.
عبدالرضــا بافرانــى، فرمانــده یــگان حفاظت 
میراث فرهنگى اســتان اصفهان درباره این اتفاق 
به مهر گفــت: مجموعه آرامســتان تخت فوالد 

اصفهان در فهرست میراث ملى ایران به ثبت رسیده 
و از این روى شرایط، ضوابط و حریم خاص خود را 
دارد. در کنار این آرامستان ساخت و سازهایى انجام 
گرفته که مهم ترین آن، مصلــى امام خمینى (ره)

 بوده است.
 ستاد اقامه نماز جمعه اصفهان تصمیم به گسترش 
مصلى اصفهان گرفتــه و در روز شــنبه عملیات 
عمرانى این گسترش آغاز شد که با حضور مأموران 
یگان حفاظــت میراث فرهنگى اســتان اصفهان 
این عملیات متوقف و بــه معاونت میراث فرهنگى 
اداره کل میــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 

دستى اصفهان ارجاع شد.
او با بیان اینکه پس از بررســى هاى اولیه، با توجه 
به این کــه در محل مذکور عملیات ساخت وســاز 
مصلى بزرگ اصفهــان طبق ضوابــط و قوانین 
میراث فرهنگى در حال اجرا است، تاکید کرد: ساخت 
و ســازهاى جدید با این قوانین مغایرت داشــت، 
بنابراین با پیگیرى هاى انجام شــده توسط یگان 
حفاظت میراث فرهنگى استان، این ساخت وسازها 
به منظور بررسى مجدد و اصالح توسط کارشناسان 
اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 

استان اصفهان، متوقف شد.

کارشــناس مدیریت زراعت گندم ســازمان جهاد 
کشاورزى اصفهان گفت: تولید امسال گندم در این 
اســتان به دلیل جارى نبودن زاینده رود و کاهش 
بارندگى حدود 65 درصد در مقایسه با پارسال کمتر 
شده است.مهران توکلى با اشــاره به برداشت این 
محصول مهم و راهبــردى در روزهاى اخیر، اظهار 
داشــت: میزان کاهش تولید گندم دیم و آبى در این 

استان به ترتیب 85 و 55 درصد بوده است. 
توکلى یادآورى کــرد: شهرســتان هاى اصفهان، 
برخوار، شاهین شــهر، مبارکه در بخش تولید آبى و 
سمیرم، بویین میاندشــت، فریدون شهر، و چادگان 
در تولید دیم به ترتیب بیشترین سهم را در استان به 

خود اختصاص داده اند. 
کارشــناس مدیریت زراعت گندم ســازمان جهاد 

کشاورزى اصفهان با برشــمردن معضالت کشت 
گندم، همانند افزایش نهاده ها، کود و  سم و هزینه 
برداشــت، اضافه کرد: جارى نبــودن زاینده رود و 
بارندگى نه چندان مناسب، کشت امسال را با چالش 

روبرو ساخت.
 دراین ارتباط معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان 
جهاد کشاورزى اصفهان اظهار داشت: میزان تولید 
محصوالت راهبردى و اصلى کشت شده در حوضه 
آبریز زاینده رود ازجمله گندم و ذرت علوفه اى نسبت 

به سال قبل کاهش داشته است.
اصغر رســتمى  ادامه داد: امــا محصوالتى همانند 
سیب زمینى و پیاز که در غرب استان تولید مى شود، 
با تفاوت تولید نسبت به ســال گذشته روبه رو نشده 

است.

وزیر کشــور در تماس بــا اســتانداران اصفهان و 
خوزستان، خواســتار پیگیرى عاجل درمان «على 
لندى» نوجوان فداکار ایذه اى و رسیدگى به خانواده 
او براى تأمین هزینه هاى درمان این نوجوان ایثارگر 

شد.
احمد وحیدى در تماس با عباس رضایى اســتاندار 
اصفهان به وى ماموریت داد تا با حضور مستقیم در 
بیمارستان، وضعیت درمانى نوجوان فداکار ایذه اى را 

پیگیرى و نتیجه را به وزیر کشور گزارش کند.
وزیر کشــور همچنین در تماس، با صادق خلیلیان 
اســتاندار خوزســتان به وى ماموریت داد تا ضمن 
رسیدگى به وضعیت خانواده على لندى تا حد امکان 

هزینه هاى درمان وى از طرف استاندارى تأمین شود.
در پى وقوع آتش ســوزى در یکى از محالت شهر 
ایذه که منجر به گرفتارى دو زن میانســال و مسن 
در آن خانه شد، على لندى نوجوان 15 ساله، پیش از 
رسیدن نیروهاى امداد رسان و آتش نشانى به محل، 
با فداکارى به دل آتش زد تا دو نفر نیازمند را نجات 
دهد. میزان ســوختگى این نوجوان فداکار،  وى را 

راهى بیمارستان کرد.
على لندى با بیش از 90 درصد سوختگى در وضعیت 
نامســاعدى قرار دارد و پس از اقدامــات اولیه در 
بیمارســتان طالقانى اهواز براى سیر مراحل درمان 

به اصفهان اعزام شد.

گسترش مصال
 در حریم تخت فوالد متوقف شد

تولید گندم در اصفهان 65 درصد کاهش یافت

دستور فورى وزیر کشور به استاندار اصفهان

تصمیم بر سر بازگشایى ورودى صفه و ناژوان بر روى 
خودروها به عنوان 2 تفرجگاه بزرگ اصفهان در زمان 
موج پنجم کرونا مساله اى است که این روزها تصمیمى 
براى آن از طرف مسووالن ستاد مقابله با کروناى استان 

گرفته نشده است.
از سوى دیگر با کمى گشت در ســطح شهر با زندگى 
عادى مردمى مواجه خواهیم شــد که انگار سخنى از 
موج خطرناك پنجم کرونا به گوششان نخورده است و 
همچنان با عادى انگارى در ســطح شهر روز به روز به 

حلقه انتقال کرونا اضافه مى کنند.
 در این میان در حالى ورودى 2 تفرجگاه طبیعى و شهرى 
اصفهان یعنى ناژوان و صفه بر روى خودروها بسته شده 
است که مردم بى توجه به این موضوع خودروها را کمى 
دورتر پارك مى کنند و پیاده وارد تفرجگاه ها مى شوند و 
با افزایش ترافیک در محدوده ایــن مکان ها عالوه بر 
اینکه هدف از این انسداد را راحت نادیده مى گیرند، به 

معضالت شهرى نیز اضافه مى کنند.
ماه گذشــته حســین امیرى معاون خدمات شــهرى 
شــهردارى اصفهان نسبت به خاموشــى پارك هاى 

اصفهان در ستاد کروناى استان معترض شد که خاموشى 
پارك ها به دلیل محدودیت هاى کرونایى نه تنها موثر 
نیست بلکه آمار ســرقت و ضرر و زیان را افزایش داده 
است. وى در این باره گفت: خاموشى چراغ پارك جلوى 
شــیوع کرونا را نمى گیرد و فقط به نا امنى پارك ها در 
شب مى افزاید و همین عامل باعث شد که اعضاى ستاد 
کرونا تجدیدنظرى در خاموشى بوستان ها و رفع اعمال 

محدودیت  ورود به این مکان ها ارائه دهند.
اما چندى نگذشت که پس از رفع محدودیت  روشنایى 
پارك ها، محدودیت جدید بسته شدن ورودى ناژوان و 
صفه مد نظر اعضاى ســتاد کروناى استان قرار گرفت 
و با بســتن ورودى  این 2 مکان تفریحى اصفهان باب 
جدیدى براى کنترل ویروس کرونا بازشــد. اتفاقى که 
درسه ماه گذشته مسووالن را به اینکه آیا این مراکز را 
مجدد باز کنند یا خیر هنوز به نتیجه نرسانده است و هر 
جلسه در ســتاد به عنوان یک گزینه مهم بررسى و بى 

نتیجه رها مى شود.
 معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان معتقد است 
که بستن ورودى ها هیچ کمکى به کنترل کرونا نمى کند 

وبوستان هاى  صفه و ناژوان شــلوغى خود را دارد و از 
حجم تردد مردم کم نکرده است.

امیرى اظهار داشت: مردم با بستن ورودى صفه اصفهان، 
خودروهاى خود را در حاشیه اتوبان ها پارك مى کنند و 
یا از راه هاى در امتداد مسیر استفاده مى کنند که همین 

خطر جانى بزرگى به همراه دارد.
از طرفــى ترافیــک حاصــل از پــارك خودروهــا 
در حاشــیه اتوبــان صفــه و خطــر تصادفــات و 
دور هم نشــینى هاى زیر پل هاى هوایى نزدیک این 
بوستان مساله دیگرى است که نه تنها موجب کم شدن 
تردد نشده بلکه اعتراض رهگذران و سایر مردم را در پى

 داشته است.
در آن سوى شهر نیز با بســتن ورودى ناژوان مردم رو 
به دسترســى هاى محلى آورده و با رفتــن از کوچه و 
پس کوچه ها به ناژوان دسترسى پیدا کرده و در نهایت 
خودروهاى خود را در گوشــه اى پارك کرده و پیاده به 
پارك و به هم نشینى روزانه و شبانه خود ادامه مى دهند.
از سوى دیگر از چهارباغ و میدان امام(ره) نمى توان غافل 
ماند که روزانه هزاران نفر شانه به شانه هم در بازارهاى 
مختلف اصفهان البــه الى هم در حال تــردد و جابه 
جایى ویروس هســتند اما تصمیمى براى این موضوع 

گرفته نمى شود.
حتى چهارباغ هم وضع بهترى ندارد و روزانه به خصوص 
عصرها محل تجمع خانوادگى افراد زیادى مى شود که 

به فست فودها مراجعه مى کنند.
هر چند طاهره چنگیز رییس دانشــگاه علوم پزشکى 
بــا بازگشــایى تفرجگاه هــاى اصفهان بــه دلیل باز 
شــدن اصناف و اغذیه فروشــى ها و تجمع خانواده ها 
مخالف است اما حســین امیرى معاون خدمات شهرى 
شــهردارى اصفهان تبعات ترافیکى و خسارتى آن را 
بدتر مى داند و معتقد اســت باید این مکان باز شود زیرا 
خاصیت بازدارندگى خود در فاصله گذارى را از دســت 

داده است.
اما عباس رضایى استاندار اصفهان نیز بر سر دوراهى باز 
یا بسته بودن این مراکز بیشــتر نظر روى باز شدن این 
مراکز اما کنترل فاصله گذارى ها دارد و در آخرین جلسه 
ستاد کرونا حتى نظر مثبت خود را براى بازگشایى اعالم 
کرد اما با مخالفت برخى از اعضاى ستاد مواجه شد و این 

موضوع به روزهاى آتى موکول شد.

تعدادى از مدارس استان اصفهان تصمیم به بازگشایى از اول مهر گرفته اند

گشایش دوباره تفرجگاه هاى 
اصفهان در میان تردید مسئوالن

«مهر» اجبارى برخى مدارس در حق دانش آموزان!
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اکرم محمدى بازیگر قدیمى ســینما و تلویزیون که اخیــراً بازى او را 
در ســریال نمایش خانگى "زخم کارى“ و چندى پیش در فصل سوم 
"ستایش“ دیدیم؛ میهمان «پرانتز باز» رادیو نمایش بود و صحبت هایى 

را در رابطه بــا همکارى با زنده یاد محمدعلى کشــاورز و على حاتمى 
بیان کرد. 

این بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون درباره همکارى اش با محمدعلى 
کشاورز و بازى در فیلم "مادر" صحبت کرد و گفت: پدر سینماى ایران 
خیلى لقب خوبى است که به ایشان داده شده بود و «مادر» براى همه  
عزیزان و دوســتانى که فیلم را شــاید بارها و بارها دیده اند یک فیلم 
نوستالژى است. در مورد شخص من باید بگویم که شاید نقطه   عطف 
زندگى من بود و مى توانم بگویم که براى شخص خود من همچنان پس 
از 33 سال این ماندگارى را دارد و استاد کشاورز نازنین هم دیگر معرف 
حضور همه هست. بعد از آن به «پدر ساالر» رسیدیم که باز هم مى توانم 
بگویم یکى از ماندگارترین کارهاى عرصه  سریال بود و استاد هم به نام 

پدر در این عرصه ماندند.
وى افزود: نمى دانم که در مورد ایشــان چه بایــد بگویم  چرا که آنقدر 
دوست داشتنى و خوب بودند و من آنقدر درس هاى عجیبى را از ایشان 
یاد مى گرفتم که گاهى اوقات که برگشت مى کنم مى بینم که واقعا چرا 
ما در آن ســالیان آموزش هایى را که ایشان مى دادند درك نمى کردیم 
و حاال بعد از ســالیان مى بینیم که چقدر جذاب است. براى مثال شما 
مى دانید هر صحنه اى که گرفته مى شــود در مانیتور بازبینى مى شود. 
خیلى جالب بود که در آن سال ها همه  ما جوان تر بودیم و همه هم در این 
فکر بودند که نگاه کنند و ببینند که چه هست و چه اتفاقى افتاد. به سراغ 
مانیتور مى رفتیم تا تماشا کنیم و من مى دیدم که ایشان در آن حیاطى 
که حضور داشتیم قدم مى زدند و هرگز نمى آمدند تا تصویرشان را ببینند. 
من مى گفتم که استاد نمى خواهید ببینید؟ ایشان در پاسخ مى گفتند که 
اصال شما چرا مى بینید؟ و به کارگردان مى گفتند که چرا اجازه مى دهید 

تا بازیگر این را ببیند؟
محمدى خاطرنشان کرد: نباید این اتفاق بیفتد به این دلیل که حضورش 
را به عنوان اینکه دارد زندگى مى کند از دســت مى دهد. شاید فهم این 
مساله براى کسانى که در این عرصه نباشند یک مقدار سخت باشد ولى 
واقعیت این است که درست بود. یعنى من امروز این را درك مى کنم که 

این حرف کامال درست بوده است. به شدت هم اصرار داشتند که نگذارید 
این اتفاق بیفتد و بگذارید که این ها هیچ چیــز نبینند. به این دلیل که 
بدانند دارند زندگى مى کنند و من این حس را در مورد خودشان مى دیدم. 

