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4 علت نفخ معده را بشناسیدرشد نمادهاى اصفهانى در هفته اى که گذشتپسر خسرو شکیبایى براى اولین بار فیلم بازى کردسرقت خودرو با سوییچ موتور توسط یک فوق لیسانس!  محرومیت خواهران قهرمان بخشیده شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ماسک پارچه اى 
بهترین گزینه 

در روزهاى بارانى

اوضاع فاجعه بار زاینده رود در بودجه 1400
3

3

2
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آب بهاى 4 میلیون مشترك 
رایگان مى شود

یلداى امسال را 
مجازى برگزار کنیم

اولویت هاى بودجه 
سال آینده 
شهر اصفهان تشکیل کارگروه 5

رسیدگى به مشکالت 
باشگاه ذوب آهن 

یک پزشک عمومى گفت: ماسک هاى پارچه اى در این 
زمان بهتر است، زیرا هر زمان خیس شود مى توانید آن 
را تعویض کنید و اجازه دهید تا خشک شده و با حرارت، 

رطوبت آن از بین رود و مجدداً از آن استفاده کنید.
حسین حسینى منش اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به...

استاندار اصفهان از تشکیل کارگروه ویژه اى به 
منظور رســیدگى به مشکالت باشگاه ذوب آهن 
خبر داد و گفت: با نامه نگارى هاى انجام شــده 
اعتراض خــود را به ضرر و زیان هــاى وارده به 

باشگاه ذوب آهن اعالم کردیم.
عباس رضایى در حاشــیه نشســت شــوراى 
ورزش اســتان اصفهــان در جمــع خبرنگاران 
درباره مشکالت باشــگاه ذوب آهن و توجه ویژه 
استاندارى اصفهان جهت احیا شدن این باشگاه 
ریشــه دار و قدیمى اصفهان، خاطرنشــان کرد: 
مأموریتى را به معاون سیاسى و امنیتى استاندارى 

واگذار کردم و از وى...
4

کالنشهر اصفهان در آستانه کالنشهر اصفهان در آستانه 
ورود به وضعیت قرمزورود به وضعیت قرمز

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان:سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان:
 وضعیت شهرهاى نارنجى شکننده است وضعیت شهرهاى نارنجى شکننده است

3

نماینده خمینى شهر تشریح کرد

مجید مجیدى 
در جستجوى لوکیشن براى 
فیلم جدیدش

30 درصد را در خواب ببینید
مهدى ترابى تصمیمى براى پرداخت پول بابت فسخ قرارداد یکطرفه 

خود با باشگاه پرسپولیس و ترانسفر به العربى قطر ندارد.
مهدى ترابى پس از اتمام رقابت هاى فصل گذشته جام حذفى فوتبال 
اقدام به فسخ یکطرفه قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم 
دریافت کمتر از یــک درصد از قراردادش کرد تــا براى دریافت 

رضایتنامه خود نیاز به تأیید ...
3

7

در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رفع آلودگى 
هواى اصفهان در انتظار 

عملیاتى شدن
 600 صفحه پژوهش

اصفهان نقش اساسى در اقتصاد صنعتى کشور دارد 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت:

3
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فقط همین فقط همین 
مانده بودمانده بود

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

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

        نوبت دوم

مبلغ تضمین (ریال )مبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
3,936,138,036196,806,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه فالورجان99/2-4-173

عملیات بهره بردارى و نگهدارى و حوادث شبکه آب شرب 99/2-4-174
11,223,671,128426,710,000جارىمنطقه مبارکه

عملیات بهره بردارى از شبکه و تصفیه خانه فاضالب منطقه 99-4-187
13,340,554,485490,216,000جارىفوالدشهر

14,890,928,919536,727,000جارىعملیات بهره بردارى و نگهدارى تاسیسات آب منطقه شهرضا99-4-189
4,800,194,500234,100,000جارىعملیات نصب انشعاب فاضالب منطقه فوالدشهر 99-4-190
6,748,754,848292,462,000جارىعملیات بهره بردارى و توسعه شبکه آب منطقه میمه99-4-191

عملیات بهره بردارى و نگهدارى از تاسیسات تصفیه خانه 99-4-192
15,420,922,651552,627,000جارىفاضالب منطقه خوانسار

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/10/06
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/10/07

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 384  )

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/09/22

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد مطابق مصوبه کمیسیون معامالت شماره 20- 9909 
مورخ 99/09/09 تأمین مصالح، اجرا نازك کارى و نماى بلوك هاى A و B پروژه مجتمع تجارى و 
مسکونى بلوك 20 نقش جهان واقع در شهر اصفهان خیابان کاوه، خیابان فالطورى نبش تقاطع 
خیابان اشــراق و فالطورى با زیربناى تقریبى 20/000 مترمربع را از طریق مناقصه عمومى یک 
مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز دوشنبه 
مورخ 99/09/24 لغایت روز یکشــنبه مورخ 99/09/30 با معرفى نامه کتبى به آدرس اصفهان، 
میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پســت، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت 
عمران و مسکن اصفهان (طبقه همکف) مراجعه و نســبت به خرید لوح فشرده اسناد مناقصه 
اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى (ساعت 14) روز چهارشنبه مورخ 99/10/10 
به نشانى، اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، 
دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان طبقه همکف واحد دبیرخانه کدپستى 8165875841 

تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. تلفن 36622001- 031 (داخلى 115)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى (مرحله اول)

شرکت عمران و مسکن اصفهان 

نوبت اول
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از ابتداى شروع پاندمى کرونا ســناریوهاى زیادى درباره 
ساخت ویروس کرونا توسط انسان به وجود آمد. مینو محرز، 
عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله کرونا گفت: به هیچ 
وجه ثابت نشده است که این ویروس ساخته دست انسان 
است. چون شخصیت و مشخصات این ویروس مى تواند با 

ویروسى که کامًال در محیط است، دیده شود.
 او افزود: متأسفانه چینى ها هر جنبنده اى را مى خورند و در 
نتیجه به راحتى این ویروس ها مى توانند با هم ترکیب شوند 
و یک ویروس جدید درست کنند، اصًال احتیاجى نیست که 
این ویروس را انسان در آزمایشگاه بسازد. از نظر ویروس 

شناس ها به هیچ وجه این مسئله ثابت نشده است.

این پزشــک توضیح داد: در ابتدا چیــن گفت که عالیم 
این بیمارى تب و عالیم ریوى اســت. بعد که دنیا گرفتار 
شد مشخص شــد که عالیم دیگر مثل مسائل گوارشى، 
از دست دادن بویایى، مســائل عصبى و هر نوع عالیمى 
در این بیمارى وجود دارد. حتى برخى با ســکته مى آیند، 
چراکه مکانیــزم بیمارى زایــى این ویروس نســبت به 
ویروس هاى دیگر فرق مى کند و کمى شبیه بیمارى هاى 
روماتیسمى است. این ویروس خیلى هوشمند است و شاید 
شخصیت خاصى دارد که تاکنون دیده نشده است، اما هنوز 
متخصصان مى گویند که ثابت نشده است که این ویروس 

دست ساز است./3809

وزیر نیرو با تشریح مصوبه دولت براى رایگان شدن قبض 
آب براى کم  مصرف ها گفت: پیش بینى ما این اســت 
که در بخش آب و در شــرایط فعلى، حدود چهار میلیون 
مشترك در سطح کشور مشمول کم  مصرفى و آب بهاى 

رایگان شوند.
رضــا اردکانیــان اظهار کــرد: طبیعتاً گــروه هدف ما 
پرمصرف ها هستند و این مشترکان را با روش هایى که 
آموزش آنها در فرصت شش ماهه  موجود از جمله با نصب 
پنل هاى خورشیدى روى پشت بام شروع شده، تشویق 

به مدیریت مصرف در بخش برق مى کنیم.
وزیر نیرو گفت: براى کــم مصرف ها که طبق تعریف و 

مصوبه موجود، مصرف آنها تا یک سوم الگوى مصرف در 
مناطق مختلف است، قبض برق صفر صادر مى شود. در 
خصوص آب هم که در دولت تصویب شد به همین گونه 
عمل مى شود. اردکانیان تصریح کرد: براى کسانى که 
مصرف آنها تا یک سوم الگوى مصرف آب است، قبض 

آب صفر صادر مى شود.
اردکانیان اظهار کرد: آمادگى داریم که از زمان دریافت 
مصوبه هیئت وزیران که اوایل هفته آینده است، ظرف 
حداکثر ده روز دستورالعمل اجرایى آن را به شرکت ها در 
استان ها اعالم کنیم و برنامه ما این است که از اول دى 

ماه مصوبه اجرایى شود.

متأسفانه چینى ها 
هر جنبنده اى را مى خورند!

آب بهاى 4 میلیون مشترك 
رایگان مى شود

اطالعات واکسن را 
دزدیدند!

   ایسنا | شرکت داروسازى آمریکایى «فایزر» 
و شــریک آلمانى اش «بیون تک» از به سرقت 
رفتن اسناد مربوط به ساخت واکسن کووید- 19 
این شــرکت ها در جریان یک حمله سایبرى به 
رگوالتورى دارویى اروپا خبــر دادند. هنوز معلوم 
نیســت این حمله ســایبرى چگونه و چه زمانى 
انجام شده یا افراد پشت پرده این حمله چه کسانى 
هستند. به گفته کارشناسان، چنین اسنادى براى 
سایر کشورها و شرکت هایى که به دنبال ساخت 

واکسن کرونا هستند بى نهایت ارزشمند است.

ابعاد نابودى جنگل ها
   روزنامــه شــرق | گــزارش مرکــز 
پژوهش هاى مجلس نشــان مى دهــد به طور 
متوسط ســاالنه 16هزار و 727 هکتار جنگل و 
مرتع در آتش مى سوزد که پنج برابر مساحت شهر 
سارى است. بیشترین میزان خسارت به جنگل ها 
در سال 1389 رخ داده است که با وقوع 2077 فقره 
آتش سوزى در عرصه هاى جنگلى، حدود 19هزار 
و 200 هکتار از جنگل ها دچار آتش سوزى شده و 
از این جهت این سال به عنوان سال سیاه جنگل 

نامگذارى شده است./3806

«قورباغه»18+ شد
   سینمادیلى | غالمرضا موسوى، رئیس 
اتحادیه صنف تهیه کنندگان ســینما نوشت: 
«سریال "قورباغه" که پروانه ساخت و پخش 
را از وزارت ارشــاد دریافت کرده بود، توســط 
"ســاترا"، بازبینى مجدد و براى زیر 18 سال 
ممنوع شد! ظاهراً ساترایى ها نمى دانند که زیر 
18 سال براى فیلم هاى خاص و بسیارخشن در 
دنیا استفاده مى شود. وزارت ارشاد به این سریال 

15+ داده بود.»/3805

اتفاق تاریخى براى دایى 
   پانا | على دایى براســاس خبرى که سایت 
نشــریه معتبر و آلمانى «کیکر» منتشر کرد، در 
آستانه اتفاقى بزرگ و تاریخى قرار گرفته است. 
این سایت معتبر در خبرى کوتاه نوشت که فرهاد 
مشیرى، مالک ایرانى باشگاه اورتون با على دایى 
بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان براى حضور 
در این باشگاه به توافق رسیده است و به زودى 
حضور او در انگلیس به صورت رســمى اعالم 
خواهد شد. البته این ســایت اعالم نکرده است 
که على دایى تحت چه عنوانــى به تیم اورتون 

خواهد پیوست.

شهادت پرستارى که 
شادى مى داد

 ICU فــرارو | کمک بهیار 25 ساله بخش   
داخلى کروناى بیمارســتان حضرت رسول اکرم 
(ص) تهران پس از یک مــاه درگیرى با بیمارى 
کرونا، به مقام شهادت رسید. او همان پرستار جوانى 
است که سال گذشته با رقص خود به بیماران روحیه 
مى داد و ده ماه قبل در بیمارستان جشن عروسى 

خود را برگزار کرد. /3804

بازداشت سالخان االغ 
   ایســنا | فرمانــده انتظامــى شهرســتان 
بندرعباس از دستگیرى دو نفر که اقدام به شکار 
االغ نموده و قصد داشتند گوشت آن را به فروش 
برسانند، خبرداد. ســرهنگ تیمور دولتیارى بیان 
کرد: عوامل گشت پاسگاه قطب آباد به دو نفر که 
اسلحه ساچمه زنى به همراه داشتند مشکوك و با 
نزدیک شدن به این افراد مشاهده کردند نامبردگان 
در حال سالخى و پوســت کردن یک رأس االغ 
هستند. وى گفت: متهمان موفق به توزیع گوشت 

االغ نشده اند.

حاال وقت هست
   تسنیم | محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در نشست خبرى، در پاسخ به پرسشى 
درباره احتمال کاندیداتورى اش در انتخابات ریاست 
جمهورى گفت: تا 1400 زمــان زیادى باقى مانده و 
وقت براى اظهار نظر در این رابطه زیاد اســت. وى 
همچنین در واکنش به این سئوال که پس شما احتمال 
کاندیداتورى در انتخابات را رد نمى کنید، گفت: ذهن 

خوانى نکنید!

ما غنى سازى مى خواهیم!
   تسنیم | ســفیر امارات در واشــنگتن خواهان 
مشخص شدن چرایى عدم مجاز بودن کشورش براى 
غنى سازى اورانیوم در شرایطى شد که ایران بر اساس 
توافقنامه هسته  اى امضا شــده در سال 2015 مجاز به 
انجام آن است. «یوسف العتیبه» خطاب به آمریکایى ها 
پرسید: چرا باید دشمنان شما توافقنامه اى بهتر از ما که 

متحدین شما هستیم داشته باشند؟!

پارتى بازى
 تا آخرین لحظه!

   روزنامه خراســان | ویدیویى از صحبت هاى 
مجرى برنامه «تهران 20» در فضاى مجازى منتشر 
شده که بازتاب زیادى داشت. محمد دالورى در این 
برنامه مدعى شــد پارتى بازى هاى عجیب و غریبى 
توسط یکى از مدیران آموزش و پرورش در ماه هاى 
پایانى دولت در حال اتفاق افتادن است. او از پارتى بازى 
این مدیر براى اعمال مدرك دکتراى خواهرش در حکم 
پرسنلى اش، منصوب کردن دخترش به عنوان مشاور 
یک مجله و همچنین فراهــم کردن چند پروژه براى 
پسرش مثل چاپ کتاب گفت که واکنش هاى زیادى 

را به همراه داشت./3808

تورم چین منفى شد
   ایسنا |  نرخ تورم چین در 12 ماه منتهى به نوامبر 
به منفى 0/5 درصد رســید. این نرخ تورم بیش از همه 
تحت تأثیر کاهش تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته 
که تورم آن به منفى 3/9 درصد کاهش پیدا کرده است. 
این کمترین تورم ثبت شده 11 سال اخیر در چین بوده 
اســت. آب و برق با تورم منفى 0/6 درصدى و لباس با 
تورم منفى 0/3 درصدى دیگر بخش هاى مهم کاهنده 

تورم بوده اند. /3807

از «بایدن» بیشتر خوشحالند!
   برترین هــا | جعفر بلورى در بخشى از یادداشت 
روز روزنامه «کیهان» به شدت از دولت روحانى انتقاد 
کرد. او نوشت: آنها با آن عملکرد افتضاحى که در این 
دو دوره داشتند، خود را «حذف شده» مى دانند. آنچه 
باعث شــده دوباره جان گرفته و از آن «بى عملى» و 
«کرختى» خارج شوند، این است که اتفاقى رخ داده که 
امیدوارشان کرده حذف نشوند! آنها از آمدن «بایدن» 
خوشحالند حتى خوشحال تر از خود او و این خوشحالى 
را علنًا فریاد مى زنند. برخالف آنچه ادعا مى کنند این 
خوشحالى بخاطر رفتن «ترامپ» نیست چرا که پیش 
از این به کرات گفته اند، حاضرند با ترامپ هم مذاکره 

کنند! /3802

مشکل، سازشکاران هستند!
   دیده بان ایران | حجت االسالم على سعیدى، 
رئیس دفتر عقیدتى سیاســى فرماندهــى کل قوا و 
نماینده پیشــین ولى فقیه در ســپاه، گفته: مشکل 
جمهورى اسالمى، دولت هایى اند که به علت ضعف 
در پاســدارى از انقالب و نظام به سمت بدترین راه 
حل، یعنى ســازش مى روند. ســعیدى مى گوید: در 
ایران دولتى سر کار آمد که بدون توجه به خیانت هاى 
آمریکا، وارد مذاکره شد و با انگیزه رفع تحریم کامل 
امتیازهاى زیادى به دشــمن داد؛ اما تحریم تغییرى 
نکرد و اگر رهبر انقــالب نظارت و تدبیر نمى کردند، 

معلوم نبود چه مى شد.

خبرخوان

فردى که با سوییچ موتورسیکلت، در چند خودرو را باز کرده 
و سرقت کرده بود، دستگیر شد.

«سیاوش» 33 ســاله گفت: من فوق لیسانس برق دارم و 
مدت هاست که بیکارم اما دوستى با دوستان ناباب وضعیتم 

را بدتر نیز کرد.
این متهم ادامه داد: به واسطه دوستانم، به محرك شیشه 
اعتیاد پیدا کردم و این مسئله باعث شــد نتوانم نیازهاى 
مالى ام را رفع کنم براى همین سراغ سرقت رفتم. وى افزود: 
تخصص من ســرقت پراید و پاترول بود. در این خودرو ها 

خیلى راحت با کلید موتور باز مى شود و من خیلى راحت این 
کار را انجام مى دادم.

سیاوش درباره ایده باز کردن در خودرو ها با سوییچ موتور 
گفت: با چند نفر که قبًال دزدى مى کردند، آشنا شدم. این 
ایده را آنها به من دادند، اما چون امتحان کرده بودند و موفق 
نشده بودند، تصور مى کردند جواب نمى دهد، اما من امتحان 

کردم و موفق شدم.
سیاوش افزود: چند شب براى امتحان کردن به خیابان رفتم 
و در خیابان هاى خلوت با پراید هاى قدیمى تمرین کردم. 
چند بار کلید در قفل آنها شکست و من فرار کردم اما پس 
از مدتى توانستم یاد بگیرم چگونه از سوییچ استفاده کنم و 

زیاد معطل نشوم.
این سارق در پاسخ به این ســئوال که آیا خودرو هایى که 
دزدگیر دارند هم قابل دزدیدن هستند، اظهار کرد: من وقتم 
را براى خودرو هایى که دزدگیر دارند، هدر نمى کنم، چون 
به دردسرش نمى ارزد. هر وقت مى دیدم خودرویى دزدگیر 

دارد از آن مى گذشتم.

