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بوى بد دهان چه خطراتى دارد؟تشکیل جلسه مدیریت بحران براى ساماندهى چاله سیاهآغاز اکران فیلمى از پیمان معادى و مهران مدیرىقاچاق کاال هاى ترکى به روسیه به نام ایران! بهترین پاسور لیگ در سپاهان ماند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

غذاهاى چرب
را ظهر بخوریم 

یا شب؟

معرفى4 نامزد استاندارى به وزارت کشور 
3
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سنگفرش چهارباغ 
نخاله شد؟

انتخاب غذاهاى چرب در وعده  ناهار یا شام 
نیز پرسش بسیارى از طرفداران رژیم 

و حفظ سالمت بدن است. اما واقعا 
بهترین زمان مصرف غذاهاى چرب، 

ظهر است یا شب؟...

مدیر پروژه هاى چهارباغ عباسى به انتقاداتى که درباره 
چرایى برچیدن بخشى از سنگ فرش  چهارباغ عباسى 

در فضاى مجازى مطرح شده بود، پاسخ داد.
روز سه شنبه، رضا ضیاء، حافظ پژوه اصفهانى، ویدئویى 
را در صفحه مجازى خود به اشتراك گذاشت و نوشت: 
«نیمه شب هشتم شــهریور به جان سنگ هاى کف 
چهارباغ اصفهان افتاده اند و تخریبشان مى کنند. این 
سنگ ها مى تواند تا چند قرن مقاوم باشد و اینجا بماند. 
همان طور که برخى ســنگ هاى پل خواجو صفوى 
است اما اینجا یک سال نشــده مدیرى از راه مى رسد 
و دســتورى مى دهد و این متریال ارزشمند به نخاله 
تبدیل مى شود. براى هر متر از این ها چندین میلیون 
از اموال عمومى هزینه مى شــود و کوه هاى استوارى 
که همزاد زمین اند تراش و خــراش مى خورد و نابود 

مى شود تا زینت بخش...

امروز هم واکسن بى واکسن!امروز هم واکسن بى واکسن!
مراکز واکسیناسیون در اصفهان همچنان تعطیل استمراکز واکسیناسیون در اصفهان همچنان تعطیل است
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مجمع نمایندگان استان اصفهان وارد عمل شد

ذوب آهن به میالد جهانى 
رضایتنامه مى دهد؟

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درصدد جدایى از این تیم است.
میالد جهانى هافبک تیم فوتبال ذوب آهن که فصل آینده هم با این 
باشگاه قرارداد دارد تصمیم به جدایى گرفته است. ظاهراً اختالفاتى 
میان او و مسئوالن باشــگاه و مهدى تارتار وجود دارد و این بازیکن 

تصمیم به جدایى گرفته است...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چالش سرمایه گذاران 
نیروگاه هاى خورشیدى 

در اصفهان

نصب نکردن اتیکت قیمت میوه یعنى گرانفروشى
3

مهدى زاده:مهدى زاده:
سپاهان فصل بعد سپاهان فصل بعد 
قدرتمندتر است
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سیامک اطلسى:

جایگزینى براى نسل طالیى 
دوبله نمى بینم

مدیر عامل سازمانمدیر عامل سازمان
 آتش نشانى اصفهان: آتش نشانى اصفهان:

تعهد استخدامىتعهد استخدامى
 براى آتش نشانان  براى آتش نشانان 

داوطلبداوطلب
 نداریم نداریم

سخنگوى ستاد ملى سخنگوى ستاد ملى 
مقابله با کرونا تاکید کردمقابله با کرونا تاکید کرد

واکسن هاىواکسن هاى
 سینوفارم  سینوفارم 

هیچ تفاوتىهیچ تفاوتى
 با هم ندارند با هم ندارند

3
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شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 215 مورخ 1400/04/29 شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق، 
نسبت به عملیات حفظ و نگهدارى فضاى سبز با رقم پایه 12/457/787/584 ریال و عملیات نظافت و رفت و روب و حمل 
زباله سطح شهر با رقم پایه به مبلغ 22/191/844/071 ریال را از طریق مناقصه عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، 

با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به صورت الکترونیکى اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار: 1400/06/10 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/17 و مهلت ارســال پیشنهاد: 1400/06/27 تاریخ 

بازگشایى: 1400/06/28 تاریخ اعالم برنده: 1400/06/28 
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مناقصه دستگاه اجرایى

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1ـ برگزارى مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید 
و دریافت اسناد مناقصه (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2ـ کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مناقصه، قابل 

مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 
3ـ عالقمندان به شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934ـ 
021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر موجود است. 
آدرس: اصفهان ، خورزوق ، خیابان شهردارى 

www.khorzoogh.ir :تلفن: 3و45463041  -031   فکس: 45464005-031  وب سایت

آگهى مناقصه 

 محمد مهدى قدیرى - سرپرست شهردارى خورزوق  

نوبت اول

م الف: 1183664

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/06/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/06/28

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

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

(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/06/11

مبلغ تضمین(ریال )مبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام خدمات مشترکین 400-2-132
18,432,472,200682,974,000جارىمنطقه سه اصفهان

عملیات بهره بردارى و رفع 400-2-133
23,318,161,599829,544,000جارىحوادث آب منطقه برخوار

بدینوسیله به آگاهى کلیه سهامداران میرساند جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مهر 
آزمون پاسارگاد ( سهامى خاص) به شماره ثبت  57362 در روز سه شنبه مورخه  24 / 06 / 1400 
ساعت 00 : 10 صبح در محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزي ، 
شهر دستگرد، محله دستگرد ، کوچه تیرچه وبلوك ، بلوار معلم ، پالك 314، طبقه اول به کد پستى 
8343117344 برگزار مى گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت مى گردد با در دست داشتن برگه 

سهام یا وکالت نامه قانونى در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  مورخه 24  / 06 / 1400  

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرسان

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهى دعوت شرکت مهرآزمون پاسارگاد ( سهامى خاص )
 به شماره ثبت 57362

هیئت مدیره شرکت 

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدى قرقره پیچ با مسئولیت محدود دعوت به 
عمل مى  آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1400/06/23 که 
در ساعت 9 صبح در محل استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزى - دهستان 
محمودآباد - روســتا منطقه صنعتى محمودآباد - شهرك صنعتى محمودآباد - خیابان 
اصفهان تهران، خیابان 24 - پالك 899 - طبقــه همکف - برگزار مى گردد حضور به هم 

رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت تولیدى قرقره پیچ  با (مسئولیت محدود) 

به شماره ثبت 2493 و شناسه ملى 10260222608 

هیئت مدیره

ا شام 
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سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) تسلیت باد

5

ررر
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آموزش مجازى را 
قبول نداریم 

  باشگاه خبرنگاران جوان|
وزیر بهداشــت در خصوص حضورى شــدن 
آموزش ها از ماه مهر براى دانشجویان تحصیالت 
تکمیلى گفت: اینکه آموزش ها از مهر به صورت 
خالص، مجازى باشــند را دیگر قبول نداریم و 
کامًال حضورى هم امکانپذیر نیســت، بنابراین 
روش ترکیبى را براى بازگشــایى دانشگاه ها از 
مهر بــه کار خواهیم گرفت. بهــرام عین اللهى 
خاطرنشــان کرد: مســئله مهم در این موضوع 
تعداد دانشجویان در کالس هاى حضورى است، 
بنابراین هر دانشگاهى با توجه به شرایط و میزان 
آلودگى که در شهر و مکان مربوطه دارد، مى تواند 

تعداد دانشجویان خود را مشخص کند.

خواب زمستانى 
غار علیصدر 

مدیر روابط عمومى و امور بین الملل    ایسنا|
شرکت سیاحتى علیصدر گفت: بزرگ ترین غار 
آبى جهان تا اطالع بعدى تعطیل اســت. حمید 
امامى تصریح کرد: با توجه به تصمیم ستاد ملى 
مقابله با کروناى استان و براى مدیریت بیمارى 
کرونا در کشور و استان، غار علیصدر بزرگ ترین 
غار آبــى قابل قایقرانى جهان تــا اطالع ثانوى 
تعطیل شده است. شــنیده ها حاکى از آن است 
که برند گردشگرى همدان تا پایان سال تعطیل 
است، به طور حتم با تعطیلى طوالنى مدت این 
جاذبه گردشگرى و زیرمجموعه آن باید شاهد 
نفس هاى آخر ایــن صنعت کرونــازده در این 

استان باشیم. 

علیرضا افتخارى سفیر شد
  موسیقى ما| علیرضــا افتخــارى 
خواننده  برجسته  موسیقى سنتى ایران به عنوان 
سفیر انگیزه و سالمت فدراسیون دوچرخه سوارى 
معرفى شد. او  در این باره گفت: امیدوارم بتوانیم 
دوچرخه ســوارى را بیش از پیش توسعه دهیم 
و آلودگى را از سطح شــهرهاى خود پاك کنیم. 
فرهنگ استفاده از دوچرخه باید در تمام خانواده ها 
و شهرهاى کشور ترویج پیدا کند و من نیز تمام 
تالشم را مى کنم تا ســهم کوچکى در این مهم 

ایفا کنم.

فرورفتن میلگرد
 در سر مرد همدانى 

سقوط و فرورفتن میل گرد به داخل    رکنا|
سر مرد میانسال، آتش نشانان را روانه بیمارستان 
بعثت کرد. با این اتفاق آتش نشانان در کمترین 
زمان ممکن خود را به بیمارستان بعثت رساندند 
و در ارزیابى اولیه مشاهده کردند که یک قطعه 
میلگرد 5/1 مترى بعد از سقوط از ارتفاع در داخل 
سر یک مرد میانســال فرو رفته است که آتش 
نشانان بالفاصله عملیات خود را با به کارگیرى 
تجهیزات تخصصى آغاز کردند. آتش نشــانان 
در حضور پزشکان قسمت هاى اضافى میلگرد را 
که از هر دو طرف سر مرد میانسال بیرون زده بود 
برش داده و وى را بــراى ادامه مراحل درمان در 

اختیار پزشکان قرار دادند.

حذف ُتن ماهى
 از سفره ها

محمد میررضوى، دبیر    دیده بان ایران|
سندیکاى صنایع کنسرو ایران، گفت که کنسرو 
تن ماهى نیز به دلیل افزایش چند برابرى قیمت 
از سفره اقشار کم درآمد و حتى متوسط حذف شده 
است. دبیر سندیکاى صنایع کنسرو افزود که اگر 
کنسرو تن ماهى همچنان به عنوان یک کاالى 
اساســى مورد حمایت دولت بود، در سبد کاالى 
مردم قرار داشــت اما از دو سال قبل تن ماهى از 
گروه کاالهاى اساسى خارج شد و دیگر ارز دولتى 
دریافت نکرد و حاال براى واردات ماهى تن از ارز 

آزاد استفاده مى شود. 

شناسایى هر پرنده 
با هر کاربردى 

امیر ســرتیپ علیرضــا صباحى فرد     ایسنا|
فرمانده نیروى پدافند هوایى ارتش اظهار کرد:  ما روزبه 
روز رو به توسعه هستیم و با ســرعت به جلو مى رویم. 
100درصد همه تجهیزات ما بومى اســت . هر پرنده با 
هر کاربردى را کشف و شناسایى مى کنیم. هواپیماى 
رادارگریز معناى خود را از دســت داده است. ما قدرت 
کشــف و شناســایى پرنده ها و در صورت نیاز امکان 
درگیرى داریم. سامانه هایى داریم که اهداف را در باالى 
200 کیلومتر مورد هدف قرار مى دهند. دشمن مى داند 
اگر نزدیک به خط قرمز ما شوند، با شکست مفتضحانه 

مواجه مى شوند.

100 اشتباه لفظى 
در یک سخنرانى

  بهار| اشــتباهات لفظى فاحش امیر عبداللهیان 
در نشست بغداد توســط برخى فعاالن رسانه اى عرب 
زبان استخراج شده است. با بررسى این ویدیو به بیش 
از 40 اشتباه دستورى و 100 اشتباه لفظى در سخنرانى 
وزیر امور خارجه پى مى بریم. بقیه اشــتباهات، اعرابى 
هستند مثًال به جاى آنکه جناب امیر عبداللهیان کلماتى 
که باید «ضمه» تلفظ کنند «فتحه» تلفظ کرده و معنى 

آن متفاوت مى شود.

بدهى 25 هزار میلیاردى 
یک نفر!

پیمان نورى، معاون اقتصادى دادستان کل    مهر|
کشور در میزگرد موانع تولید در سى و یکمین همایش 
بانکدارى اســالمى اظهار کرد: اگر منابع حبس شده
 بانک ها در دســت افراد گردن کلفت، به نظام بانکى 
برگردد، بسیارى از مشکالت حل مى شود. روزى یک 
شخصى را معرفى کردم که 5000 میلیارد تومان بدهى 
بانکى داشــت اما اقدامى در مورد او صورت نگرفت و 
امروز مطالبات بانکى از این شخص به 25 هزار میلیارد 

تومان رسیده است. 

مذاکرات برجام
 به تعویق افتاد 

   دیده بان ایران| «بلومبرگ» در گزارشــى 
نوشت دولت جدید ایران شــاید مذاکرات احیاى توافق 
هسته اى ایران موسوم به برجام را تا ماه نوامبر از سرنگیرد. 
در این گزارش آمده است حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه جمهورى اســالمى، در گفتگویــى تلویزیونى 
اعالم کرد: «طرف مقابل این درك را دارد که دو سه ماه 
طول مى کشد که دولت جدید مستقر شود و بتواند براى 
هرگونه تصمیم گیرى درباره این موضوع، برنامه ریزى 
کند.» این گزارش مى گوید به این ترتیب ممکن است تا 
اکتبر یا نوامبر خبرى از دور بعدى مذاکرات در کار نباشد 
و در نتیجه، بازگشت احتمالى ایران در صورت توافق و 

لغو تحریم ها به بازار جهانى نفت هم تأخیر خواهد افتاد.

حقوق250میلیونى لو رفت!
عضو شــوراى اســالمى شــهر     خبرآنالین|
تبریز اعالم کرد که در شــهردارى تبریز کارمندانى با 
حقوق هایى در حد سه میلیون تومان با مشکل زندگى 
مى کنند، اما فقط چند معاون و مشــاور در شهردارى

 250 میلیون تومان حقوق دریافت مى کنند.

رمز ارز هم ملى مى شود
یک مقام مســئول در نظام بانکى از ورود     مهر|
بانک مرکزى به طراحى رمز ارز داخلى و طراحى آیین 
نامه هاى آن خبر داد. اســماعیل هللا گانى تصریح کرد: 
رمز ارزهاى بانک مرکزى معــادل دیجیتال براى پول 
رسمى هر کشور است که باید شرایطى همچون پذیرش 
جهانى را دارا باشند و از سوى بانک هاى مرکزى منتشر 
شده باشــند. مدیر عامل بانک وابســته به وزارت رفاه 
تأکید کرد: باید بتوانیم ریال را در قالب رمز ارز منتشــر

 کنیم. 

خبرخوان

هفته گذشته کابینه ابراهیم رئیســى در حالى توانست 
نمره قبولى از مجلس یازدهم دریافت کند که «حسین 
باغگلــى» تنها گزینه پیشــنهادى بود که نتوانســت 
اعتماد نمایندگان مجلس را به خــودش جلب نماید. با 
این حال، هرچنــد رئیس جمهور بــراى معرفى گزینه 
جایگزین یک فرصت ســه ماهه را در اختیــار دارد اما 
شرایط خاص دانش آموزان و فرارسیدن سال تحصیلى 
جدید باعث شده اســت تا ابراهیم رئیسى هرچه زودتر 
گزینه جدید وزارت آموزش و پــرورش را به خانه ملت 

معرفى کند.
 پیگیرى ها حاکى از این است که گزینه هاى متعددى در 

دستور تیم ارزیاب این وزارتخانه قرار گرفته است. در این 
بین گزینه هایى چون حمیدرضا حاجى بابایى وزیر اسبق 
آموزش وپرورش و احمد حیدرى معاون ســابق وزارت 
آموزش و پرورش و... در بین گزینه ها قرار گرفته اند که 
به نظر مى رسد احمد حیدرى با توجه به سوابق مرتبط از 
شانس بیشترى براى رسیدن به وزارتخانه برخوردار است.

احمد حیدرى فردى شناخته شده در میان فرهنگیان و 
یکى از مخالفان کنکور به حساب مى آید و پیش تر گفته 
بود: «تا زمانى که پول پرقدرت در کنکور هزینه شــود و 
کنکور به این شیوه جریان داشته باشد عدالت آموزشى در 

کشور اجرا نخواهد شد.»

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با 
توجه به وضعیت موجود، مدارس نمى توانند به شــکل 

حضورى دایر باشند.
 مهرداد ویس کرمى گفت: بحث مهمى که وجود دارد 
این است که با تکمیل واکسیناسیون فرهنگیان، کادر 
آموزشى و همچنین دانش آموزان تا دو ماه آینده یعنى 
آبان ماه بتوانیم به وضعیت با ثباتى براى کنترل بیمارى 
برسیم و از آن پس به شیوه حضورى آموزش بیاندیشیم.