به جرات مى توانم بگویم که هرگز نیم نگاهى به مانیتور نمى انداختند.
او به حضورش در منزل استاد کشاورز اشاره کرد و گفت: مسئله جالب تر 
اینکه ایشان در منزل شان اصال تلویزیون نداشتند. یعنى تا این سالیان 
اخیر تلویزیون نداشتند. چون من به دیدن ایشان مى رفتم و متاسفانه از 
زمانى که زمین گیر شدند یک پرستار در خدمتشان بود. گهگاهى تلفنى 
حالشان را مى پرسیدیم و اگر هم در یکى، دو مراسم شرکت داشتند حتما 
من هم حضور مى داشتم و دو، سه مرتبه هم در منزل از ایشان عیادت 
کردیم چون از یک جایى به بعد دیگر نتوانستند کار کنند. من اولین بارى 
که تلویزیون را در این منزل دیدم آنقدر شوکه شدم که گفتم استاد مگر 
شما تلویزیون داشــتید؟ گفتند که این تلویزیون را االن آورده اند، چون 

شخص دیگرى دارد با ایشان زندگى مى کند و باید استفاده کند.

این بازیگر ســینما و تلویزیون افزود: یعنى شما مى توانید باور کنید که 
ایشان حتى تلویزیون نداشتند که نگاه کنند؟ یعنى آنقدر قداست کار باال 
بود و آنقدر به کارى که مى کردند باور داشتند که مبادا تصویرى که آدم 
از خودش مى بیند گول بزند و یا با آن رونــد زندگى را عوض کند و به 
یک شکل دیگرى ببرد. من هیچوقت نتوانستم این را هضم کنم ولى 
به نظر من حتما این قضیه خیلى نادر اســت. خیلى ها این را نمى دانند 
اما حتما نادر اســت که شــما فکر کنید که من این لحظه دارم کارم را 
مى کنم و اصًال چرا باید ببینم و چــه را باید ببینم؟ درواقع تعبیر این بود 
که ببینم چه بــازى کرده ام؟! من که بازى نکــرده ام، بلکه من زندگى

 کرده ام.
بازیگر سریال "پدرساالر" تأکید کرد: این را دقیق نمى دانم اما مى دانم که 
دختر ایشان یکى از بهترین خطاط ها و نقاشانى اند که اگر کارهاى او  را 
در منزل ایشان مى دیدید حیرت آور بود. نمى دانم که این از پدر بود یا نه 
ولى در مورد استاد فقط مى توانم بگویم که حافظه  فوق العاده اى داشتند. 

یعنى اگر شما مى نشستید و با ایشان صحبت مى کردید- حتى در ایام 
بیمارى که در منزل بودند و به دیدارشان مى رفتیم- اصًال نمى توانستید 
باور کنید که ایشان چطور یک تاریخ را دارند مرور مى کنند. یعنى یک 
تاریخ نوشتارى زنده و من مدام فکر مى کردم که حتى شما اگر این را به 
شکل کتاب مى خواندید هم ممکن نبود. به شدت حافظه  خوبى داشتند 
و این را احتماًال همه مى دانند. آن هایى که با ایشان در ارتباط بودند این 

مسئله را مى دانند که چیزى را فراموش نمى کردند.
محمدى در ادامه درباره همکارى اش با على حاتمــى در فیلم "مادر" 
صحبت کرد و افزود:  من در مورد زنده یاد على حاتمى مى توانم بگویم 
که یکى از دوست داشتنى ترین انسان هایى بودند- مخصوصاً واژه  انسان 
را به کار مى برم به این دلیل که انســان بودن به معناى واقعى درشان 
بود-که در طول زندگى ام دیده ام و این را همه جا هم گفته ام. یعنى من 
فکر مى کنم که اگر عزیزانى اند که افسوس مى خورند که اى کاش در 
یک کارى از ایشان شرکت داشــتم، حتمًا افسوس درستى است؛ براى 
اینکه بسیار دوست داشــتنى و آرام بودند. جالب اینجاست که آدم فکر 
مى کرد که این گروه بازیگر و زنده یاد على حاتمى قرار است چه دلشوره  
و اضطرابى باشد اما من به عنوان کســى که در آن سال ها- نسبت به 
عزیزان دیگرى که حضور داشــتند-کمترین تجربه را در این عرصه 

داشتم؛ با ایشان راحت و در یک محیط صمیمانه بودیم.
وى خاطرنشــان کرد: آرامشى در کالم ایشــان جارى بود و به بازیگر 
منتقل مى شد و شما دقیقا مى توانستید که این آرامش را در آن چهره و 
در آن انسان حس کنید. یعنى منهاى اینکه نقطه عطف زندگى من بود، 
یکى از بهترین تجربه هاى کارى من هــم بود. با وجود اینکه صحبتى 
که من امروز دارم مى کنم بعد از ســى و خرده اى سال با آن روز خیلى 
فرق دارد. من مى خواهم راجع به یــک تجربه  کارى صحبت کنم ولى 
مى توانم بگویم که خیلى چیزها از آن کار آموختم. از تک تک عزیزانى 
که در آنجا حضور داشتند و اینکه لیدر آن کار عزیزى مثل زنده یاد على 
حاتمى باشد. بقیه  دوســتان هم که دیگر مشخص است. مى رسیم به 
استاد کشاورز، اســتاد عبدى نازنین که صمیمانه مثل برادرم دوستش 
دارم، امین تارخ، فریماه فرجامى و جمشــید هاشم پور. یعنى یک اتفاق 
بسیار دوست داشــتنى بود و قطعا این از همان لیدرى که کار را هدایت 

مى کرد نشأت مى گرفت.

اکرم محمدى:

 درس هاى عجیبى از محمدعلى کشاورز گرفتم

«گشت ارشاد 3» کى اکران مى شود؟

حسیبا ابراهیمى 
بازیگر«لوتریا» شد

«دنیل کریگ» در پایان 
سفرش با «جیمزباند»

فیلم «گشت ارشاد 3» به کارگردانى 
سعید ســهیلى  آماده نمایش شده 
و پروانه نمایش آن توســط وزارت 
ارشاد صادر شد.سازندگان فیلم قصد 
دارند با توجه به روند واکسیناسیون 
و احتمال بازگشایى کامل سالنهاى 
سینما در ماههاى آینده ،فیلم گشت 
ارشاد 3را قبل از برگزارى جشنواره 

فیلم فجر در بهمن ماه اکران کنند.
فیلم سینمایى «گشت ارشاد» در سال 91 و «گشت ارشاد 2» در سال 95 ساخته شده اند.

ساعد سهیلى، پوالد کیمیایى، بهنام بانى، ریحانه پارسا، میرطاهر مظلومى، نازنین کیوانى، مبینا رحمتى، اسداهللا 
منجزى، امیر محاسبتى، اشکان عقیلى، مهدى دانایى فرد، با معرفى علیرضا خواجه نیا و با هنرمندى امیر جعفرى 

گروه بازیگران «گشت ارشاد 3» را تشکیل مى دهند.

حســیبا ابراهیمى بازیگر افغانى االصل که در 
استرالیا زندگى مى کند، براى ایفاى نقش در فیلم 
سینمایى «لوتریا» به کارگردانى على عطشانى و 

تهیه کنندگى میگوئل سالیناس انتخاب شد. 
حســیبا ابراهیمى متولد 21 دســامبر 1996 در 
افغانستان است که در سال 1392 با بازى در فیلم 
«چند مترمکعب عشق» وارد ســینما و در همان 
ابتداى ورودش نامزد سى و دومین جشنواره فیلم 
فجر به عنوان بهترین بازیگر زن شد و پس از آن 
در فیلم هاى «پرنده پرنده نبود»، «لینا»، «زندگى 
ناتمام»، «حبیــب» و «حوا، مریم، عایشــه» به 
ایفاى نقش پرداخت که جایزه بهترین بازیگر زن 
را از فستیوال فیلم هاى آسیایى لس آنجلس براى 

این فیلم دریافت کرد. 
ابراهیمى همچنین در نمایش هاى «بابام تو کاغذا 
گم شــد» و «ادیب ها» و سریال هاى «شیرین»، 
«شهربانو»، «خط سوم» (فصل 1 و 2) و «رویا» 
«فصــل 1 و 2) و همچنین مســتندهاى «زنان 
قابله»، «کودکان و جرایــم»، «تغییر آب و هوا»، 
«موسیقى جهانى» و «نقطه عطف» بازى کرده 

است. 
فیلمبردارى «لوتریا» به عنوان دومین فیلم على 
عطشانى در هالیوود، دسامبر سال جارى (آذرماه) 
با حضور بازیگران و عوامل هالیوود و مکزیک در 

شهر مکزیکوسیتى آغاز خواهد شد. 
داستان این فیلم بر اســاس یک داستان واقعى و 
حکایت کولبرى جوان اهل کردستان ایران است 

که به کشور مکزیک رفته است. 
در این فیلم تعدادى از بازیگران و عوامل ایرانى نیز 
حضور خواهند داشت و پیش از این آنتونیو مونروى 
بازیگر سینماى مکزیک که در فیلم «آپوکالیپتو» 
ساخته مل گیبســون نیز به ایفاى نقش پرداخته 

بود، به عنوان بازیگر این فیلم معرفى شده است. 
 

دنیل کریگ با پایــان یافتن فیلــم نهایى جیمز 
باند احساس شــوك کرد زیرا به گفته خودش هر 

لحظه اش را دوست داشت.
دنیل کریگ با ایفاى نقش براى پنجمین و آخرین 
بار در یکى از فیلم هاى «جیمزباند»، از رسیدن به 
آخر راه گفت.وى که در فیلم هاى «کازینو رویال»، 
«ذره اى آرامش»، «اســکاى فال»، «اســپکتر» 
و «زمانى بــراى مردن نیســت» در نقش مامور 
مشهور دنیاى جاسوسى جلوى دوربین رفته 8 اکتبر 

با آخرین فیلم راهى پرده هاى سینماها مى شود.
به تازگى اپل تى وى با مستندى به عنوان «جیمز 
باند بودن» به مسیر کریگ در این فیلم ها پرداخته 
و آخرین صحنه بــازى وى در نقش جیمز باند در 
فیلم «زمانى براى مردن نیســت» را نشان داده 
اســت. در این صحنه جیمز باند در حال دویدن از 
کادر خارج مى شود و همراهى 15 ساله وى با مامور 
007 به پایان مى رســد. وى در شب فیلمبردارى 
آخرین پالن سخنان تاثیرگذارى ایراد کرده و همه 
اعضاى دســت اندرکار پروژه با درآغوش گرفتن 

همدیگر این لحظه را گرامى مى دارند.
وى در سخنانش گفته اســت: افراد زیادى در این 
5 فیلم با من کار کردند و مى دانم چیزهاى زیادى 
درباره آنچه من درباره ایــن فیلم ها فکر مى کنم 
گفته شده… اما من عاشق هر لحظه از این فیلم ها 
بودم و به ویژه این آخرى چون هر صبح که بیدار 
مى شدم مى دانستم این شانس را دارم که با شماها 
کار کنم و این بزرگ تریــن افتخار در زندگى من 
بوده است. وى این حرف ها را در حالى بیان کرد که 

پس از آن نتوانست جلوى اشک هایش را بگیرد.

گالره عباسى، بازیگر ســینما و تلویزیون در مصاحبه با 
برنامه «تقاطع فرهنگ» رادیو گفت وگو، با اشــاره به 
چاپ رمان جدیدش اظهار کرد: من ابتدا نویســندگى 
مى کردم و سپس به عالم بازیگرى وارد شدم. البته فرق 
چندانى بین نویسندگى و بازیگرى نیست چرا که این ها 
از یکدیگر جدا نیســتند. کسى که مى تواند 
بازى کند، در کنار فردى قرار مى گیرد که 
توان نوشتن دارد و هر دو در یک عرصه 

هنرى هستند.
وى افزود: برخى افراد پیشــتر شغل 
بازیگرى داشتند و شهرتى به دست 
آورده بودند و سپس وارد حوزه شعر 
یا نویســندگى شــدند. در این بین 
کتاب هاى با کیفیتى نیــز داریم ولى افراد 
مشهور بیشتر رصد مى شــوند و تفکیک 
و قضاوت هاى بســیارى درپِى ورود آن ها 

به عرصه هــاى مختلف هنرى صــورت مى گیرد. اینکه 
شخصا ابتدا نویسندگى مى کردم و ســپس به بازیگرى 
روى آوردم، هیچ امتیاز عجیبى برایم ندارد. هرچند از نظر 
برخى دوستان این رویه درست است ولى معتقدم، مهم تر 
از همه، اثرى است که ارائه مى شود و باید قابل قبول باشد.

این بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: نویسنده اى 
که براى نخستین بار جلوى دوربین برود نیز یقینا بیشتر از 
فردى که هیچ سابقه اى نداشته، دیده مى شود. اساسا هر 
یک از ما باید این  جابه جایى ها را بــا آغوش باز بپذیریم؛ 

خاصه در عرصه هاى بازیگرى و ادبیات. 
گالره عباسى که کتاب جدیدش 8 سال پیش آماده چاپ 
بود و حاال منتشــر شــده در پایان صحبت هایش در این 
برنامه رادیویى گفت: در هر صورت ابتدا باید اثر خلق شده 
قضاوت شود، بعد هنرمند. از طرفى باید براى هر هنرمند 
آرزو کنیم که اثرى خوب به جامعه  فرهنگى کشــورمان 

اضافه کند.

الهام پاوه نژاد بازیگــر ایرانى در ســالروز تولد 50 
سالگى اش از فضاى مجازى گله کرده است.

پاوه نژاد با گالیه از به هم ریختگى در فضاى مجازى 
به روزنامه جام جم گفت: بى تعارف این روزها خیلى 

با اینستاگرام خوشحال نیستم.
 در این روزها که خیلى از ما تالش مى کنیم قرنطینه 
را نگه داریم و تا جایى که امکان دارد در خانه بمانیم، 
فضاى مجــازى مى تواند یا مى توانســت به لحاظ 
آموزش و ســرگرمى کمک کننده باشد تا حال همه 
خوب شود اما متاسفانه این روزها این فضا هم دچار 

مساله شده است.
 باورتان نمى شــود با چه مواردى روبه رو مى شوم. 
برخى افراد بدون ســالم و علیک، شماره حســاب 
مى فرســتند و رســما و علنــى درخواســت 

مالى دارند! 
فکر مى کنند من الهام پاوه نژاد خیلى معمولى که سرم 

در الك خودم است، به اندازه بازیگران هالیوودى 
و تعداد محدودى بازیگر پــرکار وطنى با چندین 
میلیون فالوئــر درآمد دارم!پاوه نــژاد ادامه داد: در 
پیام هاى مجازى، برایم مى نویسند تو یک میلیون 

و ســیصد هزار فالوئر دارى اما فقط شش 
هزار الیک خــوردى و پنجاه کامنت 
دارى؟! مى گویم شما حتى اگر صفحه 
مهم ترین آدم هاى اینستاگرام که 

مثال بیســت میلیون فالوئر دارند 
را هم ببینید، گاهى فقط پنجاه 

هــزار الیــک مى خــورد. 
خیلى ها هم مى پرســند 
فالوئر یا الیک مى خرى؟ 
یکى از دالیلى که بخش 

نظرات صفحه ام را مى بندم، 
همین موارد است.