سرقت خودرو با سوییچ موتور توسط یک فوق لیسانس!
قاضى مازندرانى براى متهمانى که پارسال یک گردشگر 
آلمانى را مورد ضرب و شــتم قرار داده بودند حکم جالبى 

صادر کرد.
«فیلیپ مارك گراف»، دوچرخه سوار آلمانى، سوم مرداد 
ماه پارسال وارد نشتارود مازندران شــد و اقدام به برپایى 
چادر مسافرتى در شهر کرده بود که عده اى پس از اطالع از 
تابعیت این فرد او را اغفال و به ساحل دریا راهنمایى مى کنند 
و در فرصتى مناسب عالوه بر سرقت اموال این گردشگر 

خارجى او را مورد ضرب و جرح قرار مى دهند.
مردم و مسئولین این شــهر از همان دقایق اولیه بروز این 
حادثه ناگوار، با حضور در بیمارستان و اهداى هدایاى نفیس 
سنتى از این گردشگر خارجى دلجویى و عذرخواهى کردند 
و نیروى انتظامى نیز پس از دستگیرى همه ضاربان، اشیاى 
به ســرقت رفته را تحویل دوچرخه سوار آلمانى مى دهد و 
این گردشگر خارجى پس از مدتى ایران را به مقصد آلمان 

ترك مى کند.
حاال با گذشت چند ماه و پس از بررسى همه جانبه پرونده 

و اخذ دفاعیات متهمان، قاضى شــعبه اول دادگاه عمومى 
نشــتارود حکم ضاربان فیلیپ مارك گراف دوچرخه سوار 

آلمانى را صادر کرد.
قاضى در این حکم، هر شش متهم این پرونده را عالوه بر 
حبس و شــالق تعزیرى به دو مورد حکم سبز نیز محکوم 
کرد. در حکم قاضى آمده است با توجه به اینکه تبعه آلمانى 
پس از شکست بیمارى سرطان در حرکتى نمادین و انسان 
دوستانه براى حمایت از بیماران سرطانى اقدام به رکابزنى 
در کشور هاى مختلف کرده بود متهمان عالوه بر عذرخواهى 
از او در یکى از رسانه هاى خبرى رسمى کشور، بروشور هاى 
معرفى مجمع خیرین حمایت از کودکان سرطانى «ماهک» 
را توزیع و صندوق هاى کمک به این مجمع در شهرستان 

تنکابن و توابع آن را پخش و جمع آورى کنند.
بر اساس حکم قاضى این متهمان تا دو سال براى حمایت از 
کودکان سرطانى زیر نظر مجمع خیرین کمک به کودکان 
مبتال به ســرطان «ماهک» باید فعالیت اجتماعى داشته 

باشند.

حکم جالب قاضى براى ضاربان گردشگر آلمانى

یک مقام فضایى رژیم صهیونیستى در اظهارنظرى جنجالى 
مدعى شــد موجودات فضایى با «دونالد ترامپ»، رئیس 

جمهور آمریکا در ارتباط هستند.
رئیس سابق بخش فضا در وزارت جنگ رژیم صهیونیستى 
اعالم کرد موجودات فضایى چندین سال است که با آمریکا 
ارتباط دارند، اما از مقامات آمریکایى درخواســت کردند تا 
زمانى که بشریت براى پذیرش آنها به آمادگى کامل نرسید، 

در مورد وجود آنها خبرى را منتشر نکنند.
او که به عنوان یک استاد دانشگاه و ژنرال بازنشسته شناخته 
مى شــود با وجود جایگاه اجتماعى ویژه خــود تأکید کرد 
موجودات فضایى به همان مقدار که در خصوص بشریت 
کنجکاو هســتند، خواهان درك بهتر جهان بوده و براى 

شناخت ابعاد هستى سخت در تالشند.
این مقام فضایى رژیم صهیونیســتى بــا تأکید بر تماس 
مخفیانه آمریکا و این رژیم با موجودات بیگانه افزود: مقامات 
آمریکا و اسرائیل با موجودات فرازمینى که به یک فدراسیون 
کهکشانى تعلق داشتند ارتباط برقرار کردند و در خصوص 
همکارى بین دو طرف نظیر ساخت یک پایگاه زیرزمینى 
در اعماق مریخ توافقنامه ویژه اى را به امضا رساندند که در 

حال حاضر فضانوردان آمریکایى و نمایندگان بیگانگان در 
آنجا حضور دارند.

وى در ادامــه گفته هاى خــود بیان کــرد دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا از وجــود موجودات فرازمینى اطالع 
دارد و حتى ترامپ قصد داشت این اطالعات را افشا کند، 
اما از وى خواسته شد تا براى جلوگیرى از وجود هیجانات 

جمعى از اطالع رسانى در این خصوص خوددارى کند.
این مقام فضایــى رژیم صهیونیســتى در ادامه بیان کرد 
موجودات فضایى منتظرند تا انسان ها به پیشرفت هاى الزم 
دست پیدا کنند و تمام بشر بتواند به خوبى فضا و سفینه هاى 
فضایى را درك کند، به همین دلیل فضایى ها تا زمانى که 
انســان ها آمادگى پذیرش آنها را نداشته باشند، همچنان 
پنهان خواهند ماند. وى در پاسخ به این سئوال که چرا اکنون 
دست به افشاگرى زده است؟ بیان کرد به این دلیل که اکنون 
مردم به راحتى این موضوعات را درك مى کنند. وى افزود: 
اگه من در پنج سال گذشته از چنین مطالبى سخن مى گفتم 
مرا در بیمارستان بســترى مى کردند، اما من اکنون تمام 
مدارك و جوایز را دریافت کرده ام و دانشگاه هاى خارجى 

برایم احترام خاصى قائل هستند. 

موجودات فضایى با «ترامپ» ارتباط دارند!
اخبار جدیدى در چند روز گذشــته منتشــر شده مبنى 
بر اینکه چین رآکتور همجوشــى هســته اى یا همان 
 «2M-HL خورشید مصنوعى» را با نام «توکامک»
ساخته و براى اولین بار آن را روشن کرده و توانسته به 

دمایى حدود 10 برابر بیشــتر از دماى خورشید دست 
پیدا کند. راکتور توکامک 2M-HL که براى شــبیه 
ســازى واکنش هاى طبیعى در خورشــید با استفاده از 

سوخت هیدروژن و دوتریم ساخته شده، بزرگ ترین و 
پیشرفته ترین دستگاه تحقیق تجربى همجوشى هسته 
اى چین است. گفته مى شود این رآکتور انقالبى در نحوه 

تولید و مصرف انرژى پاك ایجاد خواهد کرد.
ایــن رآکتــور از یــک میدان 
مغناطیســى قدرتمنــد بــراى 
همجوشى پالســما هاى داغ و 
گرمایى اســتفاده مى کند و این 
قابلیت را دارد که به دماى بیش 
از 150 میلیون درجه سانتیگراد 
برســد که این دمــا تقریبًا 10 
برابر گرم تر از حرارت هسته اى 

خورشید است.
این رآکتور هســته اى در استان 
«سیچوان» واقع در جنوب غرب 
چین قرار دارد و ساخت آن اواخر 
سال گذشته میالدى تکمیل شده است و به دلیل گرما 
و انــرژى عظیمى که تولید مى کند، اغلب «خورشــید 

مصنوعى» نامیده مى شود.

طلوع «خورشید مصنوعى» در چین براى اولین بار

در خبرى که مى تواند براى دستگاه امنیتى روسیه تحقیرآمیز 
باشد گزارش شده که ســارقان طال قطعات و تجهیزاتى را 
از هواپیمــاى ویژه و کم نظیر «والدیمیــر پوتین»، رئیس 
جمهورى روسیه به سرقت برده اند. اگر این خبر موثق باشد 
یک رسوایى بزرگ براى دستگاه امنیتى روسیه و ضعف آن 

خواهد بود.

روسیه ادعا مى کرد این هواپیما در برابر انفجار احتمالى هسته اى 
نیز مقاوم است؛ با وجود این، گزارش شده که سارقان تجهیزاتى 
را از هواپیماى ایلیوشین پوتین دزدیده اند. گزارش ها از مسکو 
حاکى از آن هستند که 39 قطعه از تجهیزات رادیویى این هواپیما 
دزدیده شده اند؛ تجهیزاتى که پالتینیوم و طال در ساخت آن به 
کار رفته و احتماًال همین موضوع انگیزه اصلى ســارقان براى 

سرقت بوده است.
این ســرقت زمانى رخ داده که هواپیما در حال تعمیر شدن 

در شهر «تاگانروگ» بوده است. پلیس آثارى از اثر انگشت 
چندین فرد و رد پاى آنان را در هواپیما کشف کرده است.

هوایپما اختصاصى پوتین هیچگاه تا قبل از پرواز و بلند شدن 
از فرودگاه شناسایى نمى شود و تنها با سیستم هاى ارتباطى 
مخصوص با برج مراقبت ارتباط برقرار مى کند. در صورت 
بروز هرگونه خطر احتمالى براى رئیس جمهور روســیه در 
زمان هر پرواز تا 68 جت جنگنده آماده برقرارى امنیت پرواز 

و اسکورت هواپیماى پوتین هستند.

رسوایى امنیتى براى روسیه

   عیسى فتحى/ خبرگزارى ایسنا |
در منطقه محروم لوداب از توابع شهرســتان بویراحمد 
آموزش مجازى و شبکه «شاد» هیچ معنایى براى دانش 
آموزان ندارد و دانش آموزان مجبورند در فصل سرما براى 
شرکت در کالس درس مجازى باالى کوه بروند تا شاید 
در نقطه اى از کوه که اینترنت با سرعت کم است بتوانند 

درس بخوانند.
در حالى که در برخى از مناطق کشــور در این وضعیت 

کروناویروس تنها مشکل دانش آموزان نداشتن گوشى 
است در این منطقه دانش آموزان، هم اینترنت ندارند و هم 
گوشى و اصًال برخى از خانواده ها توان خرید گوشى براى 

بچه هایشان را ندارند.
پایین بودن سرعت اینترنت در این منطقه باعث شده 
اســت که این دانش آموزان هر روز حدود 2 کیلومتر 
یا بیشــتر راه را طى کنند تا به کوه و بیابانى برسند که 
در آنجا بتواننــد از اینترنت براى شــرکت در کالس 

استفاده کنند.
همچنین برخى از دانشــجویان منطقه لوداب نیز مجبور 
هســتند براى اینکه از دیگر هم کالسى هاى خود عقب 
نیافتند و بتوانند ســال تحصیلى را به اتمام برسانند، یا در 
شهر یاسوج به اجاره کردن خانه براى استفاده از اینترنت 
پرسرعت براى شرکت در کالس هاى مجازى بپردازند و 
یا همچون این دانش آموزان شب را در کوه و بیابان به سر 

ببرنند و یا کًال قید تحصیل را بزنند.

هــادى زارع پور، مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه مى گوید: نزدیک به 40 
درصد دانش آموزان استان یا دسترسى به اینترنت ندارند، 
یا در جاهایى هستند که سرعت اینترنت خیلى پایین است 

و یا تمکن مالى براى خرید گوشى و تبلت ندارند.
گفتنى است با وجود تماس چند باره با مدیرعامل شرکت 
مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد، وى تلفن خود را 

پاسخ نداد.

«شاد» باالى کوه!
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سرویس جدید پست 
سرویس قبول عصرگاهى ناحیه پستى فیض اصفهان 
با هدف ارائه خدمات بهتر به مـردم و کاهش ازدحام 
مراجعان راه اندازى شد. حمید باقرى، مدیرکل پست 
اسـتان اصفهان، اسـتقبال شـهروندان از راه اندازى 
باجه عصرگاهـى در ناحیه پسـتى نشـاط را مطلوب 
دانسـت گفت: باجه قبول عصرگاهى مرسـوالت در 
ناحیه پستى فیض هر روز از ساعت 14 تا 18 به مردم 

خدمات رسانى مى کند.

راه اندازى سینما سیار 
نخسـتین سـینما سـیار در شهرسـتان اردسـتان راه 
اندازى شـد. فضل ا... بصیرت، رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اردستان گفت: براى نمایش فیلم هاى 
روز سینماى ایران در شهر ها و روستا هایى که سینما 
ندارند تجهیزات سینما سـیار با افزون بر پنج میلیارد 

ریال هزینه خریدارى شده است.

رکورد عمر نسوز پاتیل 
رئیس واحد تعمیرات نسوز مجتمع فوالد سبا از رکورد 
عمر نسـوز پاتیل شـماره 13 با آجر منیزیت کربن به 
تعداد 174 ذوب خبر داد. احمدرضا بخشایى با اشاره به 
صرفه جویى تقریبى 30 میلیون ریالى به ازاى افزایش 
عمر نسوز پاتیل در هر ذوب گفت: صرفه جویى ناشى 
از کاهش مصرف نسوز، منجر به کاهش مصرف نفر 
ساعت نیروى انسانى و کاهش مصرف گاز مى شود. 

2 انتصاب در مخابرات
 سرپرسـتان جدیـد ادارات خدمات پـس از فروش و 
فروش خانگى تلفن ثابت مخابـرات منطقه اصفهان 
معرفـى شـدند. در مراسـمى که در سـالن جلسـات 
ساختمان نقش جهان با حضور معاون تجارى و امور 
مشـتریان این مجموعه و جمعى از پرسـنل معاونت 
برگزار شـد، طـى احکام صـادره از جانب سرپرسـت 
منطقه، هادى عطـارزاده به عنوان سرپرسـت جدید 
اداره خدمات پـس ازفروش و محمدصادق شـیروى 
به عنوان سرپرسـت جدید اداره فروش خانگى تلفن 

ثابت معرفى شدند.

نقش مهم کارشناسان مالى 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان در 
جلسه اى که به صورت ویدیوکنفرانس با تمام مدیران 
و کارشناسـان مالى این شـرکت برگزار شـد، گفت: 
مدیران و کارشناسان مالى باید اطالعات صحیح را در 
اختیار دیگر مدیران قرار دهند و با استفاده از اطالعات 
به روز به روان سازى تصمیمات مالى همت گمارند و 
روند رو به رشد شرکت را تسـریع بخشند. حمید رضا 
پیرپیران گفت: جداسازى اطالعات مالى راه را براى 
تصمیم گیرى دیگر مدیران سهل و آسان مى کند که 
این فرایند به طور قطع به تعالى و شکوفایى سازمان 

کمک خواهد کرد.

احداث مخزن آب 
بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفـا برخـوار، عملیات 
خاکبرداري احداث مخزن 2000 متر مکعبی شـاپور 
آباد با هدف تأمین و ذخیره آب شـرب سـالم به اتمام 
رسـید. شـایان ذکر اسـت در این مرحلـه از عملیات 
خاکبرداري حجمـی در ابعاد 704 متـر مربع و عمق 
2/85 سـانتیمتر انجام و کف حجم مکان فوق الذکر 

ریگالژ و آماده بتون ریزي شد./3812

امضاى توافقنامه همکارى 
توافقنامـه همـکارى هلدینـگ صیدکـو (شـرکت 
بین المللـى توسـعه دلتـا صفـا) و شـهرك علمـى و 
تحقیقاتـى اصفهـان در زمینـه اداره مرکـز رشـد 
شهرسـتان نجف آباد به امضا رسید. توسـعه و تبیین 
همکارى ها و مسـئولیت هاى هلدینگ و شهرك در 
اداره، بهره بردارى و مدیریت مرکز رشد نجف آباد به 
منظور اسـتقرار واحد هاى فناور از جمله اهداف مهم 

این توافق نامه ده ساله است.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در سفرى دو روزه به اصفهان 
آمده بود روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید را یکى از مهمترین کارگروه هاى اقتصادى 
کشور برشمرد و افزود: استان اصفهان در حوزه تولید خودرو 
فعالیت دارد که با رفع مشکالت بانکى، طرح هاى این استان 

هم اجرایى خواهد شد.
علیرضا رزم حسینى تصریح کرد: استان اصفهان استانى 
صنعتى بوده و نقش اساسى در اقتصاد صنعتى کشور دارد از 
این رو وظیفه خود مى دانیم به عنوان استان برتر در حوزه 
اقتصاد و صنعت توجه ویژه اى در سطح ملى به این استان 

صورت بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: رشد برق صنعتى 
در استان اصفهان نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم که 
نشان از افزایش تولید در سال جهش تولید است البته باید 

بیشتر در این زمینه فعالیت کنیم.
وى خاطرنشان کرد: استان اصفهان در بخش نساجى از 
استان هاى مهم کشور اســت، حدود 30 درصد از صنعت 
نساجى کشور در این اســتان واقع شده است. وزیر صمت 
افزود: اصفهان با پیشینه طوالنى در حوزه صنعت نساجى 
فعالیت مى کند، از این رو مختصر مشکلى در خصوص مواد 
اولیه در کارخانه هاى نساجى اصفهان وجود داشت که در 

جلسه کارگروه تسهیل برطرف شد.

عضو کمیسیون کشــاورزى مجلس شوراى اسالمى با 
انتقاد از بودجه اصفهان در الیحه دولــت بیان کرد: ما 
در ردیف درآمد بودجه زمانى که استان اصفهان بیش از 
13 هزار میلیارد بودجه مالیاتى پیش بینى شده اما بودجه 

دولتى آن نسبت به دیگر استان ها بسیار پایین است.
حجت االســالم محمدتقى نقدعلى خاطر نشان کرد: 
امروز استان اصفهان از حیث مالیات و دیگر منابع رکن 
اقتصادى کشور و تأمین کننده کاستى هاى تحریمى در 
بودجه است اما متأسفانه در بودجه 1400 مورد بى مهرى 

قرار گرفته است.
وى اضافه کرد: در بحث زاینده رود هم اوضاع فاجعه بار 

است براى برخى از طرح هاى انتقال آب در حوضه آبریز 
زاینده رود بودجه هاى باالیى دیده شده است؛ دولت با 
وجود بارگذارى هایى که در سال هاى گذشته در حوضه 
آبریز زاینده رود داشته و موظف به جبران آن بوده و جزو 
تعهدات مصارف و منابع وزارت نیرو است کمترین بودجه 
گذارى را براى جبران برداشت هاى حوضه آب ریز زاینده 

رود در ردیف بودجه اى تعیین نکرده است.
وى تأکید کرد: اگر بخواهیــم با این اوضاع پیش برویم، 
دولت یک تجدید نظرى در باب احیاى زاینده رود نداشته 
باشد، دو مرتبه با استمرار خشــک بودن زاینده رود باید 

مواجه شویم.

اوضاع فاجعه بار زاینده رود 
در بودجه 1400

اصفهان نقش اساسى در 
اقتصاد صنعتى کشور دارد

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
در حال حاضر یک شهرستان قرمز، دو شهرستان زرد و 

21 شهرستان در حالت نارنجى هستند.
حجت ا... غالمــى در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: با 
توجه به اعمال محدودیت هاى پنــج گانه کرونایى در 
سه هفته گذشته از اول آذر ماه وضعیت استان از شرایط 

قبل خارج شد.
وى در خصوص وضعیت استان اصفهان قبل از اعمال 
محدودیت ها، تصریح کرد: در هفته هاى گذشته وضعیت 
چهار شهرســتان قرمز، 17 شهرســتان نارنجى و سه 

شهرستان زرد بودند.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان در 
خصوص وضعیت جدید شــهرهاى استان، اظهار کرد: 
در حال حاضر یک شهرستان قرمز، دو شهرستان زرد و 
21 شهرستان در حالت نارنجى هستند، شهرستان هاى 

اردســتان، ناییــن و تیران بــه لحــاظ رعایت خوب 
دســتورالعمل ها از وضعیت قرمز بــه وضعیت نارنجى 
تغییر کردند و تنها شهرســتان نطنز هنوز در وضعیت 

قرمز قرار دارد.
وى تصریح کرد: در هفته هاى گذشــته برخوار، خور و 
دهاقان وضعیت زرد داشتند که متأسفانه برخوار و دهاقان 
به علت رعایت نکردن دقیق دستورالعمل ها از وضعیت 
زرد به وضعیت نارنجى تبدیل شــدند و تنها شهرستان 
خور که از قبل در وضعیت زرد بود تاکنون زرد مانده است.