وى ادامه داد: اگر در آن زمان هم شرایط به همین شیوه 
باشــد یعنى هم خیز بیمارى فروکش نکرده باشد و هم 
واکسیناسیون دانش آموزان انجام نشده باشد نمى توان 

به برگزارى کالس هاى حضورى اقدام کرد.
وى گفت: نکته مهمى که باید در نظر بگیریم این است 
که شرایط مناطق مختلف کشــور با هم متفاوت است، 
برخى از شهر ها و روستا هاى کوچک به واسطه موقعیتى 
که قرار دارند و تعداد جمعیت کم این امکان را دارند که با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى آموزش حضورى داشته 
باشــند؛ از این رو براى آموزش حضورى باید به شرایط 

موجود مناطق کشور هم توجه داشت.
وى ادامه داد: در شــهر هاى بزرگ که اوضاع مناسبى 
وجود ندارد، منع تردد و آمد و شــد برقرار است چگونه 

مى توان از آموزش حضورى صحبت کرد؟ 

جدى ترین گزینه دولت براى 
وزارت آموزش و پرورش 

با توجه به وضع موجود، مدارس 
نمى توانند  حضورى باشند

در یک ماه گذشته ابتدا روبیکا بدون اجازه براى کاربران 
اینســتاگرام در روبینو صفحه ســاخت و حاال در اقدام 
عجیب دیگرى آى گپ از هر روشــى استفاده مى کند 
که به اجبار هم که شده روى تلفن هاى همراه کاربران 

نصب شود.
به گزارش «تجارت نیوز»، پس از فیلترینگ شبکه هاى 
اجتماعــى همانند تلگرام و به تازگــى با تصویب طرح 
صیانت از فضاى مجــازى، پیام رســان هاى ایرانى با 
روش هاى مختلفى سعى کردند تا جایگزین پیام رسان ها 

و شبکه هاى اجتماعى خارجى شوند.
با وجــود تمــام تالش هاى ایــن پیام رســان ها کوچ 
دائمى کاربران ایرانــى از پیام رســان هاى خارجى به 
پیام رســان هاى داخلى جواب نداده و اکنون مخاطبان 
شاهد تالش هاى عجیبى از ســوى این پیام رسان ها 

براى رسیدن به هدف خود هستند.
به تازگى پیامکى براى مشــترکان همراه اول مبنى بر 
اینکه «پرداخت صورت حســاب تلفن همراه از طریق 
پبام رسان آى گپ با 15 درصد تخفیف انجام مى شود» 
ارسال شده که باعث نگرانى تعداد زیادى از مشترکان 
این اپراتور شــده اســت. ظاهراً همراه اول در اقدامى 
غیرموجه اطالعات صورت حساب مشترکین دائمى خود 
را در اختیار «آى گپ» پیا م رسان داخلى گذاشته است، 

که هنوز توضیحى براى این موضوع ارائه نداده است.
یکى از کاربــران در توییتر در اعتراض نســبت به این 
پیام نوشت:  «من کاربر  آى گپ نیستم، شماره و کارکرد 
موبایل من دست آى گپ چه کار مى کنه؟ کجا باید از این 
افشاى اطالعات شکایت کرد؟» آى گپ نیز در توییتر در 
پاسخ توضیح داد: « اطالعات هیچ کاربرى بدون تأیید 
خودش در اختیار آى گپ نیســت. اگر اس ام اسى براى 

شما آمده از طریق همراه اول ارسال شده است.»
از طرفى چند ماهى مى شود که ورود به سامانه آموزش یار 
دانشگاه آزاد اسالمى وابسته به دریافت کد از پیام رسان 

آى گپ شــده که با نارضایتى شــدید دانشجویان این 
دانشــگاه رو به رو بوده است. براســاس گزارش هاى 
به دست آمده، دانشگاه آزاد اســالمى در خرداد 1400 
نیز دانشــجویان را ملزم کرده که براى دریافت کارت 
امتحانات، باید حتمًا پیام رســان آى گپ را نصب کنند. 
این در حالى  است که سال گذشته دانشجویانى که مایل 
نبودند تا این پیام رسان را نصب کنند تنها چند دقیقه اگر 
صبر مى کردند مى توانستند وارد سامانه شوند، اما اکنون 

نصب این پیام رسان اجبارى شده است!

تنها توضیح دانشگاه آزاد اسالمى و آى گپ درباره این 
موضوع این بود که نصب آى گپ انجام امور دانشجویى 

را تسهیل مى کند.
یکى از اقداماتى که براى ایجاد زیر ساخت شبکه ملى 
اطالعات و طــرح صیانت از فضــاى مجازى صورت 
گرفت، حمایت از پیام رســان هاى داخلــى با اعطاى 
وام هاى میلیاردى بود. سازندگان پیام رسان هاى داخلى 
تا ســقف 5 میلیارد تومان وام بى قید و شرط و با شرایط 
آســان گرفتند و کاربران ایرانى در صورت اســتفاده از 

پیام رسان هاى داخلى 50 درصد تخفیف تعرفه اینترنت 
دریافت مى کنند. 

اما حاال با گذشــت چندین مــاه این پیام رســان ها با  
تســهیالت میلیاردى و تبلیغات فراوان هم نتوانستند 
جایگاه مناســب ترى در میان کاربران ایرانى پیدا کنند. 
ظاهراً این روش ها پاســخگو نبوده کــه حاال از طریق 
روش هاى جدید از جمله معامله اطالعات صورت حساب 
کاربران اپراتورهاى تلفن همراه و با دادن تخفیف هاى 

مختلف، اقدام به جذب مخاطب کرده اند.

باید باور کنید آى گپ خوب است! 

حسن روحانى دقیقاً کجاست؟! قاچاق کاال هاى ترکى به روسیه به نام ایران! 
بعــد از رأى حداکثرى بــه وزراى پیشــنهادى رئیس 
جمهور، برنامه هاى وزرا براى بهبود شرایط اقتصادى 
مورد توجه قرار مى گیــرد. رضا فاطمــى امین، وزیر 
جدید صمت یکى از همین وزراســت که  در گفتگو با 
«باشگاه خبرنگاران جوان» از جمله به موضوع ظرفیت 
کشور هاى همسایه در تجارت با ایران پرداخته است. وى 
در این باره مثالى را مطرح کرده که در نوع خودش قابل 

تأمل است:
این نکته را نه از روى شنیده ها و خوانده ها بلکه از روى 
تجربه اعالم مى کنم که ما واقعاً ظرفیت هاى گسترده اى 
در این زمینه داریم و به جــرأت مى توانم بگویم که 80 
درصد وضعیت موجود حداقل ضعف ماست. یک مثال 
در این زمینه براى شــما مى گویم اگر به خاطر داشــته 
باشید حدود سه سال پیش تنشى در بین ترکیه و روسیه 

به وجود آمد و به یکى از هواپیما هاى روسیه شلیک شد و 
سقوط کرد و هشت ماه روسیه به شدت دنبال این بود که 
واردات کاال از ترکیه را محدود کند در آن زمان به شدت 
به دنبال این بودند که جمهورى اسالمى ایران جایگزین 
ترکیه شود و خیلى جالب است که بدانید در همان زمان 
صادرات ما به روسیه از مدت مشابه سال قبل کمتر شده 
بود در حالى که بزرگ ترین رقیب ما در بازار روسیه به 
خصوص در موضوع مواد غذایى ترکیــه بود و بعد هم 
تأسفبار است که در همان زمان کاال هاى ترکى به نام 
کاالى ایرانى به روســیه قاچاق مى شد و ما مى شدیم 
مبدأ قاچاق. روى کاالى ترکى برند ایرانى مى خورد و 
به روسیه وارد مى شد و روس ها این موضوع را فهمیده 
بودند و در مرز کلى توقف ایجــاد مى کردند تا مطمئن 

شوند که این کاال ایرانى است یا ترکیه اى!

به حســن روحانى، رئیس دولت هاى یازدهم و دوازدهم 
هنوز هیچ پست حاکمیتى پیشنهاد نشده است. پیش از این 
گمانه زنى هایى در مورد حضور حسن روحانى به عنوان عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده مى شد.
همچنین گفته مى شــد که او قرار اســت طى حکمى به 
عنوان دبیر شــوراى نگهبان فعالیت خود را ادامه دهد. به 
نظر مى رســد بعد از ابراز نارضایتى هاى علنى صادق آملى 
الریجانــى از رد صالحیت برادرش علــى الریجانى این 
موضوع منتفى شده اســت. حســن روحانى نیز تا پیش از 
این به عنوان رئیس جمهورى و در مقام یک شــخصیت 
حقوقى عضو مجمع بــوده که دوران حضــورش با پایان 

ریاست جمهورى به اتمام رسید.
همچنین در روزهاى اخیر برخى رسانه ها مدعى شده بودند 
حسن روحانى به دفتر ساختمان «سالم» مراجعت کرده است 

و در روزهاى پایانى ریاست جمهورى این ملک را به عنوان 
دفتر خود تجهیز کرده است. ساختمان سالم همان ملک 
جماران است که در یکسال گذشته ساخت غیرمجاز برخى 
طبقات آن باعث اختالف میان شهردارى تهران و شوراى 
شهر پنجم با حلقه اى در دولت شده  بود و چندى پیش برخى 
رسانه ها مدعى شدند که ساخت آن به اتمام رسیده  اما توسط 
رئیس جمهورى منتخب پلمب شده و از ورود حسن روحانى 

به این ساختمان جلوگیرى شده است.
پیگیرى ها از نزدیکان حسن روحانى اما حاکى از آن است که 
اساساً روحانى هیچ مراجعه اى به این ساختمان نداشته است. 
همچنین برخى منابع  مدعى شــده اند که او بعد از تحویل 
پاستور به سمنان، زادگاهش سفر کرده اما در عین حال برخى 
منابع دیگر خبر داده اند که حسن روحانى براى استراحت به 

جزیره کیش سفر کرده است.

تاکنــون 12 هکتار از اراضى تــاالب انزلى در آتش طمع 
سودجویان سوخته و با توجه به گستردگى و عدم دسترسى 
به مرکز آتش با درخواست مســئوالن گیالن هواپیماى 
«ایلوشین» براى مهار آتش دست به اقدام زدند. عصر روز 
دوشنبه بود که خبر آتش سوزى در نیزارهاى تاالب انزلى 
براى دومین بار در هفته هاى اخیر در صدر اخبار اســتان 
گیالن قرار گرفت. آتش سوزى در این تاالب بین المللى 
بعد از کم شدن عمق آب در سال هاى اخیر سابقه دار بوده 
و در این سال ها بارها شاهد بودیم که عده اى براى رسیدن 
به زمین بیشتر آتش را به جان نیزارهاى تاالب انداخته تا 
شاید سود بیشترى نصیبشان شود. از همان روز اول عمدى 
بودن آتش سوزى براى مسئوالن محیط زیست و دستگاه 
قضایى استان گیالن و شهرستان انزلى محرز و همه تالش 
کردند تا عامــالن این آتش ســوزى در کوتاه ترین زمان 

شناسایى و دستگیر شوند.

مدیریت بحران شهرستان انزلى نیز شــامگاه دوشنبه با 
برگزارى جلســه اى با حضور معاون عمرانى استاندارى 
گیالن با بررسى این موضوع تصمیمات الزم براى مهار 
هرچه سریع تر آتش سوزى را اتخاذ و به دستور عباس صابر 
معاون استاندار تمام دســتگاه ها باید امکانات و تجهیزات 
خود را در اختیار این مجموعه براى مهار آتش قرار دهند. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى گیالن با اشاره به 
شناسایى عامالن آتش ســوزى نیزار تاالب، اضافه کرد: 
مشخص شد عامل انسانى در بروز این آتش سوزى دخیل 
بوده است.استاندار گیالن نیز در جلسه فوق العاده مدیریت 
بحران استان گیالن با بیان اینکه عمدى بودن حادثه حریق 
در تاالب انزلى با بررسى دقیق دستگاه هاى امنیتى، انتظامى 
و قضایى و دستگیرى دو نفر و اعتراف آنها مشخص شده 
است، اضافه کرد: ســودجویى افراد براى تصرف اراضى 

خشک شده پس از آتش سوزى کامالً محرز است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك گفت: تاکنون هیچ 
واکسن فایزرى به استان مرکزى وارد نشده است.

دکتر ســید محمد جمالیــان بیــان کــرد: در یکى از 
شهرستان هاى استان متأسفانه با قیمت هاى بسیار باال 
آمپول متیل پردنیزولون به جاى واکسن کرونایى فایزر 
به فروش رسیده و تزریق شده اســت. وى افزود: گفته 

شده براى هر دو دوز واکسنى که تزریق شده حدوداً 50 
میلیون تومان دریافت کرده اند. دکتر جمالیان افزود: در 
این شهرستان، متأســفانه از اعتماد و عدم آگاهى مردم 
سوء استفاده شده و به حدود 15 نفر(تاکنون شناخته شده و 
احتماًال این تعداد بیشتر هم خواهد شد) این واکسن تقلبى 

تزریق شده و کارت واکسن نیز صادر شده است.

در حاشــیه اجراى طرح اقتدار پلیــس امنیت تهران، 
سالح هاى گرمى کشف شــد که تاکنون در پایتخت 
مشــاهده نشــده بودند. اوباش از این سالح ها براى 
ایجاد رعب و وحشــت و براى رســیدن به اهداف و 
مقاصد شــوم خود اســتفاده مى کردند که در برخى 
مواقــع در درگیرى هــاى خیابانى از این ســالح ها 
اســتفاده کرده و به سمت شــهروندان تیراندازى و 

قمه کشى کردند.
در همین رابطه ســرهنگ پیام کاویانى رئیس پلیس 
امنیــت عمومى تهران بــزرگ اظهار کــرد: چندى 
پیش تعدادى از اوبــاش که در مرحله نظــام آباد به 

دلیل اختالفاتى که با یک متصدى صنفى داشــتند، 
با استفاده از سالح وینچستر آمریکایى وارد مکان مورد 
نظر شــده و اقدام به تیراندازى و ایجاد رعب وحشت 
براى شــهروندان کردند و منجر به جراحت 4 نفر از 

شهروندان شدند.
به هر حال وجود این سالح ها در پایتخت و اینکه این 
اقالم از چه راهى و توسط چه کســانى وارد پایتخت 
شــدند، خود نیز جاى ســئوال دارد که باید نسبت به 
این موضوع توجــه ویژه اى از ســوى مراجع ذیربط 
شود براى توقف آن اقدامات جدى و عملیاتى صورت

 بگیرد.

آتش طمع سودجویان به جان اراضى تاالب انزلى کشف سالح هاى عجیب و غریب در پایتخت 

تزریق «متیل پردنیزولون» به جاى «فایزر» به 15 نفر 
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آزادى 8 زندانى 
مدیرعامـل خیریه امام موسـى کاظـم(ع) اصفهان در 
خصـوص آزادى زندانیـان از زندان مرکـزى اصفهان 
با کمک خیـر اصفهانى، اظهـار کرد: یک خیـر گمنام 
اصفهانى با حضور در خیریه امام موسى کاظم(ع) زمینه 
آزادى هشت زندانى را فراهم کرده است. غالمحسین 
وطنى ادامه داد: با پیگیرى هاى انجام شده، زمینه آزادى  
هشت نفر از زندانیان نیازمند با مجموع مبلغ حدود 155 
میلیون تومان از زنـدان مرکزى اصفهان فراهم شـد. 
مدیرعامل خیریه امام موسى کاظم در خصوص آزادى 
یکى از زندانیان جرایم غیرعمد، تصریـح کرد: یکى از 
زندانیان خانم با دو فرزند بود و حدود 26 میلیون تومان 

بابت آزادى او هزینه شد تا به آغوش خانواده بازگردد.

آغاز به کار 
مروجین مصرف بهینه آب 

مروجین مصرف بهینه آب آبفاى تازه تاسیس مهردشت، 
فعالیت خود را آغـاز کردند. به گـزارش روابط عمومى 
آبفاى مهردشت، با توجه به شرایط خشکسالى، آغاز به 
کار مروجین مصرف بهینه آب و فعالیت هاى فرهنگى، 
در کنار سایر فعالیت هاى فنى در اولویت این منطقه قرار 
دارد. شـایان ذکر اسـت که امور آب و فاضالب منطقه 
مهردشت به عنوان سى و هشـتمین آبفاى خودگردان 
استان اصفهان از مرداد ماه سال 1400، فعالیت خود را 

آغاز کرده است.

 سفیر سالمت شبکه بهداشت
رابـط روابط عمومـى آبفـاى برخـوار از سـوى معاون 
بهداشتى و رییس مرکز بهداشت استان به عنوان ”سفیر 
سالمت شبکه بهداشت“ انتخاب شد. به گزارش روابط 
عمومى آبفاى برخـوار، پژمان نوروزى بـا دریافت این 
حکم و آموزش دیدن از سـوى شبکه بهداشت، وظیفه 
رصد و کنترل فعالیت هاى بهداشتى همکاران منطقه 

را بر عهده دارد.

بهره مندى 30 مشترك از 
انشعاب برق

بیش از سه کیلومتر شبکه برق فشـار ضعیف از ابتداى 
امسـال تاکنـون در شهرسـتان خوروبیابانک اسـتان 
اصفهان اجرا شـده اسـت . مدیر امور برق شهرسـتان 
خور و بیابانک گفت: براى اجراى ایـن طرح بیش از 6 
میلیارد ریال هزینه شد و با اجراى این طرح  30 متقاضى 
از انشـعاب برق بهره مند شـده اند. اسماعیل محمدى 
نصیرى افزود: در این مدت با اضافه شدن 89 مشترك 
جدید برق تعداد انشعاب هاى برق خوروبیابانک به 12 

هزار و 838 مشترك رسیده است.

