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چگونه با خوردن سوپ الغر شویم؟نماز باران فردا در اصفهان اقامه مى شودساالر عقیلى «خواجوى کرمانى» شدفروش لباس تاناکورا ممنوع شد یک گام تا تقابل دیدنى برانکو و کى روش! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دالیل مهم
براى خوردن 

غذاى تند!

نمایشگاه مجازى کتاب اصفهان، از شنبه
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موج پنجم کرونا 
در اصفهان پایان 

یافته است

دو دسته مردم وجود دارند؛ کسانى که غذاهاى تند را 
دوست دارند و آنهایى که تحمل تندى اش را ندارند. اگر 

جزو گروه اول هستید، موفق هستید!
مصرف غذاى تند برخالف باور بسیارى از مردم نه تنها 
عوارض زیادى براى بدن نداشته بلکه فواید آن براى...

معــاون فنى مرکز بهداشــت اســتان گفت: از 
22 شهرســتان تحت پوشش دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان، 11 شهرستان در شرایط آبى 
و 11 شهرستان در وضعیت زرد به سر مى برند و 
وضعیت موجود استان مطلوب و موج پنجم کرونا 

پایان یافته است.
مهرداد زینلیان در ســتاد اســتانى کرونا افزود: 
در پوشش واکسیناســیون در گذشته 70 درصد 
نمونه هاى سرپایى مثبت مى شد اما اکنون این رقم 
به 14 درصد رسیده و بقیه با عالئم آنفلوآنزا مراجعه 
مى کنند. معاون فنى مرکز بهداشت استان اضافه 

کرد: بیشترین درصد واکسن...

حرکت متروى تهران روى ریل ذوب آهن حرکت متروى تهران روى ریل ذوب آهن 
براى نخستین بار براى نخستین بار 500500 ُتن ریل تولیدى ذوب آهن اصفهان، مطابق  ُتن ریل تولیدى ذوب آهن اصفهان، مطابق 
با استاندارد بین المللى جهت استفاده در خطوط درون شهرى با استاندارد بین المللى جهت استفاده در خطوط درون شهرى 
تهران به مترو پایتخت تحویل شدتهران به مترو پایتخت تحویل شد
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با حضور  1400 ناشر از اصفهان و با تخفیف 40 درصدى آغاز مى شود؛

گلر پیشین ذوب آهن و سپاهان:

 امیر عابدزاده توانست، من هم مى توانم
امیر عابدزاده تنها دروازه بان ایرانى شاغل در فوتبال اسپانیا نیست. در شرایطى 
که دروازه بان تیم ملى، فصل خوبى را در اللیگا 2 پشت سر مى گذراند، در یک 
سطح پایین تر، یک دروازه بان ایرانى دیگر هم به دنبال گرفتن حق فوتبالى اش 
است. او کسى نیست جز مهدى امینى که سابقه بازى براى سپاهان، پیکان و 

ذوب آهن را دارد و چند ماه قبل بود که وارد فهرست...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ساماندهى متکدیان 
در  اصفهان در حال 

انجام است

در انتظار پاسخ یک استفساریه
نامه نگارى فرماندار با معاونت حقوقى ریاست جمهورى درباره وضعیت یک عضو شوراى شهر
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پیشنهاد مالى عجیب و غریب به ستاره پرسپولیسپیشنهاد مالى عجیب و غریب به ستاره پرسپولیس

 جدایى از سرخ ها در  جدایى از سرخ ها در 
2

2

وزیر بهداشت:وزیر بهداشت:

نگران افزایش نگران افزایش 
کرونا در کرونا در 

مدارس هستیممدارس هستیم

رئیس جمهور:رئیس جمهور:

عوامل مداخله گر عوامل مداخله گر 
در بازار ارز را در بازار ارز را 
شناسایى کنیدشناسایى کنید

مهدى سلطانىمهدى سلطانى
 بار دیگر جلوى دوربین بار دیگر جلوى دوربین

 کارگردان «آقازاده» رفت
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شهردارى محمد آباد     

گزارش عملکرد
شهردارى محمد آباد     
در 6 ماه اول سال 1400
به استناده ماد 71 قانون شهرداریها

گزارش عملکرد درآمدهاى شهردارى در شش ماهه اول سال1400

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماهه اول سال 1400

عملکرد 6 ماهه تعهد شش ماهه مصوب ساالنه عنوان کد 
طبقه بندى

13/760/550/659 11/490/500/000 22/981/000/000 درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى  110000
157/956/996 225/000/000 450/000/000 درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى  120000
586/590/264 1/258/500/000 2/517/000/000 بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى  130000
705/405/524 1/526/000/000 3/052/000/000 درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى 140000
5/918/160/000 4/600/000/000 9/200/000/000 کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى  150000
116/604/565 350/000/000 700/000/000 اعانات، کمک هاى اهدایى و دارائى ها 160000

21/245/268/008 19/450/000/000 38/900/000/000 جمع کل درآمدها 100000
27/449/900/000 13/050/000/000 26/100/000/000 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى   200000

0 0 0 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارائى مالى 300000
48/695/168/008 32/500/000/000 65/000/000/000 جمع کل منابع شهردارى

عملکرد 6 ماه اول سال 1400 به شرح جدول ذیل 
جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

عملکرد شش ماهه تعهد شش ماهه مصوب ساالنه عنوان کد
عملکرد شش ماهه طبقه بندى تعهد شش ماهه مصوب ساالنه عنوان کد 

طبقه بندى
6/875/344/713 4/350/000/000 8/700/000/000 کالبدى و شهرسازى  1 14/322/186/875 16/250/000/000 32/500/000/000 هزینه 100000
18/528/301/388 8/745/000/000 17/490/000/000 محیط زیست و خدمات شهرى  2 6/011/933/393 6/472/750/000 12/945/500/000 جبران خدمات کارکنان 110000

107/562/808 285/000/000 570/000/000 ایمنى و بحران 3 5/354/361/796 5/631/350/000 11/262/700/000 استفاده از کاال و خدمات  120000
1/310/851/954 3/850/000/000 7/700/000/000 حمل و نقل و ترافیک 4 0 6/900/000 13/800/000 هزینه هاى تامین مالى و دارائى  130000
697/531/898 2/362/500/000 4/724/500/000 خدمات مدیریت 5 0 0 0 یارانه  140000
364/995/737 756/250/000 1/512/500/000 اجتماعى و فرهنگى  6 100/000/000 995/000/000 1/990/000/000 کمک هاى بالعوض 150000

0 0 0 تملک دارائى مالى 300000 2/085/513/541 2/634/000/000 5/268/000/000 رفاه اجتماعى  160000

0 0 0 تعهدات انتقالى سنواتى 310000 770/378/145 510/000/000 1/020/000/000 سایر هزینه ها  170000

0 0 0 باز پرداخت اصل سود و 
تسهیالت داخلى  320000

23/714/257/438 16/250/000/000 32/500/000/000 تملک دارائى هاى سرمایه اى  200000
27/884/588/498 20/348/750/000 40/697/000/000 جمع کل مصارف شهردارى 
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وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت در زمینه واکسیناسیون 
دانش آموزان نظرات تخصصــى خود را اعالم مى کند اما 

درنهایت، ستاد ملى مقابله با کرونا تصمیم مى گیرد.
بهرام عین اللهى، در حاشیه بازدید از مجموعه خوابگاه هاى 
دانشجویى دانشگاه علوم پزشــکى ایران در پاسخ به این 
پرســش که آیا در قالب اجراى طرح مدیریت هوشمند، از 
ورود دانش آموزان واکسن نزده به سر کالس جلوگیرى 
مى شــود یا خیر، افــزود: نگــران بازگشــایى مدارس 
هستیم. زمانى که تجمع ایجاد مى شــود شیوع بیمارى 
کرونا بیشتر مى شــود به همین علت دانش آموزانى که 
واکسن نزدند مى توانند به صورت غیر حضورى از کالس ها 

استفاده کنند.
وى اضافه کرد: اگر دانش آموزى واکسن نزده باشد، احتمال 
دارد به بیمارى کرونا آلوده شــود و مى تواند این بیمارى را 
به بقیه دانش آموزان منتقل کند. عین اللهى گفت: راه حل 
دیگر این است که دانش آموزانى که واکسن نزدند تست 

پى سى آر منفى ارائه کنند.
وزیر بهداشت افزود: در این زمینه از نظرات وزارت آموزش 
و پرورش هم استفاده مى کنیم اما در نهایت تابع نظر ستاد 

ملى مقابله با کرونا هستیم.
عین اللهى اضافه کرد: وزارت بهداشــت، نه فقط مدارس 

بلکه نگران هر نوع تجمعى است.

رئیس جمهور بــا تأکید بر لزوم جلوگیــرى از مداخالت 
سودجویانه در بازار ارز به دستگاه هاى مسئول دستور داد در 

این زمینه با جدیت به وظیفه خود عمل کنند.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسى سه شنبه 
شب در جلسه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت با اشاره 
به مشخص شدن دخالت ها و دسیســه هاى سودجویانه 
براى برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاه هاى 
مســئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایى 
دقیق عوامل مداخله گر و بى ثبات کننده بازار ارز، با جدیت 

به مسئولیت هاى خود در این زمینه عمل کنند.
در این جلسه با تقسیم کار و وظایف دستگاه هاى مختلف 

مقرر شد براى مدیریت در بازار ارز، با اخذ مجوز هاى الزم 
از سوى نهاد هاى مسئول و بر اســاس واقعیت ها، ثبات و 

شرایط عادى به بازار ارز برگردد.
بر اساس گزارش بانک مرکزى، درآمد ارزى کشور در هشت 
ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتى 
به اندازه تمام سال گذشته بوده و رکورد هاى جدیدى در این 

زمینه ثبت شده است.
در ادامه این گزارش با توجه به ذخایر ارزى قابل اطمینان 
کشور تأکید شده اســت تغییرات نرخ ارز در روز هاى اخیر 
هیچ گونه توجیه ندارد بلکه نتیجه عملیات روانى و دخالت 

عناصر غیراقتصادى و کاذب در بازار است.

نگران افزایش کرونا 
در مدارس هستیم

عوامل مداخله گر در 
بازار ارز را شناسایى کنید

سریال سازى 
فقط کار ماست

رئیس صداوســیما    سینما سینما|
در پاسخ به پرسشــى درباره رابطه ساترا و شبکه 
نمایش خانگى گفت: در قانون اساسى جمهورى 
اسالمى یک صداوســیما داریم و از طرف دیگر 
کارویژه تلویزیون در همه دنیا ســریال ســازى 
است. پیمان جبلى افزود: در جمهورى اسالمى نیز 
کارویژه صداوسیما نباید از حیطه این رسانه خارج 
شود و هر گونه سریال سازى باید تحت حاکمیت 
صداوسیما باشــد. ما با سریال ســازان خارج از 
صداوسیما صحبت مى کنیم و راهبردهاى کالن 
ارزشــى و هنجارى را به آنها مى گوییم. اگر این 
راهبردها را رعایت کنند هیچ مانعى براى فعالیت 
آنها نیســت و ما خودمان را رقیب شبکه نمایش 

خانگى نمى دانیم.

قهرمان جهان
راننده اسنپ است!

امیرمحمد بیــات که در    خبر ورزشى|
رقابت هاى کشتى فرنگى جوانان جهان در روسیه 
مدال برنــز وزن 130 کیلوگرم را از آن خود کرد، 
شغل ثابت ندارد و براى گذران مخارج زندگى در 
میان تمرین هاى سنگین روزانه، به عنوان راننده 
در اســنپ کار مى کند. هر روز طى چند نوبت در 
مجموعه هاى مختلف ورزشــى بیشتر از شش 
ســاعت تمرین مى کند در حالى که از دو ســال 
پیش با خودرویى که از دایــى اش عاریه گرفته 
بین ساعات تمرین و تردد از این باشگاه به باشگاه 

دیگر به عنوان راننده اسنپ مشغول کار است. 

دومینوى کرونا در مدارس! 
ابتــداى آذرمــاه حضور    تجارت نیوز|
دانش آمــوزان در مدارس الزامى شــد اما هنوز 
آذرماه به پایان نرســیده ابتالى دانش آموزان به 
کرونا خبرساز شده اســت. معاون تربیت بدنى و 
سالمت آموزش و پرورش ایالم مى گوید در یک 
ماه گذشته که مدارس بازگشایى شدند، حدود 15 
نفر از دانش آموزان و چهار نفــر از فرهنگیان به 
کرونا مبتال شــدند. 2000 دانش آموز در تهران، 
180 دانش آمــوز در بویراحمد، 48 دانش آموز در 
قم و 15 دانش آموز و چهار معلــم در ایالم؛ این 
آخرین آمار از ابتالى دانش آموزان و معلمان به 
کروناست. در همین مورد یک کارشناس سالمت 
آموزش وپرورش شهرســتان دامغان مى گوید 
به آنها دســتور داده شــده که آمارى از وضعیت 

دانش آموزان و ابتالى آنها به کرونا ندهند!

حذف «عمو پورنگ» 
صحت ندارد!

مدیرگروه کــودك شــبکه 2 درباره    پانا|
شــایعه حذف «عمو پورنگ» از صداوســیما و 
حاشیه هایى که این خبر ایجاد کرده است گفت 
حذف «عمو پورنــگ» از صداوســیما به هیچ 
عنوان صحت نــدارد. وحیــد علیمردانى تأکید 
کرد: پورنگ از تلویزیون حذف شــدنى نیست. 
او از ســال هاى گذشته در شــبکه یک فعالیت 
مى کرده است و اکنون در شبکه 2 با ما همکارى 
مى کند. علیمردانى درباره اینکه یکى از بازیگران 
خبر از حذف عموپورنگ از صداوســیما داده بود 
گفت: تأکید مى کنم داریوش فرضیایى و «عمو 
پورنگ» از صداو سیما و از شبکه 2 حذف شدنى 

نیستند .

تهیه 20 عنوان محتوا 
براى پیش دبستانى

رئیــس ســازمان پژوهــش و    ایسنا|
برنامه ریزى آموزشــى از تهیه و تأیید 20 عنوان 
محتواى آموزشــى براى دوره پیش از دبستان 
خبــر داد و گفت: بناى تولیــد متمرکز محتواى 
پیش از دبســتان نداریم. در تالشیم به تنوعى از 
محتواهاى آموزشى برسیم که با نظارت سازمان 

تهیه شده باشد.

40 نفر جسد متعفن را 
به وین بردند! 

محمد مهاجرى، فعال و تحلیلگر    نامه نیوز |
سیاسى اصولگرادرخصوص تحریم ها گفت:  به یاد 
داریم همین ها که مى گفتند برجام جســد متعفنى 
اســت اکنون چهل نفر را به وین مى برند تا همین 
برجام را احیا کننــد اما بازهم موفــق نخواهند بود 
زیرا توان مذاکره هم ندارند. در مجموع دولت آقاى 
رئیسى هم ارزیابى درستى از مشکالت کشور ندارد، 
هم برنامه ندارد و هم نیروهاى توانمندى در اختیار 

ندارد.

دوباره وزیر احمدى نژاد 
رئیس جمعیت هالل احمر در حکمى،    ایسنا|
دکتر مرضیه وحید دســتجردى را به عنوان مشاور 
خود در این جمعیت منصوب کرد. در متن حکم دکتر 
پیرحســین کولیوند خطاب به دکتــر مرضیه وحید 
دستجردى آمده اســت: «نظر به شایستگى، تعهد 
و تجارب ارزشمند سـرکار عـالى، به موجـب ایـن 
حـکـم بـه عـنـوان "مشاور اینجانب"  منصوب مى 
شوید.» مرضیه وحید دستجردى در دولت احمدى 

نژاد در مقطعى وزیر بهداشت بود.

حتماً دستى در کار است
روند ســال هاى اخیر نشان    روزنامه ایران|
مى دهد که افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران ناشى 
از تقاضاى واقعى نیســت. در حال حاضر در بخش 
واقعى اقتصاد میزان عرضه ارز از تقاضا پیشى گرفته 
اســت، بنابراین کمبودى در بازار ارز وجود ندارد که 
علت افزایش نرخ ارز در روزهاى اخیر باشــد. آقاى 
رئیس جمهور اذعان کردند دست هایى در کار است. 
قطعًا همینطور است، چرا که در اقتصاد وقتى عرضه 
از تقاضا بیشتر باشــد، چرا باید قیمت افزایش پیدا 

کند؟ 

34میلیون بگیرید اوکى است!
مهدى نیا، دبیر سامانه ثبت حقوق    برترین ها|
و دستمزد گفت: اطالعات پرداختى کارکنان وزارت 
نفت در حال بارگذارى است که نهایتًا دو تا سه روز 
آینده در سامانه پاکنا ثبت خواهد شد. وى افزود: کف 
و سقف دریافتى از سه میلیون و 500 هزار تومان تا 
33 میلیون و 700 هزار تومان اســت که با توجه به 
قانون قابل پرداخت اســت و اگر دریافتى یک مدیر 

بیشتر از این باشد تخلف است.

چک برجام باید نقد شود
حجت االســالم مجتبــى ذوالنور    ایسنا|
عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس در جمع خبرنگاران بیان کرد: ترامپ قبل از 
انتخابات تأکید کرد که برجام را پاره مى کنم و بنده 
نیز به درستى براســاس موضع جمهورى اسالمى 
ایران برجام را در صحن مجلــس دهم آتش زدم و 
به این کارم نیز افتخار مى کنــم. باید عکس العمل 
درست و به موقع در برابر دشمن نشان داد. امروز نیز 
برجام باید احیا شــود چرا که ما هرچه داشتیم دادیم 
و یک چک از آنها گرفتیم. براى تحقق حقوق ملت 
ایران این چک باید نقد شــود و همه تحریم ها کنار 

رود.

تکذیب یک تهاتر 
  مهر | دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنج 
مباحث مطرح شــده مبنــى بر تهاتر نفــت با برنج 
پاکســتان را رد کــرد و گفــت: به نظر مى رســد 
صحبت مدیرعامل شــرکت ملى نفت ایران در این 
زمینه ســند باشــد که گفته در قبال فروش نفت، 
هیچ قراردادى در هیچ کشــورى نداریم. مســیح 
کشــاورز تأکید کرد: یکبار قرار بــود در ازاى برقى 
که به پاکستان فروخته شــده بود برنج وارد شود اما 
قیمتى که براى این محصول پیشنهاد دادند نزدیک 
به بازار آزاد بود و براى همیــن واردکنندگان آن را 

نپذیرفتند.