غالمى افزود: شهرســتان چادگان کــه قبًال وضعیت 
نارنجى داشت در حال حاضر به وضعیت زرد تغییر یافته 
است، بنابراین شهرستان نطنز در وضعیت قرمز، خور و 
چادگان در وضعیت زرد و 21 شهرستان از جمله کالنشهر 
اصفهان در وضعیت نارنجى هستند. البته این وضعیت 
نارنجى حالت شکنندگى دارد و به نوعى در آستانه ورود 

به وضعیت قرمز است و اگر رعایت جدى دستورالعمل ها 
ادامه نداشته باشــد مى تواند وضعیت نامناسبى را براى 

هفته هاى آینده رقم بزند.
وى با تأکید بر لزوم ادامه اعمال محدودیت هاى پنج گانه 
در استان، گفت: در شــهرهاى نارنجى استان همچنان 
اعمال محدودیت ها بــا قدرت و نظــارت ادامه دارد و 

بازرسى ها در هفته آینده تشدید مى شود.
سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در خصوص 
فعالیت مشــاغل و اصنــاف در شــهرهاى نارنجى، 
خاطرنشان کرد: مشاغل گروه هاى 3 و 4 در شهرهاى 
نارنجى فعالیت ندارند و تنها مشاغل گروه هاى 1 و 2 در 
این شهرها مجاز به فعالیت هستند. وى افزود: منع تردد 
شبانگاهى از 21 شــب تا 4 صبح در شهرهاى نارنجى 
همچنان ادامه دارد تا وضعیت این شــهرها به وضعیت 

زرد تغییر کند.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان: وضعیت شهرهاى نارنجى شکننده است

کالنشهر اصفهان در آستانه ورود 
به وضعیت قرمز

مدیرکل برنامه  ریزى و بودجه شــهردارى اصفهان 
گفت: بودجه 1400 شهردارى اصفهان یک ماه دیگر 
براى بررســى و تصویب به صحن شوراى اسالمى 

شهر مى رود.
ســعید ابراهیمى در مورد فرایند تدوین بودجه سال 
1400 شــهردارى اصفهان با اشــاره بــه اینکه در 
حال حاضر مــا در میانه فرایند تدوین بودجه ســال 
1400 شــهردارى اصفهان قرار داریم و جلســات 
بررســى کارشناسى و سیاســتگذارى اولیه در حال 
برگزارى است، اظهار کرد: برآورد اولیه از درآمدهاى 
ســازمان هاى شــهردارى مرکزى انجام شده که 
بخشى از این درآمدها مربوط به درآمدهاى جارى، 

مستمر و عمرانى است.   
وى بیان کرد: هم اکنون پیــش نویس پروژه هاى 
شــاخص و مهم نیز در حال تدوین است. وى اظهار 
کرد: براســاس زمانبندى صــورت گرفته، مهلت 
قانونى تدوین بودجه شهردارى اصفهان پایان دى 
ماه است که شــهردارى اصفهان در پایان دى ماه 
الیحه بودجه را به شوراى اســالمى شهر اصفهان 
تقدیم خواهد کرد و شــورا به لحاظ زمانى یک ماه 

فرصت دارد، تصویب بودجه را انجام دهد. امیدواریم 
شرایط کرونا تشدید نشــود و امکان برگزارى منظم 
جلسات در فرایند ارســال الیحه و تصویب بودجه 

وجود داشته باشد.  
مدیرکل برنامه ریزى و بودجه شــهردارى اصفهان 
در مــورد رویکردهاى بودجه شــهردارى اصفهان 
براى سال آینده اظهار کرد: بودجه از سند باالدستى 
خود که برنامه 1405 اســت، تبعیت مــى کند و با 
توجه به اینکه سال آینده سال اول برنامه راهبردى 
اصفهان 1405 (ششــمین برنامه پنج ســاله شهر 
اصفهان) اســت، طبیعتــًا باید به هــدف گذارى 
برنامه توجه شود؛ هرچند در سال آینده باید یکسرى 
پروژه هاى نیمه تمام شــهر به پایان برسد، بنابراین 
تکمیل طرح هاى نیمــه تمــام در اولویت بودجه 

است.   
وى افزود: باید به هدف گــذارى هاى کالن برنامه 
1405 مانند کاهش آلودگى هوا، توسعه گردشگرى 
و... در تدوین بودجه 1400 توجه بیشتر داشته باشیم 
و این موضوعات در بودجه هاى سال هاى آتى مورد 

توجه بیشتر باشد.

گمانه زنى هاى متعدد درباره منشأ آلودگى هواى اصفهان 
باعث شد تا در هم پیچیدگى این بحران بیشتر شود اکنون 
مسئوالن از اتمام دو طرح تحقیقاتى خبر مى دهند که رافع 
این معضل اســت که باید دید سرنوشت این پژوهش ها 
چیست و آیا براى کاهش آالینده ها به کار مى آید و به این 

مسئله بغرنج پایان مى دهد.
از مقصران و عوامل متعددى در سال هاى گذشته براى 
منشأ آلودگى هواى اصفهان نام برده شد اما درباره اینکه 
سهم و نقش هریک از آنها در آلودگى هوا چه میزان است 
همواره بین کارشناســان و مسئوالن اختالف نظر وجود 

داشته است.
با توجه به خسارت جبران ناپذیر جانى و مالى آلودگى هوا 
و پیچیده تر شدن این بحران، مسئوالن و کارشناسان در 
صدد تعریف و اجراى دو طــرح تحقیقاتى بزرگ و جامع 
برآمدند تا با یارى گرفتن از دانشگاه هاى بزرگ و برتر این 
استان به شناسایى دقیق و علمى منشأ آالینده هاى هواى 
اصفهان بپردازند و با بهره گیرى از نتایج آن تدابیر ویژه اى 
براى فرهنگسازى، برنامه ریزى، مدیریت و سیاستگذارى 

واحد اتخاذ شود.

بر اساس اسناد و اطالعات موجود اجراى این دو طرح از 
سال 96 آغاز شد و دانشگاه اصفهان مجرى طرح «تعیین 
ســهم منابع آالینده در آلودگى گازى جو پایین و سیاهه 
آالینده هاى گازى کالنشهر اصفهان» و دانشگاه صنعتى 
اصفهان مجرى طرح «منشــأیابى و سهم بندى ذرات 
معلق هوا و اولویت بندى کانون هاى مولد آن در کالنشهر 

اصفهان» شد.
اخبار منتشر شده در روزهاى اخیر حاکى است که این دو 
طرح دانشگاهى پس از سه ســال به اتمام رسیده و الزم 
است نتایج این پژوهش ها هرچه سریع تر ارزیابى شوند 
و مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوان از آنها براى رفع آلودگى 

هواى اصفهان استفاده کرد.
درحالى که بسیارى از کارشناسان و مسئوالن امیدوارند 
که با اســتفاده از نتایج حاصل از تحقیقات دانشگاهى در 
آینده نزدیک بتوان مشکل آلودگى هواى اصفهان را حل 
کرد اما به گفته محمدرضا طالیى مجرى طرح «تعیین 
سهم منابع  آالینده در آلودگى گازى جو پایین و سیاهه 
آالینده هاى گازى کالنشهر اصفهان» این طرح در زمان 
حاضر فقط شامل داده هاى اولیه درباره منبع آالینده هاى 

هواى اصفهان است و هیچ مشکلى را حل نمى کند بلکه 
نیاز اســت تا با تجزیه و تحلیل به برنامه هاى عملیاتى 

تبدیل و اجرا شود.
طالیى با بیان اینکه بر اســاس نتایج این تحقیق، نقش 
خودروها در انتشار گاز مونواکسیدکربن، صنایع، خودروها 
و صنوف در انتشــار اکســید نیتروژن، صنوف در انتشار 
ترکیبات آلى فرار و صنایع در انتشــار دى اکسید گوگرد 
نسبت به سایر بخش ها پر رنگ تر بود، اضافه کرد: براى 
استفاده بهینه از این داده ها باید یک برنامه عملیاتى ارائه 
شود، دستگاه هاى اجرایى و نهادهاى درگیر براى اجراى 
آن همکارى داشته باشند، متولى مشخصى براى پایش 
و نظارت آن انتخاب شود و بودجه مناسبى نیز اختصاص 

یابد.
به گفته محسن ســلیمانى، مجرى پروژه «منشأیابى و 
سهم بندى ذرات معلق هوا و اولویت بندى کانون هاى 
مولد آن در کالنشهر اصفهان» که توسط دانشگاه صنعتى 
اصفهان اجرا شــد، گزارش نهایى این طرح پژوهشــى

 600 صفحه اى، به تأییــد ناظران علمى طرح و امضاى 
مسئوالن این نهادها رسیده است.

اولویت هاى بودجه سال آینده شهر اصفهان

رفع آلودگى هواى اصفهان در انتظار عملیاتى شدن 600 صفحه پژوهش

ثبت مســافت، شــرط دریافت ســهمیه سوخت 
تاکسى هاى تلفنى شد.

مدیرعامل سازمان تاکســیرانى شهردارى اصفهان 
با اشاره به پایان فرصت تاکســى هاى تلفنى براى 
دریافت ســهمیه ســوخت گفت: اعتبار سوخت به 
خودرو هایى تعلق مى گیرد که میزان پیمایش آنها در 

سامانه «سماس» ثبت شود.
هادى منوچهرى افزود: با اجراى طرح سهمیه بندى 
و تخصیص اعتبار ســوخت براساس پیمایش براى 
تاکسى هاى تلفنى، سهمیه سوخت به خودرو هایى 
که کیلومتر پیمایش آنها تأیید و ثبت سیستمى شده 
باشد تعلق مى گیرد و خودرو هایى که در سامانه ثبت 

اطالعات نکنند سهمیه بنزینى به آنها داده نمى شود. 
وى از مالکان یــا رانندگانى که تاکنون نســبت به 
ثبت نام در سامانه «سماس» اقدام و مراحل قانونى 
را طى نکرده اند خواست تا با مراجعه به دفتر آژانس 
یا مدیریت آژانــس اطالعات خــودروى خود را به 

روزرسانى کنند.
منوچهرى افزود: باتوجه به طرح پیمایش ســوخت 
در آژانس هــاى تحت نظارت شــهردارى ها و الزام 
راننــدگان بر ثبــت اطالعات پیمایش و مســافت 
خودروى خود، مســئولیت ثبت نام نکردن و ارسال 
کیلومتر پیمایــش برعهده راننده، مالــک و یا دفتر 

آژانس مربوطه است.

مدیرکل درآمد شــهردارى اصفهان گفت: براساس 
تصمیم کمیته اقتصادى مقابله با کرونا در شهردارى 
اصفهان، بخش زیادى از مستأجران اماکن در اختیار 
شــهردارى و پیمانکاران این مجموعه که تحت تأثیر 
شــرایط کرونایى قرار گرفته اند، مشمول تخفیف و 

بسته هاى تشویقى شدند. 
نادر آخوندى اظهــار کرد: با توجه بــه مصوبات این 
ســتاد، اســناد دریافتی صدور پروانه یا پایــان کار با 
توجه به مســاعدت هایی که در زمان محاســبه به 
شهروندان متقاضی شده است، طبق سررسید دریافت 

مى شود.
وى با اشــاره به دیگر مصوبات ستاد براى مستأجران 
شــهردارى ادامه داد: در این زمینه نیز اسناد دریافتى 

مربوط به اجاره اماکن شهرداري به علت شیوع بیمارى 
کرونا از 15 اســفندماه تا 15 تیرماه با تخفیف وصول 

مى شود.  
مدیرکل درآمد شــهردارى اصفهــان تصریح کرد: 
در ارتباط بــا پارکینگ هاى شــهردارى که در اجاره 
متقاضیان قرار گرفته است، بر اساس بررسى معاونت 
حمل و نقل و ترافیک و درخواست شرکت مهندسى 
نیک اندیش، مقرر شد به منظور جبران بخشی از زیان 
وارده به مستأجران اجاره بها با تخفیف به مدت دو ماه 

وصول شود.  
وى ادامه داد: همچنین پارکینگ هایی که بر اســاس 
مصوبه ستاد مبارزه با کرونا تعطیل شده اند، مشمول 

تخفیف می شوند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
اعمال محدودیت هاى کرونایى سبب خالى شدن حدود 
400 تخت بیمارستانى شــده و روزانه تقریبًا 40 تخت 
کمتر اشغال مى شــود و وقتى ورودى بیماران مبتال به 
کرونا ویروس به بیمارستان ها کاهش یابد، مرگ ومیر 
نیز کاهش مى یابد و زمینه خدمت رسانى بهتر به بیماران 

نیز فراهم مى شود.
کمال حیدرى در خصوص لزوم برنامه ریزى، مدیریت و 
برخورد با رعایت نکردن فاصله گذارى اجتماعى، افزود: 
در بیش از 85 درصد موارد، بســترهاى الزم در جامعه 
فراهم شده است، اما در عمل و اجرا موارد بسیارى نادیده 

گرفته مى شود، در حال حاضر یکى از نگرانى هاى اصلى، 
حضور مردم در مراکز مختلف و حمــل و نقل عمومى 
بدون رعایت فاصله گذارى اجتماعى و ماسک است و 
باید برنامه ریزى، مدیریت و برخورد الزم در این زمینه 

با جدیت انجام شود.
وى با اشاره به فعالیت تیم نظارت بر رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى، تصریح کرد: اگر بعد از اتمام محدودیت ها، 
دوباره همان رفتارها صورت گیرد و پروتکل ها رعایت 
نشود، این چرخه ادامه دارد و دوباره این وضعیت در چند 
هفته آینده تکرار خواهد شد و باید تعطیلى هاى بعدى را 

اعمال کنیم.

در هفته اى که گذشت نیز بورس روند صعودى خود را 
در پیش گرفت. در این هفته نمادهاى اصفهانى وضعیت 
بهترى نسبت به بازار داشــتند و اغلب روند مثبت و رو 
به رشــدى را در بازار تجربه کردند اما در این میان قند 
اصفهان که افزایش سرمایه سنگین 5469 درصدى را 
در پیش دارد، از نمادهاى پرسود این روزهاست؛ قصفها 
که اواخر آبان 13 هزار تومان معامله مى شد به 25 هزار 
تومان رسید تا یک رشد 100 درصدى را در کمتر از یک 

ماه تجربه کند، سیمان اصفهان نیز شرایط مشابهى را 
تجربه کرده و در محدوده قیمتى 25 هزار تومان داراى 

صف خرید است.
یکى از ســهام هاى جالب در بازار ذوب روى اصفهان 
است که یک سهم پر قدرت در بازار به حساب مى آید و 
حتى بر خالف بازار در ریزش ها نیز همراه بازار نیامده 
و یک ســهم محکم نشان داده اســت که مورد توجه 

خریداران قرار گرفته است./3818

دریافت سهمیه سوخت تاکسى هاى تلفنى مشروط شد

تخفیف شهردارى به مستأجران و پیمانکاران 

خالى شدن 400 تخت بیمارستانى 

رشد نمادهاى اصفهانى در هفته اى که گذشت

معاون شهرســازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت: 
در 500 هکتار بافت تاریخى شــهر مؤلفه هاى میراثى و 
فرهنگى از منظر کالبد مورد نظر اســت زیرا ویژگى هاى 
کالبــدى منحصر بــه فرد شــهر در این محــدوده قرار 

گرفته است.
سید احمد حسینى نیا با اشاره به صدور پروانه ساختمانى در 
بافت فرسوده، اظهار کرد: شهر اصفهان حدود 2380 هکتار 
بافت فرسوده دارد که به تصویب شوراى عالى معمارى و 
شهرسازى رسیده اســت. وى ادامه داد: به غیر از مباحث 
فرسودگى و مؤلفه هاى ســه گانه، باید مباحث مربوط به 
محوطه هاى تاریخى و حریم هــاى بافت هاى تاریخى 
مورد توجه قرار گیرد و صدور پروانه هاى ســاختمانى به 

گونه اى باشد که ماهیت بافت و حریم ها و منظر تاریخى 
تحت الشعاع قرار نگیرد.

حسینى نیا خاطرنشــان کرد: از منظر شهردارى، مباحث 
تاریخى در ایــن بافت ها حائز اهیمت اســت، از این رو از 
مناطق خصوصًا مناطق یک و 3 شهردارى خواسته شده 
در این موضوع تنها به مصوبات ارائه شده، بسنده نکنند و 
همکارى دو سویه اى با سازمان هاى مرتبط به ویژه میراث 

فرهنگى داشته باشند.

وجود ابنیه کالبدى خاص در 
500 هکتار بافت تاریخى
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مجید  مجیدى پس از پایان جشنواره «هاى نان» لوکیشن 
فیلم جدیــدش را که با گروه بازیگران چینى قرار اســت 
ساخته شود انتخاب مى کند. مجیدى در مصاحبه با رسانه 
چینى «ســى جى تى ان» گفت که براى ســاخت پروژه 
آینده اش با پس زمینه شیوع بیمارى کرونا به چین آمده

 است.
این کارگردان مطرح ایرانى در این مصاحبه گفت قصد دارد 
پس از پایان جشنواره براى یافتن لوکیشن هاى بالقوه براى 
فیلم جدیدش به استان یون نان در جنوب غربى چین برود. 
او همینطور اظهار کرد پس از آن به همین قصد به شــهر 

شرقى هانگژو نیز خواهد رفت.

مجیدى افزود: این فیلم داســتان دختر بچه اى در میانه 
بحران کروناست. کارگردان ایرانى از جزئیات بیشتر داستان 
فیلمش چیزى نگفت؛ با این حال، او تأکید کرد کلیه گروه 

بازیگران فیلم چینى خواهند بود.
کارگردان ایرانى «بچه هاى آســمان» اوایل سال جارى 
میالدى گفته بود قصد دارد تجربــه مردم چین در مقابل 
بیمارى کرونا را به روى پرده نقره اى بیاورد. او همان زمان از 
طریق سرویس ایرانى رادیو بین الملل چین به مردم درگیر 
کرونا کشور چین پیام داده بود و گفته بود: مى دانم روزهاى 
بسیار سختى را سپرى مى کنید، باید به شما بگویم قلب 
مردم جهان و به خصوص مردم ایران با شماست. من هر 

لحظه به شما و بچه هاى بیگناه چینى فکر مى کنم.

فیلمبردارى فیلم مجیدى براى اوایل امسال برنامه ریزى 
شده بود که البته به دلیل گستردگى شــیوع ویروس به 

تعویق افتاد.
مجیدى کارگردانى اســت کــه قصه هــاى مربوط به 
بچه ها موضوع تکرارى آثار او هستند. این کارگردان تأکید 

مى کند، روایت قصه از دید بچه ها زیباتر و جذاب تر است.
مجیدى در این گفتگو بار دیگر تأ کید کرد که قصه بچه ها 
براى او مهم است. او گفت: من به بچه ها چه در خانه و چه 
در بیرون خیلى اهمیت مى دهم، بچه ها امید و آینده یک 
مملکت هستند. آنها مهم هستند و ما باید از آنها مراقبت 
کنیم. این چیزى است که امیدوارم از طریق فیلم هاى من 

منتقل شود.