بررسى مسائل شهر و استان 
در شبکه اصفهان

برنامـه تلویزیونى تفـاوط به مـدت 70 دقیقـه تولید و 
جمعه ها ساعت 22 از شبکه اصفهان پخش مى شود. 
به گزارش روابط عمومى صداوسیماى مرکزاصفهان، 
این برنامه به صـورت گفتگو محور بـا حضور دو طیف 
موافق و مخالف همراه با بحث ها و استدالالت سازنده، 
هر هفته بـه یکى از مسـائل ریشـه اى و تفکرى نظام 
و انقالب اسـالمى مى پـردازد و بیننده به عنـوان داور 

قضاوت خواهد کرد.

تعویض پالك 
نیاز به نوبت اینترنتى ندارد

رئیس پلیـس راهنمایـى و رانندگـى اسـتان اصفهان 
گفـت: در راسـتاى هوشمندسـازى خدمـات پلیس و 
رفاه حـال شـهروندان با توجه به شـرایط حـال حاضر 
بیمارى کرونـا و همچنین بـه منظـور صرفه جویى در 
زمان مراجعان، به زودى خـط اینترنتى تعویض پالك 
وسایل نقلیه در کالن شهر اصفهان راه اندازى مى شود. 
سـرهنگ محمدرضا محمدى افزود: متقاضیان جهت 
اخذ خدمات نیـازى به دریافت نوبـت اینترنتى ندارند و 
مى تواننـد بدون فوت وقت نسـبت بـه تعویض پالك 

خودروى خود اقدام کنند.

خبر

نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: دشمن در 
تالش بود که ما وسایل نظامى از کشورهاى دیگر نخریم 
و االن در صدد است که به کسى این وسایل و تجهیزات 
تولیدى خود را نفروشیم.  فعالیت نیروهاى مسلح کشور 
در ساخت و تولید ملزومات و تجهیزات نظامى معجزه آسا 

بوده است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز چهارشنبه در دیدار 
با جانشــین پدافند هوایى شــهید نصر اصفهانى افزود: 
خودکفایى در تولید انواع سالح هاى نظامى در سال هاى 
اخیر محقق شــد و این جز به دلیل روحیه ایمان و تدین 
نیروهاى نظامى زیر ســایه امام و رهبرى نبوده اســت 

؛  ایمان و تدین از جمله ویژگى هــاى نیروهاى نظامى 
کشورمان به شــمار مى رود و آنان نه به خاطر جبر و زور 
و ترس بلکه به خاطر میل و ایمــان خود در این عرصه 

فعالیت مى کنند. 
آیت ا... طباطبایى نژاد با بیــان اینکه همگى در امتحان 
الهى قرار داریم خاطرنشان کرد: تمام نیروهاى نظامى 
شامل ارتش، سپاه و بسیج ایران با عقیده و ایمان هستند. 
وى اظهارداشت:  زندگى انسان زیر سلطه انسان دیگر 
ذلت اســت و فقط زیر نظر خداوند و رهبــران دینى و 
پیامبران که در مســیر خداوند هســتند عزت به شمار 

مى رود.

نایب رئیس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: 
مجمع نمایندگان تصمیم دارد سه یا چهار نفر را به عنوان 
گزینه پیشنهادى براى سکاندارى استاندارى اصفهان به 
وزارت کشــور معرفى کند. رحمت ا... فیروزى پوربادى در 
گفت وگو با ایمنا در خصوص موضوع نشست روز چهارشنبه 
مجمع نمایندگان استان در مورد انتخاب استاندار اصفهان 
اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان میزبان فرمانده سپاه 
صاحب الزمان(ع) بود که گزارشــى در خصوص عملکرد 
سازمان بسیج سازندگى اســتان مطرح کرد. وى افزود: در 
ادامه نشست مجمع، بررسى مســائل مربوط به مدیریت 
استان در دســتور کار قرار گرفت و در این راستا نمایندگان 

استان، شــاخصه هاى استاندار بعدى اســتان اصفهان را 
بررسى کردند.

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تاکید کرد: بر 
اساس شاخصه هاى مطرح شده، استاندار بعدى اصفهان باید 

شخصیتى متدین، انقالبى و ملى باشد.
بنا بر این گزارش،  فیروزى تاکید کــرد: على رغم اینکه تا 
امروز گمانه زنى هاى متعددى در خصوص استاندار جدید 
اصفهان مطرح شده، اما هنوز مجمع نمایندگان به مصادیق 
استاندار جدید ورود نکرده است. وى خاطرنشان کرد: مجمع 
نمایندگان تصمیم دارد ســه یا چهار نفر را به عنوان گزینه 
پیشنهادى استاندارى اصفهان به وزارت کشور معرفى کند.

معرفى4 نامزد استاندارى 
به وزارت کشور 

فعالیت در ساخت تجهیزات 
نظامى معجزه آساست

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه مناطق مختلف اصفهان پاسخگوى مناسبى 
براى توربین هاى بادى نیست، اما ظرفیت خوبى در 
انرژى خورشــیدى داریم، گفت: یکى از مشکالت 
ایجاد نیروگاه هاى خورشیدى اختصاص زمین به 

متقاضیان احداث این نیروگاه ها است.
محمدرضا نوحى درباره ســرمایه گذارى اســتان 
اصفهان بر انرژى هاى تجدیدپذیــر براى تامین 
نیاز برقى خود، اظهار کرد: مطالعات و بررسى هاى 
بسیارى در مناطق مختلف استان اصفهان در بحث 
انرژى هاى بادى و پیش بینى بادسنجى انجام شده 
است، اما نتایج بررسى ها نشان داد که این مناطق 
پاسخگوى مناسبى براى نصب توربین هاى بادى 

در اصفهان هستند.
وى با اشاره به اینکه در اســتان اصفهان نزدیک 
50 مــگاوات انــرژى خورشــیدى نصب شــده 
داریم، گفت: به دلیل نوســانات نــرخ ارز، از چند 

سال قبل ســرمایه گذاران تمایل کمى به احداث 
نیروگاه هاى خورشــیدى داشــتند، البته از اواخر 
سال گذشته درخواســت ها براى احداث نیروگاه 

خورشیدى در استان دوباره افزایش یافته است.
ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اخیرا فاز نخســت یک نیروگاه 10 مگاواتى 
خورشیدى در شهر مجلسى افتتاح شده است، افزود: 
از سوى دیگر مجوز احداث دو نیروگاه خورشیدى 
10 مگاواتى در شــرق اصفهــان و همچنین یک 

نیروگاه 10 مگاواتى در کاشان داده شده است. 
وى بــا بیان اینکــه یکــى از مشــکالت ایجاد

 نیــروگاه هاى خورشــیدى اختصــاص زمین به 
متقاضیان احداث این نیروگاه ها است، گفت: البته 
با کمک معاون اقتصادى اســتاندار اصفهان مقرر 
شد با همکارى سازمان جهاد کشــاورزى و منابع 
طبیعى سرعت تحویل زمین به متقاضیان احداث 

نیروگاه هاى خورشیدى سرعت گیرد.

مدیر پروژه هاى چهارباغ عباســى بــه انتقاداتى 
که درباره چرایى برچیدن بخشــى از سنگ فرش  
چهارباغ عباســى در فضاى مجازى مطرح شــده 

بود، پاسخ داد.
روز ســه شــنبه، رضا ضیاء، حافظ پژوه اصفهانى، 
ویدئویــى را در صفحه مجازى خود به اشــتراك 
گذاشت و نوشت: «نیمه شب هشــتم شهریور به 
جان ســنگ هاى کف چهارباغ اصفهان افتاده اند 
و تخریبشــان مى کنند. این ســنگ ها مى تواند تا 
چند قرن مقاوم باشــد و اینجا بماند. همان طور که 
برخى سنگ هاى پل خواجو صفوى است اما اینجا 
یک سال نشــده مدیرى از راه مى رسد و دستورى 
مى دهد و این متریال ارزشــمند بــه نخاله تبدیل 
مى شــود. براى هر متر از این ها چندین میلیون از 

اموال عمومى هزینه مى شود و کوه هاى استوارى 
که همزاد زمین اند تراش و خراش مى خورد و نابود 
مى شود تا زینت بخش خانه ها و شهرهاى ما باشد 
و بعد هم بیندازیمشان دور. بهشان گفتم دست کم 
این سنگ هاى ارزشــمند را آرام تر بکنید تا بشود 
دوباره ازشان استفاده کرد اما عربده این ماشین هاى 

وحشى نمى گذاشت صداى من به کسى برسد.»
ایسنا، از سعید ســهرابى، مدیر پروژه هاى چهارباغ 
عباسى خواست تا دراین باره توضیح بدهد و او گفت: 
طى ماه هاى اخیر سنگفرش محور میانى چهارباغ 
عباســى تا میدان انقالب امتداد پیدا کرد و شاهد 
افتتاح گذر چهارباغ عباسى توسط شهردار اصفهان 
بودیم اما محور جنبى همچنان آسفالت بود و الزم 

بود که این بخش ها نیز سنگفرش شود.
وى ادامه داد: اگر در همین فیلم منتشرشــده نیز 
دقت داشــته باشــید اغلب نخاله ها آسفالت است 
نه ســنگفرش. تنهــا بخش کمى از ســنگفرش 
برداشته شــده که دلیل آن هم تراز کردن شــیب 

بوده است.
سهرابى تصریح کرد: اینکه مردم روى اتفاقاتى که 
در چهارباغ مى افتد حساس اند بسیار ستودنى است 

اما انتقادات هم باید منصفانه باشد. 
مدیر پروژه هاى چهارباغ عباســى اطمینان داد که 
از سنگفرش هاى جدا شده چهارباغ، در بخش هاى 
دیگر استفاده خواهد شد و جاى هیچ گونه نگرانى در 

مورد هدر رفتن بیت المال نیست.

واژگونى یک دســتگاه خودروى ســوارى حامل 
مهاجران غیر مجاز یکى از کشــورهاى همسایه در 
جاده اردستان به بادرود بامداد چهارشنبه به مصدوم 

شدن پنج تن منجر شد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: این حادثه ساعت 4 و 20 دقیقه روز چهارشنبه 
به اورژانس پیش بیمارستانى اعالم شد و در پى آن 
سه واحد امدادى از اورژانس و 2 واحد امدادى از هالل 

احمر به محل رفتند.
غفور راستین افزود: در این سانحه رانندگى پنج مرد در 

بازه سنى 28 تا 35 سال مصدوم شدند.

مناطق کویرى شرق استان اصفهان به دلیل موقعیت 
جغرافیایى در مرکز کشــور و وجود راه هاى کویرى 
یکى از نقاط حمــل و نقل مواد مخــدر ، کاالهاى 
قاچاق و حتى جابجایى مهاجران خارجى غیر مجاز  به 

خصوص اتباع کشور همسایه شرقى است.
پیش از ایــن در موارد زیادى خودروهاى ســوارى 
حامل اتباع خارجى در مســیرهاى بیابانى شــرق 
اصفهان به دلیل ظرفیت بیش از حد، سرعت زیاد  و 
یا هنگام گریز از دست ماموران انتظامى دچار حادثه 
شده و سرنشــینان این خودروها کشــته و مصدوم

 شده اند.

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى شهرســتان 
اصفهان گفت: تمامى فروشندگان موظف به درج 
قیمت در کنار میوه ها هستند و با متخلفان به شدت 

برخورد مى شود.
نوروز على اسماعیلى اظهار کرد: علت گرانى میوه 
به عوامل زیادى مثل دالالن، صادرات، خشکسالى 
و... بستگى دارد و همه این مسائل در کنار هم باعث 

گرانى بیش از حد میوه شده است.

او درباره نظارت بر قیمت ها گفت: نظارت بر قیمت ها 
به صورت مــداوم صورت میگیرد، امــا براى حل 
مشکل گرانى میوه باید ریشه یابى کرد و از اساس و 

به صورت دائمى مسئله گرانى میوه حل شود.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى شهرســتان 
اصفهان افزود: تمامى فروشندگان موظف به درج 
قیمت میوه ها هســتند و عدم درج قیمت به منزله 

گران فروشى است.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: نیروهاى آتش نشان داوطلب 
به صورت کامًال افتخارى در راســتاى خدمت رســانى 
به شــهروندان با ســازمان مــا همــکارى مى کنند و 
این همــکارى هیچ گونــه تعهد اســتخدامى نخواهد 

داشت.
آتشپاد محســن گالبى با اشاره به شــرایط عضویت 
افتخارى در ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى، اظهار کرد: آتش نشان داوطلب فردى است 
که با درخواست شخصى و بر اساس عالقه مندى خود 
پس از احراز صالحیت و گذراندن دوره هاى آموزشى به 
صورت افتخارى تحت نظارت سازمان در مهار حریق، 

حوادث و بحران ها تالش و فعالیت مى کند.
وى افزود: در حال حاضر دوره هاى سه روزه عمومى به 

صورت رایگان برگزار مى شود و عالقه مندان مى توانند 
در این دوره ها شــرکت کرده و مقدمات طرز استفاده از 
کپسول هاى اطفا و به صورت اختصار برخى موارد ایمنى 

را آموزش ببینند.
  وى ادامه داد: در زمان بحران یا کمبود نیرو مى توان از 

وجود این افراد استفاده کرد.
وى گفت: شرایط پذیرش نیروهاى آتش نشان داوطلب، 
داشتن حداقل 18 ســال و حداکثر 60 سال، دارا بودن 
حداقل مدرك تحصیلى دیپلم، شرایط جسمى سالم و 
برخوردارى از سالمت جسم و روان به تشخیص پزشک 
معتمد ســازمان، نداشتن سوء پیشــینه کیفرى، اعتیاد 
نداشتن به سیگار، مواد مخدر یا الکل و تکمیل و امضاى 
تعهدنامه محضرى مبنى بر رعایت مقررات ســازمان و 

مفاد آئین نامه آن است.

چالش سرمایه گذاران نیروگاه هاى خورشیدى 
در اصفهان

سنگفرش چهارباغ نخاله شد؟

واژگونى خودروى حامل اتباع خارجى  

نصب نکردن اتیکت قیمت میوه یعنى  گرانفروشى

تعهد استخدامى براى آتش نشانان داوطلب نداریم

تشکیل جلسه مدیریت بحران براى ساماندهى چاله سیاه 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: تحویل 
واکســن به دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان روز جمعه 
انجام خواهد شــد و به احتمال قوى شهرستان اصفهان 
روز پنجشنبه(امروز) نیز تزریق واکسن ندارد و افراد اصًال 

بدون دریافت پیامک براى تزریق واکسن مراجعه نکنند.
طاهره چنگیز در خصوص تعطیلى مراکز واکسیناسیون 
و کمبود واکسن در اصفهان، اظهار کرد: سرعت تزریق 
واکســن در اصفهان خوب اســت و اگر واکسن موجود 
باشد، امکان تزریق روزانه 50 هزار دوز واکسن در استان 

اصفهان را داریم.
وى ادامه داد: 120 هزار دوز واکسن که روز جمعه هفته 
گذشته به اصفهان تحویل داده شد، تا بعدازظهر یکشنبه 
مصرف و به گروه هاى هدف تزریق شد، در شهرستان هاى 
استان نیز تعداد کمى واکسن موجود است، ظرفیت واکسن 
متناسب با هر اســتان تحویل داده مى شود، به محض 
تحویل واکسن کادر بهداشــت آمادگى تزریق واکسن 

را دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به علت 
کمبود واکســن در اســتان اصفهان، خاطرنشان کرد: 

امیدواریم از هفته آینده بر اساس صحبت هایى که انجام 
شده، مقدار قابل توجهى واکسن در اختیار دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان قرار مى گیرد تا بتوانیم عقب ماندگى این 

هفته را جبران کنیم.
وى در خصوص نوبــت دهى براى تزریق واکســن در 
شرایط نبود واکســن، تصریح کرد: اولویت ما تزریق دوز 
دوم واکسن براى افرادى است که زمان تزریق دوز دوم 
آنها رسیده است، افراد بدون دریافت پیامک و نوبت دهى 
به مراکز واکسیناســیون مراجعه نکنند، نحوه پیامک و 
اطالع رسانى نیز ارتقا خواهد یافت تا مشکالتى که در این 
زمینه وجود دارد برطرف و بر اساس ظرفیت واقعى واکسن 

نوبت داده شود.
چنگیز با اشــاره به تأخیر بین دوز اول و دوم واکســن و 
عوارض آن، افــزود: در خصوص افرادى که واکســن 
سینوفارم و برکت دریافت کردند، به شکل غیرقابل جبران 
بین دو دوز فاصله و تأخیر ایجاد نشده است، درباره واکسن 
آسترازنکا نیز به طور کلى دریافتى کشور کم است و اگر 
حدود 15 روز تأخیر در خصوص تزریق دوز دوم ایجاد شود، 
مشکلى به وجود نمى آید، اما اگر این فاصله زمانى بیشتر 

شــود، باید اقدامات جبرانى در این زمینه انجام شود که 
وزارت بهداشت پروتکل آن را هنوز اعالم نکرده است.

در همیــن حــال کمبــود واکســن که باعــث توقف 
واکسیناسیون در شهرستان اصفهان شــده بود، باعث 
تعطیلى مراکز واکسیناسیون در چند شهرستان دیگر استان 

اصفهان هم شده است.
بنا به اعالم دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان عالوه بر 
شهرستان اصفهان، موجودى واکسن در شهرستان هاى 
شاهین شــهر و میمه، نجف آباد، خمینى شهر، لنجان، 
فالورجان و مبارکه نیز تمام شد و این مراکز تا شنبه هفته 

آینده، 13 شهریورماه فعال نخواهند بود
پیش از این مراکز تجمیعى واکسیناســیون شهرستان 
اصفهان از روز سه شنبه نهم شهریور تعطیل اعالم شد. 
 مسووالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از هفته گذشته از 
کمبود  واکسن کرونا در این استان خبر دادند و اعالم کردند 
که فقط تزریق دز دوم انجام مى شود اما این وضعیت نیز 
چندان پایدار نماند و اعالم شد که با توجه به محدودیت 
موجودى واکســن، مراکز تجمیعى در هفت شهرستان 

بزرگ غیر فعال خواهد بود.