خبرخوان

دیوان عالى کشور حکم 13 سال    روزنامه شرق |
حبس مردى را که متهم است خانه تاریخى دکتر مصدق 
را بدون رضایت مالکش به فروش رسانده، مورد تأیید قرار 
داد. متهم 10 سال قبل خانه تاریخى دکتر مصدق در منطقه 
نیاوران را به همراه وسایل عتیقه اش فروخته بود و زمانى که 

مالک خانه متوجه ماجرا شد، به دادگاه شکایت برد.
براساس محتویات پرونده شکایت از متهم و همدستانش 
از ســال 90 به جریان افتاد و مردى که تاجــر بزرگى در 
ایران است، شــکایتى را مطرح کرد و مدعى شد فردى به 
نام «فرید» خانه باغش در پشــت پارك نیاوران را فروخته 
اســت. این مرد گفت: من تاجر هســتم و به کشورهاى 
مختلف صادرات دارم و بیشــتر اوقات در ایران نیســتم. 
ســال ها قبل بخاطر ارادتى که به دکتر مصدق داشــتم، 

خانه او را از وارثانش خریدارى کــردم. حتى اموال داخل 
خانــه را هم که همگــى ارزش تاریخى داشــت خریدم، 
بعد یک ســرایدار در خانه گذاشــتم و خودم به سفر رفتم. 
بعد از مدتى که برگشــتم متوجه شدم ســرایدارم نیست 
و وسایل خانه سرقت شــده است. یک شــب سرایدارم 
تماس گرفــت و گفت فردى کــه مدعى اســت خانه را 
خریده، او را از آنجا بیــرون انداخته و حتى مدتى او را ربوده
 بود. با توجه به شکایت صاحبخانه  تحقیقات گسترده اى آغاز 
و مردى که مدعى بود صاحب جدید خانه است، شناسایى 
شــد. او ادعا کرد خانه را از خواهر مرد شــاکى خریدارى 
کرده و صلح نامه دارد اما بررســى هاى مأموران نشان داد 
مدرکى که تهیه شده، جعلى است و ادعاى این مرد درست

 نیست.
اشــتباه در درج نــام یــک مدرســه باعــث تعجب 
کاربران و دســتمایه طنز آنها در فضاى مجازى شــده

 است.
چند روزى است عکسى از یک مدرســه به نام «فقط 
نیلوفر» در فضاى مجازى دست به دست مى شود و این 
اتفاق به قدرى عجیب بود که بســیارى به واقعى بودن 
عکس شک کرده بودند. پس از واکنش گسترده کاربران 
در شبکه هاى اجتماعى به این عکس، سازمان نوسازى 

مدارس توضیحاتى در این خصوص ارائه کرد.
ماجرا از این قرار اســت کــه دخترى به نــام «نیلوفر 
بهبهانــى» از دنیا رفته و مــادر وى بــراى زنده نگاه 
داشتن نام فرزندش تصمیم به ســاخت مدرسه  اى در 
روستاى «َکَمک» شهرستان زهک در استان سیستان 

و بلوچستان مى  گیرد.
پس از پایان کار ســاخت این فضاى آموزشى، پیمانکار 

مدرسه از نماینده خّیر مدرسه  ساز در خصوص نام مدرسه 
این سئوال را مطرح مى  کند که آیا نام مدرسه «نیلوفر 
بهبهانى» باشد، که نماینده خّیر پس از مشورت با مادر 
مى  گوید «نه! فقط نیلوفر». پیمانــکار هم با بى  دقتى 
تمام و بدون دریافت تأییدیه از ناظران نوسازى مدارس 
نسبت به تهیه تابلو مدرسه با نام عجیب «فقط نیلوفر» 

اقدام مى  کند.
سازمان نوســازى مدارس اعالم کرده در همان زمان 
و پس از رؤیت ناظر نوســازى مدارس، نسبت به تغییر 
در نام تابلو اقدام مى  شود. این اتفاق و این اشتباه که از 
سوى پیمانکار این پروژه رخ داده است، مربوط به حدود 
یکسال پیش در این استان بوده که اکنون دستمایه طنز 

برخى افراد در فضاى مجازى شده است.
حاال عکس دیگرى هم منتشر شده که نشان مى دهد 

واژه «فقط» از تابلوى مدرسه پاك شده است.

 عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك تأکید 
کرد که فروش پوشاك تاناکورا، به دلیل مسائل بهداشتى 

و قاچاق بودن این نوع پوشاك، ممنوع است. 
مجید افتخارى تأکید کرد که فروش پوشاك تاناکورا به 
طور کلى در کشور ممنوع است و اتحادیه در هر نقطه اى 
با این نوع فروشگاه برخورد کند آن را پلمب مى کند. وى با 
بیان اینکه شنیده ها حاکى از ورود کاالى تاناکورا به برخى 
استان ها از جمله سیســتان و بلوچستان و سنندج است، 
تصریح کرد: عمومًا از کاالهاى تاناکورا استقبال زیادى 

نمى شــود. عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاك در پاسخ به ســئوالى درباره پوشاك تاناکوراى 
برند خارجى، گفت: این کاالها قطعًا قاچاق است و از راه 

شبکه هاى غیر قانونى زیرزمینى فروخته مى شود.
افتخارى با بیان اینکه تعداد فروشگاه هاى تاناکوراى فعال 
در کشور بسیار کم است، تصریح کرد: با بیشتر این واحدها 
چندین بار برخورد و پلمب شــدند و حتى تعهد دادند؛ اما 
دوباره فعالیت خود را آغاز کرده اند. اما همچنان اتحادیه در 

صورت مشاهده با آنها برخورد مى کند.

فقط یک روز بعد از حادثه مرگبار برخورد تریلى با اتوبوس مسافربرى 
در جاده کاشــان – قم که منجر به کشته شــدن 9 نفر شد، این بار 
برخورد یک کامیون با مینى بوس حامل دانش آموزان در کرمانشاه 

فاجعه آفرید.
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه در تشریح جزییات واژگونى مینى 
بوس سرویس مدرسه در محور هلشى به ماهیدشت، گفت: برخورد 

کامیون از پشت با مینى بوس علت این سانحه بوده است.
سرهنگ دستغیب در تشریح جزییات این حادثه اظهار کرد: ساعت 8 
و 50 دقیقه صبح روز چهارشنبه یک مورد تصادف در محور هلشى به 
سمت ماهیدشت به نیروهاى پلیس راه گزارش شد. دستغیب گفت: 
محور هلشى به ماهیدشت محور فرعى است که مه گرفتگى داشته 

و راننده کامیون بر اثر مه دید کافى نداشته و از پشت با مینى بوس 
برخورد مى کند. وى افزود: بر اثر شدت این برخورد مینى بوس 20 
متر جلوتر واژگون مى شود و متأسفانه چند تن از سرنشینان مجروح 

مى شوند.
رئیس پلیس راه استان کرمانشــاه خاطرنشان کرد: این مینى بوس 
سرویس مدرسه بوده و سرنشینان آن دانش آموزان مقطع متوسط 
اول بوده اند. دستغیب گفت: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته سر 
صحنه تصادف فوتى نداشته ایم، اما تعدادى مجروح شده اند که به 

مراکز درمانى انتقال داده شدند.
این در حالى است که بر اساس اعالم اورژانس استان کرمانشاه در این 
حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و 16 نفر نیز در مراکز درمانى 

تحت درمان هستند.

بخش هایى از ســکانس بازى میترا حجار و امیر مقاره 
در ســریال «جزیره» بــه کارگردانى ســیروس مقدم 
واکنش هاى متفاوتى را در پى داشــت.  آنچه مورد نقد 
مخاطبان قرار گرفته نحوه اداى دیالوگ توســط حجار 
اســت. در این ســکانس خانم بازیگر، دیالوگ خود را 
فراموش مى کند و مجبور به نگاه کردن به کاغذ مى شود. 
این رفتار میترا حجار و بــى توجهى کارگردان و عوامل 
ســریال به نحوه بازى میترا حجار و عــدم حذف این 
ســکانس در مرحله تدوین نقدهاى تندى را از منتقدان 

شناخته شده سینما و تلویزیون به دنبال آورد. 
کافه سینما در این باره نوشت: «سیروس مقدم و فیلیمو 
با "سریال جزیره" مرزهاى احترام به مخاطب را جابه جا 
کردند! فیلمنامه را خارج از قــاب دوربین قرار داده اند و 
بازیگر که زحمت حفظ کردن دیالوگ ها را به خود نداده، 
خیلى تابلو از روى فیلمنامــه دیالوگ مى گوید و حتى از 
روى کاغذ هم اشتباه مى خواند! جدا از بازى افتضاح میترا 
حجار، یک فاصله بین دیالوگ اشتباه و درست مى دهد 
تا در تدوین اصالح شود، اما تدوینگر هم اصالح نکرده 
است! سیروس مقدم از رکورددارهاى ساخت سریال در 
ایران که کارگردانى جزیــره را برعهده دارد هم زحمت 
بازبینى نسخه تدوین شده را به خود نداده است! "فیلیمو" 
هم که پخش "جزیره" را برعهــده دارد، یا متوجه گاف 
نشده یا اهمیتى به آن نداده است! "ساترا" هم که مسئول 
مجوز نمایش خانگى است، همینطور! این ماجرا فرازى 
از کیفیت محصوالت نمایش خانگــى در ایران و میزان 
احترام قائل شدن براى مخاطب است! گویا فقط سرى 

دوزى و پول مهم است.»
دامون قنبرزاده، منتقد ســینما هم در یادداشتى نوشت: 
«در عمرم ســوتى  زیادى دیده ام اما این یکى چنان در 
اوج اســت که دلم نیامد ازش بگذرم! چنــد بار صحنه 

را باالپایین کردم، از اول تماشــا کردم، از آخر تماشــا 
کردم، چشــم هایش را بســتم و به صداها گوش دادم، 
دوباره چشــم هایم را باز کردم و صحنه را مرور کردم، 
اما چیزى از ارزش هــاى این صحنه کم نشــد. اینکه 
تدوینگر آنقدر بى حواس بوده که یادش رفته این صحنه  
اوتى را قیچى بزند و اینکه کل گروه هم یک بار سریال 
خودشان را ندیده اند تا این سوتى عجیب از زیر دستشان 

در نرود هم به کنار، متعجبم از میترا حجار که رســمًا به 
فیلمنامه نگاه مى کند و دیالــوگ مى گوید. حاال اصًال 
اینکه غلط مى گوید مشکلى نیســت. مى خواهم بدانم 
چرا اینقدر مصنوعى  مى گوید؟ حاال امیر مقاره که بازیگر 
روبه رویش اســت از بس روى بازى بى نظیرش تمرکز 
کرده که حواسش نبوده این موضوع را متذکر شود، بقیه 
چرا هیچى نگفته اند؟ آفاى ســیروس مقدم! یک نفسى 

بگیر. هالك شدى.»
کیوان کثیریــان، روزنامه نــگار و منتقد نیز با انتشــار 
ویدیویى از صحنه مورد اشاره، در صفحه اجتماعى خود 

نوشت:
«این توهین آشــکار به مخاطب و به هنر تصویر است. 
درباره کیفیت بسیار بســیار نازل فیلمنامه و کارگردانى 
و بازى نباید چیــزى گفت. هیچ چیز. هیــچ چیز. حاال 

اینجا:
بازیگر متن را حفظ نکرده. فیلمنامه رو روى میز جلوى 
روى ایشون گذاشــتن. دیالوگ رو یادش میره، جاش 
میگه؛ خواهد خواست. زیرچشمى اما به طرز تابلویى به 
فیلمنامه نگاه مى کنه. نفس عمیقى مى کشه و دیالوگ 
توى فیلمنامه رو میگه. دوباره به فیلمنامه نگاه مى کنه 
و بقیه ش رو میگه. پیش خودش گفته البد توى تدوین 
درســتش مى کنن و از نماى رى اکشــن بازیگر مقابل 
اســتفاده مى کنن چیزى به نام هنــر بازیگرى؟ اصول 
بازیگرى؟ کشــک. کارگردان؟ کات نــداده؛ نه بخاطر 
بازى شــگفت انگیز بازیگر و نه حتــى بخاطر فراموش 
کــردن و تکرار دیالــوگ. اصًال متوجه شــده؟ یا گفته 
ولش کــن مردم فکر مى کنــن جزو بازیــه. تدوینگر؟ 
اصًال متوجه نشــده. البد اون "آه" [خانم بازیگر] باعث 
شــده فکر کنه اینم جزو بازیه. پلتفرم؟ البد ندیده. مگه 
باید ببینه؟ اصًال مگه مهمــه؟ مخاطب؟ دیده، مى بینه، 
مى فهمه و رســوا مى کنه. پلتفرم هــاى گرامى! الاقل 
اگه پــول کالن مى دیــن، یه طورى زحمت بکشــین 
کنترل کیفــى کنین. نه براى احترام بــه مخاطب، اقًال 
براى اینکه فحش نخورین و تمســخر نشین. دوستان 
بازیگر و کارگردان! مگه اینهمــه پول نمى گیرین؟ چرا 
اینقدر بى کیفیت و از سر ســیرى کار مى کنین؟ همون 
نیمچه آبروتون که ظاهراً براتون مهم نیست. فقط پول

 مهمه؟»

گاف بزرگ سریال «جزیره» واکنش تند منتقدان را به دنبال داشت

واسه پوله...!

دوباره فاجعه؛ این بار ساعت 8:50،   کرمانشاه

جنجال «فقط نیلوفر»!پایان پرونده خانه دکتر مصدق

فروش لباس تاناکورا ممنوع شد

آرمان کیانى

مانى مهدوى 
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خبرى از بارش
 در اصفهان نیست

ابراهیـم هنرمنـد کارشـناس پیـش بینـى اداره کل 
هواشناسى اسـتان اصفهان با بیان اینکه تا هفته آینده 
خبرى از بارش نیسـت، گفت: طى این مدت جو پایدار 
اسـت و پدیده خاصى در اسـتان نداریـم، ضمن اینکه 
پدیده اى نداریم که شرایط را بدتر کند اما شرایط افزایش 

غلظت آالینده ها در شهر اصفهان فراهم است.

تأمین جایگزین داروى لوکورین 
فـرآورده جایگزیـن داروى لوکوریـن بیماران شـیمى 
درمانى در دو داروخانه شهر اصفهان تأمین شده است. 
معاون غـذا و داروى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: سه هزار ویال از داروى لوکورین در اختیار اصفهان 
قرار گرفت که دچار مشکلى شده که از بازار جمع آورى 
و به شرکت بازگشت داده شـد. اعتبارى افزود: فرآورده 

هندى جایگزین وارد شده و در حال جبران هستیم.

وضعیت امتحانات 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: همه 
امتحانات نیمسال اول سـال تحصیلى 1400-1401 
دوره متوسـطه اول و دوم (پایه هاى هفتم تا دوازدهم) 
به صورت حضورى برگزار مى شود و در دوره ابتدایى نیز 
امتحان توصیفى است و مدارس هم باید از ارائه برنامه 
امتحانى به دانش آموزان خوددارى کنند. محمد اعتدادى 
افـزود: از همـه دانش آمـوزان مى  خواهم کـه موضوع 

واکسیناسیون را جدى بگیرند.

تجلیل از همکار معلول در آبفا
همزمان با فرارسـیدن 12 آذرماه روز جهانی معلول، از 
مهرزاد رئیسـی از کارکنان معلول شاغل در آبفا منطقه 
یک تجلیل شـد. به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه 
یک، اشـتهاردیها، مدیـر امور آبفـا منطقه بـا تجلیل و 
قدردانی از تالش هاي این کارمند بیان کرد: همانگونه 
که ممکن است در جسـم یک فرد معلول نقصی وجود 
داشته باشـد اما در عین حال موهبتی دیگري از سوي 
خداونـد متعال بـه او عطا شـده اسـت تـا توانمندي و 

شایستگی خود را به خوبی نشان دهد.

تجلیل از پرسنل 
بخش مالی آبفا  

همزمـان بـا فرارسـیدن 15 آذرمـاه روز حسـابدار، از 
کارمنـدان بخش مالـى آبفـا منطقه یک تجلیل شـد. 
به گـزارش روابـط عمومـى آبفـا منطقه یـک، حمید 
اشـتهاردیها، مدیر امـور آبفا منطقـه یک بـا تجلیل و 
قدردانى از تالش هاى پرسنل بخش مالى و پشتیبانى 
این امور اظهار داشـت: حسـابداران باید براى کار خود 
ارزش قائـل شـوند و اثر گـذار باشـند چرا که بـا وجود 
شما حسابداران اسـت که کلیه بخش هاى این امور به 

بهترین نحو ممکن کار خود را انجام مى دهند.

وضعیت شهرضا هم زرد شد 
از 10 روز گذشـته ، شـهرضا پس از 26 هفته ى قرمز و 
نارنجـِى کرونایى به وضعیت زرد رسـید. سـید مهدى 
دیباجى، رئیس بیمارسـتان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا 
گفت: در حال حاضر، از شـش بخش قبلى بیمارستان، 
فقط یک بخش در خدمت بیماران کرونایى اسـت که 

نشان دهنده  کاهش زیاد تعداد بیماران است.

میانگین برداشت انار 
در بادرود  

مدیر جهاد کشاورزى بخش بادرود نطنز با اشاره به  آغاز 
فصل چیدن یاقوت هاى سرخ از باغ هاى شهر بادرود در 
شهرستان نطنز گفت: میانگین برداشت انار در منطقه 
بادرود 20 تن در هکتار است و در منطقه بادرود تاکنون 
17 رقم انار شناسـایى شـده که نژاد خـاص و برتر این 

منطقه رقم نادرى است.  

خبر

معاون فنى مرکز بهداشت استان گفت: از 22 شهرستان 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان، 11 
شهرستان در شرایط آبى و 11 شهرستان در وضعیت زرد 
به ســر مى برند و وضعیت موجود استان مطلوب و موج 

پنجم کرونا پایان یافته است.
مهرداد زینلیان در ستاد اســتانى کرونا افزود: در پوشش 
واکسیناسیون در گذشته 70 درصد نمونه هاى سرپایى 
مثبت مى شــد اما اکنون این رقم به 14 درصد رسیده و 

بقیه با عالئم آنفلوآنزا مراجعه مى کنند.
معاون فنى مرکز بهداشت استان اضافه کرد: بیشترین 
درصد واکسن با 82 درصد مربوط به سینوفارم، 10 درصد 

آسترازنکا و 6 درصد برکت و مابقى سایر انواع واکسن ها 
بوده است.

وى در ادامه صحبت هاى خود از کاهش چشمگیر فوت 
نسبت به بسترى خبر داد و تصریح کرد: واکسیناسیون 
همگانى در کاهش میزان مبتالیان به کرونا مؤثر بوده 

است.
معاون فنى مرکز بهداشــت استان در بخشى از صحبت 
هاى خود به گزارشــى از تعداد فوت شدگان پرداخت و 
گفت: تعداد جمع کل فوتى هاى ناشى از کرونا 17 هزار 
و 104 نفر بوده که 10 هزار و 918 نفر آنها قطعى کرونا و 

مابقى مشکوك به کرونا بوده اند.