سینماى ایران با سه فیلم در هفتادوهشتمین دوره جایزه سینمایى 
«گلدن گلوب» بــراى بهترین فیلم  غیرانگلیســى زبان رقابت 

مى کند.
انجمن مطبوعات خارجى هالیوود متشــکل از روزنامه نگاران و 
عکاسان صنعت سرگرمى مسئولیت اهداى جایزه گلدن گلوب در 
بخش فیلم هاى غیرانگلیسى زبان را برعهده دارد و هرساله این 
جایزه را به فیلم برتر سال اهدا مى کند. تنها آن دسته از آثار درام، 

موزیکال و کمدى واجد شرایط شرکت در این رقابت هستند که 
دستکم 51 درصد از دیالوگ آنها به زبانى غیر از انگلیسى باشد. آثار 

مستند در این رقابت شرکت داده نمى شوند.
امســال 138 فیلم غیر انگلیســى زبان از 77 کشــور به رقابت 
براى جایزه گلدن گلوب راه یافت که از این بین 36 فیلم ساخته 
کارگردانان زن بودند. برخالف قوانین اسکار، انجمن مطبوعات 
خارجى هالیوود آثار ارسالى از هر کشور را به تنها یک فیلم محدود 

نکرده و هر کشــور مى تواند چند نماینده داشــته باشد. امسال، 
«خورشید» ساخته مجید مجیدى، «دشــت خاموش» از احمد 
بهرامى و «آن شب» به کارگردانى کورش آهارى به نمایندگى از 

سینماى ایران براى دریافت این جایزه رقابت مى کنند.
نامزدهاى نهایى ایــن دوره از جوایز گلدن گلوب براى فیلم هاى 
غیرانگلیسى زبان سوم فوریه (15 بهمن) اعالم مى شود و مراسم 

اعطاى جوایز نیز روز 28 فوریه (10 اسفند) برگزار خواهد شد. 

آخر هفته پیش بسیارى از رســانه ها به نقل از سعید 
سعدى، تهیه کننده سریال «بچه مهندس 4»، کنار 
گذاشته شــدن روزبه حصارى، بازیگر نقش «جواد 
جوادى» و در واقع نقش اول سریال را رسانه اى کردند. 
سعید سعدى، درخواست هاى غیر متعارف این بازیگر 
را دلیل حذف او از ایــن مجموعه عنوان کرد و اعالم 
کرد که بازیگر جایگزین این نقش به زودى انتخاب و 

اعالم خواهد شد.
پیگیرى ها در این خصوص جزئیات این برکنارى را 
مشخص کرده اســت. این بازیگر جوان که به گفته 
بسیارى با فصل سوم این ســریال به شهرت رسیده 
اســت، براى حضور و بازى در فصــل چهارم «بچه 
مهندس» درخواســت حقوق ماهیانه 200 میلیونى 
داشته (حقوق یک سوپراســتار سینما) درصورتى که 
ابتداى پروژه با تهیه کننده ســریال بر ســر عدد 40 
میلیون تومان به توافق رسیده بود. همه اینها به قول 
تهیه کننده سریال وقتى «غیر متعارف» مى شود که 
دســتمزد همین آقاى بازیگر براى فصل قبل حدود 

هفت میلیون تومان در ماه بوده است.
ذکر این اعداد و ارقام شــاید فقط تلنگرى باشــد به 
مدیرانى که با وســواس و مراقبت بیشــتر نسبت به 
پروژه ها و سریال هاى اصطالحاً چند فصلى خود باشند 
که هنوز پخش آن ها به اتمام نرسیده، به بهانه رضایت 
مخاطب نگارش فصل بعدى را شــروع مى کنند که 
درخواست عددهاى نجومى و لبخند مدیران ماحصل 

چنین اتفاقاتى شده است./3816

فردوس کاویانى، بازیگر تواناى ایرانى از جمله هنرمندانى است 
که ابتال به بیمارى پارکینسون، مشکالت متعددى را برایش رقم 

زده است.
آرتین کاویانى، فرزند فردوس کاویانى در تشریح وضعیت پدرش 
گفت: در تعجبم که برخى از پدر من در شرایطى صحبت مى کنند 

که در خانه سالمندان است و به آلزایمر دچار شده است! اینطور 
نیست و ایشان در منزل هستند و بیمارى  اصلى شان 

هم فقط پارکینســون اســت. اگر فراموشى 
داشتند که این روزها اینقدر غصه مرحوم 

پرویز پورحســینى و دیگر دوستان و 
همکارانشان را نمى خوردند.

او ادامه داد: پدر مــن هیچ صفحه اى 
در فضاى مجازى ندارد ولى متأسفانه 
عده  اى به نام ایشان فعالیت مى کنند و 

نگران این بودیم که از طریق صفحه هاى 
جعلى به نام فردوس کاویانى تبلیغ یا از مردم 

اخاذى شود. 
کاویانى با اشاره دوباره به شایعه هایى که درباره وضعیت 

پدرش منتشر شده اســت، گفت: اى کاش دوستداران فردوس 
کاویانى از وضعیت درمانى و مشــکالت تهیــه داروى چنین 
هنرمندانى مى گفتند و مى نوشــتند. پدر من دارویى را تا به حال 
مصرف مى کردند که قیمت هر بسته آن 130 هزار تومان بود و 
االن به حدود یک میلیون و 800 هزار تومان مى رسد، البته اگر 
پیدا شود و این  وضع در شرایط اقتصادى امروز براى بسیارى از 
خانواده ها طاقت فرساست. هرچند شاید اگر آنچه از پدر من بلوکه 

شده در اختیارش قرار مى گرفت شرایط بهترى مى داشت.
فرزند فردوس کاویانى با اشــاره به امالك بلوکه شــده پدرش 
توضیح داد: پدر من پیش از انقالب، سهامى جزئى را از یک شرکت 
سرمایه گذارى خریدارى کرده بودند که آن شرکت تا اواخر سال 
1359 یا اوایل سال 1360 همچنان فعالیت مى کرد و پاسخگو 
بود ولى پس از ادغام با چند شرکت و بانک و تأسیس 
بانک صنعت و معدن به یکباره ناپدید شد. ما 
تا چند ماه پیش یعنى تقریبًا نزدیک به 
40 سال، نمى دانستیم ادغام صورت 
گرفته و بانک صنعــت و معدن 
و بانک مرکزى باید پاســخگو 
باشند، در حالى که گویا در سال 
1361 اطالعیه اى داده شده بود 
که هر کس ســهام خود را پس 
بگیرد ولى پدر من به دلیل ضعف 
در اطالع رســانى متوجه نشدند. اما 
این نباید سبب شود که سهام با نام ایشان 

از رده خارج شود و از حق خود محروم شوند.
فرزند کاویانى افزود: عالوه بر این زمینى را هم که پدرم قبل از 
انقالب خریدارى کردند فعًال در چالش دادگاه ها قرار گرفته و تا به 
حال قادر نبوده ایم حقوق خویش را بگیریم و به دلیل مشکالت 
مالى براى پدر و به نتیجه نرسیدن امالك خریدارى شده توسط 
پدر و نرسیدن به ســند، پدر قادر به فروش ملک نشدند تا بتواند 
آنچه در جوانى جمع آورى کرده براى ایام پیرى خویش استفاده 

کند. /3817

پشت پرده اخراج بازیگر 
«بچه مهندس»

مجید مجیدى در جستجوى لوکیشن براى فیلم جدیدش

ایران در «گلدن گلوب 2020» سه نماینده دارد

کارگردان و بازیگر ســینما و تلویزیون پیرامون برگزارى جشنواره 
فیلم فجر در بهمن ماه ســال جــارى بیان کرد: کرونــا نباید چراغ 
سینما را خاموش کند، کمااینکه چراغ رستوران ها و کافى شاپ ها را 
خاموش نکرده و کسى هم از این بابت معترض نیست! چرا فقط وقتى 
صحبت از سینما و جشنواره فیلم مى شود کرونا پررنگ مى شود؟ آیا 
کرونا در اجتماعات داخل بازار و مراکز تجارى و رســتوران ها وجود 

ندارد!
شاهد احمدلو درباره الگوى پیشنهادى اش در برپایى جشنواره فجر 
تصریح کرد: در یکسال گذشته جشنواره ها و فستیوال هاى زیادى در 
دنیا با توجه به محدودیت هاى کرونایى برگزار شدند که هر کدام در 
قسمتى مى توانند براى بهتر برگزار شدن جشنواره فیلم فجر چراغ 
راه ما باشند و ما به عنوان سینماگر یا دوستدار سینما موظف هستیم 

تک تک قوانین و موازین جشنواره را رعایت کنیم.
این بازیگر و کارگردان درباره فعالیت هاى اخیر خود توضیح داد: فیلم 
«مشمشه» (با نام قبلى «سینما خر») را به نویسندگى و کارگردانى 
خودم و تهیه کنندگى على یاور آماده نمایش دارم که قرار است اوایل 
دى ماه به شکل آنالین اکران شود و در این فیلم پوریا شکیبایى فرزند 
مرحوم خسرو شکیبایى براى نخستین بار بازیگرى کرده. ضمن اینکه 
این فیلم در اولین حضور بین المللى خود در جشــنواره بوسان کره 
جنوبى، کاندیداى  دریافت جایزه بهترین فیلم شد و بعد برنده جایزه 
مردمى جشنواره جهانى بنگلور هند و به تازگى هم جایزه ویژه مرجان 
طالیى بهترین فیلم جشنواره بیگور اسپانیا را دریافت کرده است. فیلم 
دیگرم «مورچه خوار» به تهیه کنندگى کیان بابائیان آخرین مراحل 
فنى اش را مى گذراند و دیگر اینکه طرح هایى هم در حال نگارش 

دارم که در فرصت مناسب وارد تولید شود.   /3815

 با پایان یافتن نمایش مجموعه «پایتخت3»، فصل چهارم این سریال 
از امشب 22 آذر روى آنتن شبکه آى فیلم مى رود.

فصل چهارم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» ساخته سیروس مقدم، 
در ادامه سه فصل قبلى با نمایش برشى دیگر از زندگى خانواده «نقى 

معمولى» و اطرافیانش براى آى فیلمى ها به نمایش درمى آید.
در خالصه داستان آن آمده است: «هما سعادت» در انتخابات شوراى 
شهر رأى مى آورد و طرفداران او در منزلشان جمع مى شوند. همسر 
چینى «ارسطو» در سانحه هواپیماى مالزیایى جان خودش را از دست 
داده و این مسئله موجب شده است کام «ارسطو» تلخ شود. «نقى» 
از همسرش درخواست مى کند تا براى ساخت خانه «فهیمه» مجوز 
بگیرد اما او این کار را خالف مى دانــد و زیر بارش نمى رود. «نقى»  
به همراه اقوام و خویشــانش و کمک «اوس موسى» دست به کار 
مى شــوند و خانه «فهیمه» را به طور پنهانى با آوردن مصالح از راه و 
بیراه مى سازند، اما خانه در آخر توسط شهردارى تخریب مى شود و...

محســن تنابنده، علیرضا خمســه، احمد مهران فر، ریما رامین فر، 
نسرین نصرتى، هدایت هاشــمى، محیا دهقانى، سارا و نیکا فرقانى 
اصل، هومن حاجى عبداللهى، على ســلیمانى، بیژن اشکور کیایى، 
محمدرضا علیمردانى و عاطفه باقرى در این ســرى از «پایتخت» 

نقش آفرینى کرده اند.
بر اســاس این گزارش، فصل چهارم ســریال «پایتخت» هر شب 
ساعت 21 از آى فیلم فارسى پخش مى شود و تکرار آن در دو نوبت در 

ساعت هاى 5 و 13 روز بعد خواهد بود./3814

پسر خسرو شکیبایى 
براى اولین بار فیلم بازى کرد

«پایتخت 4» از امشب 
مهمان آى فیلمى هاست

شرح حال فردوس کاویانى از زبان فرزندش

پدرم نه آلزایمر دارد و نه در خانه سالمندان است!

عباس محبوب این روزها وارد هشتمین دهه زندگى خود شده است. 
او هفت دهه را پشت سر گذاشته و حاال با 47 سال سابقه بازیگرى و 
گویندگى در جایگاهى ایستاده است که سرشار از تجربه است. او هم 
مانند اغلب بازیگران قدیمى کار حرفه اى خود را در شرایطى سخت و 

با مخالفت خانواده آغاز کرده است. 
آقاى محبوب! از چه ســالى کار خود را شروع 
کردید و چند سال است که در سینما و تلویزیون 

مشغول بازى هستید؟
من از دوران ابتدایى کار تئاتر را از مدرسه شروع کردم و در ادامه تئاتر را با 
گروه هاى دیگرى ادامه دادم تا اینکه این عالقه به تحصیلم در دانشگاه 
هنرهاى دراماتیک ختم شد و وقتى وارد دانشگاه شدم فعالیتم در بیرون 

از دانشگاه هم ادامه داشت.
اولین کارهاى سینمایى و تلویزیونى تان را به 

خاطر دارید؟
اولیــن کار تلویزیونى ام تله تئاتــرى به نام «مردى بــا دو دل» به 
کارگردانى پرویز کیمیاوى بود که در ســال 1346 بازى کردم. اولین 
فیلم سینمایى ام «دیوار شیشــه اى» نام داشــت که در سال 50 با 
زنده یاد ســاموئل خاچیکیان کار کردم. در ادامه در مرکز هنرهاى 

نمایشى استخدام شــدم و از ســال 84 نیز بازنشسته شدم و کار 
سینما و تلویزیون و تئاتر را از همان روز اول ادامه دادم و در این 

سال ها 140 ســریال و 75 تله فیلم و 38 فیلم سینمایى و 
120 تئاتر کار کردم.

آن زمان که کارتان را شــروع کردید 
ورود به عرصه هاى هنرى خیلى مرسوم 
نبود. خانواده شما با این موضوع موافق 

بودند؟
واقعیت این است که ما در جنوب شهر بزرگ شدیم و آن زمان 

براى خانواده ها خیلى خوشایند نبود که فرزندانشان در کارهاى هنرى 
فعالیت کنند. اما من روى حساب عالقه اى که به این حرفه داشتم با 

تمام مخالفت هاى پدر و مادرم سعى کردم متقاعدشان کنم.
متقاعد کردن پدر و مادر براى شما راحت بود؟

 اگر خودشان هم راضى بودند اطرافیان دوست نداشتند تا بستگانشان 
در این حرفه مشغول باشند چون شــرایط آن زمان اینطور بود. یادم 
هســت اولین فیلم ســینمایى که دیدم شش ســالم بود و بعد از آن 

بازیگرهاى آن فیلم فیلم آنقدر جلــوى آینه بازى 
مادرم را عصبانى را تقلید مــى کردم که 

مى کردم.  

چه اتفاقى افتاد متوجه شدید استعداد بازیگرى 
دارید؟

در همان دوران شش سالگى برنامه اى از رادیو پخش مى شد که شبیه 
به «صبح جمعه با شما» بود و یکسرى از پیشکسوت هاى رادیو در آن 
برنامه حضور داشتند و چند سال بعد من با این عزیزان همکار شدم. 
مثل مرحوم مقبلى، قنبرى و... در همان ســن و سال کودکى وقتى 
برنامه هایشــان را گوش مى کردم تقلید صداى ایــن افراد را انجام 
مى دادم و براى اقوام و بســتگان اجرا مى کردم کــه دیگر به نوعى 
برایشان سرگرمى شــده بود. یکى از دایى هایم که فوت شده خیلى 
مشوقم بود و مدام به مادرم مى گفت اجازه دهید عباس بازیگر و گوینده 

رادیو شود چون استعداد خوبى دارد.
چطور شد که به صورت حرفه اى وارد هنر شدید؟

آن زمان بیشــتر دنبال صدا و بــازى بودم و فکر نمــى کردم یک 
روزى بازیگرى شغلم شــود اما روى همین حســاب ادامه دادم و با 
تمرین هاى تئاتر روز به روز تجربه ام بیشتر شد تا اینکه وارد دانشگاه 
شــدم و در دانشــگاه هنرهاى دراماتیک زیر نظر اســتاد حمید 
سمندریان، اسماعیل شنگله و... تحصیل کردم، درس خواندم، 

تجربه کردم و آموختم.
شما ســال ها پیش برنامه اى به نام «سیماى 
اقتصاد» داشتید و در همان زمان برنامه موفق 
و محبوبى بود. فکر مى کنید دلیل موفقیت این 

برنامه چه بود؟
همان زمان که برنامه ســیماى اقتصاد پخش مى شد، 
خیابان ها خلوت مى شــد. دو دلیل داشــت ما فضاى 
نقد اقتصادى داشــتیم و همین باب میــل مردم بود. 
بزرگ ترین مســئله همان طنز انتقادى بود که از شرایط 
کشور در آن زمان داشتیم و کسى هم ناراحت نمى شد یا اگر 
هم ناراحت مى شدند کمتر از االن بود. از طرفى انتقادهایى که مى شد 
سازنده بود. یادم است همان زمان وقتى به خیابان مى آمدیم مردم ما را 

دوره مى کردند و تشکر مى کردند که شما حرف دل ما را زدید.
در این برنامه با چه افرادى همکارى مى کردید؟

من، محمد شیرى، شاپور شهیدى، نیاز سلیمى. محمدرضا پاسدار تهیه 
کنندگى این برنامه را به عهده داشت.

تا به حال نقشى داشتید که مردم خیلى دوستش 
داشته باشند یا از آن بدشان بیاید؟

نه اینطور نبوده که نقش هایم را دوست نداشته باشند و همیشه مردم 
چه نقش هاى منفى و چه مثبتم را دوست داشتند و با من ارتباط برقرار 
کردند. اولین حرفى که در برخوردهایشان دارند تعریف کردن از صدایم 
است. حتى یک بار یک خانم و آقایى من را در خیابان دیدند و گفتند آقاى 

محبوب همه کارهایت یک طرف، صدایت یک طرف!
شما همان ســال هاى ابتدایى فعالیت تان در 
رادیو هم کار کردید. چطور شــد که در رادیو 
مشغول شــدید و چرا این روزها حضورتان در 

رادیو کمرنگ شده است؟
دلیل اینکه من به رادیو نمى روم دســتمزدهاى بسیار پایین آن است 
و هر فردى که در کار گویندگى و رادیو فعالیت مى کند واقعًا کار دلى 

انجام مى دهد.
گویا شما دو هفته در میان در برنامه «کوى نشاط» 

اجرا دارید؟
بله، 15 روز یکبار براى ضبط برنامه کوى نشــاط بــه رادیو مى روم. 
یک زمانى نقش نانوا را بازى مى کردم که هنوز به اســم من هست 
اما به دلیل اینکه من زیاد نمى روم یکى از دوستان این نقش را بازى 
مى کند و نقش دیگرى به نام ملک الشعرا را بازى مى کنم. این برنامه 

پنج شنبه ها از رادیو ایران پخش مى شود.
تا به حال نقشى بوده که دوست داشته باشید در 
قالب آن قرار بگیرید اما پیشنهاد نشده باشد؟

بله پیش آمده است. نقش خودم را هنوز بازى نکردم چون هنوز دارم 
بازیش مى کنم.(خنده)/3813

عباس محبوب از نیم قرن حضورش در عرصه هنر مى گوید

مى گویند بازیگرى ات یک طرف، صدایت یک طرف!
جربه است. او هم 
 شرایطى سخت و 

خود را شروع 
نما و تلویزیون 

 و در ادامه تئاتر را با 
حصیلم دردانشگاه 
م فعالیتم در بیرون 

یونى تان را به 

ى بــا دو دل» به 
 بازى کردم. اولین 
0 که در سال 50 با 
مرکز هنرهاى ر
سته شدم و کار 

م و در این 
مایى و 

ردید 
رسوم 
 موافق 

 وآن زمان 
رکارهاى هنرى 

ین حرفه داشتم با 

 اگر خودشان هم راضى بودند اطرافیان دوست نداشتند تا بستگانشان 
در این حرفه مشغول باشند چون شــرایط آن زمان اینطور بود. یادم 
هســت اولین فیلم ســینمایى که دیدم شش ســالم بود و بعد از آن 

بازیگرهاى آن فیلمفیلم آنقدر جلــوى آینه بازى 
مادرم را عصبانى را تقلید مــى کردم که 

مى کردم.  