مراکز واکسیناسیون در اصفهان همچنان تعطیل است

امروز هم واکسن بى واکسن!

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
روز سه شنبه جلســه مدیریت بحران استان اصفهان در 
اداره کل محیط زیست براى بررسى وضعیت چاله سیاه 

اصفهان برگزار شد.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه یکى از مصوبات این 
جلسه هشدار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به 
صنایع داراى پسماندهاى شیمیایى نفتى در زمینه تخلیه 
در نقاط مختلف بوده است، ابراز داشــت: در این زمینه 

باید توجه داشت که از ابتداى ســال جارى تاکنون 10 
گزارش تخلف در زمینه تخلیه لجن هاى نفتى و اسیدى 
در روستاها و حاشیه جاده ها داشته ایم. وى گفت: براساس 
مصوبات این جلســه متخلفان موظف به پاکســازى 

محیط هایى که آلوده کرده اند هستند.
وى با بیان اینکه همچنین در این جلسه آئین نامه مدیریت 
پســماند، قانون حفاظت از محیط زیست و ساماندهى 
خاك هاى آلوده در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: 

براى ســاماندهى خاك هاى آلوده در منطقه چاله سیاه 
نیز بررسى فنى موضوع در دستور کار اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان و پاالیشگاه اصفهان قرار 

گرفت تا هر چه زودتر این منطقه تعیین تکلیف شود.
شیشــه فروش اضافه کرد: همچنین اداره حمل ونقل 
بار نیز موظف شــد تا نظارت جدى ترى در زمینه صدور 
مجوز حمل بار داشته باشد تا دیگر شاهد تخلیه نامناسب 

پسماندهاى شیمیایى و نفتى نباشیم.
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نوجوانى 15 ساله بود که در اواخر دهه 50، در جعبه حیرت انگیز جادویى 
جلوى دیدگان قرار گرفت و همه را جذب کرد. گیتى خامنه مجرى دوران 
کودکى نسل دیروز، اکنون هم براى کودکان امروز به رسالت خود ادامه 
مى دهد و در برنامه «دست کى باال» قصه هاى کهن را روایت مى کند. 
درس خوانده رشــته هنر با گرایش کارگردانى و فوق لیســانس ادبیات 
نمایشى از دانشــگاه نورتریج کالیفرنیاســت و قلم توانایى دارد. او این 
روزها عالوه بر اجرا در حال نگارش زندگى نامه خودش است. روزنامه 
«خراســان» گفت وگویى با گیتى خامنه انجام داده که بخش هایى از 

اظهارات او را مى خوانید.
■ در دوران کودکى من خیلى اهل تماشاى تلویزیون نبودم؛ فقط چند 
سریال تخیلى و کارتون هاى والت دیزنى را دنبال مى کردم و اگر تلویزیون 
روشن بود اتفاقى برنامه هاى مختلف را که برنامه کودك هم جزوشان 

بود، تماشا مى کردم.
■  به تلویزیون و ســینما وابسته نبودم و شــخصیت هاى تلویزیونى و 
سینمایى را نمى شناختم. زندگى ام به عنوان یکى از کودکان دیروز آنقدر 
از بازى و طبیعت گردى و گذران زمان با دوســتان سرشار بود که سیر 
در دنیاى جعبه جادو هیچ وقت بخش مهمى از آن به حســاب نمى آمد؛ 
برخالف بچه هاى امروز که فضاى مجــازى و توجه افراطى به زندگى 
چهره هاى هنرى و نه شخصیت هاى برجسته علمى و فرهنگى و هنرى 
باعث شده از زندگى در فضاى واقعى باز بمانند و مهارت هاى مورد نیاز 
زندگى در این دنیا را کسب نکنند. این یکى از تفاوت هاى اساسى میان 

نسل ما و نسل فعلى است.
■ 15 ســاله بودم که مجرى شدم؛ شــغلم را آن گونه که بارها گفته ام، 
انتخاب نکردم. من را براى انجام این کار کامال اتفاقى انتخاب کردند؛ در 
مدرسه از میان هم مدرسه اى ها و بعد در محدوده اى گسترده تر از میان 
نامزدهاى کار از مدارس مختلف. روزى که تســت دادم، صد نفر دیگر 

هم همراه من تست دادند و در نهایت مسئوالن به گفته خودشان بعد از 
جست وجویى طوالنى من را انتخاب کردند. من رفته رفته با دنیاى تصویر 

و تبعات همکارى با آن مأنوس شدم و زندگى ام از آن تأثیر پذیرفت.
■ دیده شــدن زودهنگام آفاتى دارد که یکى از مهم ترین آنها نداشتن 
احساس نیاز به تالش بیشــتر و درجازدن اســت. من هم مثل همه، 
استعدادهایى داشتم و دارم که به واسطه مطرح شدن در سن کم به آنها 
نپرداختم و آنها را مغفول گذاشتم. از سوى دیگر گسترده ترشدن دنیاى 
تعامالت من با طیف گسترده اى از مردم، به تقویت مهارت هاى اجتماعى 
من انجامید که از مزایاى غیرقابل انکار این شغل براى من بوده است. 
ماهیت شغلم باعث شد از همان نوجوانى مورد محبت بى پایان مردم 
قرار بگیرم که نعمت بى مثال و عظیمى بود و هست. در طول زندگى 
آنچنان از مهر دیگران سرشــار بوده ام که اگر مراقبت هاى پرورشــى 
خانواده ام مهارم نمى کرد، مى توانســتم از نظر عاطفى سخت لوس و 

ازخودراضى و به شکل بیمارگونه اى با خودبزرگ بینى رشد کنم.
■ سفر من به خارج از کشــور یکى از بهترین اتفاقاتى بود که توانست 
جهان بینى ام را به بهترین وجهى تعدیل کند و تصویر زندگى واقعى را 
به من بنمایاند. من که آنقدر خوش اقبال بودم که هرگز در زندگى ام به 
جست وجوى کار نرفته بودم، در آنجا با تک تک سلول هاى وجودم حال 
کسانى را که بیکارند یا به دنبال کار بارها پاسخ منفى مى شنوند و ناامید 
مى شوند، دریافتم. در آنجا به عنوان آدمى که باید معضالت مادى و 
معنوى اش را بدون حمایت عاطفى بى دریغ اطرافیان حل کند، حال 
آنهایى را دریافتم که هیچ وقت جماعت قابل توجهى از مردم از نظر 
معنوى حمایتشان نکرده اند و ... . در واقع من در آنجا تنها تئورى هاى 
روان شناختى و رشــته نمایش و پویانمایى نیاموختم؛ من واقعیت 
زندگى را در آنجا تمرین کردم که شناخته شده بودن در وطن خودم 

امکان آن را ناخواسته از من سلب کرده بود.

گیتى خامنه: در خارج زندگى 
واقعى را تمرین کردم

مریم نشیبا گوینده پیشکسوت رادیو، مى گوید چندین ماه پس از ابتالء به کرونا همچنان احساس ضعف 
و خستگى دارد و باید از مادرش هم نگهدارى کند؛ او یکى از برنامه هاى سنگین رادیویى اش را هم به 

همین خاطر کنار گذاشته است.
این گوینده نام آشــناى رادیو که بیش از یک سال بود برنامه «جعبه 

موسیقى» را براى رادیو نمایش اجرا مى کرد، درباره علت غیبت 
چند ماهه اش در این برنامه گفت: خودم خسته هستم، مادرم 

هم حال ندار است و من هم دائم در خدمتش هستم. «جعبه 
موســیقى» برنامه خیلى خوبى بود؛ براى من سعادتى بود 
اما، کار بسیار سنگینى بود؛ قبل از برنامه باید کلى مطالعه 
مى کردم تا فضاى کار دستم بیاید و وقت گیر بود براى همین 
دیگر اجرایش نکردم. یک ماه هم تکرار برنامه هایى که من 

اجرا مى کردم را رفتند و االن خانم شــهین نجف زاده نازنین 
برنامه را مى چرخاند.  نشیبى که چند ماه قبل به کرونا مبتال شده 

بود با بیان اینکه دیگر انرژى قدیم براى اجرا را ندارد، افزود: خواندن 
برنامه «جعبه موسیقى» که کمتر از دو سال طول کشید براى من سعادتى بود 

ولى متاسفانه دیگر نمى کشم زیرا کرونا هم گرفتم و بعد از کرونا دیگر انرژى ندارم.
این گوینده باسابقه در پایان درباره شرایط این روزهایش و کارهایى که اجرا مى کند، عنوان کرد: در حال 
حاضر فقط برنامه هاى «شب بخیر کوچولو» و «گلبانگ» را اجرا مى کنم. کار دیگرى نمى کنم، چون 
توانش را ندارم. هم نگهدارى مادرم هست هم خودم در مرز 75 سالگى هستم و کار خانه هم هست؛ دیگر 

نمى کشم کار بیشترى انجام دهم.

برنامه «ماه در مى زند» ویژه برنامه محرم و صفر شبکه دو که به طراحى و کارگردانى مریم نوابى نژاد 
روى آنتن مــى رود میزبان روایت زندگى محســن رمضانى، بازیگر نابیناى فیلــم «رنگ خدا» اثر 

تحسین شده مجید مجیدى بود. 
محســن رمضانى درباره ســیر زندگى اش پس از بازى در «رنگ خدا» و 

شهرتى که به دســت آورد گفت: من یک آدم احساسى هستم. هر 
کس به من یک مقدار محبت کند متاسفانه زود فریب مى خورم 

و همین باعث شــد که از نظر روحى پس از این فیلم دچار 
مشکل شوم. وقتى من وارد عرصه سینما شدم و همه من را 
شناختند هر کسى از راه رسید به من حرفى زد. یکى گفت 
چه بازیگر خوبى، دیگرى گفت کاش چشم هایم براى تو 
بود. یکى دیگر گفت من هیچ وقت تو را تنها نمى گذارم و 
یکى هم گفت هر وقت مشکلى داشتى من مشکلت را حل 

مى کنم. همه فکر مى کردند مشــکالت من مالى است. من 
فریب خوردم و وقتى به خودم آمــدم دیدم تمام آدم هایى که به 

من مى گفتند دوستت دارم، هیچ وقت تنهایت نمى گذارم، فقط به فکر 
منافع خودشان بودند.

وى در ادامه با گالیه از کسانى که او را به مراسم هاى مختلف مى  بردند گفت: مثال یکى مى گفت بیا با 
هم به سینما برویم. مى گفتم چه آدم خوبى است. مى داند من سینما را دوست دارم. آن موقع نمى دانستم 
کسى که مى خواهد من را به سینما ببرد به این فکر مى کند که مردم بگویند این را ببین با هنرپیشه 
«رنگ خدا» به سینما آمده. مدتى گذشت به خودم آمدم دیدم تنها شدم و این ضربه روحى بدى برایم 
ایجاد کرد.  محسن رمضانى اما به گفته خودش، سال ها بعد خودش را پیدا کرده و ازدواج مى کند و این 

روزها در کنار همسر و دختر 4ساله اش مهال زندگى خوبى را مى گذراند.
 

اولین آنونس مجموعه تلویزیونى «هم سایه» به کارگردانى محمد حسین غضنفرى و تهیه کنندگى على 
پور کیانى رونمایى و منتشر شد.

فیلمبردارى مجموعه تلویزیونى «هم سایه» (با نام سابق نیمروز تا تهران) به کارگردانى محمد حسین 
غضنفرى و تهیه کنندگى على پورکیانى در تهران ادامه دارد. این ســریال بر اساس فیلمنامه اى نوشته 
تهمینه بهرام علیان و ارسالن امیرى، در 35 قسمت ساخته مى شود و قرار است بعد از پایان پخش سریال 

گاندو از شبکه سوم سیما پخش شود. 
سریال «هم ســایه» یک ملودرام عاشقانه است که ســعى مى کند از زندگى و دغدغه هاى مهاجرین 

افغانستانى در ایران و همزیستى دو ملت بگوید.
پیام دهکردى، شقایق فراهانى، مجید مظفرى، فرید سجادى حسینى، مائده طهماسبى، آزاده سیفى، 
امیراحمد قزوینى، محیا دهقانى، شیدا خلیق، مهران رجبى، مریم کاظمى، جالل فاطمى، ناصر سجادى 

حسینى، شیرین ضابطیان و... از جمله بازیگران مجموعه تلویزیونى «هم سایه» هستند.

مجرى«شب بخیر کوچولو»:

بعد از ابتال  به کرونا دیگر انرژى ندارم

گالیه هاى تلخ بازیگر نابیناى «رنگ خدا»
 از بى مهرى ها

«هم سایه»، پس از «گاندو»

فیلــم «درخت گــردو» که با یــک ســال فاصله در 
سى وهشتمین دوره از جشنواره هاى ملى و جهانى فجر 
به نمایش درآمده بود، از دیروز چهارشــنبه در سینماها 

اکران شد.
«درخت گردو» فیلمى از محمدحسین مهدویان است 
که آن را پیش از «شیشــلیک» ســاخته و در جشنواره 
فجر سال 1398 رونمایى شده است. این فیلم روایتى از 
واقعه بمباران شیمیایى سردشت است که پیمان معادى، 
مهران مدیرى، مینا ساداتى و مینو شریفى از بازیگران 

اصلى آن هستند.
معادى که براى بازى در این فیلم مدتى مشغول یادگیرى 
زبان کردى بود، در نشســت خبرى فیلم در جشنواره به 
همراه مدیرى تاکید کردند که حضورشــان در «درخت 

گردو» اداى دین به کردها بوده است. 
مدیرى در آن نشســت خبرى که بهمن ماه سال 1398 
برگزار شد، گفته بود: من در جنگ فقط اجراى نمایش و 
رانندگى نکردم، بلکه در میدان هم جنگیدم. اصال یکى 
از دالیل عالقه ام به بازى در این فیلم این بود که خودم 

زمان بمباران سردشت در بانه بودم و بعد به آنجا رفتیم و 
از نزدیک اتفاق هایى را دیدم.

در درخت گردو سه کودك ُکرد بازى کرده اند که با توجه 
به تصویربردارى سکانس هاى بمباران شهر و اتفاقات 
بعد از آن که مستقیم به بچه ها  مرتبط است، ساخت فیلم 
سختى هاى مضاعفى به لحاظ روحى داشته، به طورى که 
مهدویان گفته اســت، پس از یک ســکانس مربوط به 
حضور بچه هاى شیمیایى شــده در حمام مجبور شده 
بخاطر وارد شدن فشار روحى و روانى زیاد به گروه، کار را 

براى چند روز تعطیل کند و خود معادى هم بخاطر فشار 
روحى زیاد چند روزى را در بیمارستان بسترى شده بود.

مهدویان درباره «درخت گردو» گفته بود: تالش کردیم 
براى اینکه عمق فاجعه سردشت روى پرده سینما نشان 

داده شود از چیزى کوتاه نیاییم.  
«درخت گردو» در جشــنواره سى و هشــتم فیلم فجر 
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانى، بهترین بازیگر نقش 
اول مرد (پیمان معادى) و بهترین بازیگر نقش مکمل زن 

(مینو شریفى) را کسب کرد. 

آغاز اکران فیلمى از پیمان معادى و مهران مدیرى 

سریال "قبله عالم" توقیف نشده و تهیه کننده اش به صراحت اعالم مى کند که اصًال به خاطر فروش 
این مجموعه خانگى، به دنبال ترفند تبلیغاتى نبوده اند.