فرماندار اصفهان گفت: ساماندهى متکدیان  این شهرستان 
با هم افزایى بین بخشى در حال انجام است و به زودى این 

منطقه از وضعیت نابسامان آنان خارج خواهد شد.
محمدعلى احمدى افزود: وجود گدایان، معتادهاى متجاهر 
و کارتن خواب ها در سطح  شهر اصفهان موجب نارضایتى 
مردمى  و نازیبایى سیماى شهر شده است که براى رفع این 
موضوع نشست هاى هفتگى  با مشارکت و هم افزایى بین 

بخشى در حال انجام است.
وى بیان کرد: شــهردارى، کمیته امداد حضرت امام (ره)، 
بهزیستى، نیروى انتظامى و شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر به عنوان ارکان اصلى کمیته ساماندهى متکدیان، 

نشست هاى هفتگى با محوریت فرماندارى برگزار مى کنند.
فرماندار اصفهان ادامه داد: شــهردارى غربالگرى گدایان 
را برعهده دارد ، ســپس افراد بى بضاعت، سالمند و بدون 
سرپرست توسط کمیته امداد و بهزیستى مورد حمایت قرار 
مى گیرندو معتادان نیز بــه کمپ هاى ترك اعتیاد هدایت 
مى شوند.وى تصریح کرد: هر فرد حداکثر تا 72 ساعت در 
مراکز غربالگرى قرار مى گیــرد و پس از تعیین وضعیت و 
انجام آزمایش کرونا به محل مورد حمایت اعزام و به وضع او 
رسیدگى خواهد شد.احمدى اضافه کرد: افزایش کمپ هاى 
ترك اعتیاد و گرم خانه ها  در اصفهان پیگیرى مى شود تا با 

اعتبارات دولتى و حمایت خیران به سرانجام برسد.

ساماندهى متکدیان 
در  اصفهان در حال انجام است

موج پنجم کرونا 
در اصفهان پایان یافته است

نماز باران فــردا جمعــه 19 آذر 1400 به امامت 
آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوى، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبــرگان رهبرى در این خطه 
برگزار مى شود. دفتر آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى 
اعالم کرد: ایــن نماز همزمان با ســالروز والدت 
حضرت زینــب کبرى(س) و با هدف اســتغاثه به 
درگاه خداوند و درخواست نزول رحمت الهى و پیرو 
توصیه آیت ا... ناصــرى (دولت آبادى) خواهد بود. 
در این اطالعیه از عموم مردم دعوت شــده است 
که در این مراسم که ســاعت 10 صبح در گلستان 
شهداى این شهر برگزار مى شود، شرکت کنند. در 
ادامه توصیه شده که نمازگزاران روزهاى چهارشنبه 
و پنج شنبه روزه بگیرند و نسبت به حضور سالمندان 
و کودکان پاك اهتمام ورزیده شود که از آداب اقامه 

نماز باران است.

در همین حال آیت ا... محمدعلى ناصرى با اشــاره 
به اقامه نماز باران در اصفهان اظهار داشت: عده اى 
از آقایان نزد من آمدند و براى نمــاز باران دعوت 
کردند، الحمدهللا رب العالمین نماز اقامه مى شــود 
و به امید خداوند متعال مورد عنایت امام زمان(عج) 
نیز قرار مى گیرد و به دنبال آن جمعیتى از مؤمنین 

و عالقه مندان به والیت هم خوشحال مى شوند.
وى ادامه داد: این حقیر سراپا تقصیر نیز به محض 
اطالع از ســاعت اقامه نماز باران، این نماز را اقامه 
مى کنم. الزم به ذکر اســت که بنده قدرت زیادى 
نداشــته، نمى توانم راه بروم و اگر شرایط مهیا بود 
در اقامه جمعى  نماز باران شرکت مى کردم. استاد 
اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: 
بنابراین در زمان اقامه نماز به صورت فردى وضو 

گرفته و نماز خود را نشسته مى خوانم.

مدیر طرح ساماندهى ناژوان اصفهان گفت: احداث 
جاده سالمت 3 از ســال 99 آغاز شده و تا یک ماه 

دیگر افتتاح مى شود.
سید رسول هاشمیان مدیر طرح ساماندهى ناژوان 
اصفهان گفت:جاده ســالمت 3 در جنوب حاشیه 
رودخانه زاینده رود قرار دارد و از اواسط بیشه روغنى 
یعنى نزدیــک پارك میراز کوچــک خان جنگلى 

شروع مى شود و تا خیایان باغ فردوس ادامه دارد.
وى گفت: جاده ســالمت 3 را به علت اینکه براى 
احداث آن هیچگونه درختى یا قســمتى از فضاى 
سبز را تخریب نکردیم جاده طبیعت محور نامیده 
شده اســت و این جاده دقیقًا از بین درختان عبور 

مى کند.
مدیر طرح ســاماندهى نــاژوان اصفهان گفت:به 
علت حجم باالى تردد شهروندان از جاده سالمت 
1 و 2 و همچنین حجم باالى تردد موتورسواران و 

دوچرخه سواران احداث سومین جاده سالمت را در 
نظر گرفته ایم.

هاشــمیان گفت: براى اینکه بتوانیم مسیر موتور 
ســواران و دوچرخه ســواران را از هم جدا کنیم 
سومین جاده ســالمت را مخصوص عبور عابران 

پیاده قرار داده ایم.
وى با بیان اینکه هزینه و اعتبار جاده سالمت 3 از 
محل هزینه هاى پــروژه عمرانى ناژوان اصفهان 
تأمین مى شود گفت:جاده سالمت 3 حدود 600 تا 
700 میلیون تومان هزینه برداشــته است و تا یک 

ماه دیگرهم افتتاح مى شود. 
مدیر طرح ساماندهى ناژوان اصفهان گفت: تفاوت 
جاده سالمت 3 با دو جاده دیگر در زیرسازى و نوع 
احداث جاده اســت. این جاده بر خــالف دو جاده 
سالمت دیگر که کف پوش آنها از آسفالت است از 

خاك قرمز استفاده کرده ایم.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان 
گفت: شــهردارى هاى مناطق 15 گانه موظف به 
جلوگیرى از نصب آگهى بر دیــوار معابر و میادین 

شهر هستند.
حسن موذنى گفت: براســاس ضوابط و مقررات 
زیباسازى و مبلمان شهرى شــهردارى اصفهان 
نصب هرگونه اطالعیه، آگهى، نقاشــى و ترسیم 

و شعارنویســى بر دیوار معابر و میادین این شهر 
از مواد نقض زیبایى شــهر محســوب شــده و

 ممنوع است.
وى گفت: طبق بند یک ماده 16 ضوابط و مقررات 
زیباسازى و مبلمان شهرى اصفهان شهردارى هاى 
مناطق 15 گانه شهر اصفهان موظف به جلوگیرى 

از انجام این اقدام هستند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه با 
محدودیت گاز صنایع، مصرف این سوخت در استان 
کنترل شده است، گفت: هیچیک از صنایع در شعاع 
50 کیلومترى اصفهان از ســوخت مازوت استفاده 

نمى کنند.
ســیدمصطفى علوى درباره محدودیت هاى تأمین 
گاز صنایع اصفهان، اظهار کــرد: در حال حاضر با 
محدودیت تأمین گاز صنایع سیمان و فوالد، میزان 

مصرف گاز در استان اصفهان را کنترل کرده ایم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان کرد: اگر 
محدودیت تأمین گاز صنایــع را اعمال نمى کردیم، 
اکنون با کاهش دماى هوا، در تأمین گاز بخش خانگى 

دچار مشکل بودیم.
وى اظهار کرد: در حــال حاضر کاهش مصرف گاز 
استان به دلیل کنترل و محدودیت تأمین گاز صنایع 
فوالد و تمام کارخانجات سیمان است، به نحوى که 
مصرف گاز صنایع سیمان اصفهان به غیر از سیمان 

سفید نایین به صفر رسیده و مصرف گاز فوالدمبارکه 
به نصف و ذوب آهن به یک ســوم نسبت به شرایط 

عادى خود رسیده است.
علوى درباره آلودگى شدید هواى اصفهان و نگرانى 
نسبت به استفاده نیروگاه ها از سوخت مازوت، تأکید 
کرد: در حال حاضر گاز تمام نیروگاه هاى اصفهان به 

طور کامل تأمین مى شود.
وى تصریــح کرد: هیچ یــک از صنایع در شــعاع 
50 کیلومترى اصفهان از ســوخت مازوت استفاده 
نمى کنند و اگر همانند صنایع سیمان تأمین سوخت 

گاز آنها محدود شود، دیگر تولید نخواهند داشت. 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان در پاسخ 
به قطعى گاز اداراتى که مصرف بــاالى گاز دارند، 
اظهار کــرد: به طور قطــع با اداراتــى که مصرف 
باالى گاز دارنــد، برخورد و گاز آنها قطع مى شــود 
که البته بعــد از التزام و تعهد دادن دوبــاره گاز آنها 

وصل مى شود.

نماز باران فردا  در اصفهان اقامه مى شود

افتتاح سومین جاده سالمت تا یک ماه آینده

نصب آگهى بر دیوار معابر و میادین ممنوع

صنایع اصفهان از سوخت مازوت استفاده نمى کنند

فرماندار شهرستان اصفهان گفت: استفساریه اى درباره 
تصدى همزمان عضویت در شــوراى شهر اصفهان و 
مســئولیت در تهران براى یکى از اعضاى این شورا به 
مراجع مربوطه ارسال شد تا مطابق با مواد قانونى مورد 

بررسى قرار گیرد.
در روزهاى اخیر مباحثى در شبکه هاى اجتماعى درباره 
انتصاب غالمحسین صادقیان یکى از اعضاى شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان در معاونت بهداشتى وزارت 
بهداشت، غیبت وى در چند جلسه شورا و مباحث قانونى 

مربوط به آن مطرح شد.
محمدعلى احمــدى افزود: درباره موضوع مســئولیت 
همزمان یکى از اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
ابهاماتى در ماده قانونى وجود دارد که استفساریه اى در 

این زمینه فرستادیم.

وى بابیان اینکه استفســاریه از طریق اســتاندارى به 
معاونت حقوقى ریاســت جمهورى ارســال مى شود، 
اظهار کرد: همچنین درخواست کردیم حکم مسئولیتى 
که براى این عضو شــوراى اسالمى شــهر اصفهان 
صادرشده است به ما منعکس شود تا مطابق ماده قانونى 
موردبررسى قرار گیرد و اطالع رســانى الزم درباره آن 

انجام شود.
وى تصریح کرد: اگر این عضو شوراى شهر استعفا دهد 
یا بر اســاس قانون نتواند دیگر در شوراى شهر حضور 

یابد، نفر على البدل جایگزین خواهد شد.
فرماندار اصفهان درباره غیبت این عضو شــوراى شهر 
در جلسه هاى علنى توضیح داد: پس ازآنکه در سامانه ها 
متوجه غیبت غالمحسین صادقیان در جلسه هاى علنى 
شوراى شهر شدیم علت آن را به صورت کتبى از رئیس 

شوراى شهر اصفهان سئوال کردیم.
وى بابیان اینکــه مطابق بنــد یک مــاده 94 قانون 
تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاى اسالمى و ماده 
16 آیین نامه داخلى شوراهاى اســالمى دلیل غیبت و 
تأخیر اعضاى شوراها باید اعالم شود تا موردبررسى قرار 
گیرد، اضافه کرد: بر اساس پاسخ رئیس شوراى اسالمى 
شهر اصفهان، آقاى صادقیان یک ماه مرخصى گرفته 
بود و این مدت مرخصى، منع قانونى ندارد و وى در موعد 
قبل از اتمام مرخصى در جلسه علنى این هفته شوراى 

شهر حضور یافت.
وى با اشاره به اینکه توجهى به حاشیه هاى ایجادشده 
در فضاى مجازى نخواهیم داشــت، تأکیــد کرد: اگر 
اِشــکالى در کار وجود داشــته باشــد حتمــًا متذکر

 خواهیم شد.

نامه نگارى فرماندار با معاونت حقوقى ریاست جمهورى
 درباره وضعیت یک عضو شوراى شهر

در انتظار پاسخ یک استفساریه

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: به منظور رونق بخشــیدن به تولید گل و گیاه مورد نیاز 
فضاى سبز شهر و همچنین تأمین نیاز شهردارى هاى مناطق 
و سازمان هاى وابســته، کارگروه تولید گل و گیاه در سازمان 

پارك ها و فضاى سبز تشکیل شد.
مجید عرفان منش اظهار کرد: سازمان پارك ها و فضاى سبز طى 
سال هاى گذشته با همکارى مراکز علمى و تحقیقاتى معتبر در 
خصوص شناسایى و تولید گل ها و گیاهان مختلف به ویژه ارقام با 
نیاز آبى کم، تحقیقات متعددى انجام داده، اما تاکنون اقدام جدى 
براى تولید و تکثیر انواع گل ها و گیاهان در شهردارى انجام نشده 

و تأمین این اقالم از طریق بخش خصوصى بوده است.
وى افزود: با توجه به پتانســیل هاى موجود به لحاظ امکانات 
و نیروهاى کارشناس متخصص امر، امکان تأمین گل و گیاه 
مورد نیاز خود را داریم و در صورت برنامه ریزى صحیح و علمى، 

سازمان قابلیت تولید مازاد بر مصرف خود را نیز دارد.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: به منظور رونق بخشیدن به تولید گل و گیاه مورد 
نیاز فضاى ســبز شــهر و همچنین تأمین نیاز شهردارى هاى 
مناطق و ســازمان هاى وابســته، کارگروه تولید گل و گیاه در 

سازمان پارك ها و فضاى سبز تشکیل شد.
عرفان منش خاطرنشان کرد: ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شــهردارى اصفهان با دارا بودن دو مرکز تولیــد و تحقیقات 
جروکان و محمودآباد با مســاحت حدود 16 هــزار مترمربع 
فضاى گلخانه اى، حدود سه هکتار نهالستان شامل نهال هاى 
پیوندى، سوزنى برگ هاى مقاوم، کلکسیون هاى رز و گونه هاى 
چوبى بومى، چهار هکتار چمن هاى گرمســیرى و سردسیرى 
مقاوم به خشــکى با نیاز آبى کم با قابلیت افزایش ســطح به 
شــش هکتار و نیز یک هکتار بانک ژن جهت بذرگیرى انواع 
گونه هــا، مى تواند بخش اعظــم گل ها و گیاهــان مورد نیاز 

شهردارى را تأمین کند. 

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: سالمت مردم از امور مورد تأکید رئیس جمهور است که 
خوشبختانه در این زمینه قدم هاى خوبى برداشته مى شود و این جاى بسى خرسندى است.

آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد در دیدار معاون وزیر بهداشت و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران اظهار داشت: ســالمت مردم از امور مورد تأکید رئیس جمهور است که خوشبختانه در این 
زمینه قدم هاى خوبى برداشته مى شود و این جاى بسى خرسندى است. در استفاده از خدمات بیمه 
فرقى نباید میان شهروندان ساکن کشور قائل شویم چراکه از کشور ما به عنوان «امرالقراء» یاد مى 
شود و بر این اساس باید پناهگاه خوبى براى همه شهروندان ساکن ایران باشیم و در رابطه با اتباع 

افغانستانى نیز باید مورد تأکید قرار بگیرد.
وى در این دیدار تصریح کرد: حوزه سالمت کشور به دنبال اجراى کامل نسخه نویسى الکترونیکى و 
رایگان شدن بیمه براى شهروندان به ویژه در مناطق آسیب پذیر و حاشیه شهرها بوده و هدف اصلى 
ما در سفر به اصفهان نیز همین موضوع است. نسخه نویسى الکترونیکى داراى فواید متعددى است 
و به دنبال آن مصارف سازمان وحوزه سالمت مشخص و شفاف مى شود، از تبانى ها و قاچاق دارو 

جلوگیرى مى شود و از هرج و مرج نیز جلوگیرى مى کند.
محمدمهدى ناصحى با بیان زمان پیاده ســازى طرح هاى ذکرشــده ادامه داد: پیاده سازى آن در 
کشورهایى که داراى امکانات زیادى هستند حداقل یک دهه و در کشور ما هشت سالى به طول 
مى انجامد که در برنامه هاى توسعه نیز آمده ولى دو سالى بوده که به طور جدى روى آن کار مى شود 
و ممکن اســت نارضایتى همکاران پزشک و مردم را به همراه داشته باشــد. اجراى طرح نسخه 
الکترونیک نیز که به صورت الکترونیک براى داروخانه، آزمایشگاه، مؤسسه تصویربردارى و دیگر 
مراکز ارسال مى شود مقدارى زمانبر بوده  و ممکن است تاحدودى در بین مردم ایجاد نارضایتى کند.

تولید گل و گیاه در شهردارى 
اصفهان جان مى گیرد

نباید در استفاده از خدمات بیمه فرقى
 میان شهروندان ساکن کشور قائل شد
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موزه سینماى ایران در ادامه انتشار سلسله نشست هاى تاریخ شفاهى خود به مناسبت زادروز 
مهدى هاشمى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بخش هایى از گفتگوى تاریخ شفاهى این 

هنرمند که اسفندماه 1399 انجام داده را منتشر کرده است.
مهدى هاشمى با بیان اینکه در شهر لنگرود به دنیا آمده است، گفت: یادم مى آید در کودکى 
گریه مى کردیم و از پدرمان مى خواستیم تا ما را به چمخاله براى شنا کردن ببرد. از کودکى 
به شنا عالقه داشتم تا آنجا که امروز یک شناگر ماهر هستم و اگر پاهایم آسیب ندیده بود، 

مى خواستم در مسابقه شناى کهنساالن شرکت کنم.
وى ادامه داد: در دانشــکده هنرهاى زیبا رشته هنرهاى نمایشــى قبول شدم و در آنجا با 
داریوش فرهنگ آشنا شدم؛ مردى از جنوب که از آبادان آمده بود و من مردى که از شمال 
آمده بودم. این برخورد براى من سازنده بود و همیشه از او تشکر مى کنم و دائم به او مى گویم 

خوب شد که با او آشنا شدم.
هاشمى درباره اهمیت و جایگاه بازیگر در ســاخت فیلم، افزود: بازیگر حضورش مهمتر از 
همه چیز است و مخصوصاً حضور مقابل کارگردان زیرا در یک فیلم یا تئاتر، کارگردان است 
که همه موارد را مى داند و ما هم روبه روى کارگردان مى ایســتیم تا ببینیم از ما چه چیزى 
مى خواهد. بخش زیادى از حضور ما مقابل کارگردان به دلیل شــباهت نقش است. یادم 
مى آید زمانى که نقش «دکتر قریب» را بازى کردم در وسط هاى کار نمى دانستم من «دکتر 
قریب» هستم و یا او شبیه من است. سلیقه، نظر، زندگى، رفتار و کردار «دکتر قریب» براى 
باورپذیرى نقش مهم بود و من تالش کردم تا بتوانم دراین نقش به او خیلى نزدیک باشم.

وى درباره همکارى خود با على رفیعى نیز خاطرنشــان کرد: دکتر رفیعى در ساخته شدن 
من تأثیر زیادى داشت. نمایشى با او کار کردیم که من نقش ناصرالدین شاه جوان را بازى 

مى کردم . براى این نقش دکتر رفیعى یکسال با بدن و بیان ما کار کرد.
هاشــمى افزود: علت اینکه براى «دو فیلم با یک بلیت» جایــزه گرفتم این بود که در آن 
سال در جشــنواره فیلم فجر دوســتان من در هیئت داوران بودند؛ رخشــان بنى اعتماد، 
علیرضا شجاع نورى و ...که نسبت به من لطف داشتند. جالب است که 20 سال بعد براى 
فیلم هاى «آلزایمر» و «آقایوسف» هم به من جایزه دادند که به طور اتفاقى داوران در آن 

دوره جشنواره فیلم فجر هم از دوستان من بودند زنده یاد على معلم ، جهانگیر الماسى که در 
«کوچک جنگلى» با هم کار مى کردیم  و همچنین دوستان دیگر.