الهام پاوه نژاد: با اینستاگرام خوشحال نیستم!گالره عباسى: قبل از بازیگرى نویسنده بودم
ت گالره عباسى، بازیگر ســینما و
برنامه «تقاطع فرهنگ» رادیو
چاپ رمان جدیدش اظهار کرد
مى کردم و سپس به عالم بازیگر
چندانى بین نویسندگى و بازیگر
از یکدیگر جدا نیســ
بازى کند، در کنار
توان نوشتن دارد
هنرى هستند.
وى افزود: بر
بازیگرى داش
آورده بودند
یا نویســندگ
کتاب هاى با کیفیتى
مشهور بیشتر رصد
و قضاوت هاى بسـ

رسول نجفیان مهمان بخش نوســتالژى «سریالیست» با اجراى پدرام 
کریمى بود؛ بخشى که به سریال «رعنا» به کارگردانى داود میرباقرى 
اختصاص داشت. در این سریال که در سال هاى1368 تا 69 روى آنتن  
مى رفت عالوه بر رســول نجفیان، بازیگرانى همچون بهزاد فراهانى، 
گلچهره سجادیه، فاطمه گودرزى، پرویز پرســتویى، سعید نیک پور و 
زنده یادان حسین پناهى، عزیز هنرآموز، مهرى ودادیان، مهرى مهرنیا 
و بهمن زرین پور نیز بازى مى کردند.نجفیان در پاسخ به پرسش پدرام 
کریمى درباره دلیل ماندگارى و پرمخاطب بودن سریال «رعنا» گفت: 
این سریال در اواخر دهه 60 پخش شــد و سوژه جسورانه اى داشت که 
قبًال به آن شکل به آن پرداخته نشده بود. دختر و پسر جوانى که پسردایى 
و دخترعمه هســتند و نقش آنها را مــن و خانم رویــا تیموریان بازى 

مى کردیم قرار بود با هم ازدواج کنند؛ پدر من (بهزاد فراهانى) یک تاجر 
است و تفکر و شیوه رفتار متفاوتى از خانواده خواهرش (گلچهره سجادیه) 
دارد و همین مســائل روى زندگى فرزندان آنها هم تاثیر مى گذارد. آن 
دختر و پسر در ادامه متوجه مى شوند که وصله تن هم نیستند و على رغم 

میلشان  تصمیم مى گیرند که از هم جدا شوند.
وى افزود: در این میان شــخصیت جدیدى به نام رسول نجفى (پرویز 
پرستویى) هم وارد داستان مى شــود و بین او و تهمینه (رویا تیموریان) 
کششــى ایجاد مى شــود که داســتان را وارد چالش جدیدى مى کند. 
ضمن این که ماجراى ســریال حول محور برخورد دو طبقه اجتماعى 
مى گشت؛ یعنى پدر من یک تاجر سوداگر بود و خواهر او آرمان ها و طرز 
تفکر متفاوتى داشت و البته من هم با این شخصیت پدرم مخالف بودم. 
خب، این خط داستانى در آن زمان جســورانه بود و مخاطبان زیادى را 

جذب کرد.
این بازیگر پیشکسوت درباره شباهت نام یکى از شخصیت هاى اصلى 

سریال (رســول نجفى) با نام خودش نیز گفت: ایده اولیه سریال را من 
با آقاى میرباقرى در میان گذاشتم و ایشان هم نام یکى از شخصیت ها 
که آقاى پرویز پرستویى آن را بازى مى کرد رسول نجفى گذاشت. من و 
پرویز پرستویى در سه روز اول پس از پیروزى انقالب در بهمن 1357 با 
هم بودیم و خاطرات زیادى داشتیم که بخشى از آن را با آقاى میرباقرى 
درمیان گذاشتم و مورد توجه ایشــان قرار گرفت. بعدها در چند تله تئاتر 
با ایشــان همکارى کردم که در نهایت یکى از آنها بســتر اولیه سریال 

«گرگ ها» شد.
این بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون عنوان کرد: در آن روزها بازخورد 
فراوانى از سریال رعنا در بین مردم مى دیدیم. خاطرم هست یک بار در 
میدان شوش دوســت عزیزى یقه مرا گرفته بود و با جدیت مى گفت تو 
چرا راحت از نامزدت گذشتى و چرا برخورد نکردى!؟ من هر چه مى گفتم 
که من و پرویز پرستویى دوســت هســتیم و اینها بازى است و... باور 

نمى کرد. 

شمسى فضل اللهى، پیشکســوت عرصه هاى سینما، 
تئاتر، تلویزیــون، رادیو و دوبله اظهــار مى کند: براى 
بازى در تلویزیون هم گاهى پیشنهادهایى مى شود اما 
شرایطى دارند که براى من جالب نیست و دوست ندارم 
قبول کنم. اخیرا در سریال «خســوف» مازیار میرى 
بازى داشتم که نقشم به تازگى در این مجموعه به پایان 
رسیده است. «خسوف» براى شبکه نمایش خانگى در 
حال ساخت اســت و بازیگرانى چون امین تارخ، فریبا 

خادمى و دیگر هنرمندان در آن حضور داشتند.
 از کار کــردن در ایــن مجموعه لذت بــردم و کار را 
دوست داشــتم؛ چراکه همه چیز از قبیل رسیدگى و 
نظافت در شــرایط کرونایى واقعا درست پیش رفت؛ 
ضمن این که نقشــم هم در ایــن کار خیلى متنوع و 

خوب بود.
او سپس درباره حضور هنرمندان در سریال هاى شبکه 
نمایش خانگى و این که فکــر مى کند چرا این روزها 
بیشتر هنرمندان به حضور در این شبکه عالقه بیشترى 
نشان داده اند، تصریح مى کند: «متاسفانه در تلویزیون 
وضعیت به گونه اى است که حتى سراغ یک تار موى 
آدم هم مى آیند که باید پوشانده شود و به قدرى ممیزى 
در کارها اعمال مى کنند که هنرهایشان را در تلویزیون 
از دست مى دهند؛ این در حالى است که این حرفه پر 
از خالقیت و تخیل است که نباید گرفته شود. به نظرم 
این اتفاقات به خاطر بى سلیقگى رخ مى دهد؛ بنابراین 
بیشتر هنرمندان تمایلى به همکارى با تلویزیون ندارند. 
متاســفانه در قراردادهایى که تلویزیون با هنرمندان 

مى بندد، سعى مى کنند با مبالغ کمتر باشد و دوم اینکه 
از هنرمندان انتظار مى رود متعهد بدون حقوق باشند، 
یعنى مِن بازیگر در سریالى ایفاى نقش دارم و کارم را 
انجام مى دهم، به عنوان مثال چندین سکانس از کارم 
باقى مانده که به من مى گویند آزاد هستم اما در اصل 
نمى توانم کار دیگرى قبول کنم و باید متعهد بمانم؛ در 

حالى که هنوز با من تسویه حساب نکرده اند.
فضل اللهى در عین حال تاکید مى کند: وقتى خالقیت 
از هنر گرفته شود، مســلما مخاطبانش را هم از دست 
مى دهد. به عنوان مثال وقتــى از تجربه ما قدیمى ها 
استفاده نمى شود و براى نظر دادن به حساب نمى آییم، 
نتیجه خوبى هم نخواهیم داشت و هیچکس با دیگرى 

ارتباط دلى برقرار نمى کند.

دلیل ماندگارى «رعنا» به روایت رسول نجفیان

 گالیه شمسى فضل اللهى از ممیزى در تلویزیون

بازی

حســیبا
استرالیا زند
سینمایى «

تهیهکنندگى

ه اندازه بازیگران هالیوودى 
گر پــرکار وطنى با چندین 
 دارم!پاوه نــژاد ادامه داد: در 
م مى نویسند تو یک میلیون 

دارى اما فقط شش 
 و پنجاه کامنت 
حتى اگر صفحه 
نستاگرام که 

فالوئر دارند 
ط پنجاه 

ــورد. 
ــند 
ى؟ 
ش

بندم، 
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طبق ارزش گذارى سایت ترانسفر مارکت، تمام تیم هاى 
بزرگ ایران بعد از فصل نقل و انتقاالت و جدایى دسته جمعى 
ســتاره ها، از نظر ارزش گذارى اقتصادى، ضرر کرده اند و 

نسبت به گذشته افت فاحشى را تجربه مى کنند.
تا پایان لیگ بیســتم، اســتقالل باالتر از پرســپولیس، 
ارزشمندترین تیم ایران بود و بازیکنان ارزشمند و گرانقیمتى 
را در ترکیب خود داشت اما با تغییر و تحوالتى که در پنجره 
نقل و انتقاالت تابستانى رخ داد، طبق اعالم سایت ترانسفر 
مارکت (مســتندترین منبع اقتصادى فوتبال جهان که به  
طور مســتمر ارزش بازیکنان و در نتیجــه ارزش تیم ها و 
لیگ هاى سراســر دنیا را مشــخص مى کند)، پرسپولیس 

اکنون ارزشمندترین تیم ایران است.
همچنین گل گهر سیرجان بعد از جذب چندین بازیکن نامدار 
و ارزشمند، اکنون در رتبه سوم ارزشمندترین تیم ایران قرار 
دارد و در این بین تراکتور که با مشکالت زیادى از جمله از 
دست دادن بازیکنان خود به علت مسائل مدیریتى و مالى 
مواجه است، تا نیمه هاى جدول سقوط کرده و دیگر در بین 

ارزشمندترین هاى لیگ قرار ندارد!
در نــگاه کلى لیگ ایــران آب رفته و کوچ دســته جمعى 
ستاره هاى لیگ بیستم، باعث کاهش ارزش فوتبال ایران 
شده است. باید چشــم انتظار آینده نشست و دید در طول 

فصل جدید، فوتبال ایران کدام بازیکنان را در حد ســتاره 
هاى گذشته رونمایى مى کند.

استقالل
استقالل در حالى لیگ بیستم را به پایان رساند که این تیم 
با 14/9 میلیون یورو، ارزشمندترین تیم ایران بود اما جدایى 
بازیکنانى مانند مهدى قائدى، محمد نادرى، شیخ دیاباته، 
هروویه میلیچ، رشــید مظاهرى، مســعود ریگى، فرشید 
اسماعیلى و ... آبى ها را با سقوطى 4 میلیون یورویى مواجه 

کرده و آن ها به رتبه دوم لیگ ایران تنزل کرده اند.

پرسپولیس
پرسپولیس هم با افت ارزش تیمى مواجه شده اما این مقدار 
براى سرخپوشان شدید نیست. آن ها در پایان لیگ بیستم 
12/6 میلیون یورو ارزش گذارى شــده بودند که با وجود 
جدایى کنعانــى زادگان، نوراللهى و مغانلو، پرســپولیس با 
11/3 میلیون یورو به رتبه نخست ارزشمندترین تیم ایران 

صعود کرده است.

سپاهان
جدایى بازیکنان ارزشــمند و تأثیرگذارى مانند احســان 

حاج صفى، محمد محبى، پیام نیازمند، استنلى کى روش و... 
گریبان سپاهان را هم گرفته و این تیم که تا قبل از این 10/2 
میلیون یورو ارزش گذارى شده بود، با 8/6 میلیون یورو به 

رتبه چهارم ارزشمندترین تیم ایران سقوط کرده است.

گل گهر سیرجان
شاید در یک نگاه منطقى، گل گهر تنها تیم لیگ برتر بود که 
نسبت به فصل گذشته تقویت شده است. تیم هاى استقالل، 
پرسپولیس و سپاهان روى کاغذ نتوانستند به جاى بازیکنان 
از دست رفته خود ســتاره هاى بزرگترى را جذب کنند اما 
گل گهر ضمن حفظ برخى از داشته هاى خود، خریدهاى 
جدیدى را هم انجــام داده و از 8/3 میلیــون یورو در لیگ 
بیســتم، به رقم 9/1 میلیون در لیگ بیست و یکم رسیده 

است و در رتبه سوم قرار دارد.

تراکتور
پنجمین تیم ارزشمند فصل گذشته با حدود دو میلیون یورو 
افت، از 8/4 میلیون یورو به 6/4 میلیون یورو سقوط کرده که 
این روند با توجه به اوضاع و احوال این روزهاى تیم تبریزى 
چندان پایدار نیست و امکان دارد ارزش این تیم به پایین تر 

از این هم سقوط کنند.

 سپاهان، چهارمین تیم ارزشمند 
لیگ برتر ایران

اسطوره فوتبال ایران و آقاى گل سابق فوتبال جهان، هفته گذشته 
به دعوت باشگاه ترکیه اى، مهمان مدیران باشگاه بشیکتاش بود.

هفته گذشته در حالى فصل جدید رقابت هاى لیگ قهرمانان اروپا 
آغاز شد که در رقابت هاى گروه G و دوئل میان تیم هاى دورتموند 
و بشیکتاش، یک میهمان ویژه ایرانى در ورزشگاه وودافون آره نا 
ترکیه حضور داشت و از نزدیک این مسابقه حساس را که با برترى 
دورتموندى ها به پایان رسید، نظاره گر بود؛ این میهمان ویژه کسى 
جز على دایى، اســطوره فوتبال ایران و آقاى گل ســابق فوتبال 

جهان نبود.
دایى به دعوت باشگاه بشــیکتاش به همراه امیر سلطانى دوست 
و مشاورش عازم ترکیه شــده بود و در کنار تماشاى بازى این تیم 
ترکیه اى مقابل بوروسیا دورتموند، دیدارى با رئیس، نایب رئیس 
و هم چنین دبیرکل فدراســیون فوتبال ترکیه داشــت و با حمیت 
آلتینتوپ هافبک سابق رئال مادرید و تیم ملى ترکیه که در کسوت 
مشاور ارشد فدراسیون فوتبال ترکیه فعالیت دارد، دیدارى انجام داد. 
همچنین در حاشیه این سفر، پیراهن شماره 10 تیم ملى ترکیه به 
صورت هدیه و به رسم نمادین از ســوى سروت یارمدیچى نایب 

رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه به على دایى اهدا شد.

مهدى تارتار که پیش تر مدرك پروفشنال خود را دریافت کرده بود، 
مهمان کالس مربیگرى A شد.