در همان دوران شش سالگى برنامه اى از رادیو پخش م
به «صبح جمعه با شما» بود و یکسرى از پیشکسوت ه
برنامه حضور داشتند و چند سال بعد من با این عزیزان
مقبلى، قنبرى و... در همان ســن و سال مثل مرحوم
برنامه هایشــان را گوش مى کردم تقلید صداى ایــن
مى دادم و براى اقوام و بســتگان اجرا مى کردم کــه
برایشان سرگرمى شــده بود. یکى از دایى هایمکه فو
مشوقم بود و مدام به مادرم مى گفت اجازه دهید عباسب

رادیو شود چون استعداد خوبى دارد.
چطور شد که به صورت حرفه اى وارد
و فکر نمـ بــازى بودم دنبال صدا و بیشــتر آن زمان
اما روىهمین حســاب روزى بازیگرى شغلم شــود
تجربه ام بیشتر شد تا اینک تمرین هاى تئاتر روز به روز
شــدم و در دانشــگاه هنرهاى دراماتیک زیر نظر
سمندریان، اسماعیل شنگله و... تحصیل کردم،

تجربه کردم و آموختم.
شما ســال ها پیش برنامه اى به ن
اقتصاد» داشتید و در همان زمان بر
و محبوبى بود. فکر مى کنید دلیل م

برنامه چه بود؟
همان زمان که برنامه ســیماى اقتصاد
خیابان ها خلوت مى شــد. دو دلیل داش
نقد اقتصادى داشــتیم و همین باب می
بزرگ ترین مســئله همان طنز انتقادى بو
کشور در آن زمان داشتیم و کسى هم ناراحت
هم ناراحت مى شدند کمتر از االن بود. از طرفى انتقاده
سازنده بود. یادم است همان زمان وقتى به خیابان مى آم

  ساناز قنبرى/ جام جم آنالین |

سال برنامه ریزى 
ــیوع ویروس به 

 هــاى مربوط به 
ن کارگردان تأکید 

 وجذاب تراست.
رد که قصه بچه ها 
ها چه در خانه و چه 
ها امید و آینده یک 
اید از آنها مراقبت 
ریق فیلم هاى من 

  محمدامین شکارى/ خبرگزارى صبا |
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 هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، امروز شنبه 22 
آذرماه با برگزارى پنج دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این رقابت ها ذوب آهن 

اصفهان در ورزشگاه آزادى به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.
ذوب آهن در یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته ششم باید مقابل قهرمان 
فصل گذشته به میدان برود. دیدارى که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزارکننده، 
براى تیم هاى گل گهر سیرجان، استقالل، پیکان، صنعت نفت و حتى نساجى 
و شهرخودرو نیز حائز اهمیت بوده و مى تواند معادالت تیم هاى باالى جدول را 
پیچیده تر کند. نتیجه دیدار ذوب آهن و پرسپولیس با توجه به فاصله کم امتیازى 
بین تیم هاى نخست تا دهم جدول براى تیم هاى زیادى حائز اهمیت است و 

مى تواند کورس مدعیان قهرمانى را جذاب تر کند.
این دیدار در شرایطى برگزار مى شود که ذوب آهن در پنج هفته گذشته هیچ 
بردى به دست نیاورده و با به دست آوردن سه تساوى و دو شکست، 3 امتیازى 
بوده و در رده چهاردهم جدول جاى دارد و همین امر در کنار فاصله 2 امتیازى 
ذوب آهن با قعر جدول، شرایط ذوبى ها را بحرانى تر از قبل کرده است. ذوبى ها 
هفته گذشته مقابل شهرخودرو به میدان رفتند و در حالى که بیشتر بازیکنان 
اصلى این تیم به دلیل مثبت شدن نتیجه تســت کرونا، در بازى مقابل شهر 
خودرو حضور نداشتند، نتیجه بازى را با دو گل امین قاسمى نژاد واگذار کردند. 
در آن سو بازى هفته گذشته پرسپولیس مقابل نساجى لغو شد تا آخرین بازى 
سرخپوشان در لیگ برتر به هفته چهارم مقابل شهرخودرو بازگردد که نتیجه 

آن دیدار 3 بر صفر به نفع شاگردان گل محمدى رقم خورد.
 پرسپولیس و ذوب آهن در حالى آماده پیکار با هم مى شوند 

این دیدار، تحت تأثیر مثبت شدن کــه برگزارى 
تســت  کروناى تعداد زیادى نتیجه 
بازیکنــان  از 

ذوب آهــن قــرار 
گرفتــه و احتمال لغو آن 

وجود دارد؛ هفته گذشته نتیجه تست 
کروناى 18 بازیکن ذوب آهن، مثبت اعالم شــد 

و اگر این نتیجه در تســت گیرى دوباره ذوبى ها درست 
از آب دربیاید، با توجه به حضور پرســپولیس در فینال لیگ 

قهرمانان آسیا و قوانین سختگیرانه قطر به عنوان میزبان بازى 
در برخورد با موارد کرونایى، احتمال لغو بازى سبزپوشان اصفهانى 

با پرسپولیس وجود دارد. در این بین اصرار مسئوالن سازمان لیگ 
و البته اشتیاق پرسپولیسى ها براى برگزارى این دیدار عجیب است.

این دیدار در شرایطى برگزار مى شود که سبزپوشان اصفهانى تالش خواهند 
کرد با پیروزى مقابل پرسپولیس ناکامى هاى اخیر را از خاطر برده و به روزهاى 
اوج شان بازگردند و در آن سو پرسپولیسى ها نیز قصد دارند با کسب 3 امتیاز این 

دیدار، با روحیه مضاعفى راهى فینال لیگ قهرمانان شوند.
ذوب آهن باید مقابل قهرمان فصل قبل به میدان برود و کار سختى را پیش رو 

دارد. شاگردان رضایى در چند هفته گذشته با وجود بازى هاى خوبى که به 
نمایش گذاشته اند، در نتیجه گیرى ضعیف عمل کرده و در شرایط 

بحرانى به سر مى برند. سبزپوشان اصفهانى از پنج بازى قبلى خود، 
تنها 3 امتیاز به دست آورده  و با قعر جدول تنها 2 امتیاز فاصله دارند 

و براى بهبود جایگاهشان در جدول به هر 3 امتیاز این دیدار نیاز دارند؛ امرى 
که با توجه به غیبت بیشتر بازیکنان اصلى تیم اندکى سخت به نظر مى رسد.

سبزپوشان اصفهانى چاره اى جز پیروزى مقابل پرســپولیس ندارند، اما این 
امر چندان ساده نخواهد بود. سبزپوشان اصفهانى مقابل تیمى قرار مى گیرند 
که در فصل جارى همراه با یحیى گل محمــدى در لیگ قهرمانان عملکرد 
خیره کننده اى داشته و فینالیست این فصل از رقابت ها به شمار مى رود. از طرف 
دیگر پرسپولیس در لیگ بیستم نیز عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشته و در 
چهار هفته گذشته با کســب دو پیروزى و دو تساوى، 8 امتیازى شده و با یک 

بازى کمتر نسبت به سایر رقبا در جایگاه دوم جدول قرار گرفته است.
پرســپولیس در هفته هاى جارى به بهترین فرم تیمى خود رسیده و فوتبال 
هجومى و باکیفیتى را ارائه مى دهد. آنها در فاز هجومى اگرچه با کمبود مهاجم 
روبه رو هستند اما حضور مهره هاى باارزشى مانند رسن، نعمتى، پهلوان و امیرى 
در کنار مهدى عبدِى جوان زهر خط حمله این تیم را دوچندان کرده اســت. 
خطرناك ترین مهره پرســپولیس در بازى امروز شنبه بشار رسن است که در 

فصل جارى درخشش فوق العاده اى داشته و وظیفه طراحى حمالت 
بر عهده این بازیکن عراقى است. شاگردان گل محمدى در 
فاز دفاعى نیز شرایط بسیار خوبى داشته و بدون گل خورده 

بهترین خط دفاعى لیگ را در اختیار دارند.
ذوبى ها در این دیدار با توجه به غیبت بیشتر بازیکنان اصلى 
در شرایط بســیار ســخت و نابرابرى قرار دارند اما با توجه 

به ســبک بازى این تیم، چندان خالى از امید نیز نیستند. 
سبزپوشان اصفهانى در فاز هجومى شرایط خوبى دارند 

و میالد جهانى در کنار ابوالفضل عکاشه مى توانند 
دردسرهاى زیادى براى پرسپولیس به 

وجود آورند. شرایط ذوبى ها 
در میانه میــدان نیز خوب 

بوده و رضا حبیب زاده 
و علیرضــا منظمــى 

در بــازى مقابل 
شهرخودرو 

عملکرد خوبى از خودشان به جاى گذاشته اند. عمده مشکل ذوب آهن در فاز 
دفاعى است؛ مدافعان ذوب آهن در چند هفته گذشته عملکرد ضعیفى از خود 
به جاى گذاشته و اشتباهات زیادى را مرتکب شده اند و همین امر مى تواند با 
توجه به قدرت خط میانى و حمله پرســپولیس براى رحمان رضایى و تیمش 

دردسرساز شود.
تقابل ذوب آهن و پرســپولیس را مى تــوان بازى انگیزه و روحیه دانســت. 
سرخپوشان قصد دارند با پیروزى در این دیدار، با روحیه مضاعفى راهى قطر 
شوند و ذوبى ها نیز براى بهبود جایگاه شان به 3 امتیاز این دیدار نیاز وافرى دارند 
و همین نکته مى تواند این دیدار را تبدیل به یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته 
کند. بدون شک تیمى مى تواند در بازى امروز موفق باشد که از توان روحى و 

روانى باالترى برخوردار بوده و بازیکنانش از تمرکز بهترى برخوردار باشند.
بر همین اساس چالش اصلى رحمان رضایى براى بازى جمعه، بازسازى تیمش 
در بعد روحى و روانى است. بازیکنان ذوب آهن از نظر روحى تحت فشار زیادى 
قرار دارند و ترس از باخت مانــع تمرکز کامل آنها 
شده است. رضایى اگر بتواند تیمش را از نظر 
روحى به سطح آمادگى مطلوبى برساند، 
نتیجه گیرى مقابل قهرمان فصل گذشته 

چندان دور از ذهن نخواهد بود.

2ر کنار فاصله 2 امتیازى 
بل کرده است. ذوبى ها 
الى که بیشتر بازیکنان 
نا، در بازى مقابل شهر 
سمى نژاد واگذار کردند. 
ى لغو شد تا آخرین بازى 
ودرو بازگردد که نتیجه 

ورد.
شوند

این دیدار، تحت تأثیر مثبت شدنارى 
کروناى تعداد زیادى ــت 
نــان 

ن قــرار 
 احتمال لغو آن 

 هفته گذشته نتیجه تست
1 بازیکنذوب آهن، مثبت اعالم شــد 

تیجه در تســت گیرى دوباره ذوبى ها درست
ید، با توجه به حضور پرســپولیس در فینال لیگ 

سیا و قوانین سختگیرانه قطر به عنوان میزبان بازى 
با موارد کرونایى، احتمال لغو بازى سبزپوشان اصفهانى 

س وجود دارد. در این بین اصرار مسئوالن سازمان لیگ 
اق پرسپولیسى ها براى برگزارى این دیدار عجیب است.

ر شرایطى برگزار مى شود که سبزپوشان اصفهانى تالش خواهند 
زى مقابل پرسپولیس ناکامى هاى اخیر را از خاطر برده و به روزهاى 
3گردند و در آن سو پرسپولیسى ها نیز قصد دارند با کسب 3 امتیاز این 

حیه مضاعفى راهى فینال لیگ قهرمانان شوند.
اید مقابل قهرمان فصل قبل به میدان برود و کار سختى را پیش رو 

دان رضایى در چند هفته گذشته با وجود بازى هاى خوبى که به 
اشته اند، در نتیجه گیرى ضعیف عمل کرده و در شرایط 
سرمى برند. سبزپوشان اصفهانى از پنج بازى قبلى خود،

2ز به دست آورده  و با قعر جدول تنها 2 امتیاز فاصله دارند 

کنار مهدى عبدِى جوان زهر خط حمله این تیم را دوچندان کرده اســت.  در
خطرناك ترین مهره پرســپولیس در بازى امروز شنبه بشار رسن است که در 

فصل جارى درخشش فوق العاده اى داشته و وظیفه طراحى حمالت 
بر عهده این بازیکن عراقى است. شاگردان گل محمدى در 
فاز دفاعى نیز شرایط بسیار خوبى داشته و بدون گل خورده

بهترین خط دفاعى لیگ را در اختیار دارند.
ذوبى ها در این دیدار با توجه به غیبت بیشتر بازیکنان اصلى 
در شرایط بســیار ســخت و نابرابرى قرار دارند اما با توجه 

نیستند. به ســبک بازىاینتیم، چندان خالىاز امید نیز
سبزپوشان اصفهانى در فاز هجومى شرایط خوبى دارند 

میالد جهانى در کنار ابوالفضل عکاشه مى توانند  و
دردسرهاى زیادى براى پرسپولیس به 

وجود آورند. شرایط ذوبى ها 
در میانه میــدان نیز خوب 

بوده و رضا حبیب زاده 
و علیرضــا منظمــى

در بــازى مقابل 
شهرخودرو 

در بعد روحى و روانى است. بازیکنان ذوب آهن از نظر روحى تحت فشار زیادى 
تمرکز کامل آنها باخت مانــع قرار دارند و ترس از

شده است. رضایى اگر بتواند تیمش را از نظر 
روحى به سطح آمادگى مطلوبى برساند، 
نتیجه گیرى مقابل قهرمان فصل گذشته 

چندان دور از ذهن نخواهد بود.

پرسپولیس-ذوب آهن؛ امروز در ورزشگاه آزادى

بفرمایید کووید- 19
ور

 هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج
یکىاز ادامه مى یابد که در آذرماه با برگزارى پنج دیدار

اصفهان در ورزشگاه آزادى به مصاف پرسپولیس خواهد
ذوب آهن در یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته شش
فصل گذشته به میدان برود. دیدارى که نتیجه آن عالوه
براى تیم هاى گل گهر سیرجان، استقالل، پیکان، صنع
وشهرخودرو نیز حائز اهمیت بوده و مى تواند معادالت تی
پیچیده تر کند. نتیجه دیدار ذوب آهن و پرسپولیس با توج
بین تیم هاى نخست تا دهم جدول براى تیم هاى زیاد

مى تواند کورس مدعیان قهرمانى را جذاب ترکند.
مى شود که ذوب آهن در این دیدار در شرایطى برگزار
بردى به دست نیاورده و با به دست آوردن سه تساوى و
بوده و در رده چهاردهم جدول جاى دارد و همین امر در

ذوب آهن با
هفته گذشت
ت اصلى این
خودرو حض
در آن سو با
سرخپوشان
3آن دیدار 3ب
 پرسپولیس

ک

ده چهاردهم جدول جاى دارد و همین امر در
ا قعر جدول، شرایط ذوبى ها را بحرانى تر از قب
ته مقابل شهرخودرو به میدان رفتند و در حا
 تیم به دلیل مثبت شدن نتیجه تســت کرو
ضور نداشتند، نتیجه بازى را با دو گل امین قاس
ازى هفته گذشته پرسپولیس مقابل نساجى
ن در لیگ برتر به هفته چهارم مقابل شهرخو
 بر صفر به نفع شاگردان گل محمدى رقم خو
س و ذوب آهن در حالى آماده پیکار با هم مى ش

أا ا ا

بر اساس ماده 71 آیین نامه انضباطى مربى اى که ادعا 
کند نتیجه اى که در زمین رقم مــى خورد از بیرون 
تعیین مى شــود براى بار اول یک جلسه محروم و 
پنج میلیون تومان جریمه نقدى مى شود.  گاهى بعد 
از اشتباهات داورى مربیان چنین ادعایى را مطرح 
مى کنند. به خصوص وقتى اشتباهات داورى سریالى 

مى شود که این ناشى از فشــار باخت و عواقبى است 
که مى تواند براى مربى به همراه داشته باشد. به وضوح 

مى بینیم نیمکت تیم هاى لیگ برترى لرزان است و حتى 
علیرضا منصوریان که یکى از مربیان شناخته شده فوتبال 

کشور به شمار مى رود بعد از پنج هفته جایگاه خود را از دست 
مى دهد. او در پنج هفته ابتدایى و در تراکتور 6 امتیاز کسب کرده 

و 9 امتیاز را از دست داده بود. 
به تازگى رحمان رضایى، مربى ذوب آهن به دلیل ادعایى مشابه از 
همراهى تیم ذوب آهن تا اطالع ثانوى محروم شده است. او بازى 
با پرسپولیس را از دست داده اما به نظر مى رسد حداکثر محرومیتى 
که براى وى در نظر گرفته مى شود یک جلسه است و بعد از بازى با 
پرسپولیس این فرصت را پیدا خواهد کرد دوباره روى نیمکت تیم ذوب 
آهن بنشیند. رحمان رضایى در هفته هاى ابتدایى از تکرار اشتباهات 
داورى علیه تیم ذوب آهن به ســتوه آمده بود. او همچنین به دلیل 
حضور بازیکنان کرونایى در ترکیب ذوب آهن خواستار لغو دیدار با 
شهر خودرو شده بود که این دیدار با اصرار سازمان لیگ برگزار و 

در نهایت شهر خودرو به برترى 2 بر صفر رسید.

ماده 71 عامل محرومیت رحمان

مدافع ذوب آهن در آســتانه دیدار تیمش با پرســپولیس دچار 
مصدومیت شد.

سیدمحمد قریشــى، مدافع ذوب آهن در تمرینات این تیم 
دچار مصدومیت شــد. وى در آخرین تمرین این تیم در 
هفته گذشته از ناحیه کشاله دچار کشیدگى شده و 
به این دلیل از تمرینات گروهى خارج شد و به  
گفته پزشکان تیم وى بازى با پرسپولیس 

در هفته ششم لیگ برتر نخواهد رسید.
این درحالى اســت که تعــداد زیادى از 
بازیکنان ذوب آهن هم درگیر ویروس 
کرونا هستند و حاال شرایط این تیم در 
آستانه دیدار حساس هفته ششم سخت تر 

هم شد.

گل بود به سبزه نیز آراسته شد

کاپیتان ذوب آهن در مورد محرومیت رحمان رضایى اظهار کرد: واقعًا 
در این شرایط تنها چیزى که تیم ما کم داشت محروم شدن رحمان رضایى بود 

و حاال با این اتفاق دیگر همه چیزمان تکمیل شد. 
قاسم حدادى فر افزود: رحمان رضایى بنده خدا چیزى به جز دفاع از حق ذوب آهن 
نگفت و همه دیدند که تیم ما در چهار پنج هفته گذشته چقدر از اشتباهات تأثیرگذار 
داورى ضربه خورد و هرکس دیگرى هم جاى او بود نمى توانست سکوت کند چرا 
که اشتباهات داورى تأثیر زیادى روى نتایج ما گذاشته و چه بسا اگر این اشتباهات نبود 
االن تیم ما باالى جدول بود. این مشکالت داورى علیه ذوب آهن از هفته هاى پایانى 
فصل گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد و امیدوارم مسئوالن تدبیرى بیاندیشند تا با 

استفاده از تکنولوژى این اشتباهات کمتر شود.