چند روزى است خبر توقیف یا عدم توقیف سریال "قبله عالم" در فضاى مجازى پخش شده است. 
برخى حتى پا را فراتر گذاشته اند که این رفتارها، بیشتر براى تهییِج مردم براى دیدن فیلم و در نتیجه 
افزایش فروش است. منوچهر محمدى تهیه کننده سریال مى گوید: واقعاً هیچ توقیفى در میان نبوده 
و نیست. ما کار را تحویل پلتفرم پخش کننده (فیلیمو) داده ایم و به خاطر تقارن پخش سریال با ایام 

محرم، قسمت سوم پخش نشده و دلیل دیگرى هم ندارد. 
او همچنین درباره اتهاِم به اینکه مى خواهند با اعالم توقیف، ســریال بیشتر بفروشند، تأکید کرد: 
هیچ وقت دنبال ترفندهاى تبلیغاتى نبوده ایم و نیســتیم و اعتقاد داریم اثر هنرى خود باید بتواند از 
خودش دفاع کند. هیچ مشکلى براى عرضه سریال وجود ندارد و احتماًال از اوایل هفته آینده، پخش 

این سریال از سرگرفته خواهد شد. 
پیگیرى ها هم نشان مى دهد قرار است قسمت ســوِم "قبله عالم" از یکشنبه 14 شهریورماه 

پخش شود.
سریال "قبله عالم" به کارگردانى حامد محمدى و تهیه کنندگى منوچهر محمدى تاکنون 
دو قسمت منتشر شــده است. حامد کمیلى، شــقایق دهقان، سام درخشانى، هادى 
کاظمى، اردشیر رســتمى، پژمان بازغى، مارین ون هولک، سروش صحت،سوگل 
خلیق، سمانه پاکدل، زهرا بهروزمنش و محمدرضا علیمردانى هم نقش روایت کننده 

را ایفا مى کند.  
این سریال درباره زندگى ناصرالدین شاه قاجار ســاخته شده  و قسمت نخست این 
سریال در 10 مرداد 1400 منتشر شد که البته به این دو قسمت منتشر شده گروهى 

از کارشناسان انتقاد داشتند که باید دید در ادامه، قصه، ساختار و بازى بازیگراِن "قبله 
عالم" به کجا خواهد رسید؟

رئیس صداوســیما در بازدید از پشــت صحنه سریال 
«سلمان فارســى» گفت: مجموعه تلویزیونى «سلمان 
فارسى» براى رســانه ملى از اهمیت زیادى برخوردار 
اســت و ما با تمام توان تالش مى کنیم تا گروه سازنده 
سریال بتواند طبق زمان بندى پیش بینى شده کارش را 

به سرانجام رساند.
عبدالعلى على عسکرى که براى بازدید از مراحل ساخت 
سریال «سلمان فارسى» به حاشیه رود ارس در منطقه 
ســیه رود جلفا رفته بود، ادامه داد: بخش پیچیده اى از 

سریال «ســلمان فارســى» در این محل فیلمبردارى 
مى شود و امیدواریم هر چه سریع تر با حمایت همه جانبه 

سازمان این سریال ساخته و آماده پخش شود.
على عسکرى ابراز امیدوارى کرد در زمان پخش سریال 
سلمان فارســى در ایران با دوبله و پخش همزمان در 
کشــورهاى مختلف و ســینماهاى داخل کشور، کارى 

استثنایى صورت بگیرد.
عسکرى در ادامه دیدار با عوامل سریال «سلمان فارسى» 
از کلیساى سنت استپانوس جلفا بازدید کرد. این کلیسا 

لوکیشن دیرعموریه سریال ســلمان فارسى است که 
سازندگان سریال حدود دو ماه اخیر را در این لوکیشن 
ســپرى کردند. داوود میرباقرى، نویسنده و کارگردان 
سریال «سلمان فارسى» در این دیدار، رئیس سازمان و 
همراهان را در جریان نحوه فیلمبردارى در کلیساى سنت 
استپانوس گذاشت.  او گفت: با توجه به ارزش باالى این 
کلیسا و ثبت جهانى آن، سازندگان سریال با رعایت کامل 
مســایل حفاظتى و با نظارت کامل کارشناسان میراث 

فرهنگى اقدام به فعالیت کردند.

سریال 
«سلمان فارسى» 
رئیس صداوسیما 
را به جلفا کشاند

سیامک اطلسى با ابراز نگرانى از آمار فوتى هاى ویروس کرونا، از دشوارى هاى کار در عرصه دوبله و 
تلویزیون در این شرایط سخن مى گوید.

این هنرمند پیشکســوت درباره شــرایطى که کرونا بر حوزه دوبله تحمیل کرده اســت و به اجبار 
گویندگان تک تک در اتاق هاى دوبله حاضر مى شوند و نبود تعامل و همچنین شور و حال گذشته، 
خاطرنشان مى کند: به نظرم این اتفاق براى گویندگان دشوارى چندانى ندارد؛ به دلیل اینکه آنها 
در نهایت کارشان را انجام مى دهند و مى روند؛ اما مسلما براى مدیران دوبالژ دشوارى هایى دارد 

که البته چاره اى نیست و فقط با مراقبت و کنار آمدن با این دوره، به پایان مى رسد.
 او درباره همکارى اش با حوزه دوبله در این ایام کرونایى مى گویــد: در دوبله هم کم و بیش 
کارهایى انجام مى دهم و هفته اى دو سه روز سرکار مى روم ولى متاسفانه به دلیل کرونا، وضع 
خراب است. در اصل کار هســت اما کم کار مى کنم و به شــکل تک نفره در استودیوها حاضر 

مى شویم تا کمتر در معرض  خطر قرار بگیریم.
این دوبلور باسابقه در پایان صحبت هایش در پاســخ به اینکه آیا واحد دوبالژ در این سال ها 
توانسته است تاحدودى براى نسل طالیى دوبله در شرایطى که بسیارى از صداهاى درخشان 
این حرفه فوت کرده اند، جایگزینى معرفى کند؟ تصریح مى کند: راســتش من اصال این 
اتفاق را نمى بینم. دوبله در آن زمان خیلى فرق مى کرد. در دوران طالیى دوبله فیلم ها 
واقعا فیلم بودند و در عین حال اکران سینمایى داشتند اما در حال حاضر اکثر فیلم هایى 
که براى دوبله به دستمان مى رســند، چینى، هنگ کنگى و یا هندى است که حرفى 
براى گفتن ندارند. از طرفى بسیارى از گویندگان جوان هم فقط مى آیند کارشان را 
انجام مى دهند و مى روند و اسم خودشان را هم دوبلور مى گذارند. آن زمان در حوزه 
دوبله، شوق بیشترى بود ولى متاسفانه االن فقط مى آیند که نقششان را بخوانند 
و بروند؛ بنابراین من شخصا جایگزینى براى نسل طالیى دوبله نمى بینم.         

سیامک اطلسى:

جایگزینى براى نسل طالیى دوبله نمى بینم
چرا مى گویند «قبله عالم»

 توقیف شده است؟ 

حرف هاى یکى از خاطره سازترین مجرى هاى تلویزیون

فضاى مجازى پخش شده است.  ر
ج مردم براى دیدن فیلم و در نتیجه 
واقعاً هیچ توقیفى در میان نبوده  ید:

ِ

ه خاطر تقارن پخش سریال با ایام 

ـریال بیشتر بفروشند، تأکید کرد: 
 داریم اثر هنرى خود باید بتواند از 
 حتماًال از اوایل هفته آینده، پخش 

4 از یکشنبه 14 شهریورماه  م"

چهر محمدى تاکنون 
ام درخشانى، هادى 
ش صحت،سوگل 
نقشروایت کننده 

قسمت نخست این 
منتشر شده گروهى

"قبله   بازى بازیگراِن

تلویزیون در این شرایط سخن
اینهنرمند پیشکســوت در
گویندگان تک تک در اتاق
خاطرنشان مى کند: به نظ
در نهایت کارشان را انجا
که البته چاره اى نیستو
 او درباره همکارى اشب
کارهایى انجام مى دهم
خراب است. در اصل کار ه
مى شویم تا کمتر در معرض
این دوبلور باسابقه در پای
توانسته است تاحدودى
این حرفه فوت کرده
اتفاق را نمى بینم.
واقعا فیلم بودند و
ب که براى دوبله
براى گفتن ند
انجام مى د
دوبله، ش
و برون
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«یادم مى آید در زمین چمنى که در کارخانه ذوب آهن به اسم زمین واحد معروف 
بود، در گذشته بازیکنى الغر، مو بور و کوچک کنار برادرش روپایى مى زد و تمرین 

مى کرد، کسى که امروز کاپیتان تیم ذوب آهن است؛ قاسم حدادى فر». 
همین که علیخانى، مجرى برنامه شــروع به معرفى کاپیتــان محبوب گاندوها 
کرد، دوربین عکاســان حاضر در ســالن شــهید رهنماى ورزشــگاه ملت زوم 
شــد روى چهره حدادى فر امــا او در تمام این مدت متواضعانه ســرش را پایین 
انداخته بود؛ بى خود نیســت که به این بازیکن خوش اخالق، الماس سبزپوشان 

مى گویند.
اما کاپیتان ذوب آهن یکى از معدود چهره هاى آشنایى بود که عصر سه شنبه در 
برنامه اى که براى معرفى کادر فنى جدید تیم ذوب آهن برگزار شده بود مشاهده 
مى شد. در این ســالن تا چشــم کار مى کرد افراد جدید و چیزهاى متفاوت دیده 
مى شد، از رنگ لباس بازیکنان ذوب آهن که عنابى بود گرفته تا پوشش سرمربى 
جدید این تیم. مهدى تارتار که تا پیش از این عادت کرده بودیم او را در قاب عکاسان 
یا از تلویزیون با لباسى رسمى ببینیم حاال با پیراهن و شورت ورزشى در این سالن 

حضور یافته بود.  
جالب آنجاست که روز ســه شــنبه گوش ها هم از اتفاقات تازه بى بهره نماند و 
بعضى از حرف ها براى نخســتین بار بود که شنیده مى شــد. مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن در این برنامه هنگامى که پشت میکروفن قرار گرفت مهمترین عامل 
ناکامى ذوب آهن در فصل گذشــته را ساختار نامناســب این تیم از نظر چینش 
مهره اى دانســت و گفت: «فصل پر استرســى پشت سرگذاشــتیم که دالیل 
زیادى داشــت؛ اما یکى از ایراداتى که ذوب آهن در فصل گذشــته داشت و اکثر 
کارشناسان بر روى آن متفق القول بودند این بود که این تیم سال گذشته در ابتداى 
فصل از نظر مهره اى مناســب بسته نشده بود و همین مشــکل تا آخرین روزها 

گریبانگیر تیم بود.» 
مجتبى فریدونى همچنین در ادامه با اشاره به اقداماتى که امسال براى اولین بار در 

این تیم انجام شده گفت: «امسال براى اولین بار هیچ بازیکنى از طریق سفارش 
جذب نکرده ایم و تمام بازیکنانى که به جمع ذوب آهن پیوســته اند طبق لیست 
آقاى تارتار و با نظر مستقیم ایشان و صرفاً بر اساس معیارهاى فنى انتخاب و جذب 
شده اند.»  بازیکنانى که به ادعاى سرمربى جدید سبزپوشان از فیلترهاى زیاد رد 

شده اند و به این تیم آمده اند. 
مهدى تارتار هم در این جلسه با بیان اینکه من و همکارانم  با تحقیق و تفحص و 
وسواس زیاد این بازیکنان را انتخاب کرده ایم خطاب به آنها که به قول فریدونى 
اگر در اکثریت نباشند در اقلیت هم نیستند، گفت: «شما که االن اینجا قرارگرفتید 
قطعاً هم از نظر اخالقى، هم از نظر فنى مورد تأیید کل کشور هستید چون ما براى 

جذب شما از همه پرس و جو کردیم.»
او در ادامه از شاگردانش خواســت با کسب نتایج در خور شأن و شخصیت باشگاه 
بزرگ ذوب آهن جواب اعتمادى که به آنها شــده را به نیکى بدهند و افزود: «ما 
مربیان نمى توانیم در زمین مسابقه کارى انجام بدهیم و این بازیکنان هستند که 

باید نتایج را رقم بزنند و از ارکان اصلى موفقیت هستند.»
تارتار اذعان کرد:  «برگرداندن ذوب آهن به جایگاه اصلى خود که لرزه بر اندام همه 
تیم ها مى انداخته کارى سخت اما شدنى است چرا که در باشگاهى قدم گذاشتم 

که همه شرایط براى موفقیت فراهم است.
همین که عقربه هاى ساعت به شش بعد از ظهر نزدیک شد، سالن رهنما را که تا 
همین چند دقیقه پیش گاه گاهى با صداى دست و فریادهاى نه چندان بلند حضار 
مواجه مى شد، سکوتى عمیق فرا گرفت؛  اما حاال نوبت به زمین چمن مجاور این 
سالن رسیده بود که پس از ســه چهار هفته دوباره حضور بازیکنان را بر روى خود 
حس کند در حالى که اکثر این بازیکنان آنهایى نیســتند که تا همین ماه گذشته 
هنگام دویدن و تمرین کردن، چمن هاى سبز این زمین را با استوك کفش هاى 
خود مى نواختند، هرچند زمین چمن رهنما، یکى دو ســالى است به این موضوع 
عادت کرده چرا که ذوب آهن طى این مدت تغییرات زیادى به خود دیده و محل آمد 

و شد بازیکنان و مربیان زیادى بوده است. 

مراسم معارفه
کادرفنى جدید ذوب آهن از نمایى دیگر

سه شنبه متفاوت
 در ورزشگاه ملت

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: برخى تفکرات کادرفنى و مدیریت فوالد براى من قابل 
قبول نبود و به تیم ذوب آهن آمدم.

حسین ابراهیمى در مورد پیوستن به ذوب آهن اظهار داشت: فصل قبل یکسرى اتفاقات  که 
نمى خواهم در موردش صحبت کنم رخ داد و مانع پیوستن من به تیم ذوب آهن شد. پس از 
آن همه دیدند که ذوب آهن به چه روزى افتاد و آقایان کار خودشان را انجام دادند. در فصل 
جدید طى صحبت هایى که با تارتار داشتم و مشورتى که از برخى دوستان گرفتم در بین چند 
پیشنهادى که داشتم بار دیگر ذوب آهن را انتخاب کرده و به تیمى آمدم که دوستش دارم.

وى با اشــاره به این که از مهدى تارتار شــناخت کامل دارد ادامه داد: پیش از این در نفت 
مسجدسلیمان و داماش با تارتار کار کردم و از این مربى شــناخت دارم. امیدوارم بتوانیم 
ذوب آهن را به جایگاه خوبى برســانیم. این تیم چند فصل اســت که براى سقوط نکردن 
مبارزه مى کند، ولى امیدوارم بتوانیم در فصل پیش رو رتبه تک رقمى خوبى بدست آوریم.

ابراهیمى در مورد دالیل جدایى از تیم فوالد تأکید کرد: قراردادم با تیم فوالد تمام شده بود. 
البته صحبت هایى با گرشاسبى انجام دادم، ولى شرایط به گونه اى بود که با وجود این که 
دوست داشتم در این تیم بمانم، جدا شــدم. تفکرات کادر فنى جدید براى من قابل قبول 
نبود. مى توان گفت بخشى از این تفکرات مالى بود و در نهایت ادامه همکارى میسر نشد. 
همین که دو سال خوب در فوالد داشتم و در نهایت به قهرمانى جام حذفى ختم شد براى 

من راضى کننده است.
ابراهیمى در پاسخ به این سوال که آیا جدایى نکونام دلیل جدایى برخى بازیکنان از فوالد 
بود؟ گفت: جدایى نکونام بــى تاثیر نبود و چند بازیکن به همین دلیــل رفتند. البته برخى 
بازیکنان پیشنهادات خوب داشتند و نه باشــگاه و نه نکونام هیچگاه جلوى پیشرفت یک 
بازیکن را نمى گیرند. چند نفرى هم به دلیل جدایى نکونام جدا شدند و چه بسا اگر او مى ماند 

آنها هم مى ماندند.

مدافع شمالى سپاهان دلیل اختالفش با این باشگاه را براى تمدید قرارداد، شکل گیرى یک 
سوءتفاهم عنوان کرد و مدعى شد اکنون با انگیزه باال امیدوار به شروع فصل آینده است.

سپاهان با حضورى موفق تا اینجاى نقل و انتقاالت، توانسته با برخى بازیکنان مدنظر خود 
براى تمدید قرارداد نیز به توافق الزم دســت یابد. مهــدى زاده مدافع میانى این تیم یکى 
از بازیکنانى بود که علیرغم در اختیار داشــتن پیشــنهاداتى، بار دیگر ترجیح داد به کار در 

اصفهان ادامه دهد.
محمدرضا مهدیزاده درباره شــرایط این تیم در فصلى که پشت ســر گذاشتند مى  گوید: 
یک فصل ســخت و طوالنى را پشــت ســر گذاشــتیم و تالش زیادى براى رسیدن به 
اهدافمان داشتیم که متاســفانه میسر نشد. ما با پرســپولیس تا هفته آخر لیگ در کورس 
قهرمانى بودیم و کســب 65 امتیاز در لیگ واقعــًا کار راحتى نیســت و از طرفى در جام 
حذفى هم تالش زیادى براى قهرمانى داشــتیم ولى اتفاقات فوتبالى باعث شــد نتیجه 
نگیریم و حذف شویم. فکر مى کنم اســتحقاق ما در فصل گذشته حداقل یک جام بود که

 به آن نرسیدیم.
وى در مــورد اینکه در مرحلــه اول مذاکرات با ســپاهان به نتیجه نرســید و در دور دوم 
توافق کردند و قراردادش تمدید شــد توضیــح داد: در مرحله اول مذاکرات یک ســرى 
ســوءتفاهم  پیش آمد که منجر به توافق نشد و نتوانســتیم به جمع بندى برسیم ولى بعد 
از اینکه مســتقیم با آقــاى نویدکیا صحبت کردم این ســوءتفاهم برطرف شــد و بدون 
هیچ مشــکلى قراردادم را تمدید کردم و خوشــحالم که امکان ادامه حضورم در سپاهان 

فراهم شده است.
 اینکه مى گویند مشکل بر سر زمان قرارداد و اختالف بین یک سال و دو سال بود صحت 
ندارد و ما بر سر دو ســال توافق کرده بودیم و اصًال چنین موضوعى صحت نداشت. به هر 

حال خوشحالم که در سپاهان هستم.