کالس هاى مربیگرى در کمپ تیم هاى ملى در جریان اســت و 
مربیان مختلف از نسل جدید فوتبال ایران در این کالس حضور 
دارند و با پیراهن هاى مارك AFC در این کالس حاضر مى شوند 

تا پیش از آغاز لیگ بیست و یکم مدرك A خود را دریافت کنند.
در این بین روز شنبه مهدى تارتار سرمربى تیم ذوب آهن حضورى 
غافلگیرکننده در میان این مربیان داشــت و براى دقایقى با آنها 
خوش و بش کرد. تارتار که به همراه ذوب آهن در تســت هاى 
پزشکى فصل جدید شرکت کرده بود، براى دقایقى با دیگر مهمان 
کالس یعنى مهدى مهدوى کیا صحبــت کرد و به خوش و بش 

با او پرداخت. 
سرمربى ذوبى ها که از سال 1388 در ســطح اول فوتبال ایران 
سرمربیگرى مى کند، پیش از این مدرك پروفشنال خود را دریافت 
کرده بود و حاال آماده حضور در فصل جدید لیگ برتر با تیم تازه 

خود مى شود.

 اشکان دژاگه که بیش از نیم فصل از شرایط فوتبالى دور بوده براى 
آمادگى خود براى بازى در قطر تالش مى کند.

اشکان دژاگه که راه طوالنى و پر فراز و نشیبى را در فوتبال ایران 
طى کرد، پس از حضور در لیگ برتر ایران بــا پیراهن تراکتور و 
کســب یک جام حذفى دوباره تصمیم به لژیونر شدن گرفت و با 
توجه به شرایطى که داشت نه در لیگ ستارگان بلکه در دسته اول 

فوتبال قطر توپ خواهد زد.
او به تیم الشحانیه تازه ســقوط کرده پیوسته که زمانى شجاعى، 
پوالدى و رضاییان را نیز به عنوان بازیکن ایرانى به خدمت گرفته 
بود. حال این باشگاه به دنبال این است احیاى اشکان دژاگه با اوج 
گرفتن دوباره این تیم مصادف شــود و دوباره در لیگ ستارگان 

حضور یابند.
دژاگه که فصل پیش در میانه راه از تراکتور جدا شــد و تا همین 
روزهاى اخیر در تیم خاصى تمرین نمى کرد بــا انجام تمرینات 
اختصاصى بــراى روى فرم آمدن بدن و آماده بازى شــدن خود 

تالش مى کند.

درخشــش مهدى قائدى در دیدار بزرگ هفته میان شباب االهلى و 
الشارجه، در رسانه هاى اماراتى بازتاب زیادى داشت.

تیم فوتبال شباب االهلى امارات، بازگشت دیوانه وارى به دیدار حساس 
برابر الشارجه داشت. در حالیکه این تیم تا دقایق پایانى با نتیجه 3 بر 
2 عقب بود، روى درخشش مهدى قائدى برنده از زمین بازى خارج 
شد. باشوى کوچک که در ابتداى نیمه دوم به جاى احمد نوراللهى به 
زمین مسابقه آمده بود، در دقیقه 48 گل تساوى تیمش را به ثمر رساند. 
سپس در دقیقه 89 با یک ارسال دیدنى زمینه ساز گل سوم و تساوى 
تیمش بود تا اینکه در دقیقه 94 روى یک حرکت انفرادى دیدنى، گل 

چهارم و پیروزى بخش را وارد دروازه الشارجه کرد.
درخشش مهدى قائدى که در استقالل به «باشوى کوچک آبى ها» 
معروف بود، در روزنامه ها و رسانه هاى اماراتى بازتاب زیادى داشت. 
روزنامه البیان، با تیتر "شب مهدى“ از برترى شوالیه ها (لقب شباب 
االهلى) در این دیدار خبر داد. این روزنامه به تعویض طالیى مهدى 
على سرمربى شباب االهلى و ورود مهدى قائدى به زمین اشاره کرد 
و نوشت که مهاجم ایرانى در این بازى 2 گل به ثمر رساند و زمینه ساز 
پیروزى تیمش بود و به همین دلیل، شب مهدى ها بود. هم مهدى 
على مربى شــباب االهلى بخاطر ارائه تاکتیک هاى مناسب و هم 
مهدى قائدى گلزن جوان این تیم بخاطر عملکرد بى نظیرش در این 

بازى شب خوبى را سپرى کردند.
روزنامه امارات الیوم با تیتر تعویض هاى مهندس (مربى شباب االهلى) 
در یک بازى دیوانه وار، بازى را روى سر العنبرى (مربى الشارجه) خراب 
مى کند، نوشت: تعویض هاى مهدى على سرمربى شباب االهلى به 
طرز چشمگیرى به پیروزى این تیم در زمان مرگبار کمک کرد، پس 
از اینکه مهدى قائدى بازیکن ایرانى اولین گل را در دقیقه 48 به ثمر 
رساند، در ادامه گل بازى را به شکل فوق العاده اى در وقت اضافه وارد 

دروازه الشارجه کرد.
این روزنامه در توصیف گل اول قائدى نوشــته است: «در مورد نیمه 
دوم، شاهد شــروع قدرتمندى از "شــوالیه هاى دبى“ بودیم. پس از 
اینکه مهدى قائدى بازیکن تعویضى با یــک ضربه حیله گرانه گل 
تساوى را به ثمر رساند و دروازه بان الشــارجه یعنى عادل الحسنى 
را فریب داد، فعالیت شــباب االهلى آغاز به کار کــرد.» امارات الیوم 

نیز نوشته است: درباره گل دوم باشوى کوچک 
آخرین دقایق «هیجان باالى این دیدار تا 
دقیقه چهارم بــازى ادامه داشــت و در 
قائدى گل از وقت هاى اضافى مهدى 
انگیزى به چهارم را به طرز شــگفت 
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بازیکن محبوب آبادانى ها با حضور در تمرینات صنعت نفت کارش را 
کنار علیرضا منصوریان آغاز کرد.

مجاهد خذیــراوى، بازیکن تکنیکى نه چنــدان دور صنعت نفت و 
استقالل با تصمیم علیرضا منصوریان به عنوان یکى از نفرات کادر 

فنى انتخاب شد تا وارد دنیاى جدیدى در فوتبال ایران شود.
او که در آبادان محبوبیت خاص و ویــژه اى دارد، به محض ورود به 
شهر با استقبال خوبى از سوى هواداران قدیمى رو  برو شد تا خاطرات 

قدیمى براى او تکرار شود.
مجاهد خذیراوى  با حضور در تمرینات صبحگاهى نفت آبادان، کار 
را در کادر فنى این تیم و  تحت نظر علیرضــا منصوریان آغاز کرد تا 
بازگشت جالبى به مستطیل سبز داشته باشد. او حاال مى تواند تکنیک 
ناب  و تجربه خوبــش را در اختیار بازیکنان جــوان نفت قرار دهد تا 

ستاره اى جدید از استان خوزستان متولد شود.

یک اتفاق ویژه براى 
على دایى

حضور غافلگیرکننده تارتار 
در کالس مربیگرى

تمرینات اختصاصى 
دژاگه با الشحانیه

باشوى سابق،  شوالیه جدید

بازگشت مجاهد خذیراوى 
به مستطیل سبز

 هر 3 
 ایرانى آ.ا.ك 
 در اردوى 
 تیم ملى

مرد در سایه سپاهان 
دوباره پشت محرم ایستاد

نامه هاى لژیونرها براى حضور در اردوى تیم ملى 
زودتر از شروع اردو از سوى فدراسیون فوتبال ایران 

به باشگاه هاى آنها ارسال مى شود.
در همین راستا رادیو ورزش یونان خبر داد که هر سه 
ایرانى تیم آ.ا.ك آتن براى همراهى تیم ملى فوتبال 
ایران در بازى با امارات و کره جنوبى به اردوى تیم 
ملى کشورشان دعوت شده اند. این دو بازى در تاریخ 
15 و 20 مهر برگزار مى شود. بازى با امارات در خاك 
این کشور برگزار مى شود اما کره جنوبى براى بازى 

با ایران باید به تهران سفر کند.
احسان حاج صفى کاپیتان تیم ملى به دلیل آسیب 
دیدگى در بازى با سوریه و عراق تیم ملى را همراهى 

نکرد و به جاى او علیرضا جهانبخش بازوبند کاپیتانى 
تیم ملى را بر بازو بست. اما او یکى از دعوت شده ها 
براى دو بازى جدید اســت. نکته جالب اینکه میالد 
محمدى به تازگى با کریم انصارى فرد و احســان 
حاج صفى همبازى شــده اســت و هر سه به اتفاق 
براى حضور در اردوى تیم ملى وارد تهران خواهند

 شد. 
این دو بازى پیــش از برگزارى لیــگ برتر برگزار 
مى شــود و اســکوچیچ منعى براى برگزارى مینى 
کمپ پیش از شروع دو بازى نخواهد داشت. با این 
حال لژیونرها طبق قوانین بین المللى 72 ســاعت 

پیش از بازى در اردوى تیم ملى حاضر خواهند شد.

علیرضا مرزبان مانند لیگ بیستم بار دیگر در کنار محرم نویدکیا به عنوان نفر 
دوم کادر فنى تیم خواهد بود.

پس از پایان لیگ بیستم که براى طالیى پوشان اصفهانى با کسب 65 امتیاز 
تمام شد،  علیرضا مرزبان هم با انتشار پستى از هواداران سپاهانى خداحافظى 
کرد، اما پس از چند هفته از بازگشت خبر داد و البته دیرتر از سایر اعضاى کادر 
فنى از آلمان بازگشت و چند روز پیش از سفر به تهران به کادر فنى اضافه شد.

مرزبان یکى از نفرات تأثیرگذار کادر فنى سپاهان در لیگ بیستم بود که هنوز 
هم بسیارى از عالقه مندان به فوتبال نمایش هاى بسیار خوب طالیى پوشان 
را که به کسب 65 امتیاز ختم شــد به او و حضورش کنار نویدکیا در سال اول 
مربیگرى نسبت مى دهند، اما این فرضیه را نمى توان به طور کامل قبول کرد، 
اما اینطور گفت که مرزبان به واســطه دو حضور موفق در کنار مربیانى نظیر 
افشین قطبى و زالتکو کرانچار که به قهرمانى با دو تیم پرسپولیس و سپاهان 
ختم شده اســت، به خوبى توانایى نقش یک مربى مکمل را درك کرده و به 
خوبى از توانایى هاى فنى، رفتارى، روانشناسى، مدیریتى و... براى کنترل هر 

چه بهتر تیم و حرکت بازیکنان به سمت جلو استفاده مى کند.
یکى از نگرانى هاى محرم در پنجره تابستانى عالوه بر حفظ شاکله اصلى تیم 
و پر کردن جاى بازیکنانى نظیر محبى و نیازمند، حفظ مرزبان بود که این اتفاق 
هم به سرانجام رسید و این مربى باتجربه یکســال دیگر هم مکمل محرم 
نویدکیا ســرمربى جوان تیم خواهد بود و در بزنگاه ها مى تواند با تجربه اش 

به کمک تیم بیاید.

ز پس یم بو بى ى ی و ز ى ر روع وم
یــک ضربه حیله گرانه گل اینکه مهدى قائدى بازیکن تعویضى با

تساوى را به ثمر رساند و دروازه بان الشــارجه یعنى عادل الحسنى 
را فریب داد، فعالیت شــباب االهلى آغاز به کار کــرد.» امارات الیوم 

نیز نوشته است: درباره گل دوم باشوى کوچک 
آخرین دقایق «هیجان باالى این دیدار تا 
دقیقه چهارم بــازى ادامه داشــت و در 
قائدى گل از وقت هاى اضافى مهدى 
انگیزى به چهارم را به طرز شــگفت 
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تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ پالك 225/6 اصلى مجزى شده از 225/2 اصلى واقع در قطعه 
4 نجف آباد بخش 11  ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســن 
میر عباســى نجف آبادى فرزند جعفر از شــماره در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و بر طبــق تقاضاى نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1400/7/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصــادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد انجام مى 
پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/6/29  - 1195056 / م الف - رئیس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد - حجت اله کاظم زاده /6/332

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك شماره 527 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام بانو زهره محمدى نجف آبادى از شماره 
درجریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/7/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى 
پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1400/06/29  - 1194993 / م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك 
نجف آباد  - حجت اله کاظم زاده /6/333

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ قطعه زمین پالك  18فرعى از 172 اصلى اصلى واقع در قطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جهانگیر دادفر 
فرزند محمود و غیره  از شماره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/7/21 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 

یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 
ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1400/06/29 - 1194973 / م 

الف - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد - حجت اله کاظم زاده /6/334

رییس مرکز مدیریت بیمارى  هاى واگیر وزارت بهداشت 
گفت: خوشــبختانه در روزهاى اخیر، شــاهد کاهش 
تدریجى موارد ابتال، بســترى و فوت ناشــى از بیمارى 
کووید 19 در کشور هستیم. هرچند که این توزیع در همه 
استان ها یکسان نیست، اما اکثر استان ها به مرحله اى از 

آرامش دست پیدا مى کنند.
دکتر محمدمهدى گویا تصریح کرد: اینکه از یک پیک 
عبور مى کنیم و تصور مى کنیم همه خطرات رفع شده، 
تفکر گمراه کننده و اشتباهى اســت. اگر ما از قله پنجم 
عبور کنیم به این معنى نیست که از کنترل همه گیرى 

عبور کرده ایم. 

وى گفت: کووید 19 ویروســى اســت که مدام درحال 
تغییر اســت، برخى ســویه ها قدرت کمتــر و برخى 
قدرت ســرایت بیشــترى دارند مانند دلتــا که نگرانى 
بسیارى ایجاد کرد و قدرت ســرایتش 9 برابر ویروس 
ووهان و قدرت مــرگ آورى آن نیز 4 برابــر نوع اولیه

 ویروس است.
گویا یادآور شد: ســویه المبدا جزو سویه هایى است که 
مراقب آن هستیم، اما به سمت و سوى نگران کننده اى 
پیش مى رود. متاسفانه در چند کشور همسایه ما، رد این 
سویه پیدا شده است، اما در کشور ما هنوز این سویه دیده 

نشده است.

یک مقام سازمان جهانى بهداشــت (WHO) از تعلیق 
در روند تایید واکســن کروناى تولید روســیه موســوم به 

"اسپوتینک  وى" خبر داد.
این سازمان جهانى گفته است روند تایید این واکسن موقتا 
تعلیق مى شود تا زمانى که دســت کم یک کارخانه روسى 

براى تولید واکسن بازرسى شود.
جارباس باربوســا، یکى از مدیران ارشد ســازمان جهانى 
بهداشت اعالم کرده اســت که روند تایید واکسن روسى 
"اسپوتینک  وى" به دلیل نواقصى که در کارخانه هاى محل 

تولید این واکسن بوجود آمده تعلیق مى شود.
طبق گفته این مقام بهداشتى، درخواست روسیه براى صدور 

مجوز اضطرارى پس از بروز این خطا در بازرســى سازمان 
جهانى بهداشت در روسیه در ماه مه متوقف شده است.