فقط همین مانده بود

کمیته استیناف فدراسیون ووشو پس از درخواست تجدیدنظرخواهى سهیال و شهربانو منصوریان نسبت به رأى کمیته انضباطى 
این فدراسیون، محرومیت باقیمانده  شان را مورد بخشش قرار داد.

کمیته استیناف فدراسیون ووشــو پس از درخواست تجدیدنظرخواهى سهیال منصوریان نســبت به رأى کمیته انضباطى 
فدراسیون ووشوى جمهورى اســالمى ایران، مطابق با ماده 9 آیین نامه انضباطى و تقاضاى حاکى از تعهد براى عدم تکرار 
خطاى گذشته، نگاه حمایتى فدراسیون ووشو نسبت به قهرمانان و همچنین فقدان سابقه محکومیت قطعى در رکن قضایى 

ووشو، محرومیت باقیمانده وى را مورد بخشش قرار داد.
همچنین در خصوص تجدید نظرخواهى شهربانو منصوریان نسبت به رأى کمیته انضباطى، با توجه به تقاضاى حاکى از تعهد 
براى عدم تکرار خطاى گذشته، نگاه حمایتى نسبت به قهرمانان و افتخارآفرینان ووشو و فقدان سابقه محکویت قطعى در 

رکن قضایى ووشو، محرومیت باقیمانده وى به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمد.

محرومیت خواهران قهرمان بخشیده شد

مهدى ترابى تصمیمى براى پرداخت پول بابت فسخ قرارداد یکطرفه خود با باشگاه پرسپولیس و ترانسفر به 
العربى قطر ندارد.

مهدى ترابى پس از اتمام رقابت هاى فصل گذشــته جام حذفى فوتبال اقدام به فسخ یکطرفه قرارداد خود با 
باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم دریافت کمتر از یک درصد از قراردادش کرد تا براى دریافت رضایتنامه خود 

نیاز به تأیید باشگاه نداشته باشد.
مهدى رسول پناه سرپرست وقت پرسپولیس که ریاست هیئت مدیره این باشگاه را همچنان بر عهده دارد پس 

از انتقاد بابت جدایى ترابى صحبت از دریافت مبلغ رضایتنامه از این بازیکن کرد.
با این حال ترابى هیچ برنامه اى براى پرداخت 30 درصد از قرارداد فصل جارى خود با العربى قطر به پرسپولیس 
ندارد تا جعفر سمیعى مدیرعامل پرســپولیس نیز قید این موضوع را بزند و سرخ ها ادعایى بابت جدایى ترابى 

نداشته باشند.
البته اگر پرسپولیس از ترابى، طبق قراردادى که به امضا رسانده بودند شکایت هم مى کرد نمى توانست پولى 
بابت انتقال این بازیکن بگیرد؛ چون این باشگاه همچون قرارداد شــجاع خلیل زاده، کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران را مرجع رسیدگى به آن تعیین کرده بود. این در حالى است که این کمیته در 

کشور همراه بوده است حق دخالت ندارد.پرونده هاى اینچنینى که با ترانسفر بازیکن به خارج از 
تصمیمى براى پرداخت پول به تیم مهدى ترابى هافبک تیم ملــى فوتبال ایران نیز 
مبلغى اندك، حدوداً 8 میلیارد تومان سابقش ندارد تا سرخپوشان بابت عدم پرداخت 

ضرر کند.

مدافع ذوب آهن در آسـ
مصدومیت شد.

سیدمحمد قریشــى
دچار مصدومیت
هفته گذشت
به این
گفت
در
ا

آس
هم شد.

گل بود به س

کاپیتان ذوب آهن در مورد مح
در اینشرایط تنها چیزىکه تیم ما کم
و حاال با این اتفاق دیگر همه چیزمان تکم
قاسم حدادى فر افزود: رحمان رضایى بند
نگفت و همه دیدند که تیم ما در چهار پنجه
داورى ضربه خورد و هرکس دیگرى هم ج
که اشتباهات داورى تأثیر زیادى روى نتایج ما
اینمشکالت داو االن تیم ما باالى جدول بود.
فصل گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد و ام

استفاده از تکنولوژى این اشتباهات کمتر شود.

فقط هم

30 درصد را در خواب ببینید
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بوده است حقدخالت ندارد.رونده هاى اینچنینىکه با ترانسفر بازیکن به خارج از کشور همراه
تصمیمى براى پرداخت پول به تیم مهدى ترابى هافبک تیم ملــى فوتبال ایران نیز 
8مبلغى اندك، حدوداً 8 میلیارد تومان سابقش ندارد تا سرخپوشان بابت عدم پرداخت 

کند. ضرر

سرمربى تیم فوتبال تراکتور در شــرایطى از مسئولیتش کنار گذاشته شد که 
اخطارى در این مورد دریافت نکرده بود.

 باشگاه تراکتور سه شنبه شب هفته گذشته در اقدامى غافلگیرکننده با یک خبر 
کوتاه علیرضا منصوریان را از مربیگرى این باشگاه کنار گذاشت تا وى نخستین 
فردى باشد که در لیگ بیستم از نیمکت یک تیم کنار مى رود. تراکتورى ها در 
حالى تصمیم به برکنارى منصوریان گرفتند که تیمشان در هفته پنجم 6 امتیاز 
داشت و با توجه به فشردگى امتیازات، امکان صعود چند پله  اى براى هر تیمى 
از جمله تراکتور در جدول وجود دارد. منصوریان روز سه شنبه بدون دریافت 
هیچ پالسى تمرین تیمش را به پایان رساند و با اعالم یک روز استراحت براى 
سرخپوشان، خود به تهران آمد تا از روز پنج شنبه در تبریز بار دیگر تمرینات این 
تیم را زیر نظر بگیرد. منصوریان بدون اطالع از اتفاقات پشت پرده اى تبریز در 
تهران به سر مى برد و براى اولین بار با تماسى که یکى از مسئوالن باشگاه بعد 

از ظهر با وى داشت متوجه خطرى شد که تهدیدش مى کرد. این مقام مسئول 
در تراکتور به منصوریان مى گوید هیئت مدیره با توصیه مالک باشگاه در حال 

تصمیم گیرى در این خصوص است.
همین فرد ساعاتى بعد با منصوریان تماس مى گیرد و از قطعى شدن این تصمیم 
با توصیه مالک باشگاه خبر مى دهد و خیلى زود خبر برکنارى منصوریان از رسانه 

رسمى باشگاه تراکتور اعالم مى شود.
برکنارى منصوریان در هفته هاى ابتدایى فصل اتفاق عجیبى تلقى نمى شود 
چون تراکتورى ها در فصل هاى اخیر هم مربیان سرشناس خود را در همین 
هفته هاى ابتدایى از دســت داده اند تا مربیان کم ادعاى دیگرى جاى آنها را 
بگیرند. کنار رفتن مصطفى دنیزلى در فصل گذشته و یک فصل قبل از آن هم 
جورج لیکنز سرمربى مشهور بلژیکى، اتفاقات مشابهى بود که در تیم تراکتور 

به وقوع پیوسته بود.

على منصور چگونه غافلگیر شد؟

اســتاندار اصفهان از تشــکیل کارگروه ویژه اى به منظور رســیدگى به مشــکالت باشــگاه ذوب آهن خبر داد و گفت: با 
نامه نگارى هاى انجام شده اعتراض خود را به ضرر و زیان هاى وارده به باشگاه ذوب آهن اعالم کردیم.

عباس رضایى در حاشیه نشست شوراى ورزش استان اصفهان در جمع خبرنگاران درباره مشکالت باشگاه ذوب آهن و توجه 
ویژه استاندارى اصفهان جهت احیا شدن این باشگاه ریشه دار و قدیمى اصفهان، خاطرنشان کرد: مأموریتى را به معاون سیاسى 

و امنیتى استاندارى واگذار کردم و از وى درخواست کردم تا با تشکیل کارگروهى، آسیب شناسى این مشکل را انجام دهد.
وى ادامه داد: این کارگروه قرار است با حضور و هماهنگى مسئوالن اداره کل ورزش و جونان استان اصفهان و باشگاه ذوب آهن 

تشکیل و پس از بررسى آسیب ها به دنبال رفع عیب ها و مشکالت باشد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه همه مشکالت از سوى باشگاه ذوب آهن نیست، تصریح کرد: با نامه نگارى هاى انجام شده 

اعتراض خود را به ضرر و زیان هاى وارده به باشگاه ذوب آهن اعالم کردیم تا حق و حقوق ورزش اصفهان را دنبال کنیم.

تشکیل کارگروه رسیدگى به مشکالت باشگاه ذوب آهن 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم 

نمایند. 
1- رأى شماره 1803و1804 مورخ 1399/07/23 هیأت : آقاى ابوالفضل رحیمى بیدگلى 
فرزند على محمد شماره شناسنامه 278 و خانم زهرا فرقانى فرزند عبداله شماره شناسنامه 
228 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 143,50 مترمربع شماره پالك 3248 
فرعى از پالك 3  اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالکین رسمى وراث عباس مشتکى
2- رأى شــماره 2265 مورخ 1399/09/17 هیأت : خانم لیال مشــهودى بیدگلى فرزند 
على اکبر شماره شناسنامه 394  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 102,50 مترمربع شماره 
پالك 3250 فرعى از پالك 3  اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على مینائى
3- رأى شــماره 1805و1806 مورخ 99/07/23 هیأت : آقاى ســید ایمان سرایدار فینى 
فرزند سیدمحمود به شماره ملى 0480190283 و خانم زهرا دهقانى بیدگلى فرزند حبیب 
به شــماره ملى 6190060633 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع 
شماره پالك 1010 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
4- رأى شماره 2266 مورخ 99/09/17 هیأت : خانم طاهره مسى بیدگلى فرزند على محمد 
به شماره شناسنامه 125 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 496 مترمربع شماره پالك 1011 
فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 
ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رســمى احمد عظیمى بیدگلى احدى از وراث اسداله 

عظیمى بیدگلى
5- رأى شماره 2283 مورخ 99/09/17 هیأت : آقاى مهدى عبداله پور بیدگلى فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 140 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103 مترمربع شماره پالك 1012 
فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شعبانعلى بیدگلى جوشقانى
6- رأى شــماره 2284 مورخ 99/09/17 هیأت : آقاى سید عباس هجرى بیدگلى فرزند 
سیدماشااله به شماره شناسنامه 196 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 235,50 مترمربع 
شماره پالك 1009 فرعى و 1013 فرعى مفروز و مجزى از 101 فرعى از پالك 6 اصلى 
واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک 

رسمى غالمرضا ستارى
7- رأى شماره 1819 مورخ 99/07/23 هیأت : آقاى ماشااله حسینى پور آرانى فرزند على 
به شماره شناسنامه 156 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 56 مترمربع شماره پالك 8  فرعى 
مفروز و مجزى از 1 فرعى از پالك 1318 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث ماهرخ عبدالقدیرى آرانى

8- رأى شماره 1820 مورخ 99/07/23 هیأت : آقاى ماشااله حسینى پور آرانى فرزند على 
به شماره شناسنامه 156 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 58 مترمربع شماره پالك 9  فرعى 
مفروز و مجزى از 7 فرعى از پالك 1318 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على حسینى پور آرانى
9- رأى شماره 2286و2287 مورخ 99/09/18 هیأت : آقاى مجتبى کدیشى آرانى فرزند 
نعمت اله به شــماره شناســنامه 458 و خانم معصومه مطیعى فرزند احمدعلى به شماره 
شناسنامه 198 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 315 مترمربع شماره پالك 802 
فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالکین رسمى 

و ابتیاعى از مالک رسمى على هاشمى
10- رأى شماره 1964 مورخ 99/08/04 هیأت : خانم فاطمه سادات جدى آرانى فرزند امیر 
به شماره شناسنامه 400 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 171 مترمربع شماره پالك 10040 
فرعى مفروز و مجزى از 1189 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى مسعودآباد
11- رأى شــماره 2270 مورخ 1399/09/17 هیأت : خانم رقیه قندانى فرزند حسین به 
شماره ملى 6190002439 ششــدانگ یکباب انبارى مشتمل بر ساختمان بمساحت 71 
مترمربع شماره پالك 3469 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على اکرمیان
12- رأى شــماره 2271 مورخ 1399/09/17 هیأت : خانم رقیه قندانى فرزند حسین به 
شماره ملى 6190002439 ششــدانگ یکباب انبارى مشتمل بر ساختمان بمساحت 90 
مترمربع شماره پالك 3470 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على اکرمیان
13- رأى شماره 1523 مورخ 99/06/18 هیأت : خانم منیره بابازاده آرانى فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 1322 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 136,5 مترمربع شماره پالك 2055 
فرعی مفروز و مجزى از 127 و 128 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل 
14- رأى شماره 2268و2272 مورخ 99/09/17 هیأت : آقاى روح اله مسجدى نوش آبادى 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 117 و خانم زینب اکبرزاده آرانى فرزند سیف اله به شماره 
شناسنامه 91 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93 مترمربع شماره پالك 2060 
فرعی مفروز و مجزى از 235 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى خانم فریبا اکبرزاده آرانى
15- رأى شماره 2289 مورخ 99/09/18 هیأت : خانم اقدس ستارى فرزند آقاعلى به شماره 
شناسنامه 61 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173,80 مترمربع شماره پالك 2066 فرعی 
مفروز و مجزى از 235 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین اوقانى 
16- رأى شماره 2285 مورخ 99/09/18 هیأت : آقاى غالمحسین یاره فرزند اکرم شماره 
شناسنامه 5 ششدانگ یکباب باغ محصور بمساحت 1727,15 مترمربع شماره پالك 4192 
فرعی مفروز و مجزى از 2889و2890و2893 فرعى از پالك 2715 اصلى واقع در دشت 
محمدصالحه ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رســمى بانو 

فاطمه طالبى و هاشم نقوى و محمدحسن دوست رضا
17- رأى شــماره 2264 مورخ 99/09/17 هیأت : آقاى عباس پورمحسنى فرزند نصراله 
شماره شناسنامه 6980 ششدانگ قســمتى از یکباب کارگاه بمساحت 271,88 مترمربع 
شــماره پالك 6580 فرعی مفروز و مجزى از 227 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله 
خادم

18- رأى شــماره 2267 مورخ 99/09/17 هیأت : خانم اعظم آکنده فرزند احمد شماره 
شناسنامه 7966 ششدانگ قســمتى از یکباب کارگاه بمساحت 112,55 مترمربع شماره 
پالك 6581 فرعی مفروز و مجزى از 227 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله خادم
19- رأى شماره 2288 مورخ 99/09/18 هیأت : آقاى اصغر مجیدى بیدگلى فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 7077 ششدانگ قطعه زمین محصور با بناى احداثى بمساحت 396,86 
مترمربع شــماره پالك 6583 فرعی مفروز و مجزى از 163 فرعى از پالك 2840 اصلى 
واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

حجت حفیظیان بیدگلى
20- رأى شماره 1936 مورخ 99/08/04 هیأت : آقاى محمدعلى جعفرى فرزند جعفرعلى 
شماره شناسنامه 56 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180 مترمربع شماره پالك 634 فرعى 
از پالك 43 اصلى واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از 

مالک رسمى یوسف قدیرى
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/09/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
99/10/07 م الف: 1058733 عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اســناد و امالك 

آران و بیدگل/9/140 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ پالك  شــماره 2491فرعى واقع در دهق 
چهار اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم آزاده آقا یوســفى  
فرزند عبدالعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1399/10/18 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. -  تاریخ 
انتشار: 1399/9/22 شنبه  -   1056341/ م الف محمد على ناظمى- سرپرست اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت /9/134       
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ محصور پالك شــماره 2490 فرعى واقع در 
دهق چهار اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ابراهیم علیزاده  فرزند 
کیکاوس در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1399/10/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 1399/9/22 شنیه  
-   1056346/ م الف  محمد على ناظمى-    سرپرســت اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت  /9/135     
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود  ششدانگ یک درب باغ   پالك  شــماره 1347فرعى واقع در علویجه 
چهار اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام صغرى عزیزى  فرزند قدرت 
اله در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1399/10/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: 1399/9/22 
شنبه -   1056356/ م الف محمد على ناظمى-   سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت/9/136 
 ابالغ اجرائیه

ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى  شماره پرونده: 139804002146000090/1  شماره بایگانى 
پرونده: 9800125 شماره آگهى ابالغیه: 139903802146000011 بدینوسیله به آقاى 
حسین حسین جعفرى بیدگلى فرزند على عباس تاریخ تولد 1366/1/23 به شماره شناسنامه  
1284 و شماره ملى 6199959515 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک سپه اصفهان به 
نمایندگى از بانک سپه بیدگل به موجب پرونده اجرائى کالسه 9800125 اداره ثبت اسناد و 
امالك آران و بیدگل جهت وصول مطالبات خود بابت قرارداد شماره 119509895  مورخ 
95/12/22 درخواست صدور اجرائیه نموده و طبق گواهى مامور پست، آدرس اعالمى شما 
مندرج در قرارداد بانکى فوق به نشانى آران و بیدگل بلوار امام والیت 22 شناسایى نگردید 
که بر اساس پرونده اجرایى مذکور شما مبلغ 272546454 ریال تا تاریخ 98/4/3 و بعد از 
آنروزانه مبلغ 158333 ریال بابت خسارت دیرکرد روزانه تا روز تسویه به بانک سپه بیدگل 
و همچنین حقوق دولتــى متعلقه به صندوق دولت بدهکار مى باشــید، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى ضمانت شده خود اقدام ننمایید عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 1058589 عباس زادگان - رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك آران و بیدگل/9/137  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 1918 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمد صادق شــفیعى  فرزند 
محمد على و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/10/18 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشار: شنبه 1399/9/22 -   1058744/ م الف  محمد ناظمى - کفیل ثبت اسنادوامالك  

بخش مهردشت/9/142       

دکتر مسعود نوروزى، معاون فنى معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى گیالن با اشــاره به در پیش بودن شب یلدا و 
پهن شدن بساط دورهمى ها گفت: بخاطر حفظ سالمتى 
خودمان و عزیزانمان یلداى امسال را همانند مراسم دیگر 
به صورت مجازى برگزار کنیــم. او گفت: دورهمى هاى 
خانوادگى مى تواند به گســترش زنجیــره انتقال ویروس 
کمک کند. این دورهمى هاى خانوادگى ممکن اســت به 
شیوع خوشه اى ویروس نیز منجر شود بنابراین همچنان بر 
تداوم همراهى و همکارى مردم در قطع زنجیره شیوع کرونا، 
تأکید داریم و توصیه مى کنیم مردم از ترددهاى غیرضرورى 
در شهر خوددارى کنند. وى بهترین راه پیشگیرى را رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى دانست و گفت: با کمترین بى توجهى 
همه زحمات کادر بهداشت و درمان زیر سئوال خواهد رفت 
و هیچ تالشى به صورت یک طرفه اثربخش نخواهد بود. 
به طور حتم عدم توجه به پروتکل هاى بهداشتى اوضاع را 
وخیم تر مى کند. بنابراین اگر قرار اســت امسال نیز مانند 
سال هاى گذشته جشن یلداى خوشى را داشته باشیم باید 
از راه هایى چون تماس تلفنى یا برقرارى تماس تصویرى 
با عزیزانمان استفاده کنیم تا یلدایى باشد که بتوانیم سال ها 
بعد خاطره اش را به شادى نقل کنیم، نه اینکه در آن یکى از 
عزیزانمان را به دلیل کرونا از دست بدهیم و تلخ ترین شب 

سال را براى خود ثبت کنیم./3803

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستى 
کشــور گفت: نیازمند دریافت مجــوز فعالیت مهدهاى 
کودك در شــرایط کرونایى همراه با رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى با توجه به نیاز جامعه به ویژه والدین شاغل در 
بخش هاى دولتى و خصوصى هستیم.سعید بابایى افزود: 
دغدغه بســیارى از مهدهاى کودك این است که بتوانند 
از رده سوم شغلى به رده دوم شغلى انتقال پیدا کنند تا این 
فعالیت با رعایت پروتکل ها را ادامه دهند. وى تأکید کرد: در 
واقع بازگشایى مهدهاى کودك هم دغدغه مادران شاغل 
و هم دغدغه مهدهاى کودك اســت.مدیرکل دفتر امور 
کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستى کشور اظهار کرد: 

تصمیم گیرندگان باید در این رابطه تمایزى بین مهدهاى 
کودك و مدارس قائل شوند زیرا مهدهاى کودك در درجه 
اول محل نگهدارى کودکان هستند و در مرحله دوم محلى 
براى ارائه بحث هاى آموزشى و پرورشى هستند.بابایى با 
بیان اینکه چیزى که بیش از بحث مهدها مد نظر سازمان 
بهزیستى قرار دارد بحث سالمت کودکان است، افزود: با 
توجه به وضعیت قرمز شهرها، مهدهاى کودك نیز از نظر 
محدودیت هاى فعالیتى در وضعیت مطلوب اقتصادى قرار 
ندارند. وى خاطرنشــان کرد: باید براى خانواده هایى که 
شاغل هستند، ظرفیت استفاده از مهدهاى کودك به  ویژه 

در شهرهاى بزرگ مدنظر قرار گیرد. 