سروش رفیعى بهترین پاسور فصل گذشته لیگ برتر قرارداد خود را 
با سپاهان تمدید کرد و در لیگ بیست و یکم براى دومین فصل پیاپى 

زیر نظر محرم نویدکیا بازى خواهد کرد.
حرف هاى سروش رفیعى هافبک تیم فوتبال سپاهان پس از آخرین مصاف 
طالیى  پوشان در ورزشــگاه آزادى برابر اســتقالل تهران به گونه اى بود که 
خیلى ها احتمال بازگشت او را به پرســپولیس باال مى دانستند، اما این 
بازیکن چنــد روز پیش در گفتگویى که با الیو اینســتاگرام 
ورزش ســه داشــت، اعالم کرد که از پرســپولیس 
پیشــنهادى دریافت نکرده، اما دو باشــگاه گل گهر و 
استقالل براى جذب او اقدام کرده اند که در همان گفتگو 

مشخص شد که پاسخ رفیعى به این دو باشگاه منفى بوده است. 
رفیعى در طول فصل گذشــته همواره یکى از مهره هاى کلیدى محرم نویدکیا در 

میانه میدان به شمار مى رفت، سروش رفیعى بهترین پاســور فصل گذشته لیگ برتر که با 9 پاس گل عنوان 
برترین پاسور لیگ را به خود اختصاص داد، قرارداد خود را با طالیى پوشان اصفهان تمدید نمود.

ســروش که یکى از مهره هاى اصلى محرم نویدکیا در میانه میدان بود، طراح اصلى حمالت این تیم به شمار 
مى رفت و توانست عالوه بر اینکه با ارسال 9 پاس گل، بهترین پاسور مسابقات لقب بگیرد، بخش مهمى از پازل 
تهاجمى طالیى  پوشان اصفهانى بود که موفق شدند با 53 گل بهترین خط هجومى لیگ را باالتر از پرسپولیس به 
خود اختصاص دهند. رفیعى که سابقه حضور در تیم هاى فجر شهید سپاسى، فوالد خوزستان، تراکتور، پرسپولیس، 
الخور قطر و شهر خودرو را در کارنامه دارد، بى شک فصل آینده نیز یکى از نفرات اصلى سپاهان در میانه میدان 
خواهد بود و البته باید دید با اضافه شدن مسعود ریگى، مثلث خط میانى طالیى  پوشان با حضور بازیکنانى نظیر 

سلمانى، کریمى و على محمدى چگونه شکل خواهد گرفت. 
رفیعى آخرین مهره پراهمیت سپاهان بود که شرایط او به دقت از سوى هواداران سپاهان و برخى تیم هاى دیگر 
پیگیرى مى شد و سرانجام پس از روزهاى پر سر و صدایى که باشگاه اصفهانى در پنجره نقل و انتقاالت تابستانى 

پشت سر گذاشت، تصمیم به ادامه حضور در اصفهان گرفت. 
الزم به ذکر است در حال حاضر سروش رفیعى در ایران حضور ندارد و قرارداد خود را به صورت غیرحضورى و 

الکترونیکى با باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تمدید کرده است.
سپاهانى ها دیروز تست کرونا دادند و از روز آینده تمرینات این تیم آغاز مى شود.

مهدى زاده:

سپاهان فصل بعد قدرتمندتر است

مدافع جدید ذوب آهن:

برخى تفکرات در فوالد را 
قبول نداشتم و جدا شدم

بهترین پاسور لیگ در سپاهان ماند

در شرایطى که طبق ادعاى رسانه هاى فرانســوى، مهاجم ایرانى زنیت، خرید بزرگ لیون در روزهاى 
پایانى نقل و انتقاالت تابستانى بود اما از دیشب این ماجرا وارد فاز جدیدى شد و بعد از آنکه اعالم شد 

زنیت تنها در صورت جذب جانشین مناسب براى مهاجم ایرانى اش، با جدایى آزمون موافق کرد، 
طى ساعات گذشته این خبر مطرح شد که حضور آزمون در لیون منتفى شده و باشگاه فرانسوى 

سراغ سایر گزینه هایش در بازار رفته است.
زنیت که پیش از این مانع انتقال سردار به لورکوزن شده بود، حاال براى دومین بار طى چند 
وقت اخیر، در دقیقه نود جلوى جدایى مهاجم ایرانى اش را گرفته و به نظر مى رسد این بار هم 

مسائل مالى دلیل اصلى این قضیه بوده است. 
آنطور که سایت foot۰۱ از قول صفحه توئیتر یک خبرنگار ایرانى نوشته، در حالیکه دو باشگاه لیون و زنیت براى 

انتقال ســردار آزمون با قراردادى به ارزش 15 میلیون یورو به توافق رسیده بودند، به گفته یکى منبع نزدیک به 
این بازیکن، باشگاه روسى در آخرین لحظه اعالم کرده که رضایتنامه مهاجم ایرانى اش را با رقمى کمتر از 20 
میلیون یورو صادر نخواهد کرد و لیون که چنین بودجه اى را براى جذب آزمون در اختیار نداشت، مجبور شد 

قید مهاجم زنیت را بزند.

دلیل بازگشت مدافع پیکان از ذوب آهن 
مشخص شد

دانیال ماهینى درباره بازگشت خود به تیم فوتبال پیکان پس از عقد قرارداد با 
باشگاه ذوب آهن اظهار داشت:  در پست دفاع آخر تیم ذوب آهن شش بازیکن 
حضور دارند و ترافیک زیادى در این پست وجود داشت. به همین دلیل تصمیم 
به جدایى گرفتم و با باشگاه ذوب آهن و مهدى تارتار هم رضایت دادند تا به تیم 
پیکان بازگردم. با مجتبى حسینى هم صحبت کرده بودم و نظرش براى بازگشت 
من مثبت بود.وى درباره اینکه آیا از لحاظ مالى پس از فسخ قرارداد خود با ذوب 
آهن و بازگشت به پیکان ضرر نکرده است، پاسخ داد: خیر زیرا تقریبا با همان 
مبلغى که با ذوب آهن قرارداد بستم به پیکان آمدم. این مسائل خیلى مهم نیست 
زیرا در این چند سال خیلى مصدوم شدم و امسال براى بازگشتم به دوران اوج 
خیلى مهم است.وى درباره تغییرات زیاد تیم پیکان، تصریح کرد: تیم ما ناگهان 
خالى شد و بیشــتر از نیمى از بازیکنان به دلیل اتمام قراردادشان از پیکان جدا 
شدند اما باید با نفرات جدید خودمان را وفق داده و امسال هم خوب کار کنیم. 
ابتداى فصل قبل هم کسى فکر نمى کرد تیم پیکان با مهدى تارتار تا این اندازه 
خوب نتیجه بگیرد اما وى واقعا زحمت کشید. مجتبى حسینى هم مثل سرمربى 

قبلى مان خیلى به کارش عالقه دارد و زحمت مى کشد.

2 ملى پوش سابق
 به تیم فوتسال سپاهان پیوستند

دو بازیکن سابق تیم ملى فوتسال به تیم تازه لیگ برترى شده سپاهان پیوستند.
تیم فوتسال سپاهان که آخرین روزهاى باقى مانده تا شروع لیگ برتر فوتسال 
با خرید امتیاز تیم اهوراى بهبهان وارد مسابقات شد در روزهاى تعطیلى لیگ 
قصد تقویت تیم خود را دارد.این تیم که اردوى تدارکاتى خود را در شهر مبارکه 
برپا کرده اخیرا با دو بازیکن سابق تیم ملى به توافق رسیده است. بابک نصیرى 
و وحید شفیعى این دو بازیکن هستند که قرار اســت در ادامه لیگ سپاهان را 
همراهى کنند. شــفیعى به دلیل ابتال به کرونا هنوز به اردوى این تیم نرفته اما 

بابک نصیرى به سایر بازیکنان سپاهان در اردوى مبارکه اضافه شده است.

علت غیبت کاوه رضایى 
در لیست تیم ملى چه بود؟

کاوه رضایى مهاجم تیم اودهورلى بلژیک به دلیل شکستگى دست در لیست 
دراگان اسکوچیچ براى دو دیدار برابر سوریه و عراق حضور نداشت.

یکى از ابهامات درخصوص لیســت اخیر تیم ملى، عدم دعوت از کاوه رضایى 
مهاجم تیم اودهورلى بلژیک بود. این بازیکن که در فهرست قبلى تیم ملى در 
مرحله دوم مقدماتى جام جهانى حضور داشت و برابر کامبوج نیز عملکرد خوبى 
را از خود به نمایش گذاشت، جایى در لیست نهایى اسکوچیچ براى حضور در 
مرحله مقدماتى جام جهانى نداشت که این مسئله باعث بروز سواالتى در این 
خصوص شــد.جریان از این قرار اســت که کاوه رضایى در آخرین دیدار تیم 
اودهورلى برابر آنتورپ 90 دقیقه بــراى تیمش به میدان رفت و در جریان این 
بازى، دچار مصدومیت و شکستگى دست شده که پس از پایان بازى و انجام 
آزمایشات الزم، به این موضوع پى مى برد.به همین دلیل، رضایى تا مدتى قادر 
به همراهى تیم خود در لیگ بلژیک نیست و طبیعتا دراگان اسکوچیچ نیز روى 
نام این بازیکن خط قرمز کشید تا رضایى حداقل براى دو دیدار ابتدایى ایران 

برابر سوریه و عراق جایى در لیست تیم ملى نداشته باشد.
 

گردان:

مهم ترین هدف مان رسیدن به جایگاه 
اصلى ذوب آهن است

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن بیان کرد: مهم ترین هدفمان در این فصل این 
است که ذوب آهن را به جایگاه اصلى خود بازگردانیم.شهاب گردان در حاشیه 
نخستین  تمرین تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: امسال تمرینات را زود آغاز 
کردیم و با توجه به لیست تارتار بازیکنان مدنظر را در کم ترین زمان ممکن 
جذب کردیم و این بازیکنان جذب شده نیز پیشنهادات زیادى داشتند.

وى تصریح کــرد: امیدوارم نفرات جدید بــه زودى خود را با تیم 
هماهنگ کرده و سعى مى کنیم در این راه به آن ها کمک کنیم 
تا خود را با شرایط تیم وفق دهند. از اینکه نفرات جدید از میان 
پیشــنهادات خود ذوب آهن را انتخاب کرده اند خوشحالیم.

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: امیدواریم امسال 
نتایجى در شأن باشگاه ذوب آهن کسب کنیم تا هواداران خود 
را خوشــحال کنیم. گردان بیان کرد: مهم ترین هدفمان در این 
فصل این است که ذوب آهن را به جایگاه اصلى خود بازگردانیم. 
ذوب آهن باشگاهى است که سابقه چندین قهرمانى دارد اما نیاز به 

زمان داریم تا به شرایط ایده آل خود برسیم.

و

ست

بود؟ گفت: جدایى نکونام بــى تاثیر نبود و چند بازیکن به همین دلیــل رفتند. البته برخى 
بازیکنان پیشنهادات خوب داشتند و نه باشــگاه و نه نکونام هیچگاه جلوى پیشرفت یک 
بازیکن را نمى گیرند. چند نفرى هم به دلیل جدایى نکونام جدا شدند و چه بسا اگر او مى ماند 

آنها هم مى ماندند.

سروش رفیعى بهترین پاسور فصل گذشته لیگ برتر قرارداد خود را 
با سپاهان تمدید کرد و در لیگ بیست و یکم براى دومین فصل پیاپى 

زیر نظر محرم نویدکیا بازى خواهد کرد.
حرف هاى سروش رفیعى هافبک تیم فوتبال سپاهان پس از آخرین مصاف 
طالیى  پوشان در ورزشــگاه آزادى برابر اســتقالل تهران به گونه اى بود که 
خیلى ها احتمال بازگشت او را به پرســپولیس باال مى دانستند، اما این 
بازیکن چنــد روز پیش در گفتگویى که با الیو اینســتاگرام 
ورزش ســه داشــت، اعالم کرد که از پرســپولیس 
پیشــنهادى دریافت نکرده، اما دو باشــگاه گل گهر و 
استقالل براى جذب او اقدام کرده اند که در همان گفتگو 

مشخص شد که پاسخ رفیعى به این دو باشگاه منفى بوده است. 
رفیعى در طول فصل گذشــته همواره یکى از مهره هاى کلیدى محرم نویدکیا در 

میانه می
برترینپ
ســروش
مى رفت و
تهاجمىط
خود اختص
الخور قطر
خواهد بود
سلمانى، ک
رفیعى آخر
پیگیرى م
گ پشت سر
الزم به ذک
الکترونیک
سپاهانى ه

بهترین پاسور لی

مسائل مالى دلیل اصلى این قض
آنطور که سایت foot۰۱ از قول
انتقال ســردار آزمون با قرارداد
این بازیکن، باشگاه روسى در آخ
میلیون یورو صادر نخواهد کرد

قید مهاجم زنیت را بزند.

هافبک تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان درصدد 
جدایى از این تیم است.

میالد جهانى هافبک تیم فوتبال ذوب آهن که فصل 
آینده هم با این باشگاه قرارداد دارد تصمیم به جدایى 
گرفته است. ظاهراً اختالفاتى میان او و مسئوالن 
باشــگاه و مهدى تارتار وجــود دارد و این بازیکن 

تصمیم به جدایى گرفته است. 
یکى از تیم هایى که به شکل جدى خواهان جذب 
جهانى شده آلومینیوم اراك است ولى مسئله مهم 
این است که هافبک شمالى ذوب آهن براى جدایى 
از این تیم باید رضایت باشگاه را جلب کند. مدیران 
ذوب آهن حاضر نخواهند شد به راحتى رضایتنامه 
جهانى را صادر کنند و باید دید این بازیکن چگونه با 

باشگاه براى جدایى به توافق خواهد رسید.

ذوب آهن
 به میالد جهانى رضایتنامه مى دهد؟

روایت جدید درباره دلیل
منتفى شدن حضور آزمون در لیون
ـوى، مهاجم ایرانى زنیت، خرید بزرگ لیون در روزهاى 

 این ماجرا وارد فاز جدیدى شد و بعد از آنکه اعالم شد 
ى مهاجم ایرانى اش، با جدایى آزمون موافق کرد، 

ر آزمون در لیون منتفى شده و باشگاه فرانسوى 

وزن شده بود، حاال براى دومین بار طى چند 
انى اش را گرفته و به نظر مى رسد این بار هم 

ک خبرنگار ایرانى نوشته، در حالیکه دو باشگاه لیون و زنیت براى 
 میلیون یورو به توافق رسیده بودند، به گفته یکى منبع نزدیک به 

0الم کرده که رضایتنامه مهاجم ایرانى اش را با رقمى کمتر از 20
ن بودجه اى را براى جذب آزمون در اختیار نداشت، مجبور شد 

به همراهى تیم خود در لیگ بلژیک نیست و طبیعتا دراگان اسکوچیچ
براى دو دیدار ابتدای نام این بازیکنخط قرمز کشید تا رضایى حداقل

برابر سوریه و عراق جایى در لیست تیم ملى نداشته باشد.

گردان:

مهم ترین هدف مان رسیدن به جایگا
اصلى ذوب آهن است

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن بیان کرد: مهم ترین هدفمان در این فص
استکه ذوب آهن را به جایگاه اصلى خود بازگردانیم.شهاب گردان د
نخستین  تمرین تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: امسال تمرینات را
کردیم و با توجه به لیست تارتار بازیکنان مدنظر را در کم ترین زمان
این بازیکنان جذب شده نیز پیشنهادات زیادى جذب کردیم و
امیدوارم نفرات جدید بــه زودى خود وى تصریح کــرد:

هماهنگ کرده و سعى مى کنیم در این راه به آن ها کمک
تا خود را با شرایط تیم وفق دهند. از اینکه نفرات جدید
ذوبآهن را انتخاب کرده اند خوش پیشــنهادات خود
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: امیدواریم
نتایجى در شأن باشگاه ذوب آهن کسب کنیم تا هوادا
را خوشــحال کنیم. گردان بیان کرد: مهم ترین هدفمان
بازگ فصلایناست که ذوب آهن را به جایگاه اصلىخود
ذوب آهن باشگاهى است که سابقه چندین قهرمانى دارد ام

زمان داریم تا به شرایط ایده آل خود برسیم.

باره دلیل
ضور آزمون در لیون

مرضیه غفاریان
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ســخنگوى ســتاد ملى مقابله بــا کرونا تاکیــد کرد، 
واکسن هاى سینوفارم تزریق شده در کشور هیچ تفاوتى 
با واکسن هاى تزریقى در چین و خیلى از کشورهاى دیگر 
ندارد و قضاوت در خصوص این واکسن براساس قیمت 

صحیح نیست.
علیرضا رئیسى افزود: نمى توان قضاوت کرد که  واکسن 
یک واکسن درجه 2 و یا درجه یک و یا متفاوت است و 
علت آن هم این است که شرکت هاى واکسن ساز براى 
بعضى از کشــورها یک قیمت دارنــد و برخى مواقع با 
قیمت پایین تر واکسن خود را ارائه مى دهند. به عنوان 
مثال معموال واکسنى که به سبد کوواکس مى فروشند، 

خیلى قیمت آن پایین تر است.
به گزارش ایرنا، روزنامه جهــان صنعت در مقاله اى در 
شماره روز چهارشــنبه سوم شــهریور ماه خود نوشت 
که بر اساس شــنیده ها گویا واکسن ســینوفارم چینى 
دو نوع دارد که در دو شــرکت مختلف بــا دو کیفیت 
متفاوت تولید مى شــوند. نوع اول واکســن سینوفارم 
ووهانى است که در سایت ووهان با کیفیت کمتر تولید 
و با قیمت هر عدد 10 دالر به فروش مى رسد. دیگرى 
واکسن سینوفارم ساخت پکن است که در شهر پکن با 
کیفیت بیشتر و با قیمت هر عدد 25 دالر تولید و فروخته 

مى شود. 