وى در ادامه بیان کرد: من بازیگرى هستم که براى کارهاى جدید بازى قبلى ام را از ذهنم 
پاك مى کنم، خودم را از گذشته خالى مى کنم و تفکر، سلیقه و نفسم را تا جایى که امکان 

دارد در اختیار کارگردان جدید قرار مى دهم تا بتوانم نقش متفاوتى را ارائه بدهم.
هاشمى با بیان اینکه بازیگر باید حضور مستمر داشته باشــد، گفت: بازیگر به دلیل اینکه 
زندگى مردم را بازى مى کند و براى مردم بازى مى کند باید حضور ممتد داشته باشد. آقایان 
على نصیریان، زنده یاد محمدعلى کشاورز و زنده یاد عزت ا... انتظامى بازیگرهاى مهم و 
ماندگارى هستند زیرا همیشه با مردم بودند و مثل مردم بودند و همه عواطف، احساسات 

و نگاه ایرانى از نگاه این بزرگان عبور کرد و نقش ها پیدا شدند و متأسفانه تعداد 
این نوع بازیگرها کم است.

وى خاطرنشان کرد: یکبار از یک دوســت طنازى به نام عزیز 
ساعتى فیلمبردار باسابقه سینما ســئوال کردم ما 

چندین دهه با هم کار کردیم نظرت درباره 
من چیست و او در پاسخ به من گفت در 
این اوضاع فعلــى که هر لحظه ممکن 

اســت زندگى هنرى هر هنرمندى قطع 
شود، تو از اینکه خودت را تا به اینجا کشاندى 

و توانســتى با کارگردان هاى خــوب کار کنى  
خوشحال باش.

هاشــمى درباره ایفاى نقش در فیلم هاى 
طنز نیز گفت: من از یک حدى بیشــتر 

خجالت مى کشــم بــازى کنم  و 
همیشه به کارگردان ها مى گویم 

که تا چه حــدى مى توانم در 

نقش طنز بازى کنم و از آن بیشــتر باید ســراغ جرى 
لوییس بروند.

مهدى هاشــمى، بازیگر پیشکسوت ســینما برنده 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگرنقش اول مرد براى 
فیلم  «دوفیلــم با یک بلیت» درنهمین جشــنواره 
فیلم فجر در ســال1369، برنده ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگرنقش اول مرد بــراى «فیلم هاى آقا 
یوسف»و«آلزایمر» بیســت ونهمین جشنواره فیلم 
فجردر سال1389، برنده تندیس بهترین بازیگر نقش 

اول مرد براى فیلم «ضدگلوله» ششــمین دوره 
جشــن انجمن منتقدان و نویسندگان سینماى 

ایران در سال 1391 بوده است.

مهدى هاشمى: 

از یک حدى بیشتر خجالت مى کشم بازى کنم!
ساالر عقیلى

 «خواجوى کرمانى» شد

فیلمنامه «جدایى»
 در میان 101 فیلمنامه 

برتر قرن 

بهــروز غریب پور، کارگــردان اپــراى «هماى 
همایون» با اشــاره به ضبط موســیقى این اپرا با 
آهنگســازى بهزاد عبدى و حضور ساالر عقیلى، 
اعالم کرد ادامه ســاخت این اپــرا نیازمند تأمین 

منابع مالى است.
وى یادآور شــد: ضبط موســیقى اپراى «هماى 
همایون» کار دشوارى بود چون بخش ارکسترال 
این اپــرا در کیــف اوکراین ضبط شــد و ضبط 
نقش هــاى ایرانى نیــز خیلى طول کشــید زیرا 

حساسیت زیادى در انتخاب نقش ها داشتم.
غریب پور بــا بیان اینکه ادامه ســاخت اپراى 
عروسکى «هماى همایون» در انتظار تأمین 
بودجه است، تأکید کرد: به دلیل متعهد نبودن 
اســتاندارى اســتان کرمان، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد استان تهران و شهردارى کرمانى و کسانى 
که اصرار داشتند خواجوى کرمانى برایشان داراى 
اهمیت باالیى است و اثرى درباره خواجوى کرمانى 
تولید و اجرا شــود، ادامه ســاخت اپراى «هماى 

همایون» متوقف شده است.
سرپرســت گروه تئاتر «آران» با اشــاره به اینکه 
سفارش دهندگان ساخت اپراى «هماى همایون» 
به تعهداتشان عمل نکردند، افزود: علیرغم اینکه 
تمام مراکز نام برده به خواجــوى کرمانى افتخار 
مى کنند ولى نســبت به تعهدى که داشتند متعهد 
نشــدند.  وى تصریح کرد: ســاخت عروسک ها، 
صحنه و تمرین اپراى عروسکى «هماى همایون» 
انجام نشــده و من و بنیاد فرهنگى هنرى رودکى 

منتظر انجام تعهدات کرمان هستیم.

انجمن نویسندگان سینماى آمریکا روز 6 دسامبر 
فهرست 101 فیلمنامه برتر 22 سال گذشته (قرن 
بیست و یکم) را در حالى معرفى کرد که فیلمنامه 
«جدایى نادر از ســیمین» فرهــادى در جایگاه 

شصت و ششم قرار گرفت.
در این فهرســت جایگاه اول بــه فیلمنامه «برو 
بیرون» جوردن پیل تعلق گرفت. «درخشش ابدى 
یک ذهن پاك»، «شــبکه اجتماعى»، «انگل»، 
«جایى براى پیرمردها نیست»، «مهتاب»، «خون 
به پا خواهد شد»، «لعنتى هاى بى آبرو»، «تقریبًا 
مشــهور» و «ممنتو» نیز فهرست 10تاى اول را 

تشکیل مى دهند.
در این فهرست، چهار فیلمنامه از کریستوفر نوالن 

و سه فیلمنامه از تارانتینو قرار دارد.

علىمعلم ، جهانگیر الماسى که در از دوستان من بودند زنده یاد جر هم
 هم کار مى کردیم  و همچنین دوستان دیگر.

من بازیگرى هستم که براى کارهاى جدید بازى قبلى ام را از ذهنم  د:
 را از گذشته خالى مى کنم و تفکر، سلیقه و نفسم را تا جایى که امکان 

دان جدید قرار مى دهم تا بتوانم نقش متفاوتى را ارائه بدهم.
ه بازیگر باید حضور مستمر داشته باشــد، گفت: بازیگر به دلیل اینکه 
 مى کند و براى مردم بازى مى کند باید حضور ممتد داشته باشد. آقایان 
بازیگرهاى مهم و و زنده یاد عزت ا... انتظامى  یاد محمدعلى کشاورز

را همیشه با مردم بودند و مثل مردم بودند و همه عواطف، احساسات 
و نقش ها پیدا شدند و متأسفانه تعداد  کرد بزرگان عبور این

است.
یک دوســت طنازىبه نام عزیز   یکبار از

سابقه سینما ســئوال کردم ما 
ر کردیم نظرت درباره 

سخ به من گفت در 
ه هر لحظه ممکن 

ى هر هنرمندى قطع 
ت را تا به اینجا کشاندى 

ردان هاى خــوب کار کنى  

ىنقش در فیلم هاى 
 یکحدى بیشــتر 

 بــازى کنم  و 
مى گویم  ن ها

ى توانم در 

باید ســراغجرى بیشــتر و از آن نقش طنز بازىکنم
لوییس بروند.

مهدى هاشــمى، بازیگر پیشکسوت ســینما برنده 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگرنقش اول مرد براى 
«دوفیلــم با یکبلیت» درنهمین جشــنواره فیلم

فیلم فجر در ســال1369، برنده ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگرنقش اول مرد بــراى «فیلم هاى آقا 
یوسف»و«آلزایمر» بیســت ونهمین جشنواره فیلم

فجردر سال1389، برنده تندیس بهترین بازیگر نقش 
فیلم «ضدگلوله» ششــمین دوره اول مرد براى
جشــن انجمن منتقدان و نویسندگان سینماى

1ایران در سال1391 بوده است.
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 سریال «بى همگان» چند روزى است بى سر و صدا در خیابان هاى تهران، کار خود را آغاز کرده اند. 
سریالى که به نظر مى رسد در کنداکتور 1401 شبکه 3 ســیما قرار بگیرد؛ حتى مى تواند در صورت 

آماده بودن امکانات و شرایط الزم، به کنداکتور تابستان تلویزیون هم برسد.
سریال 40 قسمتى که علیرضا کاظمى پور و سعید جاللى نوشته اند و به سبِب حضور مهران مهام در 
مقام تهیه کنندگى و بازگشتِ  او به ســاخِت کارهاى اجتماعى، ما را به یاِد سریال هاى قدیمى مثِل 

«نرگس» و «طلسم شدگان»، «دلنوازان»، «باران عشق» و «ترانه مادرى» مى اندازد.
پیگیرى ها نشان مى دهد این ملودرام اجتماعى، از سکانس هاى شلوغ پربازیگرى برخوردار است که 
مى توانیم منتظِر بازیگران جوان و شناخته شده اى جلوِى دوربین کارگردان «بى همگان» 

باشیم.
در حال حاضر مهدى سلطانى، سمیرا حسن پور، محمد صادقى، مهدى ماهانى، مهسا 
باقرى و کاظم هژیرآزاد جزو بازیگرانى اند که جلوِى دوربین بهرنگ توفیقى رفته اند. 
احتماًال رفته رفته ناِم بازیگران دیگرى هم به گوش خواهد رســید. سریالى که 

سعى دارد همسانى و همتراز بودن ازدواج بین دخترها و پسرها را بازگو کند. 
«بى همگان» قصد دارد دختران و پسرانى را به نمایش بگذارد که تا با یکدیگر 
ازدواج مى کنند، مسائلى سر راهشان قرار مى گیرد؛ داستان از پیچیدگى هایى 

برخوردار است که بین شخصیت ها و روابط خانوادگى شان حاکم است. 
این مجموعــه تلویزیونى همچنین وارد مباحثى همچــون عدالتخواهى و 
واکاوى اصِل 44 قانون اساسى هم خواهد شد. فیلمنامه اى که به سبک زندگى 
ایرانى- اسالمى توجه ویژه اى کرده و نقش هاى متفاوت و بازى هاى خاصى 

را هم شاهد خواهیم بود. 
مهدى سلطانى برخالِف کارهاى گذشته این بار با شخصیت دو گانه اى پیش خواهد 
رفت؛  یعنى احتماًال با کاراکترى مواجه شویم که اصطالحًا به آن «خاکسترى» 

مى گویند. او یکى از کاراکترهاى اصلى سریال «بى همگان» را ایفا مى کند.
از طرفى دیگر کاظم هژیرآزاد هم مدتى قبل ســریال «زخم کارى» او پخش 
شد و چند روزى است خبِر حضورش در سریال «بى نشان» راما قویدل هم 
رسانه اى شده است. مهســا باقرى و محمد صادقى هم در سریال «افرا» 
ســابقه همکارى با بهرنگ توفیقى کارگردان مجموعه «بى همگان» را 

داشته اند.

« سریال «بى همگان» چند رو
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شرایط آماده بودن امکانات و
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مهدى سلطانى بار دیگر 
جلوى دوربین کارگردان «آقازاده» رفت

شهرام شکوهى، ترانه سرا و خواننده با تأکید بر اینکه در این دو 
سال کنسرت هاى موسیقى خاموش شدند و اهالى آن خانه نشین، 
به «جام جم» گفت: کرونا تمام ابعاد زندگى انسان را تحت الشعاع 
قرار داد. حوزه هــاى مختلف هنرى هر کدام بــه نوعى لطمه 
خوردند و در این بین موسیقى از همه بیشتر. فیلم هاى سینمایى 
کمابیش ساخته شدند، گالرى هاى نقاشــى هرازگاهى برگزار 
شدند، نمایش ها گه گاه روى سن تئاتر رفتند و... اما کنسرت هاى 

موسیقى خاموش شدند و موسیقى به ورشکستگى رفت .
او ادامه داد: در این دو سال تالش هایى تصویرى براى نمایش 
ازخودگذشتگى و فداکارى کادر درمان انجام گرفته اما ضرورى 

است با مضمون این عزیزان کارهاى هنرى بیشترى تولید شود. 
البته در این مدت خواننده هاى بسیارى به بیمارستان ها رفتند و 
با اجراى برنامه  به نوعى دین خودشان را نسبت به کادر درمان 
ادا کردند. به جرأت مى گویم حوزه موســیقى در این دو ســال 
تعطیل شده و از حوزه اى که تعطیل شده، نمى توان انتظار تولید 
داشت. تولید هزینه بر اســت و تجربه تاریخى مى گوید معموًال 
شــاهکارهاى هنرى بعد از وقوع حوادث رخ مى دهد. امیدوارم 
زمانى که حوزه موســیقى مجدداً با انرژى مضاعف شــروع به 
فعالیت کرد، شاهد تولیدات ماندگارى با محتواى فداکارى کادر 

درمان باشیم.

شهرام شکوهى: ورشکست شدیم

مریم کاویانى پیرامون آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول 
بازى در سریال «بى نشــان» به کارگردانى راما 
قویدل هســتم. فیلمبردارى این سریال به نیمه 
رسیده اســت، در این ســریال  کاراکتر «مینو» 
همسر «شــهاب» خبرنگار «بى نشان» را بازى 

مى کنم. 
وى درباره بازیگرانى که در این ســریال با وى 
همبازى هســتند افــزود: در این اثــر با کاظم 
هژیــرآزاد، پرویز فالحى پور و نیوشــا ضیغمى 
همبازى من هستم، خوشــبختانه تیم تولید اثر 
و به خصوص راما قویدل به خوبــى و با برنامه 
ریزى درست به تولید این اثر مى پردازند، شخصًا 
امیدوارم اتفاقات خوبى در پخش این ســریال 

تلویزیونى رخ دهد. 
بازیگــر ســریال «بى نشــان» درباره ســایر 
فعالیت هاى خود اذعان کرد: عالوه بر ســریال 
«بى نشــان» در دو سریال «آسانســور» و «راز 
ناتمام» نیز به ایفاى نقش پرداختم، فیلمبردارى 
«آسانســور» به طور کامل به پایان رســیده و 
در نوبت پخش اســت و همینطور فیلمبردارى 

بخش هاى من در سریال «راز ناتمام» نیز به اتمام 
رسیده اما گروه همچنان مشــغول فیلمبردارى 

است. 
وى درباره ایفاى سه نقش متفاوت در سه سریال 
ادامه داد: خوشبختانه بعد از بازگشتم به بازیگرى 
در سال جدید ســه نقش متفاوت و جذاب به من 

پیشنهاد شد که توانستم در هر کدام از آنها اتفاق 
تازه اى را تجربه کنم. شخصًا از ریسک کردن و 
تجربیات جدید در بازیگرى استقبال مى کنم و 
امیدوارم این ریسک در این سه اثر برایم نتیجه 

خوبى داشته باشد. 
بازیگر سریال «آسانسور» درباره دلیل دورى خود 

از بازیگرى اضافه کرد: از دو سال پیش تصمیم 
گرفتم به دالیل شخصى از بازیگرى کناره گیرى 
کنم، دلیل این دورى ربطى به شرایط بازیگرى 
یا کرونا نداشت و صرفًا یک مشکل شخصى بود، 
اما با رسیدن سال جدید تصمیم گرفتم تا دوباره به 
بازیگرى باز گردم و خوشبختانه بازگشتم با ایفاى 

نقش در سه سریال همزمان اتفاق افتاد.
وى در همین رابطه ادامه داد: حال که به بازیگرى 
برگشته ام سعى مى کنم با تمام توان بهترین خود 
را ارائه کنــم، برایم تفاوت چندانى در ســینما و 
تلویزیون نیست، دوســت دارم در هر مدیومى 
به مخاطبان احترام گذاشته و نقشى درخور آنها 

ایفا کنم. 
کاویانى درباره پیشنهادات سینمایى خود اظهار 
کرد: به دلیل اینکه به تازگى و از ابتداى امســال 
به بازیگرى بازگشته ام احتماًال هنوز بسیارى از 
دوستان از بازگشت من مطلع نیستند، از طرفى 
هم مشغول دو ســریال بودم و نمى توانستم سر 
کار دیگرى بروم. در هر صورت حاال که انتخابم 
برگشــتن به بازیگرى اســت قطعًا کارگردانان 
سینما هم دوباره پیشنهاد همکارى خواهند داد. 

مریم کاویانى:

 به دالیل شخصى 2 سال بازیگرى را کنار گذاشتم

سریال «خوشنام» چندصباحى است در لوکیشن هاى مختلفى 
مشغول تصویربردارى اســت. علیرضا نجف زاده کارگردان این 
مجموعه تلویزیونى از رســیدن به ســکانس هاى جاده اى خبر 
مى دهد کــه این روزها در جــاده قم مشــغول فیلمبردارى اند. 
او مى گوید: حــدود 40 درصد از تصویربــردارى این مجموعه 

باقى مانده و با ظرافت و وسواس زیادى کار را پیش مى بریم. 
وى درباره اضافه شــدن رضا فیاضى به جمع بازیگران سریال، 
گفت: رضا فیاضى به بازیگران ســریال اضافه شــده و شــاید 
یکى از اتفاقات خوب این مجموعه، حضــور بازیگران کاربلد و 
توانمند با هنرمندان با استعداد و جویاى نام کنار همدیگر است، 
مثًال از آقاى لوالیى، هومن حاجى عبداللهى و ســحر ولدبیگى 
بازى هایى خواهیم داد کــه همه نقش ها متفــاوت و غافلگیر

کننده اند.
کارگردان ایــن مجموعه تلویزیونى همچنیــن درباره موضوع 
و محتواِى این ســریال، گفت:  این ســریال یک کمدى صرف 
خندیدن نیست؛ بلکه ملودرام شیرینى است که هم لحظات غم 
و گریه دارد و هم لحظات کمدى نشاط آور و شادى را به نمایش 
مى گذارد، این کار به جهت عمق محتوایى معنوى که دارد حتى 
مى تواند جزو کارهایى باشد که در ماه مبارك رمضان روى آنتن 

برود، چون قصه مان براساس توبه است.
نجف زاده خاطرنشان کرد: واقعًا نقش هاى متفاوتى خواهیم دید؛ 
بازیگرانى که بیننده را غافلگیر خواهند کرد، خیلى متفاوت نسبت 

به نقش هایى که تاکنون بازى کرده اند، ظاهر شده اند. 

طرح اولیه سریال «خوشــنام» اولین بار در سال 1396 توسط 
محسن کیایى ارائه شــد. این طرح به گروه فیلم و سریال شبکه 
یک ارائه شد و توسط محسن کیایى و على کوچکى کار نگارش 
آن آغاز شد. نگارش فیلمنامه حدوداً تا سال 1397 طول کشید، 
در نهایت این مجموعه 30 قســمتى، در سال 1399 با نزدیک 
شدن به زمان تولید، نام بسیارى از کارگردانان را به میان آورد. 