یلداى امسال را 
مجازى برگزار کنیم

مجوز فعالیت مهدها 
صادر شود

ابتالى شدیدتر بهبودیافتگان  
  بهداشت نیوز| متخصـص بیمـارى هاى 
عفونى دانشـگاه علوم پزشکى کردسـتان گفت: افراد 
پس از یک بار ابتـال به کرونا در مقابـل ابتالى مجدد، 
مصونیت ندارند و امـکان ابتالى شـدیدتر به ویروس 
وجود دارد. به گفته بهزاد محسـن پور در ماه هاى اخیر 
بیمارانى به بیمارستان ها مراجعه کرده اند که مشخص 
شده که ابتالى مجدد به کووید- 19 داشته اند./3810

کانادا هم مجوز داد
دولـت کانادا مجوز اسـتفاده از واکسـن    فارس|
ساخته شـده توسـط شـرکت «فایزر» و «بیون تک» را 
صادر کـرد. کانادا بعد از انگلیس دومین کشـورى اسـت 
که استفاده از این واکسن را تأیید کرده است؛ با وجود این، 
«آنتونى فاوچى»، متخصص ارشد بیمارى هاى عفونى در 
آمریکا گفته که تصمیم دولت انگلیس بیـش از اندازه به 
اطالعات شرکت سازنده واکسن متکى بوده و بدون انجام 

بررسى هاى موشکافانه علمى انجام شده است./3811

دلیل قرمز ماندن آمل
فرمانـدار آمـل از اسـتمرار مـراودات    ایسنا|
خانوادگـى و رفتن بـه ییالقات به عنـوان عامل اصلى 
افزایش شیوع کرونا در این شهرستان خبر داد. علیرضا 
شـریعت با اشـاره به جمعیـت 409 هـزار نفـرى آمل 
خواستار انجام اقدامات اساسى با توجه به وضعیت قرمز 

این شهرستان شد.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت خدمات فوالد برش حدید سهامى خاص به شماره ثبت 1342 و شناســه ملى 14004750775 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله قرطمان ، کوچه شماره 71 ، بلوار الغدیر ، پالك 
0 ، طبقه اول - کدپستى 8418827797 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید : «ثبت موضوع 
فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : تولید انواع ورقهاى کرکره سقفى و دیوارى.خرید و فروش انواع ورقهاى گالوانیزه. سیاه.رنگى و روغنى و اجراى 
پوششهاى سقفى و دیوارى و فرم دهى فلزات.تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى.تحصیل وام و اعتبارات بانکهاى داخلى و خارجى 
صرفا جهت اهداف شرکت. عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى.شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى.اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، پس از اخذ 

مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح» اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1058292)

آگهى تغییرات 
شرکت خدمات فوالد برش حدید سهامى خاص به شماره ثبت 1342 و شناسه ملى 14004750775 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مرضیه بهرامیان رنانى به کدملى 1290821526 ، محمدجواد 
مرادى به کدملى 1290526184 و محمدحسن مرادى به کدملى 1290663017 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - محسن اکبرى به کدملى 1130113299 و احسان عبداللهى به کدملى 1272123073 بترتیب بسمت بازرس اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1058289)

سال 2019، شاخص امنیت ســالمت جهانى، کشورها را 
براساس آمادگى شــان در برابر هر نوع اپیدمى رده بندى 
کرده بود. در ایــن رده بندى آمریکا یکــى از آماده ترین 
کشورها فرض شد در حالى که بیشتر کشورهاى آفریقایى 
را در بدترین وضعیت در برابر هر نــوع بیمارى همه گیر 
مى دانســت. اما در این عالم گیرى کرونا مشخص شد که 
کشورهاى آفریقایى در برابر کووید-19 بهتر از هر کشور 

دیگر عمل کردند.  
تمام کشورهاى آفریقایى به محض اطالع رسانى سازمان 
جهانى بهداشت در مورد بیمارى ویروس کرونا و حتى ده 
روز قبل از اینکه اولین مورد ابتال در آفریقا گزارش شــود، 
براى مقابله با بیمارى کووید-19، برنامه اى جامع در سطح 

قاره اى و منطقه اى آفریقا تدوین کردند.
همکارى کشورهاى آفریقایى نه تنها در سطح قاره اى،  بلکه 
در سطح منطقه اى هم ادامه یافت. مثًال، سازمان جامعه 
آفریقایى شرقى (EAC)، سیســتمى الکترونیکى ردیابى 
رانندگان و حمــل بار به منظور شناســایى بیماران مبتال 
به ویروس کرونا در تمام مرزهاى کشــورهاى آفریقایى 

راه اندازى کرد. 
این سیســتم عالوه بر اینکه توانست جلوى ورود بیماران 
مبتال به کووید-19 به کشــورهاى آفریقایــى را بگیرد، 
موجب شد تا کاالهاى اساسى مانند داروها، بدون دردسر 

در مرزهاى کشورها جابه جا شوند. 
در حالى که بسیارى از کشورهاى دنیا، از جمله کشورهاى 
غربى پس از اطالع از همه گیرى کوویــد-19، اقدامات 
مؤثرى انجام ندادند، بیشتر دولت هاى کشورهاى آفریقایى 
براى حفاظت از جان مردم خود، این موضوع را جدى گرفتند 

و به محض مشاهده اولین موارد ابتال مرزهاى خود را بسته، 
پروازها را لغو و قرنطینه مکان هاى آلوده را شروع کردند. 
آنها تمام بازارهاى پرجمعیــت را تعطیل کردند و فقط به 
بازارهاى کوچک تر، مکان هایى که نرخ بیمارى کووید-19 

در آنها کم بود، اجازه فعالیت دادند.

آفریقاى جنوبى یکى از کشــورهایى اســت که با اجراى 
سخت ترین تدابیر قرنطینه توانست نرخ ابتال به ویروس 
کرونا را از 42درصد به 4 درصد برساند. کشورهاى آفریقایى 
عالوه بر اعمال قرنطینه زودهنگام، به ســرعت اقدامات 
پیشگیرانه اى چون شستشوى مرتب دست ها، استفاده از 

ماسک و فاصله گذارى اجتماعى را هم اتخاذ کردند.
در کشــور رواندا، دولــت در تمام مکان هــاى عمومى، 
ایستگاه هاى شستشــوى دســت فراهم کرد و به دلیل 
تعطیلى مدارس، از تعدادى دانش آموز داوطلب براى تشویق 

مردم به پیروى از پروتکل هاى بهداشتى کمک گرفتند.

کشورهاى آفریقایى مى دانستند که تنها اعمال زور براى 
اجراى مقررات و پروتکل هاى بهداشــتى کافى نیست و 
آنها به مضرات اقتصادى و اجتماعى این شرایط هم توجه 
نشان دادند. قرنطینه شهرها باعث اختالل در کسب درآمد 
افراد مى شد و آنها نگران تأمین معاش خانواده هاى خود 
مى شدند. به همین دلیل، دولت ها خانواده هاى آسیب پذیر 
از نظر اقتصادى را شناســایى کرده و آنها را تحت پوشش 

کمک هاى مالى و مواد غذایى قرار دادند.
همچنین در کشور رواندا، تمام مسئوالن کشور حقوق یک 
ماه خود را نگرفتند و آن را خرج خانواده هایى کردند که به 

دلیل ویروس کرونا و قرنطینه دچار مشکل شده بودند.
عالوه بر تمام اقدامات باال، آزمایش افراد، ردیابى افراد آلوده، 
فاصله گذارى، قرنطینه و ارائه خدمات درمان هاى پزشکى 
به طور رایگان در اختیار تمام اقشار جامعه قرار گرفت. در 
ضمن برخى از این کشورها، برق و آب را براى شهروندان 

آسیب پذیر رایگان کردند.
در پى تمام اقداماتى که کشورهاى آفریقایى اتخاذ کرده و 
به مرحله اجرا گذاشتند، آنها از ابزارهاى خالقانه فناورى هم 
در واکنش به کووید-19 استفاده کردند. مثًال، دولت رواندا، 
از روبات ها براى بررسى دماى افراد در محیط هاى عمومى 
و بیمارستان ها استفاده کرد. آنها همچنین در ارتباط هاى 

جمعى، مراقبت و تحویل دارو از پهپاد کمک گرفتند.
همچنین در برخــى از کشــورها هنگام مبادلــه پول و 
انجام خریدها اســتفاده از کارت اجبارى شــد تا احتمال 
انتقال ویروس کرونا به حداقل برســد. در ضمن در بیشتر 
کشورهاى آفریقایى هزینه تراکنش هایى که با تلفن همراه 

انجام مى شدند کاهش یافت.  

چرا آفریقایى ها بهتر از سایرین کرونا را کنترل کردند؟
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یکى از دالیلى که ســبب احســاس ناراحتى براى افراد 
مى شود، اما بخشى از زندگى طبیعى به شمار مى رود، نفخ 
معده است که به وسیله رژیم غذایى افراد، ایجاد مى شود. 
نفخ معده هنگامى اتفاق مى افتد که کربوهیدرات ها نتوانند 
به شکلى صحیح توسط روده کوچک هضم شوند. بسیارى 
از افراد مبتال به آلرژى غذایى، نفخ شکم را تجربه مى کنند؛ 
بنابر این اگر شما از این بیمارى رنج مى برید، باید با پزشک 

خود صحبت کنید.
به گفته یک کارشناس تغذیه، اگر این شرایط براى مدت 
طوالنى ادامه یابد، برخى از مواد غذایى وجود دارد که ممکن 
است باعث نفخ شکم شوند که باید آنها را بشناسید و بدانید 

چگونه سبب این کار مى شوند.

1- غذاهاى فرآورى شده
او افزود: خوردن غذاهاى فرآورى شده یا فست فود به عنوان 
ناهار و یا بعد از یک روز طوالنى و خسته کننده، به عنوان 
یک وعده غذایى آماده براى ما آسان و دلپذیر است، اما به 
گفته این کارشناس تغذیه، این غذاها، تغییر یافته و فرآورى 
شده اند و غالبًا حاوى مواد شیمیایى نامناسب هستند و در 
صورتى که مقدار زیادى از آنها را مصرف کنید، ممکن است 

نفخ معده به سراغتان بیاید.
این متخصص تغذیه مى گوید: غذاهاى فرآورى شده شامل 
نوشیدنى هاى غیر الکلى، غالت، شیرینى ها، چیپس سیب 
زمینى، کیک و هر چیز دیگرى اســت که توسط طبیعت 
تولید نمى شود. این بدان معنى است که بهترین شرط براى 
کمک به نفخ معده شما خوردن غذاهایى است که طبیعى 
بوده و یا بسیار به حالت طبیعى خود نزدیک هستند؛ مانند 
ماهى، تخم مرغ، غالت کامل و آجیل، ســبزیجات برگ 

سبز و تیره.

2- گندم
غذاهایى مانند ذرت و گندم حاوى فروکتان هســتند. این 
مواد کربوهیدرات هایى هستند که هضم آن براى بسیارى 
از افراد دشوار است. فروکتان ها در محصوالتى مانند نان، 
ماکارونى، پیاز، سیر، جو، پسته و کلم بروکلى یافت مى شوند 

و بسیارى از افرادى که فکر مى کنند معده آنها به دلیل عدم 
تحمل گلوتن، نفخ کرده، در واقع توسط فروکتان ها دچار 

این حالت شده اند. 
متخصصان مى گویند علت این مسئله آن است که وقتى 
کربوهیدرات ها قابل جذب نیســتند، توسط باکترى هاى 
روده تخمیر مى شــوند و این مسئله باعث تولید گاز و نفخ 

مى شود.

3- شکر
همه ما گاهى عاشــق خوردن دسر هستیم که این مسئله 
مى تواند یکى از سخت ترین مواردى باشد که بتوان آن را 
از رژیم غذایى حذف کرد. مقدار زیاد قند مى تواند منجر به 
عدم تعادل باکترى هاى مفید و باکترى هاى مضر در روده 

شود که ممکن است منجر به نفخ و گاز زیاد شود.
فروکتوز یا قند میوه به بســیارى از غذا هاى فرآورى شده 
اضافه مى شــود و ممکن اســت هضم آن براى بسیارى 
از افراد دشــوار باشــد که منجر به نفخ شــکم مى شود. 
توجه داشــته باشــید که جایگزین هاى شــکر نیز مانند 

شیرین کننده ها مى توانند باعث ایجاد گاز و نفخ شوند.

4- لبنیات
بیشتر لبنیات حاوى الکتوز هستند که هضم آن براى بدن 
دشوار است. اگر مى خواهید با نفخ شکم مبارزه کنید، باید 

از محصوالتى مانند بستنى، پنیر و شیر خوددارى کنید.
جایگزین کردن محصوالت حاوى سویا نیز ممکن است به 
جلوگیرى از نفخ شکم کمک کند. افرادى که عدم تحمل 
الکتوز دارند، آنزیم کافى در بــدن ندارند تا قندهاى تولید 
شده در اکثر محصوالت لبنى را تجزیه کنند. محصوالت 
لبنى همچنین مى توانند براى مدتى در معده مستقر شوند 

و باعث ایجاد چربى ناخواسته معده شوند. 
متخصصان توصیه مى کنند از گیاهان و ادویه هایى مانند 
هل، زیره، رازیانه، زنجبیل، زردچوبه و دارچین براى مقابله 
با التهاب و نفخ استفاده کنید؛ زیرا آنها مى توانند به غذاها 
اضافه شــوند یا در دمنوش هاى گیاهى استفاده شده و به 

رهایى از نفخ معده کمک کنند.

4 علت 
نفخ معده را بشنا سید

برخى والدین تصور مى کنند که اگر کودکشــان در جمع کسى 
را اذیت کرد یا کار اشتباهى انجام داد، به زور باید او را مجبور به 
عذرخواهى کنند، حال هر کسى و هر جایى که باشد فرقى ندارد! 

در حالى که این تفکر، یک روش تربیتى غلط است.
بهتر است به جاى اینکه در جمع، بچه را وارد به عذرخواهى کنیم، 
خودمان به جاى کودك در آن لحظه معذرت خواهى کنیم و وقتى 
به خانه برگشتیم در خانه و به تنهایى با کودك صحبت کنیم و از 
الفاظ تهدیدى مثل اینکه «به خانه برویم به خدمتت مى رسم» یا 
«دعا کن به خانه نرویم» براى ناراحت کردن بچه استفاده نکنیم 
چرا که تنها خانه را محلى ناامــن براى او جلوه مى دهید و باعث 

مى شود دعا کند که هیچ وقت به خانه نیاید.
در مقابلــه با لغزش  هــا و رفتارهاى ناپســند کــودکان باید از 
روش  هاى صحیح استفاده کرد. به طور مثال پرخاشگرى کودك 
را نمى  توان با خشــونت اصالح کرد یا مثًال رفتارهاى نادرست 
مثل فرار از مسئولیت، دزدى، تقلب، ناسازگارى، حسادت، دروغ، 
کم رویى، خیالبافى، ترس، اضطراب و... نمونه رفتارهاى نامطلوب 
دیگر که مى  توان راه هاى نتیجه بخشى را براى اصالح آنها در 

پیش گرفت.
بهتر اســت ابتدا با لحنى عــادى و بدون ســرزنش، کارى که 
کودکتــان کرده را مرور کنیــد. اگر هم خــودش توضیحى داد 
اجازه بدهید از خودش دفاع کند و شبیه یک قاضى بى رحم رفتار 

نکنید!
نکته دوم درباره اثرى که رفتار کودك بر آن فرد گذاشته بحث شود. 
بهتر است با سئوال اینکه فرض کنید یکى با تو این کار را کرده به 

نظرت چه حس و احساسى خواهى داشت.
على رغم همه این مــوارد گاه مى بینیم کــه لجبازى و ناراحت 
کردن دیگران از سوى کودکمان ادامه پیدا مى کند که البته باید 
ریشــه هاى آن را پیدا کنیم یا به متخصــص مراجعه کنیم اما 
اگر دیدید کودك همچنــان رفتار آزارگرانــه را ادامه مى دهد، 
برایش توضیح دهید که چون او دیگــران یا فرد دیگرى را اذیت 
کرده، اجــازه نخواهید داد ایــن کار را تکرار کنــد و مانع او مى 
شــوید در این جور مواقع تقویت منفى مثل منع کردنش از رفتن 
به جایى کــه دیگــران را آزار مى دهد مى توانــد نتیجه بخش 

باشد.

آیا باید بچه ها را وادار 
به عذرخواهى کرد؟

فلوشیپ تخصصى جراح استخوان و مفاصل کودکان 
گفت: استرس یکى از علل شایع دردهاى استخوانى 
و عضالنى در همه جاى بدن اســت به همین دلیل 
افرادى که دچار ناراحتى هاى روحى و روانى هستند 
براى درمان خود حتمًا باید به روانپزشــک مراجعه 

داشته باشند.
دکتر علیرضا رحیم نیا با اشاره به دردهاى عضالنى 
و علت آن گفــت: عفونت هــا و بیمارى هایى مانند 
آننفلوآنزا مى توانند میالژى و دردهاى عضالنى ایجاد 
کنند امــا در عضله به خودى خــود گرفتارى ایجاد 

نمى شود.
وى با بیان اینکه در بیمارى هاى عفونى بیمار دچار 
دردهاى عضالنى مى شود، اظهار کرد: درد عضالنى 
که منشأ ویروسى دارد مى تواند همراه با تب، گلودرد 

و آبریزش بینى باشد.
دکتر رحیم نیا افزود: زمانى که بیمارى ویروسى از بین 
مى رود، دردهاى عضالنى نیز به خودى خود بهبود 

پیدا مى کنند.
فلوشیپ تخصصى جراح استخوان و مفاصل کودکان 
در پاسخ به این سئوال که کمبود تغذیه، کمبود خواب 
و اســترس مى توانند دلیل بر دردهــاى عضالنى 
باشند، بیان کرد: استرس یکى از علل شایع دردهاى 

استخوانى و عضالنى در همه جاى بدن است.
وى تصریح کرد: یکــى از نکاتى کــه در درمان به 
بیماران داراى دردهاى عضالنى گفته مى شود این 
است که اگر زمینه بیمارى هاى روحى دارند تا زمانى 
که این بیمــارى روحى را درمان نکننــد، دردهاى 

عضالنى آنها کاهش پیدا نمى کند.
دکتــر رحیم نیــا تأکیــد کرد: افــرادى کــه دچار 
ناراحتى هاى روحى و روانى هستند درد در بدن آنها 
تشدید مى شود به همین دلیل این افراد براى درمان 
خود حتمًا باید به روانپزشــک مراجعه داشته باشند؛ 
این بیماران با صحبت با روانپزشک و تجویز دارو از 
سوى وى مى توانند دردهاى اسکلتى خود را کاهش 

دهند.