یکى از اشکاالت این بوده است که براى پیشگیرى از آلودگِى 
بطرى هاى حاوى واکسن تدابیرى اتخاذ نشده است.

پس از انتشار یافته هاى این سازمان، کارخانه سازنده واکسن 
متذکر شــد که با این حال بازرســان، ایمنى یا اثربخشى 
واکسن را زیر ســوال نبردند. هرچند دانشمندان مستقل به 
"مســکوتایمز" گفتند که نقض تولید مى تواند بر کیفیت 
واکســن تأثیر بگذارد. کارخانه روســى ســازنده واکسن 
اسپوتینک  وى در واکنش به درخواســت سازمان جهانى 

بهداشت اعالم کرده که این ایرادها را برطرف کرده است.

نگرانى از شیوع سویه جدید 
ویروس کرونا در کشور

تعلیق تأیید 
واکسن اسپوتنیک

واکسیناسیون دانش آموزان 
   مهـر | دانش آموزان متولد 1 مهـر 1382 تا 1 مهر 
1383 مى توانند براى ثبت نام و دریافت نوبت، به سامانه 
ثبت نام واکسیناسـیون به نشـانى اعالم شـده مراجعه 
کنند. وزارت بهداشت اعالم کرده است: ثبت نام در این 
سـامانه صرفاً بر اسـاس گروه سـنى خواهد بود و مراکز 
واکسیناسـیون صرفاً افرادى را خواهنـد پذیرفت که در 

سامانه نوبت دهى ثبت نام کرده اند. 

نشانه ادامه دار شدن عوارض
   بهـار | یک متخصص بیمارى هـاى عفونى گفت: 
نداشـتن عوارض جانبى به معناى بى اثر بودن واکسـن 
نیسـت. واکنش هاى تزریـق، فرد به فرد فـرق مى کند. 
داوود یادگارى نیا ادامه داد: اگر عوارض بیش از 48 ساعت 
ادامه یابد و عالئم دیگرى بروز کرد، ممکن است ناشى 
از کرونا باشـد که فرد به طور همزمان با تزریق واکسن 

مبتال شده باشد.

پیک ششم از شرق مى آید؟
   ایسنا | رئیس کمیته علمى ستاد مبارزه با کروناى 
خراسـان رضوى گفت: احتمال دارد اواخر مهر ماه پیک 
ششـم کرونا مجددا در شـرق ایران آغاز شـود. محمود 
شبسـترى تاکید کرد: بـا کاهش پیک بیمـارى رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى نیز کاهش پیدا مى کند که همین 

موضوع باعث شروع پیک بعدى مى شود.

فقدان مدارك
برگ سبز، کارت ماشــین و بیمه نامه خودرو سوارى پژو تیپ 
405 جى ال ایکس مــدل 1380 بنزینى به شــماره موتور 
22528013615 و شماره بدنه 0080313087 به شماره 
پالك ایران 67 - 731 ط 11 متعلق به مهدى مهدوى قهساره 
به شماره ملى 1272113396 فرزند عباس مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تاسیس
شرکت سهامى خاص عرشیا فوالد صدرا درتاریخ 1400/06/25 به شماره ثبت 68749 به شناسه ملى 14010277658 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تامین مواد اولیه شرکتها و صنایع -خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى -سرمایه گذارى در زمینه انواع اهن و فوالد و فلزات و ساختمان و سنگ آهن و کلیه کاالهاى معدنى مجاز -صادرات وواردات دام زنده و فرآورده 
هاى دامى و نهاده هاى خوراك دام داروى دامى و تجهیزات مربوطه -سرمایه گذارى در سهام سایر شرکتها -سرمایه گذارى صنعتى و مشارکت با اشخاص 
حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت -ترخیص کاال از گمرکات داخلى بین المللى -گشایش اعتبار و ال سى نزد بانکها براى شرکت 
و اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى جهت تحقق اهداف شرکت -اخذ و اعطاى 
نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى و شرکت در کلیه مناقصات شرکتها و ارگانهاى دولتى و خصوصى -احداث کارخانه و کارگاه و انبار و تاسیسات 
متناسب با موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى -احداث شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور -انجام امور 
مربوط به تجارت الکترونیک و بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه ایى 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 سیچان ، کوچه سیچان[8] ، خیابان نظر شرقى ، پالك 118 
، ساختمان اشکان ، طبقه سوم ، واحد 6 کدپستى 8173774459 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 30,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 
1000000 سهم 30000 ریالى تعداد 1000000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92460166 
مورخ 1400/06/17 نزد بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان با کد 92460 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى محمد اعتزازیان به شماره ملى 1273166833 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید اعتزازیان به شماره ملى 1281827861 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهناز رجالى به شماره ملى 1281841404 و به سمت نایب 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 همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم شبنم انورى مقدم به شماره 
ملى 0068322003 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمد فالح پور به شماره ملى 1288340443 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
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 (1194159)

آگهى تغییرات
شرکت نواندیشان نسل پارس برنا ســهامى خاص به شماره ثبت 66043 و شناسه ملى 14009557626 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دستگرده ، کوچه شهید 
شهسوارزاده[22] ، خیابان شهید دکترباهنر ، پالك 300 ، مجتمع ماه نوش ، طبقه دوم ، واحد 8 کدپستى 8138739564 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194153)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پرگاس شیمى خاورمیانه درتاریخ 1400/06/22 به شماره ثبت 68720 به شناسه ملى 14010269602 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع فراورده هاى نفتى و مواد شیمیایى صنعتى و انواع محلول هاى 
استاندارد آزمایشگاهى، تاسیس کارخانجات، سرمایه گذارى مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه اندازى طرح هاى تولیدى مختلف در داخل و خارج 
از کشور، واردات و صادرات مواد اولیه تجهیزات فلزى و ماشــین آالت صنعتى و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت 
هاى داخلى و خارجى، فروش و صادرات انواع تولیدات مجاز فرآورده هاى نفتى و شیمیایى، شرکت در انواع مزایده و مناقصه هاى دولتى و خصوصى، استفاده از 
تسهیالت مالى و اعتبارى ریالى و ارزى بانک ها و موسسات اعتبارى داخلى و خارجى در خصوص موضوع شرکت، خرید و فروش سهام شرکت هاى تولیدى و 
خدماتى در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع مربوطه، انتقال تکنولوژى 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 شیخ اشراق ، کوچه (شهردارى) ، کوچه ستاره[4]، 
پالك 8 ، ساختمان مهندسى ، طبقه پنجم ، واحد 501 کدپستى 8193614911 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3101012096073 
مورخ 1400/06/11 نزد بانک سپه شعبه خیابان جابرانصارى با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى مهدى اصغرى به شماره ملى 0386306818 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد مقامى به شماره ملى 1189619490 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مصطفى مقامى به شماره ملى 1189952297 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد غالمى به شماره ملى 3255484804 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدعلى کاظمى به شماره 
ملى 5409944275 و به سمت عضو اصلى 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 با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضاى مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حمیدرضا مالئى نژادمغزآبادى به شماره ملى 1270576631 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال خانم مکرم عابدینى به شماره ملى 3979198782 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1194189)

آگهى تغییرات
شرکت سخت کار آینده سهامى خاص به شماره ثبت 9913 و شناســه ملى 10260309918 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/18 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ دریاچه ، کوچه شهیدکریمیان [53] ، بن بست دانش ، پالك - 13 ، 
ساختمان کوروش ، طبقه اول - کدپستى 8176765613 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194184)

آگهى تغییرات
شرکت تامین صنعت آمن سهامى خاص به شــماره ثبت 52967 و شناسه 
ملى 14004486100 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مسجد 
مصلى ، خیابان شیخ صدوق شــمالى ، خیابان کاخ سعادت آباد شرقى ، پالك 
0 ، ساختمان کیان ، طبقه چهارم ، واحد 9 به کدپستى 8164766777 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194197)

آگهى تغییرات
شرکت کهاب گستران آیریک شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 54878 
و شناســه ملى 14005268329 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1400/04/18 ترازنامه صورتهاى مالى سال منتهى به 
1399/12/30تصویب شد . موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شماره ثبت 
23018 و شماره ثبت 10103512680 و موسسه حسابرسى کاربرد تحقیق به 
شماره ثبت 508 و شناسه ملى 10260103000 بترتیب بازرس اصلى و بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194211)

آگهى تغییرات
شرکت گلپونه مهر نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 28889 و شناسه 
ملى 10260495658 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/12/10 حسابرسى و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه 
ملى 10100200524 بسمت بازرس اصلى و رامین جاللى عاشق آبادى بشماره 
ملى 1270656171 بســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1194229)

آگهى تغییرات
شرکت پروفیل رازى اسپادانا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 1501 و 
شناسه ملى 10260648140 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا شاملى شهرضا به کد ملى 
1190080362 و شایان طفالن آب به کدملى 1271942127بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1194259)

روى موج کووید-19

هر چه به فصل زمســتان نزدیک تر مى شویم، 
کارشناســان و متخصصان نگران این هستند 
که مبادا ســویه هاى جدیدتر و قدرتمندترى از 

ویروس کرونا امکان ظهور و بروز پیدا کنند.
 نشریه اشپیگل در گزارشــى ضمن پرداختن 
به مساله شــیوع ویروس کرونا در فصول پاییز 
و زمســتان آتى، به طور خاص به این مســاله 
اشــاره دارد که به دلیل ماهیت متغیر و جهش 
یافته ویروس کرونا، انتظــار مى رود که به طور 
خاص شاهد زمستانى ســخت از منظر شیوع 
ویروس کرونا در اقصى نقاط جهان باشیم. امرى 
که صرفا میزان تبعات و خســارت زیانبار آن، 
با افزایش ســطح واکسیناسیون در کشور هاى 
مختلف جهان و رعایت دقیــق پروتکل هاى 

بهداشتى، امکان کاهش دارد.
اشــپیگل در این رابطه مى نویســد: یک سال 
قبل، جهان نســبت به پدیده شــیوع ویروس 
کرونا و مقابله با آن تا حد زیادى خوش بین بود. 
کارشناسان و متخصصان بیمارى هاى عفونى، 
ایده هایى روشن مبنى بر اینکه چطور به بهترین 
وجه مى توان با شیوع ویروس کرونا مقابله کرد و 

یا حتى آن را شکست داد ارائه مى کردند.
با این همه ما اکنون واکســن هاى بسیار کاراتر 
و موثرترى را داریم و آن ها خیلى زودتر از آنچه 
فکر مى کردیم وارد بازار هاى مصرف شده اند. با 
این همه، ویروس کرونا و سویه هاى جدید آن 
همچنان ظهور پیدا مى کنند و خوش بینى ها مبنى 

بر به کنترل درآوردن شیوع این ویروس توسط 
انســان را به چالش مى کشــند. ویروس کرونا 
به مراتب بیشتر از آنچه که متخصصان انتظار 
داشتند، جهش پیدا کرد و واگیرتر شد و به چالشى 

اساسى علیه واکسن هاى موجود تبدیل شد.
در شــرایط فعلى ســویه دلتا، به اصلى ترین و 
غالب ترین سویه ویروس کرونا در جهان تبدیل 
شده است. این ســویه قادر است از یک فرد، به 
شش الى هفت فرد (در نبود رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى) انتقال پیدا کند. این آمار تقریبا حاکى 
از این است که سویه دلتا از قدرت انتقال بیش از 
دو برابرى در مقایســه با ویروس اصلى و اولیه 
ویروس کرونا که در سال 2020 ظهور و گسترش 
پیدا کرد، برخوردار است. البته که واکسن هاى 
موجود نیز تا حد زیادى مقاومت قابل توجهى را 
در برابر ابتال به ویروس کرونا ایجاد مى کنند. با 
این حال، میزان مراقبتى که این واکسن ها ایجاد 
مى کنند تا حدى کمتر از مقاومت و مراقبتى است 

که در برابر ویروس اولیه کرونا ایجاد مى کردند.
در شــرایط فعلى، با توجه به ظهور سویه هاى 
جدید ویروس کرونا، تا حــد زیادى امید ها دال 
بر اینکه در فصل پاییز به ایمنى دســته جمعى 
برسیم تضعیف شده اند. اکنون شاهد اوج گیرى 
مجدد تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در اقصى 
نقاط جهان هســتیم. لوتار ویلر رئیس انیسیتو 
رابرت ُکــخ آلمان (مرکز کنترل و پیشــگیرى 
از بیمارى هاى آلمان) مى گوید: اگر ما ســطح 

واکسیناسیون را به نحو قابل مالحظه اى افزایش 
ندهیم، امواج آتى شیوع ویروس کرونا مى توانند 

فاجعه بارتر و سهمگین تر باشند.
درست به همین دلیل است که بسیارى معتقدند 
زمستان دوم شــیوع ویروس کرونا در جهان، 
زمستانى سخت و چالشى خواهد بود. زمستانى 
که هیچکس نمى تواند حــدس بزند در آن چه 
اتفاق هایى خواهد افتاد. آنچه کــه در ادامه راه 
اتفاق مى افتد، تا حد زیادى به روند واکسیناسیون 
ویروس کرونا بســتگى دارد با این حال به این 
مساله نیز مرتبط است که ویروس کرونا چگونه 

جهش پیدا مى کند.
حتى براى ویروس شناســان برجسته جهان 
نظیر اما هادکرافت از دانشگاه برن، انجام پیش 
بینى در مورد آینده ویروس کرونا، کارى عبث و 
بیهوده است. وى تاکید مى کند که ما در شرایط 
فعلى، در موقعیتى نیستیم که بتوانیم به این سوال 
پاسخ دهیم که ویروس کرونا چگونه جهش پیدا 
مى کند. این ویروس همچنان ما را شگفت زده 
مى کند. هیچ کس انتظار نداشــت که ویروس 
کرونا جهش هایى را که تاکنون از خود نشــان 

داده، به ثبت برساند.
این مســاله تا حدى مى تواند به این دلیل باشد 
که ســویه دلتاى ویروس کرونا از این قابلیت 
برخوردار اســت که به محض بیمار کردن یک 

فرد، خیلى سریع تکثیر شود.
آنچه تاکنون گفتیم به این معنا نیست که سویه 

دلتا تا ابد سویه غالب ویروس کرونا باقى خواهد 
ماند. به دلیل اینکه روند واکسیناســیون کرونا 
در جهان با ســرعت مناســبى طى نمى شود، 
احتماال ســویه هاى خطرناك ترى را در ادامه 

راه خواهیم دید.
بر اساس تحقیقاتى که اخیرا محققان دانشگاه 
هاروارد انجام داده اند، در شریط کنونى احتمال 
اینکه سویه هاى واگیردار ترى در مقایسه با سویه 
دلتا ظهور کنند، کامال وجود دارد. سویه هایى که 
عمال مى توانند عفونى تر از ســویه دلتا باشند و 
کارایى واکسن ها را نیز تا حد زیادى کاهش دهند. 
در این مسیر تنها با گسترش روند واکسیناسیون 
و رعایت دقیق پروتکل هاى بهداشتى است که 

مى توان از ظهور و گسترش یکچنین سویه هایى 
جلوگیرى کرد.