رییس بخش عفونى بیمارستان لقمان حکیم گفت: برخى 
افراد به محض ابتال به کرونا یا مشاهده عالئم آن اصرار به 
اســتفاده از دارو دارند در حالى که کرونا درمان اختصاصى 
ندارد و بهترین درمان استراحت و استفاده از مایعات است. 
دکتر شروین شکوهى افزود: برخى بیماران تصور مى کنند 
هر پزشکى که داروى بیشترى تجویز مى کند، از تجربه و 
سواد باالترى برخوردار است و  اصرار به استفاده از دارو دارند.  
وى همچنین از اســتفاده خودســرانه از داروهایى مانند 
رمدسیویر را در مبتالیان به کرونا مورد انتقاد قرار داد گفت: 
این دارو در درمان بیمارانى که در منزل هستند اثربخشى 
ندارد و اگر به صورت خودســرانه  اســتفاده شود مى تواند 

عوارض وحشتناکى به دنبال داشته باشد.
وى ضمن انتقاد از انجام خودسرانه و یا اصرار نابجاى برخى 
مبتالیان به کرونا مبنى بر انجام سى تى اسکن خاطرنشان 
کرد: کرونا مثبت ها تنهــا در صورت تنگى نفس و یا پایین 
آمدن اکســیژن خون و آن هم با نظر پزشک نیاز به انجام 

سى تى اسکن دارند.
به گفته متخصص عفونى بیماران مبتال به کرونا خصوصا 
افرادى که در منزل تحت درمان هســتند و عالمت هاى 
جدى و خطرناك ندارند به هیچ عنوان نیاز به سى تى اسکن، 
تجویز آنتــى بیوتیک، کورتن، داروهاى ضد ویروســى و 

دگزامتازون و غیره را ندارد.

واکسن هاى سینوفارم 
هیچ تفاوتى با هم ندارند

کرونا 
درمان اختصاصى ندارد

ورود واکسن سینوفارم در 
هفته آتى

   تسـنیم | سخنگوى جمعیت هالل احمر از ورود 
بیش از 4 میلیون دوز واکسن سـینوفارم در روز یکشنبه 
هفته آینده خبر داد.  محمدحسـن قوسـیان مقدم اظهار 
کرد: پیش از این نیز 20 میلیون واکسن کرونا در چندین 
محموله از طریق جمعیت هالل احمـر وارد  و در اختیار 
وزارت بهداشـت قرار گرفتـه اسـت. وى از برنامه ریزى 
هالل احمـر بـراى ورود 20 میلیـون واکسـن کرونا در 

شهریورماه خبر داد.

پلمب 3 بانک و اداره 
   ایسنا | مدیر شبکه بهداشـت و درمان شهرستان 
بهمئـى در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد از پلمب دو 
بانک و یک اداره به علت رعایـت نکردن پروتکل هاى 
بهداشتى در این شهرستان خبر داد. هاشم طاهرى افزود: 
بانک هاى ملى، توسـعه تعـاون، اداره تامین اجتماعى و 
یک آموزشـگاه رانندگى به علت عدم پایبندى و رعایت 
نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى جهت مقابله با کرونا 

پلمب شدند.

گونه آفریقایى
 نگران کننده نیست

   ایرنـا | سـازمان جهانى بهداشـت اعـالن کرد که 
ظاهرا گونه تازه اى از ویروس کرونا که براى نخسـتین 
بار در ماه مه (اردیبهشـت) در آفریقاى جنوبى شناسایى 
شده، سـرایت پذیرى ندارد و موجب نگرانى نیست. این 
سازمان افزود که بر تغییر و تحول و جهش هاى این گونه 

از ویروس کرونا، نظارت مى کند.

عامل مرگ
 بیماران کرونایى

   ایرنـا | مطالعات جدید نشـان مى دهـد تجمع زیاد 
ویروس کرونـا در ریه، عامـل اصلى مرگ و میر ناشـى 
از این بیمارى اسـت؛ افرادى که بر اثر کرونا جان خود را 
از دست مى دهند، به طور متوسـط 10 برابر بار ویروسى 
بیشترى در مجارى تنفسى تحتانى دارند. مطالعات قبلى 
احتمال مى داد که عفونت هاى همزمان مانند ذات الریه 
باکتریایى یا واکنش بیش از حد سیستم ایمنى در افزایش 
خطر مرگ ناشى از کووید 19 نقش دارد. مطالعات جدید 
نشـان مى دهد تجمع ویروس کرونا در ریه عامل مرگ 
ناشى از این ویروس اسـت و این نتیجه با شبهات قبلى 

در تضاد است.

قرار نیست با خوردن هویج 
کرونا نگیریم

   مهر |مدیرکل دفتر بهبـود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت گفت: اینکه ما هر چه بیشتر هویج و زنجبیل 
بخوریـم کرونـا نمـى گیریم، حـرف علمى نیسـت. 
زهرا عبداللهـى اظهار داشـت: مردم بایـد بدانند که 
ویتامین A فقط در هویج نیست و تمامى سبزیجات 
و میوه هایـى کـه رنـگ زرد و نارنجى دارنـد، داراى 
ویتامین هسـتند. وى ادامه داد: برگ هاى تیره رنگ 
کاهو نیز همین ویتامین A را دارند و همچنین فلفل 
سبز نیز به همین شکل اسـت که این نوع ویتامین را 

در خود دارند.

کشف 9000 عدد ماسک 
غیر بهداشتى 

   مهـر | رئیس پایـگاه دهم پلیس امنیـت عمومى 
تهران بزرگ از شناسایى یک کارگاه تولیدى ماسک هاى 
غیربهداشتى و دسـتگیرى مالک آن خبر داد و گفت: از 
داخل کارگاه 9 هزار عدد ماسـک غیر بهداشـتى کشف 
شد. سرهنگ یزدان سـلیمان آبادى بیان داشت: پس از 
هماهنگى هاى قضائى تیمى از مأموران به محل کارگاه 
اعزام و در بازرسـى از داخل کارگاه 9 هزار ماسـک غیر 
بهداشتى کشف و متهم به نداشـتن مجوز از مراجع ذى 

ربط اعتراف کرد.
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دکتر علیرضا ناجى، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در گفتگویى با اشاره به 
آخرین تغییرات در ویروس کرونا، به سرعت انتقال زیادتر 
جهش دلتا، ماندگارى کم ویروس روى سطوح و ریشه کن 
نشدن و ماندگارى همیشگى ویروس کرونا در جهان اشاره 

کرده است.

آقاى دکتــر! اکنــون در ویروس چه 
تغییراتى ایجاد شده است؛ با توجه به 
اینکه صحبت از بــروز تغییرات جدید 
در ویروس و جهش جدید در آن است.

واریانت هاى جدیدى در ویروس ایجاد شــده  که المبدا 
جدیدترین نوع جهش کروناست.این نوع واریانتى است که 
قدرت انتقال باال و ایمن گریزى بیشترى دارد؛ به طورى که 
در کودکان بیشتر ایجاد بیمارى و شدت به آن مى دهد؛ در 
واقع نسبت به واکسن مقاومت بیشترى نشان مى دهد اما 
بازهم باید اطالعات بیشــتر و بهترى از آن بدست آوریم. 
اکنون در 42 کشــور المبدا را گزارش کرده اند اما مطمئنا 
این تعداد بیشتر است. در کشورهاى همسایه ما مانند ترکیه، 
هندوستان و قطر نیز ســوش المبدا وجود دارد و مى تواند 

باعث انتقال المبدا به ایران شود.
در خصوص واکسیناســیون و اینکه 
چند روز پیش اعالم کردید اثر بخشى 
واکسن برکت از سینو فارم بیشتر است، 
توضیح دهید؛ مشخصا اینکه واکسنها 

چقدر در مهار دلتا موثر هستند؟ 
صحبتى که بنده درباره واکســن کردم این بود که واکسن 
سینوفارم را که در افراد باالى 60 ســال تزریق شده، آن 
عملکردى که فکر مى کردیم نداشته است. االن نیز مطالعات 
نشان داده است که آن عملکرد و کفایتى که ما از این واکسن 
انتظار داشتیم ایجاد نکرده و اطالعات علمى نیز روى این 
موضوع صحه گذاشته است. مى دانیم اثر بخشى سینوفارم 
در افراد باالى 60 سال کم بوده است؛ چین نیز براى گروه 

سنى 18 تا 60 سال مورد کارآزمایى قرار داده است. االن نیز 
نشان مى دهد عملکرد باالیى نداشته اما در گروه سنى زیر 
60 سال عملکرد خوبى داشته و در کنترل اپیدمى و پاندمى 
کرونا کمک کننده بوده است. کشورهاى همسایه ما نیز از 
این واکسن خیلى استفاده کردند. درباره واکسن برکت نیز 
باید منتظر نتایج این واکســن  باشیم تا ببینیم عملکرد آن 
چطور است؟ما موقعیت خوبى داریم؛ چراکه واکسن هاى 
تولیدى ما مثل «برکــت» و «پاســتوکووك» در زمانى 
کارآزمایى بالینى مى شــوند که ما واریانت دلتا داریم؛این 
خیلى ما را منطقى تر و با چشم بازتر جلو مى برد و موفقیت 
این واکسنها در این دوره بسیار خوشایند است؛ چون ما داریم 

اثر واکسن را روى واریانت دلتا مشاهده مى کنیم.
اکنون یکى از مباحثى که در خصوص 
ویــروس کووید 19 مطرح اســت و 
اظهارات مختلفى دربــاره آن مطرح 
مى شــود، بحث مانــدگارى و زمان 
پایدارى ویروس در هواى آزاد و سطوح 
مختلف است؛ آخرین یافته هاى علمى 
به دست آمده در این خصوص را بیان 

کنید. 
چیزى که مى توانم بگویم اینکه انتقــال ویروس کرونا از 
سطوح و اینکه گفته مى شود این انتقال اثر بخشى کمترى 
دارد، یک واقعیت است؛ البته روى سطوح معمولى؛ یعنى 
مقدار ویروسى که روى سطوح مى تواند باعث عفونت شود 
در فضاى معمولى بسیار کم است و این دلهره و دلواپسى 
که مردم در این خصوص دارنــد و همه چیز را ضد عفونى 
مى کنند درست نیســت؛ اما در بیمارستانهایى که بخش 
کووید یا بخش آى سى یو کووید دارند، آلودگى زیاد است و 
حتما باید سطوح ضد عفونى شود؛ ماندگارى ویروس نیز در 

این مکانها مثل قبل است.
اکنون ما در مسیر حرکت به فصل پاییز 
و سرد شدن هوا هســتیم؛ با توجه به 
چنین شــرایط و تجارب سال گذشته 

باید چگونه عمل کنیم و پیش بینى شما 
از چنین وضعیتى در آینده چگونه است؟ 
دقت کنیم کووید 19 فصل سرما و گرما نمى شناسد. مگر 
االن در فصل گرما نیســتیم اما شیوع باالترى داریم؟ باید 
اصولى رعایت شود که رعایت نمى شود. این موضوع مهم 
شامل اقدامات غیر درمانى مثل استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله اجتماعى، مهمانى نرفتن، بستن شهرهادر موقع الزم 
و به سکون در آمدن ویروس، واکسیناسیون وسیع و اینکه به 
تعداد بسیار زیاد تست انجام دهیم و موارد آلوده را شناسایى 
کنیم تا در نتیجه این اقدامات گردش ویروس را کم کنیم تا 

دیگران آلوده نکنند؛ به غیر این راه دیگرى نیست.
یکى از مباحثى که در حــوزه بیمارى 
کووید 19 در جامعه مطرح است بحث 
زمان پایان کرونــا و نابودى کامل آن 
است؛ به عنوان استاد ویروس شناسى 
آیا پایانى براى ویــروس کووید 19 

متصور هستید؟
باید این موضوع که کووید 19 ریشه کن شود را  از ذهن خود 
کنار بگذاریم و همچنان باید  اقدامات غیر درمانى موثر در 
کنترل بیمارى را انجام دهیم؛ واکسیناسیون را به صورت 
وســیع انجام دهیم؛ چون دیگر موضوع ایمنى گله اى که 
قبال گفته مى شــد با 70 درصد انجام شود، شکسته شده 
اســت. چون در واریانت جدید قدرت انتقال ویروس بسیار 
افزایش داشته و باید اقدامات پوششى بیشترى براى انجام 
واکسیناسیون در نظر گیریم. اینکه ویروس ریشه کن شود، 
این طور نیست، اما مى توانیم با از گردش انداختن ویروس، 
واکسیناسیون وسیع و ایجاد شبکه ایمنى بین مردم، بیمارى 
را به صورت اندمیک دربیاوریم و ببینیم در آینده چه اتفاقى 
مى افتد؛در نتیجه در کل دنیا امکان ریشه کنى ویروس وجود 
ندارد. همه کشــورهاى دنیا باید اقدامات هماهنگ داشته 
باشند و با یک روش موثر و اســتاندارد جلو بروند؛به نظرم 
ریشه کنى کووید 19 را نخواهیم داشت؛همانطور که براى 

آنفلوآنزا نیز این طور بوده است.

واکسیناسیون کرونا در ایران در اواخر بهمن سال 99 با تزریق 
واکسن هاى وارداتى به کادر درمان کشور رسمًا آغاز شد. از 
آن زمان ایران اقدام به خرید میلیون ها دوز واکسن کرونا از 
کشورهاى دیگر کرده و همزمان روند تحقیق و آزمایش بر 
روى واکسن هاى تولید داخل را ادامه داده تا پس از دریافت 
تأیید از سوى مراجع معتبر و رسمى، واکسن ایرانى نیز وارد 

چرخه واکسیناسیون داخلى شود.
از میان واکسن هایى که تاکنون براى مقابله با ویروس کرونا 
در دنیا تولید شده، پاى چهار واکسن به کشورمان ایران باز 
شده است. اسپوتنیک وى، سینوفارم، کووکسین و آسترازنکا 
واکسن هاى خارجى هستند که مســئوالن کشور از آن ها 

براى اجراى برنامه واکسیناسیون عمومى بهره گرفته اند.
واکسن اسپوتنیک وى به کشور روسیه تعلق دارد، سینوفارم 
محصول کشور چین است و کووکســین نیز ساخته  دست 

هندى ها است. اما واکسن آسترازنکا چطور؟
آسترازنکا یک شرکت دارویى و زیست فناورى بریتانیایى - 

سوئدى است که دفتر مرکزى آن در پردیس زیست پزشکى 
دانشگاه کمبریج انگلیس واقع شده است. اما واکسن کروناى 
آســترازنکا حاصل همکارى این شــرکت با گروه واکسن 

دانشگاه آکسفورد انگلیس است.
واکســن آســترازنکایى که تاکنون از آن در واکسیناسیون 
عمومى ایران بهره گرفته شده، محصول کشورهاى مختلفى 
است که با همکارى شرکت آسترازنکا اقدام به تولید داخلى 
این واکسن کرده و در مرحله   بعدى، با افزایش تولیدات خود، 

صادرات واکسن آسترازنکا را نیز آغاز کرده اند.
کره جنوبى، روسیه و ایتالیا کشــورهایى هستند که ایران 
تاکنون میلیون ها دوز از واکسن آسترازنکاى تولیدى آن ها را 
خریدارى کرده است. چندى قبل نیز خبرى مبنى بر اهداى 
چند میلیون دوز واکسن آســترازنکا از سوى کشور ژاپن به 

ایران منتشر شد.
واکسن آسترازنکاى روسیه که تولید شرکت داروسازى روسى 
آرفارم است، در اوایل مرداد ماه توسط بخش خصوصى وارد 

کشور شد.
کویت نیز از جمله کشورهایى است که واکسن آسترازنکاى 

ساخت روسیه را تحویل گرفته است.
واکسن آسترازنکا از جمله واکســن هایى است که استفاده 
از آن در برخى افراد با عوارض جانبى اى همراه بوده است. 
تعدادى از دریافت کنندگان این واکسن دچار عارضه خطرناك 
لخته شدن خون شدند که این امر به مرگ برخى از آن ها هم 
انجامیده بود. به دنبال این اتفاق برخى کشــورها استفاده از 
واکسن آســترازنکا در برنامه واکسیناسیون عمومى خود را 
متوقف کردند اما بعد از مشخص شدن نادر بودن این عارضه، 
توزیع این واکسن در کشورها دوباره از سر گرفته شد. چندى 
قبل نیز دانشمندان آلمانى اعالم کردند علت اینکه واکسن 
آسترازنکا در بعضى افراد باعث لخته شدن خون مى شود را 
یافته اند و مدعى شــدند مى توانند راه اصالح این واکسن 
براى جلوگیرى از لخته شــدن خون را با تولیدکنندگان آن 

در میان بگذارند.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى پاسخ مى دهد

پایان عمر کرونا چه زمانى است؟

واکسن آسترازنکا مال کدام کشور است؟

ســرفه هاى خشــک از عالئم بیمارى کرونا است اما 
گاهى اوقــات با وجــود بهبــودى بیمــار ، همچنان 

سرفه ها ادامه دارد.
بهبودیافتگان کرونا، مدتى پس از بیمارى دچار ســرفه 
خشک مى شوند، ولى ادامه دار شدن سرفه هاى خشک 
تا 2 هفته پس از بهبودى، نشانه عفونت ویروس کرونا در 

بدن نیست.
دکتر فرهاد مصدق متخصص بیمارى هاى 
عفونــى در این خصــوص توضیــح داد: 
سرفه هاى خشک ممکن است حتى بعد از 
رفع عفونت همچنان ادامه داشته باشد، زیرا 
الیه هاى محافظ راه تنفسى آسیب دیده اند.