کار ساخت این مجموعه به علیرضا نجف زاده واگذار شد و او هم 
به جهت شــناخت فضاى کمدى و اجتماعى، سراغ چهره هایى 
رفت که در عرصه کمدى و طنز چه در سینما و چه در تلویزیون 

سابقه درخشانى داشتند.
نقش «شــهرام» را که کاراکتر اصلى ســریال اســت هومن 
حاجى عبداللهى ایفا مى کند، بازیگرى که در سریال «پایتخت» 
درخشــید و در این مجموعه تلویزیونى، نقــش چندوجهى از او 
خواهیم دید، شهره لرستانى هم در نقشى متفاوت ایفاگر کاراکتر 
«پرى» مادر «شهرام» اســت، فریده ســپاه منصور نیز بعد از 
سال ها به تلویزیون برگشته است و نقش «مهربان» مادربزرگ 
«شهرام» را بازى مى کند. کاراکتر «پروانه» خاله «شهرام» را نیز 
سحر ولدبیگى ایفا خواهد کرد. نیلوفر رجایى فر هم که در سریال 
«پایتخت» با نقش یک داعشــى حضور پیدا کرد به عنوان خاله 

کوچک تر «شهرام» جلوى دوربین خواهد رفت.
همچنین عباس جمشیدى فر در این سریال، نقش «فریدون»، 
امیر کربالیى زاده «ماشــال داداش» و حمید لوالیى نیز نقش 

«اوستا شفیع» را ایفا مى کند.

«خوشنام»، هم لحظات غم و گریه دارد
 و هم لحظات کمدى 
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 دروازه بان کروات تیم پرســپولیس کــه دو روز پیش 50 
هزار یورو دریافت کــرده بود، روز گذشــته ایران را ترك 
کرد تا به کشــورش برود. این در حالى اســت که بوژیدار 
رادوشویچ وعده خروج از کشور را داده بود و این را «مسیر 
بى بازگشت» مى دانست اما با پرداخت بخشى از مطالباتش 

تصور مى شد که از این تصمیم کوتاه بیاید.

گلر پرسپولیس رفت؟

01

04

ســرمربى کروات تیم ملى ایران از تابســتان سال جارى در 
تهران حضور داشــت و فرصتى براى مالقات با خانواده خود 
به دست نیاورده بود؛ اما مطابق ســال گذشته، با فرا رسیدن 
آخرین روزهاى باقیمانده از ســال 2021، دراگان اسکوچیچ 
و دستیارانش طى روزهاى اخیر، ایران را ترك کردند و راهى 
کشورهاى مختلف شدند تا کریسمس را در کنار خانواده هاى 
خود سپرى کنند. در حال حاضر کادرفنى در استراحت خواهند 
بود و حــدود یک ماه بعد بــه ایران باز مى گردنــد تا مجدداً 

مسئولیت خودهاى را از سر بگیرند.

اسکوچیچ از ایران رفت

03

05

غالمرضا نوروزى، رئیس فدراسیون پزشکى ورزشى اظهار 
کرد: چند روز گذشته در جلســه اى، کمیته ستاد ملى کرونا 
تشکیل شد که به زودى ظرف چند روز آینده ساز و کار سامانه 
هوشمند امید فراهم مى شود. این سامانه واکسیناسیون افراد را 
براى مراجعه و حضور به اماکن ورزشى کنترل مى کند. ورودى 
ورزشگاه ها باید به این سیستم مجهز شود. مشکلى در استان 
تهران نداریم و در شهرستان ها هم در حال تکمیل و برطرف 
کردن موانع هستیم. من هم مانند تماشاگران آماده حضور 
آنان هستم چرا که با کوچک ترین بى تدبیرى شاهد شیوع 

مجدد این بیمارى خواهیم بود.

جذب بازیکن گابنى توسط باشگاه گل گهر سیرجان، با حرف 
و حدیث هاى زیادى همراه شد. استعالم فدراسیون فوتبال 
ایران از فدراســیون گابن در خصوص بازى هاى ملى این 
بازیکن با بررسى هاى بیشتر زیر سئوال رفت. در این میان 
مدیران فدراسیون و سازمان لیگ خودشان را مسئول راستى 
آزمایى و بررسى صحت مدارك ارائه شده نمى دانند. در این 
بین اعالم شده که این پرونده در کمیته انضباطى فدراسیون 
به صورت محرمانه در حال بررسى است. در همین خصوص، 
پس از دو باشگاه استقالل و پیکان، ســپاهان نیز به دلیل 
استفاده گل گهر از اریک بایناما در جریان بازى هفته هشتم 
لیگ برتر شکایتى را تنظیم و آن را رسمًا به کمیته انضباطى 

فدراسیون ارسال کرد.

نحوه حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ها

شکایت کتبى سپاهان 
از گل گهر

02

سروش رفیعى، هافبک ســپاهان قبل از بازى با گل گهر 
به دلیل به دنیا آمدن فرزندش از نویدکیا مرخصى گرفت 
و راهى کانادا شد. قرار بود ســروش روز گذشته به ایران 
برگردد و بدین ترتیب این بازیکــن در بازى برابر صنعت 
نفت هم غایب خواهد بــود. محمدرضا خلعتبرى هم این 
بازى را از دست خواهد داد. مهاجم سپاهان در بازى قبلى 
تیمش دچار مصدومیتى جزیى شــد و کادر فنى این تیم 
براى اینکه در مورد خلعتبرى ریسک نکند، از این بازیکن 

استفاده نخواهد کرد.

سروش و خلعت نیستند

04

هفته نهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیــج فارس جمعه 19 آذر ماه با 
برگزارى پنج دیدار پایان مى یابد که در یکــى از این دیدارها، تیم 
فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه شهید بهنام محمدى به مصاف نفت 

مسجدسلیمان مى رود.
ذوب آهن باید در یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته نهم، به 
مصاف نفت مسجدسلیمان برود؛ دیدارى 6 امتیازى که نتیجه آن 
براى هر دو تیم از اهمیت باالیى برخوردار بوده و از طرف دیگر با 
توجه به نزدیکى امتیازات تیم هاى نساجى، فجرسپاسى، تراکتور، 
صنعت نفت و حتى هوادار براى تیم هــاى پایین جدول نیز مهم 

تلقى مى شود.
سبزپوشــان اصفهانى در حالى آماده پیکار با نفت مسجدسلیمان 
مى شوند که هفته گذشــته مقابل مس رفسنجان شکست تلخى 
را پذیرا شــدند تا مهدى تارتار و شاگردانش در شرایط سختى قرار 
بگیرند. شکست سنگین ذوب آهن مقابل مس باعث شد مدیران 
این تیم بالفاصله کادر فنــى و بازیکنان تیــم را جریمه کرده و
 5 درصد قرارداد آنها را کاهش دهنــد. ذوبى ها فصل را خوب آغاز 
کردند اما نتایج این تیم در ادامه روند سینوسى را طى کرد و ذوبى ها 
در سه هفته گذشته هیچ بردى نداشتند و تنها یک امتیاز به دست 
آورده اند. ذوب آهن از 8 بــازى قبلى خود 3 برد، یک تســاوى و

 4 شکســت کســب کرده و با اندوختن 10 امتیاز در رده نهم قرار 
گرفته  است.

در آن سو نفت مسجدسلیمان در فصل جارى شرایط خوبى ندارد 
و در طول هشت هفته گذشته فقط یک برد به دست آورده است. 
شاگردان کمالوند هفته گذشته مقابل تیم هوادار تن به تساوى بدون 
گل دادند تا طلسم نبردن هاى نفت، وارد پنجمین هفته متوالى خود 
شود. نفت مسجدسلیمان در 8 بازى قبلى خود یک برد، 3 تساوى 
و 4 شکست به دســت آورده و با 6 امتیاز در رده چهاردهم جدول 

ایستاده است.
تقابل ذوب آهن با نفت مسجدســلیمان بهترین فرصت شاگردان 
تارتار اســت تا بتوانند با پیروزى در این دیدار به روند ناکامى هاى 

خود پایان دهند اما این اتفاق چندان ساده به نظر نمى رسد. شکست 
سنگین هفته گذشته ذوب آهن بازیکنان این تیم را از نظر روحى و 
روانى در شرایط سختى قرار داده و از طرف دیگر شاگردان کمالوند 

در خانه به سختى امتیاز از دست مى دهند.
ذوب آهن در سه هفته اخیر با وجود بازى هاى خوبى که به نمایش 
گذاشت، در نتیجه گیرى ضعیف عمل کرد و دلیل این اتفاق بیش از 
هر چیز به کمبود یک مهاجم کامل در ترکیب ذوب آهن باز مى گردد. 
تیم تارتار خوب بازى مى کند و خوب موقعیت مى سازد اما بازیکنان 
این تیم در استفاده از موقعیت هاى خلق شده با مشکل روبه رو هستند 
و دقت الزم را در زدن ضربات نهایى ندارند. ذوب آهن در فاز دفاعى با 
وجود شکست سنگین هفته گذشته، عملکرد قابل قبولى دارد با این 

حال تارتار باید ساختار دفاعى تیمش را تقویت کند.
در آن سو نفت مسجدسلیمان تیمى است که در ارائه فوتبال دفاعى 
و تخریبى تبحر باالیى دارد و بازیکنان این تیم با شیوه اى کامًال 
دفاعى بازى مى کنند. شاگردان کمالوند در فصل جارى بازیکنان 
خوبى در ترکیب خود دارند اما در نتیجه گیرى ضعیف عمل کرده اند 
و به همین دلیل با انگیزه باالیى به میدان خواهند آمد. نفتى ها در 
فاز هجومى عملکرد ناامیدکننده اى از خود به جاى گذاشته و با زدن 
تنها دو گل یکى از ضعیف ترین خط حمله هاى لیگ را به نام خود 
ثبت کرده اند. شاگردان کمالوند در فاز دفاعى شرایط خوبى دارند 
و با دریافت هفت گل در هشت هفته گذشته عملکرد قابل قبولى 

داشته اند.
آنچه مسلم است چالش اصلى تارتار براى بازى روز جمعه تقویت 
ســاختار دفاعى و پیکان خط حمله تیم خود است؛ از طرف دیگر 
کیفیت پایین چمن ورزشگاه خانگى این تیم کار را براى ذوبى ها 
سخت خواهد کرد. بازیکنان هر دو تیم در این دیدار از انگیزه هاى 
باالیى برخوردار بوده و نیاز هر دو تیم ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان 
به 3 امتیاز بازى، سبب مى شود تیم ها با حساسیت بیشترى در این 
دیدار حاضر شــوند. باید منتظر ماند و دید حوادث فوتبالى به نفع 

کدامیک رقم خواهد خورد.

تیم فوتبال سپاهان در هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر میزبان تیم 
صنعت نفت آبادان است.

هفته نهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس روز پنج شنبه 18 آذر 
ماه با برگزارى سه دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها 
تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم صنعت 

نفت آبادان است.
سپاهان باید در یکى از مهمترین بازى هاى هفته نهم آماده پیکار 
با صنعت نفت آبادان شود؛ بازى حساسى که نتیجه آن عالوه بر دو 
تیم برگزارکننده، براى سایر مدعیان از جمله گل گهر، استقالل، 
پرسپولیس و حتى مس رفسنجان و پیکان نیز حائز اهمیت بوده 
و زردپوشان اصفهانى در صورت پیروزى مى توانند موقتاً به صدر 

جدول بازگشته و منتظر نتایج سایر رقبا بمانند.
سپاهان در حالى آماده این رقابت مى شود که هفته گذشته مقابل 
گل گهر شکست سنگینى خورد و با توجه به نتایج سایر مدعیان به 
رده دوم جدول سقوط کرد. زردپوشان اصفهانى در هشت بازى 
قبلى خود پنج برد، یک تساوى و دو شکست به دست آورده و با 
اندوختن 16 امتیاز با تیم هاى گل گهر سیرجان و آلومینیوم اراك 
هم امتیاز هستند و با اتکا به نتیجه بازى رو در رو با گل گهر، در رده 

دوم جدول جاى دارند.
در آن سو صنعت نفت آبادان مقابل پیکان به تساوى بدون گل تن 
داده و 6 امتیازى شد. شاگردان منصوریان در هشت بازى قبلى خود 
یک برد، سه تساوى و چهار شکست به دست آورده و با استفاده 
از تفاضل گل  بهتر نسبت به نفت مسجدسلیمان در رده سیزدهم 

جدول ایستاده است.
لیگ بیست و یکم شرایط عجیبى پیدا کرده و تیم هاى رده نخست 
تا ششم تنها 2 امتیاز فاصله دارند و همین موضوع بازى هاى پیش 
رو به شدت حساس کرده است. نویدکیا و تیمش پس از شکست 
تلخ هفته گذشته باید آماده بازى خانگى مقابل صنعت نفت شوند، 
دیدارى که نتیجه آن نقش پررنگى در ادامه مسیر سپاهان خواهد 
گذاشت و زردپوشان اصفهانى براى باقى ماندن در کورس مدعیان 

چاره اى جز پیروزى ندارند.
سپاهان در فصل جارى کیفیت باالیى از خود نشان داده و فوتبال 
هجومى و روانى را به نمایش مى گذارد. زردپوشان اصفهانى در فاز 
هجومى موقعیت هاى گلزنى پرشمارى خلق مى کنند اما مهاجمان 
این تیم تا بدینجاى فصل آن کیفیت الزم را از خود نشان نداده و 
نسبت به موقعیت هاى خلق شده، آمار گلزنى پایینى دارند؛ با این 
حال زردپوشان اصفهانى همچنان به همراه گل گهر بهترین خط 
حمله لیگ را در اختیار داشته و در فاز هجومى نسبت به سایر رقبا 
شرایط خوبى دارند. حضور سجاد شهباززاده و حسینى آماده در دو 
جناح سپاهان، در کنار احمدزاده، رفیعى، سلمانى، على محمدى، 
اسماعیلى فر و نورافکن سپاهان را در حمله تبدیل به تیمى کامًال 
خطرناك و زهرآلود کرده است. ســپاهان در فاز دفاعى با وجود 
شکست تلخ هفته گذشته شرایط خوبى دارد و در هشت بازى قبلى 
خود تنها پنج گل دریافت کرده که آمار خوبى به شمار مى رود؛ با 
این حال، بزرگ ترین چالش نویدکیا در خط دفاعى، بازســازى 

شرایط روحى و روانى مدافعان خود است.
با تمام این تفاسیر سپاهان کار ســختى در پیش خواهد داشت؛ 
زردپوشــان اصفهانى مقابل تیمى به میدان مى روند که در چهار 
بازى قبلى خود بردى نداشــته و با انگیزه باالیى مقابل سپاهان 
حاضر خواهد شد. صنعت نفت آبادان در ارائه بازى دفاعى و فشرده 
تبحر دارد و شیوه بازى تخریبى شــاگردان منصوریان مى تواند 
دردســرهاى زیادى براى ســپاهان ایجاد کند. طالیى پوشان 
آبادان در فاز هجومى شــرایط خوبى ندارند و با سه گل زده یکى 
از ضعیف ترین خط حمله هاى لیگ را در اختیار دارند. شــاگردان 
منصوریان در فــاز دفاعى وضعیت قابل قبولى داشــته و همین 

موضوع مى تواند کار را براى سپاهانى ها سخت کند.
رقابت ســپاهان و صنعت نفــت آبادان همیشــه از جذاب ترین 
بازى هاى لیگ به شمار مى آید و شــباهت سبک و سیاق بازى 
سپاهان و صنعت نفت آبادان باعث مى شود رقابت دو تیم همواره 

از حساسیت باالیى برخوردار باشد.

اصفهانى ها در تکاپوى جبران ناکامى با غلبه بر نفتى ها 

بوى خوش نفت
بازى هاى هفته نهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امروز و فردا برگزار مى شود و سپاهان در یکى از مهمترین بازى هاى این هفته امروز 
در نقش جهان میزبان تیم صنعت نفت آبادان خواهد بود؛ بازى حساسى که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزارکننده، براى سایر مدعیان 
نیز حائز اهمیت است. اما دیگر تیم اصفهانى یعنى ذوب آهن نیز فردا در ورزشگاه شهید بهنام محمدى به مصاف نفت مسجدسلیمان 
مى رود. دیدارى 6 امتیازى که نتیجه آن عالوه بر این دو تیم با توجه به نزدیکى امتیازات براى تیم هاى پایین جدول نیز از اهمیت باالیى 

برخوردار است.

سپاهان- صنعت نفت آبادان، امروز در نقش جهان ذوب آهن- نفت مسجدسلیمان؛ فردا در مسجد سلیمان 

یاران محرم به دنبال بازگشت به صدردوئل 6 امتیازى شاگردان تارتار و سربازان فراز

شماره 88 پرســپولیس تا همین چند ماه پیش یکى از مهره هاى 
اعتماد یحیى گل محمدى بود که پس اصلى و قابل 

از یک اشــتباه به نیمکــت ذخیره ها 
تبعید شد.

هر چند سیامک نعمتى تا پایان لیگ 
بیست و دوم با پرسپولیس قرارداد دارد 
اما شنیدیم یکى از تیم هاى متمول صنعتى به 
او پیشنهاد مالى سنگینى داده است! این تیم صنعتى 
و پولدار باالترین رقم ممکن را به هافبک نیمکت نشــین 

فعلى پرسپولیس ارائه کرده است.
سیامک نعمتى بازیکن کارساز و کلیدى دوران برانکو حاال در 
پرسپولیس تبدیل به یک نیمکت نشین محض شده و حتى 
در دربى یک دقیقه هم فرصت بازى پیدا نکرده است! 
این درحالى است که شماره 88 پرسپولیس تا همین 
چند ماه پیش یکى از مهره هــاى اصلى و قابل 
اعتماد یحیى گل محمدى بود که ناگهان پس 
از اشتباه در دیدار با آلومینیوم اراك و شکست 

تیمش به نیمکت ذخیره ها تبعید شد.
سیامک نعمتى به دلیل نیمکت نشینى در 
پرسپولیس شانس دعوت به تیم ملى را 
از دست داده و با ادامه این روند به طور 
یقین جام جهانى قطر را نیز از دست 

خواهد داد.

8شماره 88 پرســپولیس تا همین چند ماه پیش یک
محماصلى و قابل اعتماد یحیى گل
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اعتماد یحیى گل محمدى بود
اشتباه در دیدار با آلومینیوم از
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خ

پیشنهاد مالى عجیب و غریب به ستاره پرسپولیس

 جدایى از سرخ ها در نیم فصل؟

تیم هاى تحت هدایــت برانکو و کى روش تنها یک 
گام تا تقابل با هم در جام ملت هاى عرب فاصله دارند.
رقابت هاى جام ملت هاى عرب به دور حذفى رسیده 
اســت و دو تیم ملى عمان و مصر توانستند به دور 
حذفى راه یابند. در ایــن مرحله بازى ها از روز حمعه 
شروع مى شــود و تیم ملى عمان در اولین دیدار باید 

برابر تونس قرار گیرد. 
در صورتى که عمان در این دیدار برنده شــود و به 
مرحله بعد برســد و در دیدار دیگر این مرحله مصر 
بتواند اردن را شکست دهد، شاهد تقابل دو سرمربى 
پیشین تیم ملى ایران در جام ملت هاى عرب خواهیم 

بود. 
برانکــو ایوانکوویچ و کارلوس کــى روش که یک 
دوگانگى بزرگ را در فوتبال ایــران ایجاد کردند و 
هر دو دوران موفق و خوبى را در فوتبال ایران سپرى 
کردند حاال یک گام تا دیــدار برابر هم فاصله دارند. 
دیدارى که مى تواند جذابیت هاى زیادى داشته باشد. 
این دو مربى زمانى که برانکو هدایت پرسپولیس را 
بر عهده داشت و کى روش سرمربى ایران بود بارها با 

یکدیگر چالش داشتند.
رقابت هاى جام ملت هاى عرب در کشور قطر برگزار 

مى شود.