نبایــد فرامــوش کــرد کــه صــرِف انجام 
واکسیناسیون قادر به کنترل روند شیوع ویروس 
کرونا نیست. مخصوصا کشــور هایى که روند 
واکسیناسیون در آن ها به آرامى انجام مى شود. 
اینکه ویروس کرونا تا چه اندازه مى تواند جهش 
پیدا کرده و عفونى باشد، هنوز سوالى است که 
پاســخى به آن داده نشده اســت. با این حال، 
کارشناسان و متخصصان بر این باورند که هنوز 
جاى زیادى براى تشــدید روند عفونى شدن و 
جهش یافتن ویروس کرونا وجــود دارد که ما 
هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. نباید فراموش کرد 

که یک ویروس بسته به شرایط زمانى و مکانى 
مختلف، مى تواند خطرناك تر شود. این تصور که 
نقطه اى مشخص در جهش ویروس ها وجود 
دارد (نقطه پایان) که آن ها دیگر به افرادى که 
میزبانشان مى شوند آسیب نمى زنند، تنها یک 

اشتباه تئوریک است.
با این همه، با توجه به اینکه هنوز درمانى قطعى 
و واکسنى که از 100 درصد کارایى جهت مقابله 
با ویروس کرونا برخوردار باشد تولید نشده، برخى 
متخصصان اینگونه اســتدالل مى کنند که در 
شرایط فعلى، هیچ درمان موثرى براى ویروس 
کرونا وجود ندارد. از این رو انتظار مى رود که این 

ویروس براى سال ها با ما باشد.

 زمستان سختى در  راه است؟
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قرار گرفتن در معرض سموم در زندگى روزمره بسیار اجتناب ناپذیر است. 
این مواد در بخش هاى مختلف از مواد غذایى و آرایشى بهداشتى گرفته 
تا محیط زیست یافت مى شــوند و هنگامى که به بدن وارد مى شوند، 

تأثیرات منفى  آنها کامال ملموس است.
موادسمى ممکن است از طریق مواد شــیمیایى موجود در هوا، تابش 
امواج الکترومغناطیسى از تلفن همراه و همچنین مواد غذایى فرآورى 
شده که مى خورید به بدن راه  یابند. بیمارى هاى خود ایمنى و استرس 

هم مى توانند در این فرآیند نقش داشته باشند.
مطالعات جدید نشان مى دهد که حتى نوزادان متولد نشده هم نمى توانند 
از آلودگى هاى جامعه  پر از سم امروز در امان باشند، چنانکه بیش از 200 

ماده  شیمیایى در بند ناف نوزادان پیش از تولد یافت شده است.
ممکن است قادر نباشید از مواد سمى در امان بمانید، اما دانستن منشاء و 
چگونگى برخورد با آن ها به شما کمک خواهد کرد سمیت مواد را به طور 
قابل مالحظه اى کاهش دهید. در ادامه این مطلب با برخى از نشانه هاى 

افزایش سموم در بدن آشنا مى شوید.
کاهش تمرکز و حافظه

سردرگمى، از دست دادن حافظه و عدم توانایى در تمرکز، همه مى تواند 
نشانه انباشته شدن مواد شیمیایى و سموم در بدن باشد. سموم باعث 
التهاب مى شوند و مى توانند بدن را از ویتامین هاى ضرورى، مواد معدنى 

و هورمون هاى الزم براى عملکرد روزانه بدن تخلیه کنند.
کمبود انرژى

محققان به ارتباط تنگاتنگى بین خســتگى مزمن و قــرار گرفتن در 
معرض ســموم محیطى مانند ســموم دفع آفات، حالل ها و فلزات 
دست یافته اند. هنگامى که سموم در بدن بیش از حد تجمع مى یابد، 

کلیه ها و کبد بیشترین آسیب را مى بینند.
بوى غیرمعمول و بد دهان و بدن

یکى از نشانه هاى مهم افزایش حجم ســم در بدن، بوى غیر طبیعى 
بدن اســت. زیرا رایحه اى که بدن ایجاد مى کند ناشى از محصوالت 
متابولیسمى و تجزیه همان چیز هایى اســت که استنشاق مى کنیم، 
مصرف مى کنیم یا در معرض آن هستیم. بوى غیر معمول بدن، ادرار 
و بوى بد دهان همه نشانه هایى است که بدن شما در تالش است تا از 

شر سموم خالص شود.
اختالالت گوارشى

هنگامى که غذا هاى فرآورى شده مصرف مى کنید، تمام مواد شیمیایى 
موجود در آن مانند مواد نگهدارنده، رنگ ها و طعم دهنده هاى مصنوعى 
را وارد بدنتان مى کنید که مى تواند منجر به عالئمى مانند ناراحتى معده 
و یبوست شود. این حالت مى تواند نشانه اى از انباشت سموم در بدن باشد 

تا به بدن شما بگوید که سرعت عملکرد خود را کاهش دهد. 
درد جسمى

زیاده روى در مصرف فســت فودهائى که مملو از مواد شیمیایى است، 
مى تواند باعث انباشت سموم در بدن شود. مطالعات اخیر نشان مى دهد 
که همبرگر ها و سایر فســت فودها، حجم مواد شیمیایى مضر براى 
سالمتى در بدن را افزایش دهد. احساس ضعف، درد مفاصل و عضالت 

همه عالئم مرتبط با انباشته شدن سموم در بدن  هستند.
 

افراد در مواقعى که دچار نفخ مى شوند فکر میکنند که علت آن باد 
معده است، اما همیشه اینگونه نیســت و بیمارى هاى خطرناکى 
وجود دارد که با نفخ اشتباه گرفته مى شود. با اینکه نفخ موقتى است 
اما اگر مزمن شود، مى  تواند نشانه مشکلى جدى و خطرناك باشد. 

اما 6 نوع بیمارى هم هست که که با نفخ اشتباه گرفته مى  شوند:
1. عفونت مجارى ادرارى

عفونت مجارى ادارى ممکن است احســاس تکرر ادرار را در فرد 
ایجاد کند، حتى بعضــى اوقات فرد بالفاصله بعــد از ادرار کردن 

احساس مى  کند که باز هم باید به دستشویى برود.
عفونت مجارى ادرارى ممکن اســت در فرد احساس درد و فشار 
شدید در شــکم و یا نفخ را ایجاد کند و همچنین ممکن است فرد 
دچار تب، لرز، حالت تهوع و استفراغ شود. نفخ همچنین مى  تواند 

در اثر عفونت شدید کلیه نیز ایجاد شود.
2. احتمال ایجاد نفخ با مشکل کبد

بیمارى کبد که در اثر مصرف الکل، هپاتیت سى و یا سرطان ایجاد 
مى  شود، مى  تواند منجر به ایجاد مایعاتى در شکم و باعث نفخ شود. 
اگر نفخ به دلیل مشــکلى در کبد ایجاد شده باشد، ممکن است در 
فرد احساس خستگى ، کبودى و زردى ایجاد کند و در صورت بروز 

این مسئله فرد باید به پزشک مراجعه کند.
3. بیمارى التهابى روده مى تواند باعث نفخ شود

بیمارى التهابى روده به طور عمده بــر روده بزرگ و روده کوچک 
تاثیر مى  گذارد و این بیمارى مى  تواند باعث اســهال، شکم درد و 
حتى نفخ شــود. تحقیقات نشان داده اســت که افراد مبتال به این 
بیمارى به احتمال زیاد بیشــتر در معرض الکتوز ناپایدار بوده اند و 
الکتوز ناپایدار باعث تشکیل گاز هایى مى  شود که مى  تواند منجر 

به نفخ شود.
4. احتمال نفخ شکم با التهاب کیسه هاى کوچک

التهاب کیســه هایى که در امتداد دیواره روده ها ایجاد مى  شود. 
عالئم این بیمارى شامل شروع ناگهانى درد در قسمت پایینى شکم 
است و عالئم دیگر ممکن است شــامل تهوع ، اسهال، یبوست و 

نفخ باشد.
5. احتمال ایجاد نفخ با سرطان

اندام هاى مختلفى در ناحیه شــکم مانند پانکــراس ، معده، روده 
بزرگ ، رحــم و تخمدان وجود دارد و اگر ســرطان در یکى از این 
اندام ها ایجاد شــود، مى تواند منجر به نفخ شود و بنابراین ، وجود 
نفخ مداوم و افزایش ناگهانى در اندازه شکم ، به جاى نفخ زود گذر، 

مى  تواند نشانه سرطان باشد. 
6. مشکل در سالمت روان

هنگامى که فرد تحت اســترس مزمن اســت، هورمــون هایى 
مانند کورتیزول مى  توانند اولویت داشته باشــند. در این شرایط، 
هورمون هــاى هضم کننده به انــدازه کافى تولید نمى  شــوند و 

مى  توانند منجر به سوءهاضمه شوند و نفخ ایجاد کنند.

عالئمى که مى گوید َسم چگونه در کمتر از چند دقیقه بخوابیم؟
در بدنتان جمع شده است

دکتر اندرو ویل متخصص پزشکى تلفیقى در دانشگاه آریزونا، 
تکنیک تنفس "4-7-8" را توسعه داده و از آن به عنوان "آرام 
بخش طبیعى براى سیستم عصبى“ یاد مى کند که مى تواند 

در هر زمان به ویژه شــب هنگام براى پاکسازى ذهن مورد 
استفاده قرار گیرد.

دکتر ویل گفت که این تکنیک اگر به طور مرتب تمرین شود، 

مى تواند به برخى از افراد کمک کند تا در مدت زمان کوتاه ترى 
بخوابند.تکنیک هاى تنفس طورى طراحى شده اند که بدن را 
در حالت آرامش عمیق قرار دهند. الگو هاى خاصى که شامل 
نگه داشتن نفس براى مدتى اســت به بدن اجازه مى دهد تا 

سطح اکسیژن را دوباره پر کند.
تمرینات آرامش بخش نیز به تعادل مجدد بدن کمک مى کند. 
این امر به ویژه در صورتى مفید اســت کــه از بى خوابى رنج 
مى برید، زیرا نگران آن هستید که در طول روز چه اتفاقى افتاده 
است یا فردا چه اتفاقى مى افتد و افکار و نگرانى ها مى تواند مانع 

استراحت خوب همه ما شود.
تکنیک 4-7-8 ذهن و بدن را مجبور مى کند تا به جاى اینکه 
ترس هاى خود را هنگام خوابیدن مجدد در شب نشان دهند، 
بر تنظیم تنفس تمرکز کنند. پزشــکان ادعا مى کنند که این 

تکنیک مى تواند قلب تپنده و اعصاب استرس زا را آرام کند.
براى تمرین تنفس 4-7-8 هنــگام تالش براى خواب، دراز 
کشیدن بهترین راه است. اگر مى خواهید این تکنیک را در طول 

روز تمرین کنید، مکانى آرام و راحت براى نشستن پیدا کنید.
با قرار دادن نوك زبان بر روى ســقف دهان، خود را براى این 
تمرین آماده کنیــد. در طول دوره آموزش بایــد زبان خود را 
ســر جاى خود نگه دارید. وقتى برخى از افراد لب خود را نگه 

مى دارند، بازدم در طول 4-7-8 نفس راحت تر است.

تمام مراحل زیر باید در یک چرخه تنفس انجام شود:
ابتدا بگذارید لب هاى شما از هم جدا شوند. به طور کامل صداى 

نفس خود را بیرون دهید.
در مرحله بعد، لب هاى خود را ببندید و در حالى که در ذهن خود 
تا چهار عدد شمارش مى کنید، بى ســر و صدا از طریق بینى 

خود تنفس کنید.
سپس، به مدت هفت ثانیه، نفس خود را حبس کنید.

هشت ثانیه از طریق دهان نفس بکشید.
وقتى دوباره نفس مى کشــید، چرخه جدیدى از تنفس شروع 
مى شود. این الگو را چهار بار کامل تمرین کنید تا به شما کمک 

کند سریع بخوابید.
یک مطالعه تازه برخى از مزایــاى بالقوه تکنیک هاى تنفس 
عمیق مانند کاهش خستگى و اضطراب و کاهش فشار خون 
را مشخص کرده اســت. این مطالعه نشان مى دهد که شش 
هفته پرانایاما (تمرین تنظیم تنفس) ممکن است تأثیر مثبتى 
بر کاهش ضربان قلب فرد داشــته باشد و باعث شود سریعتر 

بخوابد.
با گذشــت زمان و با تمرین مکرر، دکتر ویل توضیح داد که 
تکنیک 4-7-8 مى تواند به سیســتم ایمنى بدن شما کمک 
کرده و سایر مشــکالت سالمتى، از جمله فشــار خون باال، 

افسردگى و اضطراب را سرکوب کند.

بیمارى هاى خطرناك 
را با نفخ اشتباه نگیرید!

متخصصان مى گویند بروز درد در گوش ســمت راست مى تواند به 
دلیل تروما یا عفونت باشد.بیمارى هایى که منجر به بروز درد در گوش 
سمت راست مى شود بسیار متنوع و گوناگون است. بسیارى از مردم 
در طول عمر خود دستکم یک بار درد در گوش سمت راست خود را 
تجربه مى کنند.عفونت یکى از اصلى ترین دالیل بروز درد در گوش 
اســت. عالئم بیمارى به میزان زیادى به بخشى از گوش که درگیر 
عفونت شده است بستگى دارد. عفونت در بخش گوش خارجى که به 
عفونت گوش شناگر نیز معروف است باعث بروز درد در گوش خارجى 

شده و احتمال دارد با از دست دادن موقت شنوایى همراه باشد.
عفونت در گوش میانى به طور معمول ناشــى از سرماخوردگى و یا 
عفونت در بخش باالیى مجارى تنفســى اســت و عالئمى شبیه به 
عفونت گوش خارجى دارد. با این حال، احتمال دارد که بیمار شــاهد 

بروز سرگیجه باشد. در این موارد مراجعه به پزشک ضرورى است.
تروما نیز مى تواند یکى از موارد بروز درد در ســمت گوش راســت 
باشــد. به طور معمول عواملى که باعث تروما مى شود شامل صداى 
بلند، ضربه به گوش (مثال در یک فعالیت ورزشــى) یا تصادف است. 
از دست دادن حس شــنوایى و درد گوش از عمده ترین عالئم تروما 
محسوب مى شود.درد هاى ناشــى از تروما و عفونت در بیشتر موارد 
بدون مراجعه به پزشک قابل درمان است. در صورتى که فرد از درد 
شدید رنج مى برد آنتى بیوتیک و مســکن براى وى تجویز مى شود. 