پزشکان در یک آزمایش جدید دریافتند زنان مسنى 
که مصرف باالى شــیرینى و نان سفید دارند، بیشتر 

احتمال دارد به بى خوابى مبتال شوند.
متخصصان دانشــگاه کلمبیا در نیویــورك اعالم 
کرده اند: مصرف بــاالى قند مى تواند ســطح قند 
خون را به حدى تغییر دهد که بدن شــروع به ترشح 
هورمون هایى کند که ایــن هورمون ها باعث بیدار 
نگه داشتن افراد مى شــود. همچنین کمبود خواب 
ممکن است باعث شــود افراد بیشتر هوس خوردن 

مواد شیرین و هله و هوله بکنند.
اما زنان در این مطالعه همچنین 16 درصد بیشــتر 
احتمال ابتال به نوعى بى خوابى را در صورت مصرف 

غذاهاى ناسالم داشتند.
نتایج این مطالعه به اهمیت توجه به نوع رژیم غذایى 
براى افرادى کــه از بى خوابى رنج مى برند، اشــاره 
دارد. در نتیجه براى جلوگیــرى از ابتال به بى خوابى 
بهتر است از مصرف باالى شــیرینى ها و نان سفید 

خوددارى کنیم.
بر اساس این مطالعه شیرینى ها و کربوهیدرات هاى 
تصفیه شده که شامل نان، کیک، شیرینى و ماکارونى 
است، مى توانند بر خواب شخص تأثیر بگذارند اما علت 

این موضوع هنوز مشخص نیست.
به گفته محققان ممکن اســت تغییــرات هورمونى 
مسئول این موضوع باشــد. هنگامى که قند خون به 
سرعت باال مى رود، بدن با آزاد کردن انسولین واکنش 
نشان مى دهد و در نتیجه افت قند خون مى تواند منجر 
به ترشــح هورمون هایى مانند آدرنالین و کورتیزول 

شود که مى توانند در خواب اختالل ایجاد کنند.
متخصصان توصیه مى کنند افراد با مشکالت مربوط 
به بى خوابى، رژیم غذایى خود را اصالح کرده و کمتر 

غذاهاى قندى و هله و هوله مصرف کنند.

استرس، درد استخوان استرس، درد استخوان 
و عضله مى آوردو عضله مى آورد

ارتباط قند و نشاسته ارتباط قند و نشاسته 
با بى خوابىبا بى خوابى

یک کارشناس ارشد سالمت روان گفت: پیگیرى مداوم و لحظه به لحظه 
اخبار منفى مثًال تعــداد مبتالیان یا فوتى هــاى بیمارى کرونا، 

صحبت مکرر در مورد خطرات این بیمارى ســالمت روان 
را مختل مى کند.

فاطمه هوشمند اظهار کرد: یکى از فاکتورهاى ایمنى 
در مقابل بیمارى ها تقویت سیستم ایمنى بدن است 
که این امر با رعایت نکاتى مانند خواب کافى، مصرف 
مایعات به ویژه هشت لیوان آب در روز، تغذیه مناسب 
از جمله مصرف میوه و سبزیجات که منبع ویتامین ها 

و نهایتًا غذاى اصلى سیستم ایمنى بدن است و کاهش 
استرس و اضطراب قابل دستیابى است.

وى گفت: پیگیرى مداوم و لحظه به لحظه اخبار منفى مثًال تعداد 
مبتالیان یا فوتى هاى بیمارى کرونا، صحبت مکرر در مورد خطرات این 

بیمارى، تغییرو بى نظمى ساعات خواب از شب به روز، کاهش افراطى 
ارتباط اجتماعى و عدم خالقیت براى جایگزینى فضاى مجازى 

به جاى ارتباط حضورى و مسائلى از این قبیل موجب افزایش 
اختالالت اضطرابى، افسردگى، وسواس فکرى _عملى 

و دیگر اختالالت روان شده است.
این کارشناس ارشد سالمت روان تصریح کرد: جهت 
بهداشت و سالمت روان ضرورى است که تمرکز را به 
جاى بیمارى بر سالمت و عوامل تأمین کننده آن قرار 
دهیم، از پیگیرى اخبار منفى و تکرار آن به خصوص 
در حضور کودکان و نوجوانان جــداً خودارى کنیم چرا 
که پذیرش شرایط کنونى به عنوان تغییر در سبک زندگى 
و سازگارى و انطباق با این پاندمى، عامل بسیار مؤثر براى بقا و 

حفظ سالمتى به ویژه سالمت روان است.

سالمت روان خود را فداى کووید- 19 نکنیم

یک پزشــک عمومى گفت: ماســک هاى پارچه اى در این 
زمان بهتر است، زیرا هر زمان خیس شود مى توانید آن را 
تعویض کنید و اجازه دهید تا خشک شده و با حرارت، 

رطوبت آن از بین رود و مجدداً از آن استفاده کنید.
حسین حسینى منش اظهار کرد: در حال حاضر با توجه 
به اینکه در بحران کرونا به سر مى بریم و استفاده از 
ماســک به عنوان یک ابزار محافظتى در برابر این 
بیمارى مهم است، موضوع نحوه استفاده از ماسک در 

روزهاى مرطوب و بارانى پاییز و زمستان مطرح مى شود.
وى ادامه داد: همانطور که مى دانید ماسک ها انواع مختلفى دارند، اما  

ماسکى که به طور معمول استفاده مى کنیم ماسک سه الیه جراحى و یکبارمصرف 
اســت، موضوعى که باید به آن توجه کنیم این است که ماسک هاى یکبار مصرف مدت 

زمان استفاده دارند و باید در روزهاى بارانى نکاتى را براى استفاده از آن در نظر داشت.
حسینى منش ادامه داد: در صورتى که هوا و رطوبت آن معتدل باشد، معموًال ماسک هاى جراحى بین چهار 
تا شش ساعت مى توانند جلوى انتقال و انتشار بیمارى را بگیرند، بعد از آن به دلیل نفس کشیدن یا رطوبت هوا، این 
ماسک ها مرطوب شده و عمًال خاصیت پیشگیرى از انتقال و انتشار بیمارى را از دست مى دهند و بنابراین مجبوریم 

که آن را تعویض کنیم.
این پزشک عمومى تأکید کرد: حال در شرایط پاییز که رطوبت هوا بیشتر بوده و بارندگى وجود دارد و ممکن است 
قطرات باران بر روى ماسک نیز ببارد، مدت زمان استاندارد استفاده از آن کاهش مى یابد و هر زمان که ماسک خیس 

شد و یا رطوبت پیدا کرد باید آن را تعویض کنیم.
وى افزود: ماسک هاى پارچه اى در این زمان بهتر است، زیرا هر زمان خیس شود، مى توانید آن را تعویض کنید و اجازه 

دهید تا خشک شود و با حرارت، رطوبت آن از بین رود و مجدداً از آن استفاده کنید.
حسینى منش افزود: باید توجه داشته باشید در صورتى که ماسک هاى یکبار مصرف، رطوبت گرفته یا خیس شوند، 
قطعاً باید دور انداخته شوند و نمى توان آن را خشک کرده و مجدداً استفاده کرد؛ چراکه کارآیى خود را از دست مى دهد.

از ن باید
ل پرخاشگرى کودك 
یا مثًال رفتارهاى نادرست  ح کرد
دزدى، تقلب، ناسازگارى، حسادت، دروغ، ولیت،

کم رویى، خیالبافى، ترس، اضطراب و... نمونه رفتارهاى نامطلوب 
دیگر که مى  توان راه هاى نتیجه بخشى را براى اصالح آنها در 

بر
کرد
شــو

به جایى
باشد.
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ى مجازى 
 افزایش
عملى

یک پزش
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تعویض
رطوبت
حسین
به اینکه

ماســکب
بیمارى مهم اس
روزهاى مرطوب و بار

وى ادامه داد: همانطور که مى دا
ماسکى که به طور معمول استفاده مىکن

آنت اســت، موضوعى که باید به
زمان استفاده دارندو بایدد

ا حسینى منش ادامه
تا ششساعت

ماسک پارچه اى 
بهترین گزینه 

در روزهاى بارانى

متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان دکترشریعتى فسا گفت: اگر یکى  از 
اعضاى  خانواده  دچار بیمارى  آلزایمر اســت ، حالت  خصومت  آنها را به  خود 
نگیرید، محیط  خانه  را طورى  تغییر دهید که  فرد بیمار دچار آسیب  بدنى  نشود، 
افرادى که تا سالمندى به کار روزانه خود ادامه مى دهند کمتر به آلزایمر دچار 

مى شوند.
دکتر کاوه کاشانى گفت: اختالل حافظه، اختالل در انجام وظایف روزمره، 
تغییر در خلق و خو و گم کردن زمان و مــکان، اختالل در گفتار، اختالل در 
قضاوت، اختالل در تفکر، جا گذاشتن وسایل، از دست دادن یا کاهش انگیزه 

زندگى و تغییرات شخصیتى از عالیم هشداردهنده بیمارى آلزایمر هستند.
وى با بیان اینکه ممکن اســت تنها عالمت مورد توجــه آلزایمر در مراحل 
ابتدایى، فراموشى و یا گیجى خفیف باشــد، اضافه کرد: آلزایمر توانایى مغز 
را براى تفســیر آنچه فرد مى بیند مختل مى کند و به طور کل فهم وقایع 
اطراف را با مشکل مواجه مى سازد و در نتیجه بیماران ممکن است حتى در 

محیط هاى آشنا نیز گم شوند.
متخصص مغز و اعصاب در بیمارســتان دکتر شریعتى فســا با بیان اینکه 
آلزایمر باعث اختالل در توانایى تمرکز و تفکر به خصوص در مفاهیم انتزاعى 
مانند اعداد مى شود، ادامه داد: بیماران ممکن است در مدیریت مالى، تنظیم 
یادداشت ها و صورتحساب ها و پرداخت به موقع آنها با مشکل مواجه شوند، 

حتى با پیشرفت این اختالل ممکن است توانایى فرد براى فهم و محاسبه 
اعداد با مشکل مواجه شود.

دکترکاشانى گفت: افراد مبتال به آلزایمر ممکن است عبارات و سئواالت خود 
را بارها و بارها تکرار کنند و متوجه نباشند که قبًال آن سئوال را پرسیده اند، 
اگر مراقبت  از یکى  از اعضاى  خانواده  که  دچار این  بیمارى  است  را به  عهده  
دارید، از دیگران  درخواســت  کمک  کنید تا بتوانید به  خود استراحت  دهید 
همچنین مى توانید برخى  از مشکالت  بیمار را با اجراى  بعضى  کارها کاهش  
دهید مانند تکرار، براى  بیمارانى  که  مشکلى  در حافظه  دارند شاید یادآورى  

مکرر کمک  کننده  باشد.
وى با بیان اینکه سرعت پیشرفت عالیم در افراد مختلف متفاوت است، اظهار 
کرد: ممکن است خود بیمار هیچ مشکلى احساس نکند و خانواده، دوستان 
نزدیک یا همکاران این تغییرات را حس کنند. در واقع آلزایمر در کسانى که 

تا سالمندى به کار روزانه خود ادامه مى دهند شیوع و شدت کمترى دارد.
به گفته این متخصص افراد مبتال به آلزایمر ممکن است فراموش کنند که غذا 
بخورند یا عالقه اى براى تهیه غذا نداشته باشند و یا قادر نباشند غذایى تهیه 
کنند که ترکیب سالمى داشته باشد، همچنین ممکن است فراموش کنند که 
به اندازه کافى مایعات بنوشند که این امر مى تواند منجر به بى آب شدن بدن 

و ایجاد یبوست شود.

دردسرهاى آلزایمر 
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شعب بانک توسعه تعاون نقش مهمى 
در تحقق اهداف راهبردى دارند

مدیرعامــل بانک توســعه تعاون بــر نقش مهم 
همکاران شعب این بانک در تحقق اهداف راهبردى 

استان ها تأکید کرد.
حجت ا... مهدیان در تماس تلفنى با برخى رؤساى 
شــعب این بانک اظهار کرد: نظــام برنامه ریزى 
اقتصادى کشور همواره بر نقش مهم رونق اقتصادى 
منطقه اى در پیشرفت اقتصادى و اجتماعى کشور 
تأکید ورزیده انــد. وى افــزود: طرح هاى مهمى 
طى ســالیان اخیر در راستاى ارتقاى شاخص هاى 
اقتصادى از قبیل اشتغال و سطح تولید در استان ها 

به اجرا درآمده است.
وى تصریح کرد: بانک توســعه تعــاون با رویکرد 
توســعه اى و تجربه حضــور در طرح هاى ملى به 

عنوان بانک عامل دولت در پیشــبرد برنامه هاى 
اقتصادى جایگاهى ویژه یافته اســت و از این رو 
همکاران بانک نیز شایســته است به جایگاه مهم 
خود در منطقــه جغرافیایى محــل خدمت واقف 
باشــند و ضمن ارائه خدمــات مناســب بانکى 
به مشــتریان، در فرایند تأمین مالــى تعاونگران، 
تولیدکنندگان و کارآفرینان اهتمام ویژه اى داشته 

باشند.
مهدیان با اشاره به شرایط دشوار تحمیل شده ناشى 
از شیوع کرونا بر همکاران نظام بانکى و سایر اقشار 
جامعه یادآور شــد: همکاران شــعب بانک توسعه 
تعاون در این شرایط خاص، نیازمند توجه خاص از 
سوى مدیران استانى و رؤساى شعب هستند و تهیه 

ماسک و مواد ضدعفونى از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است و برنامه ریزى حضور همکاران به نحوى انجام 
شود تا ایمنى و سالمت همکاران در سطح باالترى 

محقق شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر نقش مهم جذب 
منابع ارزان قیمت در فرایند بانکدارى توسعه اى و 
نقش آن در کاهش قیمت تمام شده پول تأکید کرد و 
همچنین افزود: انتظار ما از همکاران شعب، رعایت 
مراتب سهل گیرى در پرداخت تسهیالت عمومى به 
ویژه اقشار آسیب پذیر است و همکاران مطلع باشند 
هر چه خدمات تســهیالتى بانک در گره گشایى از 
مردم ارائه شــود، کارنامه عملکردى بانک به نحو 

شایسته ترى رقم خواهد خورد.
مهدیان در ادامه به نقش مهم آراســتگى و فضاى 
مناسب شــعب جهت خدمات بهینه به مراجعین 
اشاره کرد و گفت: طى سالیان اخیر اقدامات مناسبى 
براى جانمایى مناسب و زیبایى فضاى شعب صورت 
پذیرفته است و اکثریت شعب از ویژگى هاى ظاهرى 
مساعدى برخوردار شــده اند و فضاى خوبى براى 
پذیرش مراجعین فراهم شده است که شایسته است 
این مهم تا رسیدن به شــرایط مطلوب در سراسر 

کشور ادامه داشته باشد.
گفتنى است در این جلسه رؤساى شعب و باجه ها 
نیز نکات تخصصى در خصوص عملکرد واحد خود 
را مطرح کردند  و مدیرعامل بانک نیز در خصوص 
ارتقاى کارآمدى واحدهــا رهنمودهاى مهمى را 

ارائه نمود.

کشف بزرگ ترین مرکز تولید 
رمز ارزهاى دیجیتال در استان

بزرگ ترین مرکز تولید رمــز ارزهاى دیجیتال در 
استان اصفهان کشف شد. مدیر دفتر روابط عمومى 
شرکت توزیع برق استان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: تعداد 1164 دســتگاه میانبر با ارزش  بالغ بر 
صد میلیارد ریال در شهرستان شاهین شهر و میمه 

کشف و ضبط شد.
امیر رمضانى افــزود: از ابتداى ســال جارى بالغ 
بر5160 دســتگاه با مصرف حــدود 15000هزار 
کیلووات در استان اصفهان جمع آورى شده است.                
وى ادامه داد: اگرچه تولیدکنندگان رمز ارز مى توانند 
با دریافت مجوز و درخواست انشعاب با تعرفه قانونى 
منطبق با نوع مصرف از حمایــت قانون برخوردار 
باشــند اما این افراد به دلیل کسب ســود باالتر از 
انشــعابات دیگرى که داراى تعرفه هاى صنعتى، 
کشاورزى و خانگى هســتند به صورت مخفیانه 
اســتفاده مى نمایند که البته در صورت شناسایى 
ایشــان، انشــعاب برق آن محل قطع و دستگاه و 
تجهیزات مورد اســتفاده توســط نیروى انتظامى 

ضبط مى شود. 
امید بهمن زیارى، مدیر حراســت شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان هم اظهار کــرد: مراجعه به 
محل هاى مورد نظر با حضور نمایندگانى از شرکت 
توزیع برق استان، دادستانى و نیروى انتظامى انجام 
مى شــود و دســتگاه هاى جمع آورى شده تحت 
عنوان کاالى قاچاق به مراکز انتظامى انتقال داده 

مى شود. 
وى در ادامه این نکته را نیز متذکر شد که درخواست 

ما از مردم بزرگوار اســتان این است که به منظور 
جلوگیرى از خسارات مالى به هیچ وجه قبل از طى 
مراحل قانونى و دریافت مجوزهــاى الزم از برق 
شبکه سراسرى براى تولید رمز استفاده نکنند که در 
صورت اقدام و مصرف غیرقانونى، باید در هر ساعت 
از شــبانه روز منتظر ورود نیروى انتظامى و جمع 

آورى و ضبط ماینرهاى خود باشند. 
بهمن زیارى تصریح کرد: چنانچه در کارگاه هاى 
صنعتى و مزارع کشاورزى که داراى موجر مى باشند 
دستگاه ماینر در محل شناســایى شود، مسئولیت 
قانونــى و جرائم آن بــه عهده مالــک آن محل 

است .

     آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده    
شرکت پالسما تک سپاهان (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره 33916 و شناسه ملى 10102738722

دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

نوبت دوم

با توجه به اینکه جلسه مورخ1399/09/20 مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت مذکور 
به حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم نرسیده است.لذا بدین وسیله و براى دومین بار از کلیه 
سهامداران شرکت دعوت میشود در جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت که 
در تاریخ 1399/10/06 در ساعت08:00 صبح در محل شهرك صنعتى مورچه خورت-فاز سوم-
انتهاى بوعلى دوم- پالك444و کد پستى 8333115191 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده :  
1-انتخاب و تعیین سمت هیأت مدیره 2-انتخاب بازرسین 3-تعیین وضعیت حق امضا 4-انتخاب 

روزنامه کثیر االنتشار