یک گام تا تقابل دیدنى برانکو و کى روش!

گلر پیشین ذوب آهن و سپاهان:

امیر عابدزاده توانست، من هم مى توانم
امیر عابدزاده تنها دروازه بان ایرانى شاغل در فوتبال 
اسپانیا نیست. در شــرایطى که دروازه بان تیم ملى، 
فصل خوبى را در اللیگا 2 پشــت سر مى گذراند، در 
یک سطح پایین تر، یک دروازه بان ایرانى دیگر هم 
به دنبال گرفتن حق فوتبالى اش اســت. او کســى 
نیست جز مهدى امینى که سابقه بازى براى سپاهان، 
پیکان و ذوب آهن را دارد و چند ماه قبل بود که وارد 
فهرست لژیونرهاى فوتبال ایران شد و با تیم خوونتود 

قرارداد بست.
درباره تصمیمت صحبت کن. اینکه 
براى ادامه فوتبالت راهى دســته 

سوم فوتبال اسپانیا شوى.
بعد از حضور در تیم امید و بستن بازوبند کاپیتانى آن 
تیم، وقتى در پیکان بازى مى کردم توســط مارك 
ویلموتس در ســال 1398 به اردوى تیم ملى دعوت 

شدم اما در فوتبال ایران متأسفانه تعدادى از مربیان 
جلوى پیشــرفت بازیکنان را مى گیرند. من در تمام 
رده ها به تیم ملى دعوت شــدم امــا هیچوقت دیده 
نشدم و به حقم نرســیدم و تصمیم گرفتم از فوتبال 

ایران خارج شوم.
با این شــرایط باز هم حضور تو 
در لیگ ســطح 3 فوتبال اسپانیا 
تصمیم عجیبى محسوب مى شود. 

موافقى؟
وقتى دیدم 10 ســال در ایران بــازى کردم و نتیجه 
نگرفتم راهى اروپا و فوتبال اسپانیا شدم تا شاید اینجا 
بتوانم حقم را بگیرم. لیگ 3 اسپانیا از نظر امکانات و 

تمرینى خیلى بهتر از لیگ برتر ماست.
برنامه ات براى آینده چیست؟

از نظر امکانات و احترام گذاشــتن به بازیکن شرایط 

ایده آلى در اینجا وجود دارد و براى من که در فوتبال 
ایران برخورد عادالنه و محترمى ندیدم، اینجا براى 
رشد و پیشرفت، بهتر اســت. امیر عابدزاده که االن 
دروازه بان تیم ملى است از ســطح پایین فوتبال 
پرتغال کارش را آغاز کرد و مــن هم مى توانم با 

تالش زیاد به لیگ هاى معتبر برسم.
در مورد شرایط فعلى ات صحبت 

کن. 
7 هفته از بازى ها گذشته و تیم ما در صدر جدول قرار 
دارد. به دلیل شرایط کرونا صدور کارت بازى سخت 

است و من هم در کنار تیم تمرین مى کنم.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1- راى شماره 140060302027009709 مورخ 1400/08/23 فرزانه مهرساب فرزند 
عبدالرسول بشماره شناســنامه 780 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1288177208 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/09/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18- م الف: 1228586- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى /9/101

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1- راى شماره 140060302026009146 مورخ 1400/07/03 هیات چهار خانم فرشته 
انگشترسازاصفهانى به شناسنامه شماره 39196 کدملى 1282319418 صادره اصفهان فرزند 

اسداله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183,80 مترمربع 
پالك شماره 269 فرعى 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى شهردارى از صفحه 107 دفتر 232 
2- راى شماره 140060302026009144 مورخ 1400/07/03 هیات چهار خانم ملیحه 
خرمى به شناسنامه شماره 666 کدملى 1287711456 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183,80 مترمربع پالك شماره 
269 فرعى 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

از مالکیت مالک رسمى شهردارى از صفحه 107 دفتر 232 
3- راى شــماره 140060302026009114 مــورخ 1400/07/01 هیات چهار آقاى 
رضا عرب محمد آبادى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1291665129 صادره اصفهان 
فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183,80 

مترمربع پالك شــماره 269 فرعى 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى شهردارى از صفحه 107 دفتر 232 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/18 - م الف: 1228622 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /9/103

با وجود واکسیناسیون گســترده در آمریکا و کشورهاى 
اروپایــى علیه ویــروس کرونــا، ارابه مــرگ بیمارى 
کووید – 19 همچنان در برخى از این کشورها مى تازد و 

روزانه قربانیان زیادى مى گیرد.
بیمارى کووید – 19 تاکنون 222 کشور و قلمرو در سراسر 
جهان را درگیر کرده و موارد ابتال به این بیمارى در برخى 

کشورها بیش از سایرین است.
تعداد مرگ و میر در کشورهایى از جمله آمریکا، روسیه، 
اوکراین، لهســتان و آلمان همچنان باالســت و برخى 
کشورهاى آسیایى و آمریکاى التین از جمله هند و برزیل 

هم همچنان تعداد زیادى قربانى مى دهند.

در مجموع حدود 267 میلیون نفر  نفر در سراسر جهان 
به کرونا دچار شده اند که از این تعداد، نزدیک 5 میلیون 

و 300 هزار نفر بر اثر ابتال به این بیمارى فوت کرده اند.
سهم موارد ابتال و مرگ و میر ناشــى از این بیمارى در 
آمریکا باالترین رقم اســت، به طورى که تاکنون بیش 
از50 میلیون  نفر در این کشور به این بیمارى مبتال شده 
و بیش از 810 هزار نفر نیز بر اثر آن جان خود را از دست 

داده اند. 
روسیه هم کشــور دیگرى اســت که فوتى هاى کرونا 
در آن زیاد گزارش شــده و به نزدیــک 284 هزار نفر

 رسیده است.

یک متخصص بیمارى هــاى عفونى با اشــاره به اینکه 
کودکان زیر 12 سال واکسن نزده اند، خواستار دقیق شدن 

در بازگشایى مدارس شد.
شروین شــکوهى نســبت به بازگشــایى مدارس و رفع 
محدودیت  هاى کرونایى با وجود ســویه جدید کرونا ابراز 
نگرانى کرد و گفت: حدود 30 درصــد افرادى که مبتال به 
کرونا هســتند هیچ عالمت جدى بیمارى ندارند. این افراد 
مثل بمب ساعتى سایرین را به کرونا آلوده مى کنند، کرونا 
مى تواند تنها بــا یک بدن درد و یا لرز خفیف همراه باشــد 
بنابراین به محض مشاهده هر عالمتى رعایت قرنطینه و 
پروتکل  هاى اجتماعى را رعایت کنید. عضو هیئت علمى 

دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با تأکید بر اینکه بدون 
شــک آموزش هاى حضورى از کیفیت بیشترى نسبت به 
آموزش  هاى مجازى برخوردارند، افزود: باید در بازگشایى 
ها همه جوانب در کنار هم سنجیده شود. شکوهى ضرورت 
برنامه ریزى واکسیناســیون کرونا در کودکان کمتر از 12 
سال را مورد تأکید قرار داد و گفت: واکسن هاى سینوفارم و 
پاستور گزینه هاى مناسبى براى استفاده در کودکان زیر 12 
سال هستند که به زودى واکسیناسیون این گروه سنى نیز 
آغاز خواهد شد. وى با بیان اینکه واکسیناسیون علیه کرونا 
یک ضرورت انکار نشدنى است، ادامه داد: همه باید در برابر 

کرونا واکسینه شوند.

ارابه مرگ کرونا در آمریکا و 
اروپا مى تازد

کرونا مثل بمب ساعتى
 عمل مى کند 

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهین تجارت پارتاك درتاریخ 1400/09/15 به شماره ثبت 69446 به شناسه ملى 14010570480 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور مربوط به داللى و بازرگانى و حق العمل کارى و نمایندگى تجارى در صورت نیاز پس از اخذ 
مجوزهاى الزم خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از 
گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و 
موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک ، خیابان هشت بهشت غربى ، بن بست مجاهد ، پالك - 254 ، ساختمان 
26 ، طبقه دوم کدپستى 8154755475 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 280362 مورخ 1400/09/11 نزد بانک ایران زمین شعبه هشت بهشت با کد 
6928033 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نفیسه فرید افشار به شــماره ملى 0069083347 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى امیررضا احدى پرست به شماره ملى 1284730832 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ژیال نیسان به شماره ملى 
1284804941 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى 
فریدافشار به شماره ملى 0059677953 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى احمد رضا مرثیه خوان دردشتى به شماره ملى 2593720255 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1237527)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل ناصردهق سهامى خاص به شماره ثبت 492 و شناسه ملى 10260100385 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/09/01 و نامه شماره 21/57993 مورخ 1400/9/6 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم 
آقابابائى به شماره ملى 1092032754 و ناصر آقابابائى به شماره ملى 1091980586 و على آقابابائى به شماره ملى 1091981620 به سمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . حیدرعلى راعى دهقى به شماره 1091903174 به سمت بازرس اصلى و داود توکلى دهقى 
به کد ملى 1091925631 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 

شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1237559)

آگهى تغییرات
 شرکت آریا مفتول نوید نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
69206 و شناسه ملى 14010485877 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/09/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس 
هیئت مدیره و سهامدار ( خانم رضوان کاسب ) همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1237511)

آگهى تغییرات
شرکت آفاق تجارت پارتاك سهامى خاص به شــماره ثبت 59402 و شناسه ملى 
14007164995 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقاى مهدى صنایعیان به شماره 
ملى 1288182325 به ســمت بازرس اصلى و خانم زهــرا نصراللهى ونیچه به کد 
ملى 1290691126 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1237517)

آخرین راه چاره 
   ایسـنا | هانـس کلوگـه، رئیس دفتـر منطقه اى 
اروپایى سـازمان جهانى بهداشـت در جمع گروهى از 
خبرنگاران اظهار کـرد: اجبارى کردن واکسیناسـیون 
کروناویـروس «آخرین چـاره» اسـت. وى تأکید کرد: 
الزامى کردن واکسیناسیون کرونا آخرین راه حل است 
و تنها زمانى قابل اجراست که همه گزینه هاى موجود 
و میسر براى ترغیب مردم به واکسیناسیون بى نتیجه 

مانده باشد.

پلمب 5 بانک و مؤسسه مالى 
   ایرنـا | دادستان عمومى و انقالب شوش گفت: در 
راستاى نظارت بر فعالیت اصناف، پنج بانک و مؤسسه 
مالى به دلیل بى توجهى به پروتکل هاى بهداشـتى در 
شهرستان شوش پلمب شدند. سجاد اسدى مهر افزود: 
مابقى بانک هـاى متخلف نیز در روزهـاى آینده پلمب 

خواهند شد. 

این ربطى به آن ندارد
   ایسـنا | عضـو کمیسـیون بهداشـت مجلـس 
شـوراى اسـالمى گفت: آنفلوآنزا زمینه سـاز ابتال به 
بیمـارى کووید 19 نیسـت. دکتـر یحیـى ابراهیمى 
اظهار کـرد: بیمارى هـاى مختلف اثـر تقویت کننده 
روى هم دارند مثًال یک اپیدمى سرخک با کووید 19 
اتفاق مى افتد ممکن است اثر همدیگر را تشدید کنند. 
ابراهیمى گفت: چنانچه یک بیمارى ویروسى شیوع 
پیدا کند ممکن اسـت باعث تقویت سـایر بیمارى ها 
شـود. وى با بیان اینکه آنفلوآنـزا زمینه سـاز ابتال به 
بیمـارى کووید 19 نیسـت، افزود: اما بـه عنوان یک 
بیمارى عفونـى اثـر همدیگـر را تشـدید مى کند اما 
این گونه نیسـت که سبب شـود فرد کرونا یا سرخک 

بگیرد.

شناسایى دانش آموزان بیمار 
   مهـر |رئیـس شـبکه بهداشـت و درمان رامسـر 
با اشـاره به شناسـایى هشـت مورد مثبـت و 27 مورد 
مشکوك به کرونا طى 15 روز اخیر در مدارس رامسر، 
از تشکیل تیم هاى پیشگیرى و پاسخ سریع به اپیدمى 
کرونـا در مدارس خبـر داد و گفت: تاکنون دو مدرسـه 
در اشـکور و یک مدرسـه در ساداتشـهر تعطیل شـده 
اسـت. حمیدرضـا مبشـرى گفت: اگـر دانـش آموزى 
واکسـن نـزده باشـد در صورتـى مى تواند به مدرسـه 
مراجعـه کنـد کـه هفتـه اى دوبـار تسـت pcr منفـى

 داشته باشد. 

70 درصد اومیکرون براى 
فرار از تأثیرات واکسن 

تکامل نیافته است

روى موج کووید-19

نتایج یک مطالعه  نشــان مى دهد، 70 درصد 
سویه اومیکرون براى فرار از تأثیرات بازدارنده 
واکسن هاى کرونا هنوز تکامل و جهش نیافته 
است و مصونیت ناشى از واکسن ها و عفونت 
قبلى این بیمارى همچنان مى تواند از افراد در 
برابر ابتال به بیمارى شــدید ناشى از ابرگونه 

اومیکرون محافظت کند.
این تحقیق امیدوارکننده نشــان داد در حالى 
که این ســویه جدید کرونا داراى بیش از سه 
برابر جهش هاى ریز مانند دلتاست، اما هنوز 
بخش هاى بزرگى از این ویروس نســبت به 
واکنش سیستم ایمنى بدن آسیب پذیر هستند.
محققان ایتالیایى در این مطالعه از طریق یک 
مدل ریاضى براى سنجش میزان تشخیص 

سویه اومیکرون توسط بدن، تعداد بى سابقه 
اى از تغییرات پروتئین اســپایک این سویه را 

اجرا کردند. 
آنهــا دریافتند که حــدود 70 درصــد از این 
پروتئین اســپایک براى فرار از واکســن یا 
مصونیت طبیعــى تکامل نیافته اســت و از 
نظر تئورى همچنان توســط سیستم ایمنى 
فردى که واکســینه شــده یا بــه تازگى به 
عفونت کرونا مبتال شــده اســت، هدف قرار

 خواهد گرفت.
دکتر «سوزان هاپکینز»، مشاور ارشد پزشکى 
در ســازمان امنیت ســالمت انگلیس، گفت 
که این یافته نشان دهنده سناریوى «نیمه پر 
لیوان» است که نشان مى دهد بعید است این 

گونه از کرونا واکسن هاى کووید را مانند آنچه 
قبًال تصور مى شد، بى اثر کند.

اما در عین حال این ایمونولوژیست ابراز نگرانى 
کرد که در مقایسه با هر سویه دیگر ویروس 
کرونا، تغییرات اومیکرون در قســمت هایى 
از ایــن ویروس کــه توســط آنتى بادى ها و 
ســلول هاى که به عنوان اپى توپ شــناخته 

مى شوند، سه برابر بیشتر است.
به گفته پروفســور «الرنس یانگ»، ویروس 
شــناس در دانشــگاه «وارویــک»، مطالعه 
محققان دانشــگاه میالن «مفید است اما به 
هیچ وجه قطعى نیست، زیرا به ما نمى گوید 
که اومیکرون در دنیــاى واقعى چگونه عمل 

مى کند».

وى افزود: محققان تا زمانى که بتوانند ویروس 
را در آزمایشگاه جدا، بیولوژى آن را مطالعه و 
آن را در برابر واکسن ها آزمایش کنند، اطالعى 
از مقیاس کامل عفونى بودن این سویه کرونا، 

فرار اومیکرون از مصونیت ناشــى از واکسن 
هاى کرونا یا کشنده بودن آن نخواهند داشت.

دکتر ســیمون کالرك، میکروبیولوژیســت 
در دانشــگاه ریدینگ، همچنین نســبت به 

یافته هــاى این مطالعه هشــدار داد و گفت: 
سئوال بزرگ این است که اپى توپ هاى مهم 
کدامند؟ ما هنوز این را نمى دانیم و همه اپى 

توپ ها برابر نیستند.

فوق تخصص بیمارى هاى عفونى گفت: اگر واکســن ها را به موقع 
بزنیم و پروتکل ها را رعایت کنیم دیگر نیازى نیست از سویه جدید 
کرونا اومیکرون بترسیم؛ اما نباید فراموش کنیم که کرونا هنوز در 

کمین بوده و اوضاع عادى نشده است.
مسعود مردانى با اشــاره به اینکه آمارها نشــان داده که نانوایى ها، 

سوپرمارکت ها و رستوران ها 
مهمترین اماکنى هستند که 
در آنها انتقال بیمارى صورت 
مى گیرد، عنوان کرد: در حال 
حاضر اوضاع خوب و بیمارى 
تحت کنترل اســت. در این 
شرایط اگر حواسمان جمع و 
پروتکل ها را رعایت کنیم و 
واکسن به موقع بزنیم، دیگر 
نیازى نیســت از سویه جدید 
کرونــا با عنــوان اومیکرون 

بترسیم.
وى در گفتگویى اظهــار کرد: در آخرین اعالمیه ســازمان جهانى 
بهداشت نیز به این موضوع اشاره شد که به نظر نمى آید اومیکرون 
بتواند مشکل زیادى ایجاد کند. البته سرعت انتقال آن از دلتا بیشتر 

است و 42 کشور دنیا این بیمارى را تجربه کرده اند.

مردانى با بیان اینکه این سویه بیمارى از نظر بالینى تفاوتى با کروناى 
قدیمى ندارد، افزود: عالئم اومیکرون سبک و خفیف و در کودکان و 
جوانان بیشتر دیده شده است. این سویه جدید کرونا بیشتر عوارض 
ضعف و سســتى به همراه دارد. فوق تخصص بیمارى هاى عفونى 
اضافه کرد: اومیکرون در همین تعدادى که دیده شــده، نشان مى 
دهد افراد مبتال اغلب واکسن 
نزده بودند و در آفریقاى جنوبى 
هم به دلیل پوشــش پایین 
واکسیناسیون تا حد بسیارى 
این سویه جدید کرونا گسترش 

پیدا کرده است.
ایــن پزشــک متخصــص 
همچنین تصریح کرد: درست 
اســت که این بیمارى خیلى 
ســریع انتقال پیدا مى کند اما 
چون در کشور ما تعداد زیادى 
از مردم کرونا گرفته یا واکسن زده اند، احتمال اینکه این بیمارى در 
کشور منجر به اشــغال تخت ها و پر شدن بخش هاى مراقبت هاى 
ویژه در بیماستان ها شود، بسیار پایین است. چراکه 80 درصد گروه  
هدف واکســن را تزریق کرده و امیدواریم باقى مــردم نیز هرچه 

سریع تر نسبت به زدن واکسن کرونا اقدام کنند.