توصیه مى شود همواره پس از مشــاهده درد گوش شدید به پزشک 
مراجعه کنید، زیرا گوش داراى یک مکانیســم حساس است و خطر 

آسیب دائمى به شنوایى همیشه وجود دارد.
از عوامل کمتر رایج بروز درد در گوش مى توان به ســرطان و رشد 
تومور در نزدیکى گوش اشاره کرد؛ همچنین این درد مى تواند ناشى 
از بیمارى هاى بخش هاى دیگر بــوده و از آنجا گوش را درگیر کند. 
بیمارى هاى مرتبط با فک، ســر و زبان مى تواند گوش را درگیر کند. 
براى مثال التهاب اعصاب صورت مى تواند باعث گســترش درد در 

این ناحیه شود. 

دانشــمندان به این نتیجه رســیده اند کــه میزان 60 
محصول جانبى شناخته شده ناشى از ضد عفونى کردن 
آب در چاى دم شــده، به میزان قابل توجه کمتر از خود 
آب لوله کشى است، اما در عین حال حدود 500 ترکیب 
دیگر در چاى کشــف کردند که مى تواننــد با کلر وارد 
واکنش شوند و محصوالت جانبى جدید فعًال ناشناخته 

و احتماًال ناسالم را ایجاد کنند.
چاى، پس از آب آشامیدنى، دومین نوشیدنى پرمصرف 
در جهان اســت. ترکیب برگ چاى به طور کامل مورد 
مطالعه قرار گرفته اســت و با این داده ها، دانشمندان 
معموًال درباره مزایاى چــاى نتیجه گیرى مى کنند، اما 
مشــخصات و ویژگى هاى جزء اصلى نوشیدنى چاى، 

یعنى آب را نادیده مى گیرند.
وقتى از آب لوله کشى جوشانده، جهت دم کردن چاى 
استفاده مى شــود، کلر باقى مانده که جهت ضد عفونى 
کردن آب استفاده مى شــود، مى تواند با ترکیبات چاى 
وارد واکنــش شــود و به اصطالح، محصــوالت ضد 
عفونى کننــده (DPPs) را ایجاد کند که بســیارى از 
آن ها در غلظت هاى قابل توجه ضد سالمتى، خطرناك 

هستند.
محققان آمریکایى از دانشــگاه کارولینــاى جنوبى به 
همراه همکاران چینى خود از دانشگاه تیانجین، سطح 
60 محصول شناخته شده ناشى از ضد عفونى کردن در 
سه نشــان معروف چاى را اندازه گیرى کردند و به طور 
غیر منتظره دریافتند که ســطح این مــواد در چاى دم 

کرده، کمتر از آب است.
نویســندگان، این موضوع را با ایــن واقعیت توضیح 
مى دهند که بسیارى از این ترکیبات، هنگام دم کشیدن، 

تبخیر یا از سوى برگ هاى چاى، جذب شده اند.

دانشــمندان در همان زمان، بســیارى از محصوالت 
ناشناخته در چاى دم شده را کشف کردند. اثر این مواد 
بر سالمت انســان، مورد مطالعه قرار نگرفته، اما با این 
حال به گفته محققان، چاى حاوى حدود 500 ترکیب 
از جمله پلى فنول ها، اســید هاى آمینه، کافئین و سایر 
مواد اســت که مى توانند با کلر، واکنش داشــته باشند 
و محصوالت ناشــى از ضد عفونى کردن را تشــکیل 

دهند.
برخى از آن ها قبًال با خطر ســرطان و عوارض دوران 

باردارى و زایمان نیز ارتباط داشته اند.
محققان با اســتفاده از کروماتوگرافى گازى با وضوح 
باال یا طیف سنجى جرمى، نخســتین بار 15 نوع از این 
ترکیبات را شناســایى کردند که به عقیــده آنها در اثر 
واکنش کلر با پیش سازهاى طبیعى فنولیک و پلى فنلى 
در برگ هاى چاى، ایجاد شده اســت. آن ها مى توانند 
در نتیجه واکنش با ترکیبات محصوالت ناشــى از ضد 
عفونى کردن موجود در خود آب لوله کشــى نیز ایجاد 

شوند.
مقدار کل هالوژن هاى آلى، نشان دهنده قسمت عمده 
محصوالت ناشى از ضد عفونى کردن، در چاى تقریبًا 
دو برابر آب لوله کشــى اولیه بود. شناســایى حدود 4 
درصد آن ها امکان پذیر بود. قســمت عمده - بیش از 
12 درصد - ترکیباتى مانند دى کلرواستیک اسید، ترى 
کلرواستیک اسید و کلروفرم بودند که هنوز در ترکیب 

آب اصلى هستند. 
به گفته محققــان، با وجود این واقعیــت که حدود 96 
درصد از کل مقدار هالوژن هاى آلى چاى تشــخیص 
داده نشــده اند، غلظت آن ها هیچ خطرى براى انسان 

ندارد.

اینکه آیا آب داغ به موهاى شما آسیب وارد مى کند یا خیر، موضوعى است که اغلب  در 
موردش سوال دارند. شستن مو با آب مزایاى بسیار زیادى دارد، اما ممکن است بعضى از 

رفتارهاى ما آن را به یک خطر تبدیل کند.
آب داغ  اثرات مخربى براى پوست سر دارد و باعث ورم بافت اینترکوالر مى شود. هنگامى 
که این اتفاق مى افتد و لیپیدها و اجزاى پروتئینى کوچک و دیگر اجزاى محلول در آب در 
این الیه ها به سرعت از پوست سر جدا مى شوند، هر لیپیِد فاقد سبوم، روى سطح پوست 
فولیکول ها در آب داغ تحت تاثیر قرار مى گیرد و از دست دادن تعداد زیادى از این لیپیدها 
باعث مى شود که پوست سر خشک شود، موها شکنندگى پیدا کنند، حالت ارتجاعى خود 

را از دست بدهند و دیگر مانند قبل براق نباشند.
لیپیدها به عنوان بافر مرطوب کننده موى ســر عمل مى کنند و هیدروفوبیک هستند. 
کمبود لیپید باعث مى شود که رطوبت پوست سر کم شود؛ کمبود رطوبت باعث خشکى 
پوست سر مى شود. کمبود اجزاى پروتئینى هم در چنین حالتى اتفاق مى افتد که باعث 

متخلخل شدن مو و کاهش رطوبت آن مى شود.
شستن موها باعث تمیز شدن پوست ســر و از بین بردن چربى و آلودگى موها مى شود. 
اگرچه نتیجه خاصى روى رشد مو یا تغییر الگوى رشد مو ندارد، اما اگر شما مدام چند بار 

پشت سر هم با آب داغ دوش بگیرید، به پوست ســر خود آسیب وارد مى کنید و توانایى 
رشد مو را از بین مى برید.

آب داغ باعث مى شود موها متخلخل شود و در نتیجه منافذ آن باز مى شود. آلودگى هاى 
هوا را به خودشان جذب مى کنند، چسبندگى روى پوست سر اتفاق مى افتد و ما با موهاى 

شکننده مواجه خواهیم بود.
درست است که آب داغ کثیفى، آلودگى و چربى را مى شوید، اما همزمان چربى طبیعى 
پوست سر را نیز از بین مى برد و رشــد مو را مختل مى کند. هنگامى که مو با چربى مفید 
مواجه نباشد، براقیت و ضخامت خود را از دست مى دهد و با باال رفتن سن، وضعیت بدتر 
مى شود و ممکن است یک نوع التهاب در پوست ســر به وجود بیاید که خشکى را چند 

برابر مى کند.
آب داغ مستقیمًا باعث ریزش مو نمى شود، اما تاثیراتى روى سالمت پوست سر دارد که 
ممکن است التهاب خفیفى را ایجاد کند و باعث ضعیف شدن ساقه مو شود و شکنندگى 
در آن اتفاق بیفتد. هیچ شــکى نیســت که دماى آب باید متعادل باشد. آب داغ هم آب 
متعادلى نیست؛ پس بهتر است موهاى خود را با آب گرم یا ولرم بشویید و به پوست سر 

آسیب وارد نکنید.

براى درخشان شدن موها بهتر است که از آب خنک استفاده کنید و موهاى محکم و آماده 
براى رشد داشته باشید. آب خنک فقط در عرض 10 الى 15 ثانیه مى تواند کوتیکول ها را 

سفت کند و جریان خون را تحریک کند و همین مقدار کافى است.

ســنگ کلیه یکى از دردناکترین بیمارى هایى است که مبتالیان درد 
آن را با مواردى همچون آزار دهنده، غیرقابل تحمل، عذاب آور، وارد 
شدن ضربات چاقو به پهلو، و بدتر از زایمان طبیعى توصیف مى کنند.

گام نخست در بروز درد کلیه این اســت که یک سنگ مسیر کلیه را 
مسدود مى کند. در این حالت مسیر ارسال ادرار به مثانه متوقف شده و 
در نتیجه آن پروگزیمال، کلیه و سیستم جمع آورى حالب دچار اتساع 
مى شود. این اتساع منجر به فعال شدن رشته هاى عصبى درد شده و 
تمامى شبکه عصبى که در زیر مخاط در لگن کلیه، کالیس، کپسول 
و حالب قرار دارد، فعال مى شود. در این حالت درد شدید در بیمار بروز 

کرده به طورى که ممکن است فرد از شدت درد به خود بپیچد. 

عالئم رایج سنگ کلیه شامل موارد ذیل مى شود:
1- درد شدید و تیز در پهلو ها و پشت و زیر دنده ها

2- دردى که به بخش پایینى شکم و کشاله ران منتقل مى شود.
3- دردى که به صورت متناوب بروز کرده و از جنبه شــدت شــامل 

نوسان است.
4- درد یا احساس سوزش در زمان دفع ادرار

از نشــانه هاى کمتر رایج درد کلیه مى توان به تغییــر رنگ ادرار به 
قهوه اى، قرمز یا صورتى؛ ادرار کدر یا بد بو، نیاز دائمى به دفع ادرار، 
مراجعه مکرر به توالت و دفع میزان کم ادرار، حالت تهوع یا استفراغ 

و تب و لرز اشاره کرد.
با مشاهده عالئم ذیل مراجعه به پزشک در اسرع وقت ضرورى است: 

1- درد شدید به طورى که تنها فرد مى تواند در یک حالت بخصوص 
بنشیند.

2- درد همراه با حالت تهوع و استفراغ
3- درد به همراه تب و لرز (که مى تواند ناشى از عفونت باشد)

4- مشاهده خون در ادرار
5- سختى در عمل دفع ادرار

از عواملى که مى تواند خطر ابتال به سنگ کلیه را در افراد افزایش دهد 
مى توان به ســابقه خانوادگى، کم آبى بدن، رژیم هاى غذایى خاص 
مانند رژیم هاى غنــى از پروتئین، چاقى، و بیمارى هاى گوارشــى و 

عمل جراحى اشاره کرد.

آیا آب داغ واقعاً باعث ریزش مو مى شود؟

ترکیبات ناشناخته خطرناك 
در چاى کشف شد!

عالئم رایج سنگ کلیه چیست؟

اصلى ترین دلیل بروز درد در سمت راست گوش
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رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه با اشــاره به اینکه از سال 1376 که 
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى مصوب شد این 
نهاد همواره با چالش هایى مواجه بــوده، اذعان کرد: با این 
حال، ما هیچگاه شرایطى به سختى روزهاى اخیر نداشتیم 
و مشــکالت ما به اندازه اى نبوده که حیــات این نهاد را به 

خطر بیاندازد.
وکیل دکتر لیال رئیسى با اشــاره به اینکه این روزها ما با دو 
مسئله مهم روبه رو هستیم که حیات نهاد وکالت را در معرض 
خطر جدى قرار داده، از آییــن نامه اجرایى اصالحى که قوه 
قضاییه مورخ 1400/4/2 به کانون هاى وکال ابالغ کرده و 
همچنین طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار به عنوان 

دو چالش اخیر این نهاد یاد کرد. 
وى با اشاره به اینکه در طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب 
و کار به غلط از حرفه وکالت که حرفه اى کامًال غیرتجارى 
است تلقى کسب و کار شده، گفت: این موضوع با اساس و ذات 
نهاد وکالت کامًال در تعارض است؛ چرا که مهمترین هدف در 
مشاغل تجارى کسب سود است، در حالى که در نهاد وکالت 

مهمترین هدف احقاق حقوق افراد است.
رئیسى با بیان اینکه اگر ما به اشتباه بپذیریم که نهاد وکالت 
یک نهاد تجارى و اقتصادى است طبیعتاً باید قواعد کسب و 
کار را بر نهاد وکالت اعمال کنیم، عنوان کرد: این یعنى هدف 
اصلى نهاد را به تالش براى کسب سود هرچه بیشتر تغییر 
دهیم که در این صورت جان، مال و حیثیت مردم و تمام آنچه 
بستر دعاوى است در جامعه و در دست وکالى دادگسترى 
است به بسترى براى رقابت و چانه زنى و تالش براى کسب 
سود بیشتر تبدیل مى شود و این فاجعه بزرگى است که در یک 

نظام حقوقى ممکن است روى دهد.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه 
اگر بخواهیم وکالت را کسب و کار تلقى کنیم باید بپذیریم 

که محاکم دادگســترى نیز تجارتخانه هســتند و وکیل و 
قضات شریف را هم تاجر تلقى کنیم، اظهار کرد: قطعاً چنین 
مسئله اى با سیستم قضایى کشور ما سازگار نیست و این افکار 
صد درصد اشتباه است و با هیچ منطقى نمى توان پذیرفت که 

وکیل و قاضى در حال انجام کار تجارى هستند.
وى با بیان اینکه قربانى اصلى کسب و کار تلقى کردن وکالت، 
مردم و حقوق آنها هستند، گفت: طبق قوانین مختلف معتبر 
وکالتى، وکال مکلف هستند از حقوق موکالن خود وفق قانون 
دفاع کنند و در هیچ مقرره اى عنوان نشده که وکیل ابتدا باید 
براى دریافت حق الوکاله آنچنانى چانه زنى کند؛ در صورت 
اینکه وکالت را جزو کسب و کار بدانیم آسیب اساسى و جدى 