کرونا در کمین و اوضاع عادى نشده است
در پى نگرانى از همه گیرى گونــه اومیکرون ویروس کرونا، دولت 
انگلستان تمام مســافران ایرانى داراى کارت واکسن صادرشده از 
ایران را ملزم کرده است پس از ورود به این کشور و گذراندن 10 روز 

قرنطینه، دو نوبت تست کرونا بدهند.
انگلستان که بعد از روسیه در اروپا بیشترین آمار مرگ بر اثر ویروس 

کرونــا را داشــته، از جمله 
کشورهایى بوده که از روز 14 
آذرماه محدودیت هاى سفر به 
این کشور را براى همه اتباع 

خارجى بیشتر کرده است.
در بخشــنامه اى کــه بــه 
دســت دفاتر مســافرتى و 
هواپیمایى ایران نیز رســیده 
است، تمام مســافران باالى 
12 ســال در پروازهــاى 
انگلســتان  بــه  ورودى 

در فاصله 48 ســاعت تا پرواز مقصــد باید در مراکز مــورد تأیید 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى ایــران که در لینک
 https://health.behdasht.gov.ir قابل شناسایى است، تست 
PCR انجام دهند و گواهى منفى آن را به زبان انگلیسى همراه داشته 

باشند. تا پیش از این، مسافران تا 72 ساعت قبل از ورود به انگلستان 

باید آزمایش کووید را انجام مى دادند.
تمام مسافران انگلیس پیش از سفر باید فرم خود اظهارى تکمیل و 
QR code دریافت کرده و کپى آن را همراه داشته باشند. مسافران 

دارنده کارت واکسن صادره از ایران باید تست روز دوم و هشتم را از 
این سایت خریدارى کنند.

عالوه بر این، تمام مسافران 
پروازهاى خروجــى از ایران 
ملزم بــه ارائه تســت منفى 
PCR و گواهــى معتبــر 

 QR واکسیناســیون داراى
code بــه زبان انگلیســى 

هســتند. انگلســتان تنهــا 
مســافرانى را براى ورود به 
این کشــور مجاز دانسته که 
پاســپورت اتحادیــه اروپا/
انگلســتان/آمریکا/کانادا یا 
انواع مجوزهاى اقامت و کارت اقامت انگلســتان (مسافران داراى 
اقامت دائم که بیش از دو ســال خارج از انگلستان اقامت داشته اند 
و مجوز آن ها ابطال شده اجازه انجام پرواز به انگلستان را نخواهند 
داشت) و ویزاى معتبر انگلستان را داشته باشند. مسافران با ویزاى 

توریستى باید بلیت رفت و برگشت داشته باشند.

مقررات جدید انگلیسى ها براى ایرانى ها
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آلودگى هوا چگونه با خوردن سوپ الغر شویم؟
فشار خون را باال مى برد

تضمین کننده 
سالمت قلب و عروق

یک مطالعه اسپانیایى نشان مى دهد که زندگى در مناطق با آلودگى هوا ممکن 
است باعث ایجاد عارضه فشار خون باال شود.

 محققان موسسه تحقیقات بیومدیکال ماالگا بین سال هاى 2009 تا 2010 
هزاران داوطلب را انتخاب کردند که تحت غربالگرى فیزیکى قرار گرفتند. هیچ 

یک از آنها در شروع مطالعه فشار خون باال نداشتند.
در ســال 2016، گروه مورد مطالعه مجددا مورد ارزیابى قرار گرفت و تا آن 
زمان صدها نفر به فشار خون مبتال شده بودند. به دنبال این اتفاق ثابت شد که 
آلودگى هوا به خصوص از نوع شدید آن در ابتالى افراد بزرگسال به بیمارى 

فشار خون نقش بسیار باالیى دارد.
همچنین دانشــمندان دریافتند داوطلبانى که در مناطقى زندگى مى کردند 
که غلظت PM 10 و PM 2,5 در آنها باالتر بود عارضه فشار خون نیز بسیار 

بیشتر بود.
در مقابل مناطقى که کمتر با مسئله آلودگى هوا روبرو بودند افراد کمتر به فشار 
خون باال مبتال شدند.  این داده ها نشان مى دهد آلودگى هوا نقش اصلى را در 

ایجاد فشار خون در افراد ایفا مى کند.

به گفته محققان، ورزش فواید زیادى براى سالمتى دارد، به ویژه براى افرادى 
که مشکالت قلبى عروقى دارند.

مطالعات نشان مى دهد افراد مبتال به مشکالت قلبى عروقى مى توانند با افزایش 
میزان ورزش، سالمت خود را بهبود بخشند.

افزایش فعالیت بدنى به طور کلى مفید اســت، اما در عین حال، متخصصان 
هشدار مى دهند که ورزش بیش از حد مى تواند باعث مشکالت قلبى شود.

آنها توصیه مى کنند که افراد مبتال به مشکالت سالمت قلبى عروقى با پزشک 
خود در مورد برنامه ورزشى خود صحبت کنند و به تدریج میزان فعالیت بدنى 

خود را افزایش دهند. 

1. خودتان آب قلم یا آب گوشت تهیه کنید
امروزه بیشــتر افراد بــه خریدن آب قلم یا آب گوشــت 
آماده تمایل پیدا کرده اند، درحالى که متخصصان تغذیه 
همچنان تهیــه آب قلم و آب گوشــت خانگى را توصیه 

مى کنند.
به گفته آنان، آب قلم یا آب گوشــت آماده حاوى سدیم 
زیادى است و این ویژگى سالمت ما را به خطر مى اندازد. 
آب قلم یا آب گوشــت خانگى نه تنها سدیم اضافى ندارد 
بلکه طعم هاى طبیعى را هم بیشــتر برجسته مى کند و از 

تازگى بسیار بیشترى برخوردار است.

2. بافت سوپ را تقویت کنید
منظور ما از تقویت بافت سوپ، استفاده بیشتر از سبزیجات، 
انواع لوبیا و پروتئین هاى بدون چربى اســت. استفاده از 
این مواد غذایى نه تنها تنوع خوبى به سوپ مى دهد بلکه 
احساس رضایتمندى از غذا خوردن را افزایش مى دهد و 
شــما را براى مدت زمانى طوالنى ترى سیر نگه مى دارد. 

به گفته متخصصان تغذیه، ســوپ هاى رقیــق که نیاز 
به جویدن ندارند، احســاس نارضایتــى از غذا خوردن و 

گرسنگى را افزایش مى دهند.

3. از مصرف سوپ  هاى خامه  اى خوددارى کنید
همه ما مى دانیم که ســوپ هاى خامــه اى واقعا دلپذیر 
و خوش مزه هســتند، امــا واقعیت این اســت که چنین 
سوپ هایى نه تنها کالرى زیادى دارند بلکه مقادیر باالیى از 
سدیم و چربى هاى اشباع را هم وارد بدن مى کنند بنابراین، 
اگر مى خواهید که با خوردن سوپ در برنامه کاهش وزن 
خودتان به موفقیت برسید، همیشه از سوپ هاى تهیه شده 

برپایه آب قلم یا آب گوشت استفاده کنید.

4. از سبزیجات غیرنشاسته  اى استفاده کنید
ســبزیجات غیرنشاســته اى معموال همان مواد غذایى 
مهمى هستند که کیفیت سالم تر و مقوى ترى به سوپ ها 

مى دهند.

کلم، گل کلم، لوبیا ســبز، کرفــس و... همگى در گروه 
همیــن ســبزیجات غیرنشاســته اى قــرار مى گیرند. 
به گفتــه متخصصــان، ســبزیجات غیرنشاســته اى 
نه تنهــا کم کالرى هســتند، بلکــه مقادیــر باالیى از 
ویتامین هــا، امــالح و آنتى اکســیدان ها را بــه بــدن 
مى رســانند. بــا کمــک ایــن ســبزیجات مى توانید 
ســوپ هاى متنوع تــر، خالقانه تــر و رنگارنگ تــرى

 تهیه کنید.

5. دفعات استفاده از سوپ را بیشتر کنید
به طور کلى، مصرف سوپ هاى سالمت محور با افزایش 
سالمت عمومى بدن مرتبط است. اما اگر واقعا مى خواهید 
از مزیت هاى سوپ در راستاى ارتقاى سالمت عمومى و 
موفقیت در برنامه کاهش وزن بهره مند شوید، باید دفعات 
استفاده از سوپ را در طول هفته بیشتر کنید. این کار هم 
کیفیت رژیم غذایى را بیشــتر مى کند و هم خطر ابتال به 

چاقى را کاهش مى دهد.

بعضى از متخصصان تغذیــه از فصل هاى پاییز و زمســتان با لقب «فصل هاى 
ســوپ» نام مى برند. البته سوپ هاى مورد نظر آنان بیشــتر برپایه سبزیجات 
هســتند که ســه ویژگى مهــم دارنــد؛ ســیرکننده، کم کالرى و سرشــار

 از مواد مغذى.
اگر در تهیه سوپ ها دقت کنید،  هم یک غذاى مغذى در اختیار خواهید داشت و هم 

به کاهش وزن خودتان کمک خواهید کرد.

به گزارش مشرق، یکى از پزشکان «ان اچ اس» (سازمان ملى 
بهداشت انگلیس) توضیح داده اســت که چرا مردم نباید در 
زمستان سیستم گرمایى خود را شب ها روشن بگذارند؛ زیرا 

گرما کیفیت خواب آنها را مختل مى کند.
دکتر کاران راجان، توضیح داد که خوابیدن در اتاق ســرد به 
کاهش دماى مرکزى بدن کمک مى کند. این مهم است، زیرا 
سطح مالتونین، همان هورمونى که میل به خواب را افزایش 

مى دهد، با کاهش دماى مرکزى بدن ما افزایش مى یابد.
افزایش میزان مالتونیــن اثرات ضد پیرى هــم دارد، زیرا 
ســطح کورتیزول، همان هورمون استرس و آسیب اکسیده 
شدن ناشى از اســترس را کاهش مى دهد. خوابیدن در اتاق 
سرد ممکن است به کسانى که مشــکل بى خوابى دارند نیز 

کمک کند.
راجان توضیح داد از آن جا که دماى مرکزى بدن انسان براى 
آغاز خواب باید کاهش یابد، «دماى گرم تر به این معنى است 
که مغز و بدن شما در تالش براى خنک کردن شما فعال تر 
مى شــود.» او افزود: «دماى سردتر شــما را به دماى خواب 
هدف بدنتان نزدیک تر مى کند و این گونه خیلى ســریع تر به 

خواب مى روید.»
«عالوه بر این، افزایش فعالیت مغز قبــل از به خواب رفتن 
مى تواند میزان خواب با حرکت تند چشم (REM) و خواب 
امواج آهسته (SWS) که بدن دریافت مى کند، محدود کند، 

هر دوى آن ها به شارژ دوباره نیاز دارند.»
خواب با حرکت تند چشم، مناطقى از مغز را تحریک مى کند 
که براى [یادگیرى] و ساختن چیزها و حفظ خاطرات حیاتى  
هستند و معموال در 90 دقیقه اول پس از به خواب رفتن رخ 
مى دهند. خواب موج آهسته، عمیق ترین مرحله خواب است.

یکى دیگر از مزایاى خوابیدن در اتاق سرد این است که ممکن 
است سالمت متابولیک را بهبود بخشد.

راجان گفت: «تحقیقاتى وجود دارند که نشان مى دهند قرار 
گرفتن در معرض سرما مى تواند میزان چربى قهوه اى تولیدى 
سلول هاى بنیادین را افزایش دهد. چربى قهوه اى به تنظیم 

کلسترول و بهبود حساسیت به انسولین کمک مى کند.» 

خوابیدن در اتاق گرم
ممنوع

ســرخ  کردن عمیق یکى از روش هاى آماده ســازى و 
فرآورى برخى مواد غذایى به ویژه انواع بر پایه گوشــت 
مرغ و سیب  زمینى اســت. در این روش ماده  غذایى در 
روغن بسیار داغ غوطه ور شده تا زمانى که دماى مرکز آن 

به حد قابل قبول و ایمن برسد و به اصطالح کامل بپزد.
این روش اگر به طور صحیحى انجام شود، بخش خارجى 
بســیار ترد و داغ و بخش هاى داخلى با اطمینان پخته 
و در نتیجه براى مصرف ایمــن خواهدبود. این روش 
بسیار ســریع اســت و به دلیل باالبودن دماى روغن، 
میکروارگانیســم ها به طور کامل از بین مى روند. یکى 
از شاخص هاى کیفى همه روغن ها، نقطه دود آنهاست؛ 
همان دمایى که روغن در آن شروع به تجزیه  شدن کرده 

و طعم و بوى آن تغییر پیدا مى کند.
اگر قصد اســتفاده مجدد از روغن را دارید، حتما آن را با 
پارچه صاف کنید تا تمامى ذرات معلق سوخته از آن خارج 
شود. روغن را در ظرفى که کامال دِر آن بسته مى شود و 

به دور از نور مى توانید نگهدارى کنید.
مى توانید این روغن را تا زمان استفاده مجدد در یخچال 

قرار دهید. در صورتى که روغن دچار تغییر طعم و بو شده 
یا رنگ آن کدر بود یا در حین ســرخ کردن کف زیادى 
داشــت، آن را دور بریزید و هرگز مجدد استفاده نکنید. 
هرگز این روغن ها را در سینک ظرفشویى تخلیه نکنید.

باقیمانده غذاهاى سرخ  شده باید حداکثر تا دو ساعت پس 
از ســرخ کردن در یخچال قرار بگیرد. اگر دماى محیط 
باالتر است، باید تا یک ساعت پس از پخت، باقیمانده آن 

را در یخچال قرار دهید.
پــس از دو ســاعت در دمــاى محیط رشــد و تکثیر 
میکروارگانیسم ها آغاز شده و غذا را براى مصرف، غیر 

ایمن مى سازد.
غذاهاى سرخ  شــده را مى توان در فریزر نیز نگهدارى 
کرد. بــراى مثال مرغ سرخ شــده با این روش ســه تا 
چهار ماه در فریــزر قابل نگهدارى اســت اما معموال 
مواد غذایى ســرخ شــده بافت ترد و مزه مطلوب خود 
را از دســت مى دهنــد. بخش زیــادى از ایــن تغییر 
کیفیــت مربوط بــه مرحلــه یخ زدایى (دیفراســت) 

آنهاست. 

باید و نبایدهاى سرخ کردن
 عمیق مواد غذایى

کمک به سوزاندن کالرى
تمام آن عرق ریختن هــا در هنگام 
خوردن غذاهاى تنــد آن را به یک 
هدف واقعى عمــل مى کند. طبق 
یک مطالعه مصرف یک بشــقاب 
غذاى تند، میزان ســوزاندن کالرى 
بدن را تا 8 درصــد افزایش مى دهد. 
یا به عبارت دیگر متابولیســم شما 
را ســریعتر مى کند. مطالعات دیگر 
نشان داده اند کســانى که غذاى تند 
مى خورند، کالــرى کمترى مصرف 
مى کنند. بنابرایــن، اگر مى خواهید 
وزن کم کنید، غذاهاى تند را به رژیم 

غذایى خود اضافه کنید.

محافظت از قلب
مطالعــات متعددى نشــان داده اند 
افرادى که در کشــورهایى با رژیم 
غذایى تند زندگى مى کنند، نســبت 
به افرادى کــه در مناطق با انتخاب 
غذاهاى مالیم هستند، حمالت قلبى 
کمترى دارند. به نظر مى رســد که 
مصرف فلفل چیلى اثرات کلسترول 
بد را خنثى مى کند (همچنین معروف 

.(LDL به
عالوه بــر آن، کپسایســین، ماده 
شیمیایى مســئول اثر سوختن است 
که غذاهاى تند در دهان شما ایجاد 
مى کنند و این به مبــارزه با التهاب 
کمک مى کند (که یکى از چیزهایى 
است که مى تواند منجر به حمله قلبى 

شود)

تسکین درد
این یکى از نظر علمى کمى پیچیده 

اســت، اما به بیان ساده، کپسایسین 
قادر به مهار عالئم ویژه اى است که 
از سلول هاى عصبى شما به مغزتان 
فرستاده مى شود و باعث مى شود درد 
را حس نکنید. به همین دلیل است 
که کپسایسین اغلب به عنوان یک 
جزء در کرم و لوسیون هاى ضددرد 

به کار مى رود. 

عمر بیشتر
مطالعه گســترده اى در چین نشان 
داد آنهایى که تقریبــًا هر روز غذاى 
تند مى خورند، ممکن است احتمال 

مرگشان تا 14 درصد کاهش یابد.
افرادى که این مطالعه را انجام دادند 
مى گوینــد که خیلى زود اســت که 
غذاهاى تند را به یک عمر بیشــتر 
زندگى کردن ربط داد، اما نتایج دلگرم 

کننده به نظر مى رسند.

غنى از مواد مغذى
غذاهاى تند و حاوى چیلى شــامل 
چندیــن ویتامین، ماننــد A و C و 
نیز تعدادى از مــواد معدنى حیاتى 

مى باشند.

کمک به شادتر بودن
خوردن غذاهاى تند باعث مى شود 
که مغز شما هورمون هاى ”شادى“ 
تولید کند، مثل سروتونین، که شما را 
براى مقابله با افسردگى، اضطراب، 
عصبانیــت و اســترس تجهیــز 
مى کند. بدین ترتیــب در مى یابیم 
که چــرا مردمى که غذاهــاى تند 
مى خورند، همیشــه شــاد به نظر 
مى رســند، حتى وقتــى که خیس 
عــرق مى شــوند و از درد گریــه 

مى کنند.

کمک به دفع سرطان
طبق نظر برخى متخصصان پزشکى 
و جدیدترین تحقیقات، کپسایسین 
همین کار را بر سلول هاى سرطانى 
ویژه به عنوان داروهاى مقاوم در حال 

مبارزه با سرطان دارد.
ظاهراً، ایــن ماده شــیمیایى آنقدر 
قوى است که مى تواند به طور بالقوه 
سلول هاى سرطانى را بکشد و رشد 

تومور مرگبار را آهسته کند.

بهبود دل درد
تحقیقات جدید نشــان مى دهد که 
مصرف غذاهاى تند مى تواند مقدار 
اســید معده تولیدى را کاهش دهد، 
هر گونه خونری زى معده و خطر ابتال 
به سرطان پوست را نیز تا 53 درصد 

کاهش مى دهد

دالیل مهم براى خوردن غذاى تند!
دو دسته مردم وجود دارند؛ کسانى که غذاهاى تند را دوست دارند و آنهایى که تحمل تندى اش را ندارند. اگر جزو گروه اول هستید، موفق هستید!

مصرف غذاى تند برخالف باور بسیارى از مردم نه تنها عوارض زیادى براى بدن نداشته بلکه فواید آن براى معده و دردهاى آن و همچنین سالمت قلب 
ثابت شده است. البته، فواید غذاى تند به مشخصات غذایى کامل آن بستگى دارد، نه فقط رنگ و لعابش.