به حقوق به مردم وارد مى شود.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با اشاره به 
چالش دیگرى که این طرح براى نهــاد وکالت ایجاد کرده 
عنوان کرد: بر اســاس همین تلقى غلط، براى حذف بحث 
ظرفیت پذیرش کارآموز تالش شده و یک نصاب شناورى 
در این طرح پیش بینى شده که مطابق آن افراد بدون احراز 
صالحیت هاى علمى و شایســتگى هاى مختلف، مجوز 

وکالت دریافت مى کنند.
رئیســى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بــراى پذیرش 
متقاضیان ورود به حرفه وکالت براســاس تبصره ماده یک 
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى مصوب 1376،  
در کمیسیونى متشکل از ریاســت کل دادگسترى استان، 
ریاســت دادگاه هاى انقالب اســتان و رئیس کانون وکال، 
ظرفیت مورد نیاز در محاکم دادگســترى ارزیابى و تعیین 
مى شود و  افراد پس از پذیرفته شدن به عنوان کارآموز، 18 
ماه در کانون وکال، محاکم دادگســترى و در دفاتر وکالى 
سرپرست، کارآموزِى بســیار کنترل شــده و دقیق انجام 
مى دهند و مجدداً آزمون مى دهند و احراز صالحیت مى شوند 
اما طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار به دنبال حذف 
این قانون است. وى افزود: نصاب شناورى که طرح کسب و 

کار براى پذیرش افراد در حرفه وکالت در نظر گرفته مشخص 
نیست بر اســاس چه منطقى معین شــده و در این نصاب، 

مهارت ها و صالحیت هاى افراد نادیده گرفته شده است.
رئیسى در ادامه و در بخشــى دیگر از سخنان خود به چالش 
دیگر نهاد وکالت اشــاره کرد و گفت: آییــن نامه اجرایى 
اصالحــى مــورخ 1400/4/2 که قــوه قضاییــه آن را به 
کانون هاى وکال ابالغ کرده بدون نظر کانون ها و برخالف 
ماده 22 الیحه قانونى اســتقالل کانون هاى وکال مصوب 

سال 1332 است.
وى افزود: طبق قانون هرگونه تنظیم، تغییر و اصالح مربوط 
به این الیحه قانونى از اختیارات کانون هاى وکالست؛ اما قوه 
قضاییه در اسفند 98 برخالف صراحت ماده 22 دست به تغییر 
این آیین نامه زد که در آن قوانین معتبر الزم االجرا و مصالح 
نهاد وکالت در نظر گرفته نشده بود و کانون ها آن را نپذیرفتند.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان ادامه داد: 
پس از آن کانون ها در بازه زمانى بیش از شــش ماهه آیین 
نامه را وفق مقررات قانونى الزم االجرا و مصالح نهاد وکالت 
اصالح کردند و براى تصویب به قوه قضاییه فرســتادند و 
قید کردند نباید در مفاد آن اصالحات تغییر یابد اما در تاریخ  
1400/4/2 آیین نامه اى به ما ابالغ شــد که قسمت هایى 
از آن برخالف نظر کانون هاى وکال تغییــر کرده بود. وى 
با اشاره به اینکه قســمت هایى از این آیین نامه مطابق نظر 
کانون هاست، افزود: اما موادى نیز در این آیین نامه آمده که 
برخالف صراحت مواد قانونى حوزه نهاد وکالت اســت و به 
استناد اصل حاکمیت قانون این مواد قابل قبول و اجرا نیست.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه 
اتحادیه کانون هاى وکال صراحتاً نظر بر عدم قابلیت اجراى 
این آیین نامه را به قوه قضاییه اعالم کرده، افزود: با این حال، 

به دلیل اینکه دستگاه قضایى و حقوق مردم براى ما اهمیت 
دارد و مى خواهیم همواره یار و یاور دســتگاه قضایى باشیم 
براى رسیدن به نقطه مشــترك آمادگى رایزنى و گفتگو با 
این قوه را داریم، تا آیین نامه به حالت مطلوب درآید و قابلیت 

اجرا پیدا کند.
   تصمیم گیرى ها احساسى  است

وکیل دکتر محمد جعفرى فشارکى، عضو هیئت مدیره کانون 
وکالى دادگسترى استان اصفهان نیز در این نشست خبرى 
در واکنش به طرح تسهیل مجوزهاى کسب و کار اظهار کرد: 
متأسفانه در طول سال هاى گذشته اکثر تصمیم گیرى هاى 
ما تحت تأثیر هیجانات روحى و شعارزدگى بوده و مجلس هم 

مسثتنى از این شیوه تصمیم گیرى ها نبوده است.
وى با بیان اینکه هر ازگاهى موضوعى در جامعه ما مد مى شود 
و تمام مسائل جامعه را تحت تأثیر قرار مى دهد گفت: اکنون 
هم مسئله روز جامعه ما بیکارى جوان و اشتغالزایى است و 
تحت تأثیر همین موضوع، احساسى و شتاب زده تصمیمى 
گرفته شده بدون آنکه امروز عواقب و مفاسد این تصمیم در 

آینده مورد ارزیابى قرار بگیرد.
جعفرى فشــارکى با اشــاره به اینکه هیچکس منکر لزوم 
اشتغالزایى نیســت، گفت: اما آیا واقعًا جوهره اصلى وکالت 
کسب و کارى اســت براى درآمد؟ وى در ادامه افزود: اینکه 
گفته شود عده اى از وکال صرفاً به دنبال کسب درآمد هستند 
شاید درست باشد؛ اما آیا کل جامعه وکالت را به همین سبک 

و سیاق مى توان قضاوت کرد؟ 
   نفوذ مردودین حرفه وکالت در حوزه وکالت

وکیل شــهرام محقق، عضو هیئت مدیــره کانون وکالى 
دادگسترى استان اصفهان نیز ریشه نگرانى کانون هاى وکال 
از طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار را این عنوان 
کرد که کانون هاى وکال دو هدف و وظیفه مهم و اساســى 
دارند که خط قرمز آنها هستند؛ یکى صیانت از حرفه وکالت 
و دفاع از حقوق آحاد ملت و دیگرى حمایت صنفى از وکالى 

دادگسترى که پروانه وکالت از کانون دریافت کرده اند و باید 
در محیطى امن به حرفه خود بپردازند.

این عضو هیئت مدیــره کانون وکالى اســتان همچنین 
خاطرنشــان کرد: مســائل مربوط به حوزه وکالت باید در 
کمیســیون قضایى و حقوقى مجلس دربــاره اش بحث و 
تصمیم گیرى شــود، اما این طرح در کمیسیون غیرمرتبط 
جهش تولید و رونق اقتصاد و با نگاه صرفاً اقتصادى- رقابتى 

و غیرکارشناسى بررسى شده و براى ما قابل پذیرش نیست.
محقق در همین خصوص اضافه کرد: بر اساس رصد میدانى 
که ما انجام دادیم در مطرح شدن این طرح در مجلس ردپاى 
افرادى دیده مى شــود که بارها در آزمون وکالت شــرکت 
کرده اند و رد شده اند؛ یعنى مردودین حرفه وکالت به دنبال 
راه حلى بودند که در حوزه وکالت نفوذ کننــد و این نفوذ تا 

مجلس شوراى اسالمى پیش رفته است.
   آیین نامه باید پیرو مواد قانونى الیحه باشد

وکیــل داود عابدى، عضــو هیئت مدیــره کانون وکالى 
دادگسترى اســتان اصفهان نیز در این نشست در واکنش 
به آیین نامه اصالحى اجرایى اســتقالل کانون وکال گفت: 
آیین نامه اى که در جهت اجــراى صحیح یک قانون وضع 
مى شود باید هم جهت و پیرو مواد قانونى خودش و قوانین 
دیگر به تصویب برســد که متأســفانه موادى از آیین نامه 
اصالحى اجرایى اســتقالل کانون وکال به صراحت خالف 
مواد قانونى الیحه استقالل وکالست که با توجه به تعارض 
شدیدى که این آیین نامه دارد ما اعتراض خودمان را به قوه 

قضاییه اعالم کردیم.
وى همچنین در واکنش به طرح صدور مجوزهاى کسب و 
کار گفت: بارها مسئولین قوه قضاییه اعالم کرده اند وکیل 
و قاضى دو بال فرشــته عدالت هستند که در تحقق عدالت 
نقش دارند اما اگر وکالت به عنوان کســب و کار تلقى شود 
بحث اجــراى عدالت ناکام خواهد مانــد و حق مردم ضایع 

خواهد شد.

در نشست خبرى با موضوع چالش هاى حوزه نهاد وکالت و کانون هاى وکالى دادگسترى عنوان شد

قربانى اصلى کسب و کار تلقى کردن وکالت، مردم و حقوق آنها هستند 
مرضیه غفاریان

مراســم تکریم و معارفه رئیس اداره هماهنگى و پیگیرى 
مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این 
مراسم که ظهر 27 شهریورماه 1400 با حضور مدیر دفتر 

مدیر مخابرات منطقه اصفهان و جمعــى از کارکنان این 
مجموعه برگزار شد؛ طى حکمى از جانب اسماعیل قربانى 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان،  مسیح محمدى به سمت 
رئیس اداره پیگیرى و هماهنگى این مجموعه منصوب شد.

محمد حســام رحیمى مدیر دفتر مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان، در این جلســه ضمن تقدیر از تالشهاى فرشته 
صبائى در زمان تصدى این مسئولیت، براى سرپرست جدید 

این اداره آرزوى موفقیت و بهروزى نمود.

معارفه رئیس اداره هماهنگى و پیگیرى مخابرات اصفهان

براى نخستین بار در کشور امکان اندازه گیرى سطح، سرعت، دما و حجم فاضالب جارى 
در شبکه هاى فاضالب شهر اصفهان به صورت بر خط فراهم شد. 

مدیر دفتر سیستم هاى کنترل و انرژى فاضالب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: در حال حاضر تجهیزات دبى سنجى در 10 نقطه از شبکه جمع آورى و 

انتقال فاضالب شهر اصفهان نصب شده که در کشور بى نظیر است. 
علیرضا زمان میرآبادى گفت: این سامانه شامل 10 ایستگاه دبى سنجى ثابت و 10 ایستگاه 
دبى سنجى متحرك است که امکان ثبت و تحلیل داده ها در مورد چگونگى هدایت شبکه 

فاضالب شهر اصفهان را به کاربران  مى دهد. 
وى افزود: تحلیل این داده ها از آن جهت مهم است که به ویژه هنگام بارندگى و ورود آب 
باران به شــبکه جمع آورى و انتقال فاضالب، امکان گزارش به سامانه 122 و واحدهاى 
رسیدگى به حوادث جهت برنامه ریزى براى هدایت جریان فاضالب و جلوگیرى از پس 

زدگى فاضالب به داخل منازل را فراهم مى سازد. 
مدیر دفتر سیستم هاى کنترل و انرژى فاضالب آبفاى اســتان اصفهان با اشاره به لزوم 
پیشگیرى از پس  زدگى فاضالب خانگى در زمان بارندگى عنوان کرد: این سامانه امکان 

اعالم هشدار باالزدگى فاضالب را مى دهد تا در صورت بروز مشکل، نسبت به رفع گرفتگى 
و ترمیم شبکه جمع آورى و انتقال فاضالب اقدام شود. 

وى از دیگر مزایاى دبى سنجى منهول هاى شبکه فاضالب را مدیریت حجم ورودى تصفیه 
خانه هاى فاضالب اعالم کرد. 

دبى سنجى منهول هاى شبکه فاضالب شهر اصفهان به صورت آنالین

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
مشترکان بد مصرف عالوه بر 7 درصد افزایش عمومى، 
16 درصد هم جریمــه مصرف مازادشــان را پرداخت 

مى کنند که در کل 23 درصد مى شود.
حمیدرضا پیرپیران گفــت: در بخش خانگى قبض برق 
به صورت پلکانى است یعنى به ازاى هر 100 کیلووات 
مصرف در ماه، یک قیمت مشخص وجود دارد که قیمت 
از حدود 54 هزار تومان شروع مى شود و تا پله آخر به 400 

تا 500 هزار تومان مى رسد.
او افزود: در مــورد خانه هاى قدیمى، اگــر به صورت 
مســتقل باشــند، کنتور جداگانه دریافــت مى کنند و 
خانه هاى پیاده ســواره اى که چند خانوار در آن زندگى 
مى کنند به جاى کنتور، کد خانوار دریافت مى شــود و 
درنتیجه قیمــت کمترى براى مصرف بــرق پرداخت

 مى کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بیان 

کرد: یک الگوى مصرفى براى فصل گرم ســال داریم 
که ماهانه 300 کیلووات است و کسانى که بیش از این 

مصرف کنند، بد مصرف شناخته مى شوند.
پیرپیران افــزود: طبق مصوبه هیئت دولت ســالیانه 7 
درصد افزایش قیمت داشته ایم و افرادى که بد مصرف 
هستند عالوه بر 7 درصد، 16 درصد هم جریمه مصرف 
مازادشــان را پرداخت مى کنند کــه در کل 23 درصد 

مى شود.

افزایش قیمت برق براى مشترکان پر مصرف

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى اصفهان گفت: 
گذرگاه هاى روستاهاى تاریخى و داراى بافت قدیمى و 
با طبیعت کوهستانى در استان به جاى آسفالت، سنگ 

فرش مى شود.
غالمحسین خانى افزود: حفظ بافت سنتى روستاها در 
بازنگرى طرح هادى روستایى مورد توجه بنیاد مسکن 
قرار گرفته است تا در ساخت نماد ها و توسعه آن ماهیت 

این بخش حفظ شود.

وى بیان کرد: ســنگ فرش گذرهاى روستایى و جداره 
سازى دیواره ها سبب حفظ بافت قدیمى و باستانى این 
مناطق شده و این موضوع در  احیاى زندگى روستایى و 

متفاوت با شهرى نقش داشته است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى اصفهان با بیان 
اینکه 12 روستاى این اســتان طرح هادى گردشگرى 
دارند و هشت روســتا نیز داراى بافت با ارزش هستند، 
اظهارداشت: توســعه و خدمات رسانى در این مناطق با 

حفظ آثار تاریخى و قدیمى همراه است و همه معابر آن 
سنگ فرش خواهد شد.

وى اضافه کرد: 2 روســتاى جدید امســال مورد هدف 
گردشگرى قرار مى گیرند و طرح هاى عمرانى آن ها از 

این پس باید با حفظ این ظرفیت و قابلیت باشد.
خانى یادآورشد: معابر روســتاهاى کوهستانى به دلیل 
اینکه آسفالت جمع مى شود، گذرهاى آن با سنگ فرش 

خواهد شد.

گذرگاه هاى روستایى استان اصفهان سنگفرش مى شود