زندگى فعال و سالم 
با درمان مؤثر پوکى  

استخوان
 فرد در مراحل ابتدایى و خفیف پوکى استخوان عالمتى ندارد 
ولى با پیشــرفت بیمارى، دردهاى کمرى، کم شدن طول 
قامت فرد، شکستگى اســتخوان با ضربات خفیف و حتى 
در اثر فعالیت هاى روزانه را خواهیم داشت؛ البته با افزایش 
سن بیشتر در معرض پوکى استخوان و شکستگى ناشى از 

آن هستیم.
متخصصــان پیشــگیرى و ســالمت طبــق راهنماى 
کشورى1394 براى مراجعان به مراکز سالمت در 50سالگى 
و باالتر از آن با سنجش سالمت استخوان که میزان خطر 
شکستگى را نشان مى دهد میزان ابتال به پوکى  استخوان در 
افراد را مشخص مى کنند و در صورت لزوم سنجش تراکم  
استخوان براى آنها انجام مى شود که این اسکن آسان، سریع 

و کم تهاجمى است.
تراکم  اســتخوان در ناحیه لگن و ســتون فقرات ارزیابى 
مى شود و نتیجه آن میزان ابتالى فرد یا در معرض ابتالبودن 
به پوکى  استخوان را نشــان مى دهد. در خانم ها نیز خطر 
پوکى استخوان نســبت به آقایان از سنین کمترى شروع 

مى شود.
کم کارى غدد، بیمــارى  هاى التهابى مانند روماتیســم، 
بیمارى  هاى مزمن گوارشــى، کبدى یا کلیوى و مصرف 
برخى از داروها، خطر پوکى  استخوان و شکستگى به دنبال 

ضربه خفیف را باال مى برد.
هدف از پیشــگیرى و درمان پوکى  اســتخوان حفظ توده 
اســتخوانى و کاهش خطر شکســتگى اســت. بى شک 
ســبک زندگى ســالم از عوامل موثر در کاهش خطر ابتال 
به پوکى استخوان است. اگر 50ســاله یا بیشتر هستید و با 
سقوط ساده دچار شکستگى شده اید براى بررسى احتمال 

در معرض بودن پوکى استخوان به پزشک مراجعه کنید.
در صورتى که تشــخیص پزشک پوکى اســتخوان بود، 
درمان تان را بدون مشورت با پزشک ناتمام نگذارید. تغذیه 
سالم، مصرف کلســیم و ویتامین هاى  C و D و K، مواد 
معدنى، سبزیجات سبز، تخم مرغ، برخى از انواع ماهى  ها، 
 ، Dقرارگرفتن در معرض نور آفتاب براى ساخت ویتامین
افزایش فعالیت فیزیکى و ورزش به حفظ سالمت استخوان 

در فرد کمک مى کند.
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34.000.000.0001.150.000.000جارى مدیر عامل شرکت بهره بردارى مترو تهران و حومه از ساخت و تحویل 500 ُتن ریل54  
UIC براى نخستین بار در کشور توسط صنعتگران ذوب آهن اصفهان، مطابق با استاندارد 

بین المللى جهت استفاده در خطوط درون شهرى این ناوگان خبر داد.
مهدى شایســته اصل با بیان اینکه براى تعمیرات و نگهدارى خطوط مترو، شــرکت 
بهره بردارى مترو ساالنه به 500 شاخه ریل UIC54 نیاز دارد گفت: تولید این ریل در 
ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم، یک اقدام بسیار ضرورى و استراتژیک براى توسعه 

حمل و نقل ریلى درون شهرى است.

وى تصریح کرد: کمبود نقدینگى و تحریم ها مانع ورود ریل شــد که با تولید این نوع 
ریل بر اساس استانداردهاى بین المللى و با کیفیت مطلوبى، خودکفایى در این بخش 

را شاهد هستیم.
مدیرعامل شرکت بهره بردارى راه آهن شهرى تهران و حومه، با اشاره به اینکه قبًال ریل 
مترو از اتریش وارد مى شد خاطر نشان کرد: با شدت گرفتن تحریم ها، به ناچار واردات 
ریل از کشورهاى روسیه و ترکیه انجام شد که از کیفیت مطلوب برخوردار نبود و هزینه 

تعمیر و نگهدارى را نیز افزایش داد.
وى اظهار داشت: تولید ریل در ذوب آهن اصفهان نه تنها صرفه جویى اقتصادى دارد و 
مانع خروج ارز از کشور مى شود، بلکه دغدغه ما را براى تأمین ریل از بین برده و وابستگى 

حمل و نقل ریلى را به سایر کشورها کاهش مى دهد.
شایسته گفت: ریلى ذوب آهن اصفهان، پس از کنترل و بازرسى، براى متروى تهران که 
حجم باالیى از مسافر را دارد و از حساسیت ویژه اى برخوردار است، ارسال شده و مطمئنًا 
استفاده مترو تهران از تولیدات داخلى، سایر کالنشهرها را  هم که داراى مترو هستند 

براى استفاده از این نوع ریل ترغیب مى کند.
به گفته مدیرعامل شرکت بهره بردارى مترو تهران و حومه، براى اولین بار از ریل ملى  
60E1 ذوب آهن اصفهان جهت تعمیر و نگهدارى خط 5 مترو تهران و حومه استفاده شد 

که از کیفیت بسیار مطلوبى برخوردار است.

حرکت متروى تهران روى ریل ذوب آهن 

از سال 1390 تا پایان سال 1399 ارائه پیشنهادات کارکنان 
آبفاى استان اصفهان 13 برابر افزایش یافته است. 

معاون منابع انســانى و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: در سال 1390 تعداد 352 پیشنهاد از 
سوى کارکنان ارائه شد در حالى که این رقم در پایان سال 

1399 به بیش از 4 هزار و 435 پیشنهاد افزایش یافت.
مجتبى قبادیان افزود: در ســال 1390سرانه پیشنهادات 
در آبفاى اســتان اصفهان 0/18 درصد بود که با ترغیب 
کارکنان به ارائه پیشنهادات سازنده و کاربردى در زمینه 
ارتقاى فعالیت و خدمات آبفا این رقم در پایان سال 1399 

به 2/26 درصد افزایش یافت. 
وى با اشاره به ثبت پیشنهادها در سال 1400 اعالم کرد: 
در نیمه نخست سال 1400 بیش از 2 هزار و 129 پیشنهاد 
از سوى کارکنان در سامانه نظام پیشنهادات آبفاى استان 

اصفهان ثبت شده است.
رئیس کمیته پذیرش و بررسى پیشنهادهاى آبفاى استان 

اصفهان با اشــاره به تدابیرى که در زمینــه افزایش نرخ 
مشارکت کارکنان در دســتور کار قرار گرفته است اظهار 
داشــت: فراخوان هاى ایده ماهیانه با هدف مشــارکت 
حداکثرى کارکنان در نظام پیشنهادها یکى از این تدابیر 
بود که در مجموع از سال 1390 تا پایان شهریور 1400، 

تعداد 115 فراخوان ایده منتشر شده است.  
قبادیان افزود: این فراخوان ها به صورت ماهیانه با طرح 

موضوع مشخص در خصوص بهبود فعالیت هاى آبفا و به 
منظور مشارکت حداکثرى کارکنان منتشر مى شود که در 
پایان، به قید قرعه به چند نفر از همکاران در هرفراخوان 

هدایاى غیرنقدى تقدیم مى شود.
قبادیان  تصریح کرد: در  دوره هاى آموزشى آشنایى با نظام 
پذیرش و بررسى پیشنهادها، کارکنان  به صورت عملى و 
برخط با مراحل ثبت، ویرایش و پیگیرى پیشنهاد در سامانه 
نظام پذیرش و بررسى پیشنهادها آشنا شده و اقدام به ارائه 

و ثبت پیشنهادهاى خود مى کنند. 
وى نظام پذیرش و بررسى پیشــنهادها را موجب تقویت 
حس مسئولیت پذیرى و زمینه ساز بروز خالقیت و نوآورى 
دانست و خاطرنشــان کرد: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از جمله شــرکت هاى پیشرو و موفق در استقرار 
نظام پذیرش و بررسى پیشنهادها در کشور به شمار مى رود 
که از سال 1378 اقدام به راه اندازى این نظام در شرکت 

کرده است.

افزایش  13 برابرى ارائه پیشنهادات کارکنان آبفاى استان اصفهان

با اضافه شــدن 30 شــعبه جدید، تعداد شعب منتخب 
صادرکننــده گواهى تمکن مالى به زبان انگلیســى در 
بانک آینده به 167 شعبه در سراسر کشور، افزایش یافت.

بانــک آینــده در راســتاى افزایــش رضایتمندى و 
خدمت رسانى بیشتر به مشتریان، نسبت به افزایش شعب 
منتخب خود براى صدور گواهى حساب (تمکن مالى) به 

زبان انگلیسى، اقدام نموده است. 
مشــتریان این بانک مى توانند با مراجعه به هر یک از 
شعب منتخب در سراسر کشور که فهرست آن در صفحه 
مربوط به گواهى تمکن مالى موجود اســت، نسبت به 
دریافت گواهى حساب خود به زبان انگلیسى اقدام کنند.

یادآور مى شــود گواهى هــاى تمکن مالــى صندوق 

ســرمایه گذارى (گســترش فرداى ایرانیــان/ تجربه 
ایرانیان)، ســهام و حســاب هاى ارزى پــس از ثبت 
درخواست مذکور در هر یک از شعب بانک آینده، ضمن 
هماهنگى با مدیریت امور بانکــدارى بین الملل، صرفًا 
توسط امور یاد شــده صادر و به شعبه درخواست کننده 

ارسال خواهد شد.

صدور گواهى تمکن مالى 2 زبانه در بانک آینده سرعت گرفت

نخستین نمایشگاه مجازى کتاب اصفهان از 20 تا 26 
آذرماه با حضور هزار و 140 ناشر از استان اصفهان و 

سراسر کشور برگزار مى شود.
در نشست خبرى که به همین مناسبت برگزار شد، از 
یارانه هایى نام برده شد که مردم براى خرید کتاب از 
این نمایشگاه مى توانند از طریق ثبت نام در سایت 
نمایشگاه کتاب دریافت کرده و تخفیف 20 درصدى 

شامل حالشان شود.
رمضانعلى معتمــدى، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اصفهان در همین خصوص و در پاسخ به 
«نصف جهان» مبنى بر اینکه یارانه اى که در سطح 
کشور توزیع مى شود، بر اساس سرانه جمعیتى است 
یا اعتباراتى که اداره فرهنگ ارشاد اسالمى در اختیار 
دارد اظهار کرد: نزدیک به 500 میلیون تومان یارانه 
براى استان اصفهان در نظر گرفته شده است که بر 
اساس اعتباراتى اســت که به اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمى اختصاص داده شده است.
در این نشســت همچنین حســین صفرى، معاون 
اقتصاد و فرهنگ خانه کتــاب و ادبیات ایران که به 
صورت ویدیو کنفرانس در جلســه حضور یافته بود 
نیز در همین رابطه و در پاســخ به «نصف جهان» 
گفت: یارانــه نمایشــگاه مجازى بــه صورت بن 
نبوده و به شکل اعتبارى اســت و پیش بینى یارانه 
مجازى باعث مى شــود افراد به شکل شفاف از این 

هزینه کردها با خبر شوند.
صفــرى ادامــه داد: صبــح روز شــنبه و مصادف 
با افتتاح نمایشــگاه مــردم مى تواننــد با حضور 
در ســایت نمایشــگاه مجازى کتاب به نشــانى

 www.ketab.ir با ثبت نام اعتبار بگیرند و در زمان 
خرید پرداختى صورت نمى گیرد و در زمان پرداخت 
این اعتبار از سبد خرید کســر مى شود و یارانه روى 

فاکتور بسته مى شود.
وى شــماره 91009898 را نیز آماده پاســخگویى 

شــبانه روزى به افراد در زمینه خرید مجازى کتاب 
اعالم کرد.

■■■
در ادامه این جلســه على رمضانى، مدیرعامل خانه 
کتاب و ادبیات ایران نیز کــه او نیز به صورت ویدیو 
کنفرانس در جلســه حضور یافته بود، با اشــاره به 
برگزارى این نمایشگاه گفت: سهولت در دسترسى 
ها و کاهش رفت و آمدها و همچنین چرخه اى که 
باعث مى شود کتاب در دسترس همه قرار گیرد باعث 
مى شود که این نمایشــگاه بتواند همه این موارد را 
در نظر بگیرد. امسال با شــرکت پست اصفهان نیز 
برنامه ریزى داشته ایم که بتوانیم در کوتاه ترین زمان 

این کتاب ها را به دست خریداران برسانیم.
رمضانى افزود: برگزارى نمایشــگاه مجازى تهران 
به ما بازخوردهاى خوبى داد و به ما ثابت کرد که در 

جاى جاى کشور عالقه مندانى داریم که گاهى کتاب 
به شکل درست در دسترسشــان نیست و به همین 
خاطر و براى ارتقاى فرهنگ مطالعه مى خواستیم 

تدابیرى بیاندیشیم.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با تأکید بر اینکه 
دسترسى عادالنه و حرکت به سمت عدالت فرهنگى 
دو هدف اصلى برگزارى نمایشــگاه مجازى است 
گفت: این نمایشگاه مى تواند دسترسى همه افراد را 

به شکل آسان ترى مهیا کند.
رمضانى با اعالم اینکه با وجود ایجاد فرهنگ خرید 
اینترنتى و عالقه مردم به این شــکل بسترى ایجاد 
شد که نمایشــگاه به شــکل مجازى برگزار شود 
و پاســخگوى همه عالقه منــدان در اقصى نقاط 
کشــور و اصفهان باشــیم گفت: این اتفاق زمینه 
حضور ناشران را به شکل گســترده تر و دسترسى 

به منابع بیشــتر و افزایش قدرت انتخــاب مردم را 
به دنبال دارد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران آســان شدن 
دسترسى به آثار نشر شــده و کاهش رفت و آمدها 
را از دیگر مزایاى برگزارى نمایشگاه مجازى کتاب 
برشــمرده و گفت: امروز عالقه مردم به خریدهاى 
اینترنتى در کل کشور بیشــتر شده و کرونا این روند 
را بسیار افزایش داده اســت؛ در این شرایط نیاز بود 
که براى چرخه دسترس پذیر کردن منابع، تدبیرى 

بیندیشیم.
وى با اشــاره به تجربه موفق برگزارى نمایشــگاه 
مجازى کتــاب در تهــران، ادامــه داد: امیدواریم 
نمایشــگاه اصفهان چند پله باالتر برگزار شــود، 
یعنى مردم اســتان اگر کتابى بخرند در کوتاه ترین 
زمان پس از تحویل ناشــر به شــرکت پســت، به 

دستشان برسد.
■■■

درادامه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان نیز در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان 
اینکه امکان خرید 24 ساعته براى بیش از 5 میلیون 
نفر جمعیت استان در نظر گرفته شده است تصریح 
کرد: نمایشگاه کتاب یک رویداد فرهنگى در راستاى 
عدالت فرهنگى و سرانه فرهنگى براى آحاد جامعه 
اســت و با توجه به این موضوع تمام قد در خدمت 

مردم خواهیم بود.
وى از پیش بینى سه برنامه جنبى در 28 شهرستان 
در ایام برگزارى نمایشــگاه مجازى نام برد و گفت: 
نقد کتاب، رونمایى و تجلیل از ناشران از جمله این 

برنامه هاست.
معتمدى همچنین از تخفیــف 20 درصدى خرید 
کتاب از طرف ناشــران نیز خبر داد که در مجموع با
یارانه هایى کــه پرداخت مى شــود 40 درصد به 

خریداران تخفیف داده مى شود.
■■■

مدیر کل  پست استان اصفهان نیز در این نشست، با 
اعالم اینکه ظرفیت هاى پست در دوران کرونا سه 
برابر شده است تصریح کرد: این نمایشگاه باعث مى 
شود که افرادى حتى در نقطه صفر مرزى بتوانند از 

نمایشگاه کتاب استفاده کنند.
حمید باقرى، یکى از زیر ساخت هاى فراهم شده در 
پست را توزیع مویرگى برشمرد و تصریح کرد: در کل 
استان به ازاى هر پنج هزار نفر یک واحد پستى داریم 
و به طور کلى، نقطه اى در کشور وجود ندارد که توزیع 
پســت انجام نشــود و 120 خط ارتباطى هم ایجاد 
کرده ایم که هر روز با مراکز شهرســتان ها ارتباط 

برقرار مى کند.
وى گفت: در نمایشــگاه تهران یک میلیون و 200 
هزار جلد توزیع شد که سهم استان اصفهان از این 

تعداد 100 هزار جلد بود.

نمایشگاه مجازى کتاب اصفهان، از شنبه
دریا قدرتى پور

ســفیر پرتغال در ایران با حضور در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان با اعضاى هیئت رئیســه پارلمان بخش خصوصــى اصفهان دیدار و 

گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، بهرام سبحانى، نایب رئیس اتاق 
بازرگانى اصفهان در این دیداربا اشاره به تشریح پتانسیل هاى شهر اصفهان در 
زمینه هاى، گردشگرى، فوالد، نساجى و کشاورزى اظهار داشت: بخش اعظم 
صادرات استان اصفهان به فوالد اختصاص یافته و در این زمینه در کشور پیشتاز 

هستیم. 
وى افزود: با توجه به پتانســیل هاى فنــى و تکنولوژى اســتان درتولید انواع 
محصوالت فوالدى و در نظر گرفتن عوارض وضع شده از سوى اتحادیه اروپا 
براى واردات انواع این محصوالت، سرمایه گذارى مشترك بین ایران و پرتغال 
در زمینه استفاده از اسلب تولیدى ایران و تبدیل آن به انواع محصوالت فوالدى 

مورد نیاز در اتحادیه اروپا، مى تواند به عنوان یک گزینه قابل تأمل مطرح شود. 
سبحانى گفت: صنعت گردشگرى در اســتان اصفهان نیز با توجه به تعدد آثار 

تاریخى و صنایع دستى آن از قابلیت جهانى برخوردار است. 
عضو هیئت رئیســه پارلمان بخش خصوصى اصفهان همچنین مشکل انتقال 
پول در مراودات تجارى ایران را ناشــى از تبعات نامطلوب تحریم هاى ظالمانه 
علیه کشورمان دانست و افزود: على رغم پتانسیل هاى موجود در اصفهان، مشکل 
انتقال پول مانع بسیار مهمى در توسعه روابط تجارى و بعضا کاهش حجم تجارت 

ایران با کشورهاى مختلف مى باشد. 
کارلوس کوشتانهوش،  سفیر پرتغال در ایران نیزهدف از سفر به اصفهان را آشنایى 
با پتانسیل هاى موجود در اصفهان، مذاکره مقدماتى با مسئولین استان در راستاى 

توسعه روابط تجارى و فرهنگى میان طرفین بیان کرد.
وى در ادامه به تشریح پتانسیل هاى تولیدى و تجارى شهر پورتو پرداخت و تصریح 
کرد: این شهر با توجه به پیمان خواهرخواندگى با شهر اصفهان مى تواند به عنوان 

طرف تجارى این استان فعالیت کند.

پورتو مى تواند طرف تجارى 
اصفهان شود
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