وى اظهار داشــت: رعایت 2 هفته قرنطینه 
بعد از بهبودى کافى اســت و اگر فردى بعد 
از این مدت ســرفه کند، دلیل بر این نیست 
که ویروس در بدنش وجــود دارد همانطور 

که در بیمارى هاى ریوى بعد از یک سرماخوردگى ساده 
هم ممکن است تا چند هفته سرفه ادامه داشته باشد، در 
این بیمارى نیز به خاطر التهاباتى که در راه هاى هوایى 
ایجاد مى شود، بعد از بهبودى ممکن است سرفه ها چند 

هفته باقى بماند.
دکتر مصدق افزود: معموال این سرفه ها با مصرف آنتى 

هیستامین بهتر مى شوند، اما اگر شدت آن ها زیاد باشد، به 
درمان هاى دیگرى نیاز است.

به گفته این متخصص،  بیشتر مبتالیان به کرونا معموال 
تا 10 روز بعد از شــروع عالیم و به شــرطى که حداقل 
24 ساعت بدون استفاده از دارو هاى تب بر، تب نداشته 
باشند و عالیم آن ها نیز رو به بهبودى باشد، مى توانند از 

قرنطینه خارج شوند.
به گفته مصدق شــواهد بالینى در ماه هاى اخیر نشان 
مى دهد تست کرونا ممکن است حتى تا 12 هفته یا سه 
ماه پس از شروع عالیم هم مثبت باقى بماند، اما به منزله 
ناقل بودن افراد تلقى نمى شود و این افراد با خیال راحت 
مى توانند بدون انجام تست دوباره از قرنطینه خارج شوند.

با ماندگارى سرفه کرونا چکار کنیم؟

کووید 19 بسیار مسرى است و دوره دقیق زمانى بیشترین 
سرایت ویروس هنوز نامشخص است اما در حال حاضر 
نتایج تحقیق جدید محققان نشان مى دهد افراد مبتال، دو 
روز قبل و ســه روز پس از ظهور عالئم بیشترین میزان 

ویروس را منتقل مى کنند.
نتایج این مطالعه نشــان مى دهد افراد مبتال در صورت 
ابتال به ویروس کرونا از یک مورد اولیه(اولین فرد آلوده 
در شیوع) که بدون عالمت است، احتماال بدون عالمت 
خواهند بود. محققان «تماس نزدیک» را به  عنوان افرادى 
که با هم زندگى مى کنند یا غذا مى خورند مثل کارگران، 
افرادى که در معرض محیط بیمارستان فعالیت دارند یا در 
یک وسیله نقلیه حضور دارند، تعریف کردند. دانشمندان 
همچنین افراد مبتال را براى حداقل 90 روز پس از مثبت 
شدن آزمایش کووید 19 ردیابى کردند تا بین موارد بدون 

عالمت و قبل از عالمت تمایز قائل شوند.
در بین مواردى که به  عنوان موارد اولیه شناخته شده اند، 
89 درصد عالئم خفیف یا متوســط  را تجربه کردند؛ در 
حالى که 11 درصد بدون عالمت بودند. در این بررسى 

هیچ فردى عالئم شدید نشان نداد. اعضاى خانواده موارد 
اولیه عالوه بر مواردى که در بیش از یک مورد یا به مدت  
طوالنى در معرض موارد اولیه قرار گرفتند، میزان عفونت 
بیشترى نسبت به سایر تماس هاى نزدیک دیگر نشان 
دادند. با این  حال بیش از همه این عوامل خطر بیشترین 
احتمال انتقال مربوط به «تماس هاى نزدیک» است که 
فرد به کووید 19 از یک فرد آلوده اولیه مبتال شود، زمانى 
که اندکى قبل یا بعد از این که فرد عالئم قابل  توجهى را 

نشان داد با آن فرد برخورد کند.
دکتر مارتینز اظهار کرد: نتایج نشــان مى دهد که زمان 
قرار گرفتن در معرض عالئم اولیه براى انتقال مهم است 
و این درك شواهد بیشترى را ارائه مى دهد که آزمایش 
سریع و قرنطینه پس از بیمار شــدن  گامى مهم براى 

کنترل همه گیرى است.
افراد بدون عالمت نســبت به افراد عالمت دار ویروس 

کمترى را به دیگران منتقل مى کنند.
 اگر ناقل عالمتى شخص دیگرى را آلوده کند، احتمال 

دارد که آن شخص خود عالئم واضحى را تجربه کند.

  فرد مبتال به کووید در چه بازه زمانى 
دیگران را آلوده مى کند؟

متخصص ویروس شناسى پزشــکى در پاسخ به این 
سوال که آیا تاخیر در زمان تزریق دوز دوم، از اثربخشى 
واکسن مى کاهد گفت: با توجه به شیوع و گردش باالى 
ویروس در جامعه، توصیه مى شود دستورالعمل سازنده 
واکســن رعایت شــود و دز دوم در موعد مقرر تزریق 
شود، مگر اینکه در فاصله بین دوز اول و دوم، فرد بیمار 

شده باشد.  
دکتر محمدکاظم شــاه کرمى افزود: براى قضاوت در 
رابطه با اثرات احتمالى تاخیر در تزریق دز دوم بر کارایى 
واکسن، داده هاى علمى مورد نیاز است. در کشورهاى 
مختلف تحقیقاتى در حال انجام است که مشخص شود 
اگر فاصله بین دو دز واکسن افزایش یابد، کارایى واکسن 
چه تغییرى مى کند؛ ولى در حال حاضر چنین داده هایى 

در مورد تمام واکسن هاى موجود در ایران وجود ندارد.
عضو شبکه راهبردى تحقیقات بیمارى هاى ویروسى 
کشور خاطرنشان کرد: فقط در مورد واکسن آسترازنکا 
که دز دوم پس از هشــت تا 12 هفته از دوز اول تزریق 
مى شود، طبق اطالعاتى که منتشر شده، حتى اگر دز 
دوم تا 45 هفته بعد از دز اول تزریق شود، هیچ تاثیر منفى 
بر اثربخشى واکســن ندارد و حتى ممکن است ایمنى 

قوى تر و پایدارترى هم ایجاد کند.
متخصص ویروس شناســى ادامه داد: در مورد سایر 
واکسن ها فعال اطالعاتى از این دســت وجود ندارد، 
اما قطعا اینطور نیست که در اثر یک تاخیر چند روزه در 
تزریق دز دوم، کارایى واکسن از بین برود، هرچند ممکن 

است قدرى کمتر شود.

آیا تأخیر در زمان تزریق دوز دوم
 از اثرات آن مى کاهد؟
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دانشمندان مى گویند اعتیاد به شوخ طبعى و جوك گفتن 
مى تواند نشانه یک اختالل و بیمارى ذهنى باشد.

ما تصور مى کنیم حس شوخ طبعى یک موهبت الهى است 
که به ما کمک مى کند راحت تر بــا دیگران ارتباط برقرار 
کنیم. با این حال، حقیقت تلخ این است که مزه پراکنى در 
برخى مواقع مى تواند نشان دهنده یک بیمارى ذهنى باشد.

متخصصان دانشــگاه کالیفرنیا به تازگى مطالعات خود 
را در این زمینه منتشــر کردند. آن ها در بررسى هاى خود 
به افرادى برخوردند که به «ســندرم ویزلسخت» مبتال 
بودند. ویزلسخت در زبان آلمانى به معناى اعتیاد به شوخ 
طبعى است. این ســندرم در حقیقت یک بیمارى عصب 

شناختى است.
براى مثال، محققان مشاهده کردند یک پیرمرد 69 ساله 
عادت داشت در نیمه هاى شب همسر خود را از خواب بیدار 
کرده تا یک جوکى که به طور ناگهانى به ذهنش رسیده 
اســت را براى وى تعریف کند. این فرد براى 5 سال و به 
طور مداوم این عادت را تکرار مى کرد تا اینکه همسرش از 

دست وى به ستوه آمد.
در عوض، این پیرمرد شــروع به نوشتن جوك هایش در 
یک دفترچه کرد. پس از مــدت کوتاهى وى 50 صفحه 
جوك نوشت و آن را در اختیار دانشمندان قرار داد. زمانى که 
او جوك هایش را مى خواند به شدت مى خندید. متاسفانه 
این مرد نمى توانست به جوك گفتن شبانه به همسرش 

پایان دهد.
در موردى دیگر، یک مرد 57 ساله از کار خود اخراج شد. 
دلیل اخراج او این بود که پیوسته در محیط کار مى خندید. 
کار به جایى کشیده بود که وى حتى از حرف هاى خود نیز 
روده بر مى شد. هر گونه اظهار نظر، سخن، انتقاد و حرف 

عادى در محیط کار براى این مرد خنده دار بود.
دانشمندان مى گویند افرادى با این عالئم به یک عارضه 
عصب شناختى به نام ســندرم ویزلسخت مبتال هستند. 
در مورد اول که یک پیرمرد 67 ســاله بود، وى مبتال به 
نوروپاتى بود. نوروپاتى بــه التهاب چندین عصب اطالق 
مى شود که مى تواند به دالیل مختلف بروز کند. این پیرمرد 

10 سال پیش به طور ناگهانى شاهد خونریزى مغزى شده 
بود و به تدریج رفتارش تغییر کرد.

سپس او به طور اعتیاد آورى روى به بازیافت مواد آورد. او 
هزاران سطل زباله را زیر و رو مى کرد تا بتواند قوطى ها و 
سایر مواد قابل بازیافت را از میان آن ها جداسازى کند. پنج 
سال بعد وى به تدریج صاحب خلقیات جدیدى شد. او به 
جوك گفتن و شوخ طبعى معتاد شد و زندگى خود را به یک 

تراژدى تمام عیار تبدیل کرد.
دانشمندان مى گویند این ســندرم باعث مرگ این افراد 
نمى شود، اما نیازمند صبر اطرافیان اســت. این موارد به 
ویژه در کسانى که لوب پیشــانى آن ها بخصوص سمت 
راست مغز آســیب دیده اســت، بروز مى کند. این افراد 
به دلیل آســیب به بخش جلویى مغز توانایى تشخیص 
مناســبى براى فهمیدن طنز دارند. متاســفانه این افراد 
نمى توانند جلوى خنده هاى بلند و ناگهانى خود را بگیرند. 
برخى از این افراد به مرور به افســردگى هاى شدید مبتال 

مى شوند.

سندرم اعتیاد به شوخ طبعى 
چیست؟

اگرچه بادمجان خواصى دارد اما مصرف بیش از حد آن مى تواند عوارضى به همراه داشته باشد.
بادمجان منبع خوبى براى شمارى از ویتامین ها، مواد معدنى، فیبر و شمارى دیگر از مواد محسوب مى شود که وجود چنین ترکیباتى، این ماده 
غذایى را براى سالمت بدن مفید مى کند اما مصرف آن براى زنان باردار توصیه نمى شود چرا که ممکن است سبب سقط جنین در زنان باردار 
شود. یکى از ضررهاى بادمجان این است که ممکن است ســبب ایجاد واکنش هاى آلرژیک در برخى افراد شود. برخى واکنش هاى 

معمول به بادمجان عبارت است از تورم گلو، تهوع، خارش و بثورات پوستى .
مقدار زیاد پتاسیم مى تواند سبب ناراحتى معده و ایجاد استفراغ شود و باال رفتن پتاسیم خون (هایپرکالمى) را به دنبال داشته 
باشد.به طور مشابه، مصرف بیش از حد فیبر هم مى تواند مشکالتى مانند اسهال، یبوست و مشکل در جذب مواد مغذى 

را به دنبال داشته باشد به همین دلیل توصیه مى شود در مصرف بادمجان زیاده روى نکنید.
در صورتى که از دارو هاى ضد افسردگى و کاهش فشار خون استفاده مى کنید، بهتر است خوردن بادمجان را متوقف کنید 

به این دلیل که بادمجان داراى کمى تیرامین است که عروق خونى را منقبض مى کند و فشار خون را افزایش مى دهد.

ضررهاى بادمجان به 
بدن در مصرف زیاد

اگرچه بادمجان خواصى دارد اما
بادمجان منبع خوبى براىش
غذایى را براى سالمت
شود. یکى از ضرر
معمول به بادم
ز مقدار
باش
را
در
به

ضررهاى بادمجان به 
بدن در مصرف زیاد

انتخاب غذاهاى چرب در وعده  ناهار یا شــام نیز پرســش بسیارى از 
طرفداران رژیم و حفظ سالمت بدن است. اما واقعا بهترین زمان مصرف 

غذاهاى چرب، ظهر است یا شب؟
چربى یکى از گروه هاى اصلى غذایى است که در تامین انرژى، تنظیم 
دماى درونى بدن، سنتز هورمون ها و بارورى نقش دارد. در مورد اسیدهاى 

چرب ضرورى نیز ثابت شده که جذب ویتامین ها را تسهیل مى کند. 
با توجه به این خواص عالى الزم اســت تا منابع این چربى هاى مفید در 
رژیم غذایى روزانه گنجانده  شود. البته زمان مصرف آنها چندان تفاوتى 
ندارد بلکه مقدار مصرف بسیار مهم تر است. به عنوان مثال، تفاوتى ندارد 
که یک قاشق روغن گیاهى یا 150 گرم ماهى چرب در وعده ناهار میل 

شود یا شام و تنها توجه به مقدار مناسب اهمیت دارد.
در مقابل چربى هاى سالم باید به چربى هاى ناســالم نیز اشاره کرد که 

مصرف آنها باید به حداقل ممکن برسد. کره، پنیر پرچرب، خامه، روغن 
نارگیل و روغن پالم از جمله این چربى هاست. چربى هایى که به عنوان 
ترانس معرفى مى شود در خوراکى هاى آماده وجود دارد که مصرف مداوم 
و زیاد آنها زمینه ساز افزایش کلســترول باال و بروز بیمارى هاى قلبى 

عروقى و سکته مغزى مى شود.
گرچه الزم اســت در مصرف غذاهــاى حاوى این نــوع چربى ها از 
جمله چیپس و دیگر خوراکى هاى سرخ شــده احتیاط به خرج داد بلکه 
به خصوص نباید در وعده شام میل شود زیرا عملکرد گوارش را مختل 
و خواب را آشــفته مى کند. به طور کلى، توصیه مى شود این نوع غذاها 
فقط گاهى و در وعده ناهار میل شود و همراه شام خوراکى هاى حاوى 
چربى هاى سالم گنجانده  شــود. البته توجه به مقدار مناسب همچنان 

ضرورت دارد. 

غذاهاى چرب را ظهر بخوریم یا شب؟

بوى دهان تأثیر بدى روى افراد مى گذارد و باعث طرد 
شدن از سوى دیگران مى شود، اما به گفته دانشمندان 

این موضوع عالئم خطرناك ترى هم دارد.
تقریبًا همه افــراد با دو عالمت، یعنى بــوى بد دهان 
و خونریزى لثه مواجه هســتند، اما اغلب آن  را نادیده 
مى گیرند؛ زیرا خطر فورى ندارد. دانشمندان مى گویند 
بوى بد دهان مى تواند به عنوان یک هشدار اولیه در مورد 
یک بیمارى بالقوه کشنده باشد. این عارضه  به دالیل 
مختلفى از جمله ماهیت غذاى فرد، ســیگار کشیدن و 

دارو ها ایجاد مى شود.
محققان سوئدى به این نتیجه رسیده اند که بوى دهان 
ممکن است نشانه بیمارى لثه باشد که یکى از شایع ترین 

عالئم آن خونریزى است.
90 درصد از بزرگساالن انگلیسى تا حدودى از بیمارى 
لثه رنج مى برنــد و اگرچه جزئى به نظر مى رســد، اما 
مى تواند منجر به وضعیت بدترى به نام پریودنتیت شود. 
این یک عفونت جدى لثه است که به بافت نرم آسیب 
مى رساند و در صورت عدم درمان مى تواند استخوان هاى 
نگهدارنده دندان شما را از بین ببرد. پریودنتیت مى تواند 

باعث شل شدن یا از دست دادن دندان ها شود.
دانشــمندان در این مطالعه که اخیراً در کنگره انجمن 
قلب اروپا ارائه شده است، به این نتیجه رسیدند که خطر 
بیمارى هاى قلبى با افزایش شدت پریودنتیت به شدت 

افزایش مى یابد.

بوى بد دهان چه خطراتى دارد؟

حتما شما هم بار ها شــنیده اید که حافظه کوتاه مدت 
و بلند مدت براى پیگیرى امور روزمره زندگى بســیار 
مهم محسوب مى شوند. اما بسیارى از افراد در خصوص 
حافظه کوتاه مدت خود مشکل دارند و امورى که اخیرا 

رخ داده اند را فراموش مى کنند.
دکتر پاتریک لیدن متخصص عصب شناسى توضیح 
مى دهد که حافظه کوتاه مدت نــوع حافظه مورد نیاز 
براى تحقق اهداف فورى اســت. به خاطر سپردن نام، 
ایمیل یا شماره تلفن شــخصى یا یادآورى مکان هایى 
که کلید هاى خود را در آن گذاشته اید، همگى به حافظه 

کوتاه مدت شما مرتبطند.
وقتى شخصى شماره تلفن خود را حفظ مى کند، آن را در 
مدار هاى مغزى که شامل هیپوکامپ (مرکز حافظه شما) 
و آمیگدال (مرکز عاطفى شما)، ارسال مى کند. دکتر لیدن 
مى گوید، بسته به اهمیت این موارد حافظه  کوتاه مدت، 

اطالعات مى تواند به حافظه بلند مدت منتقل شود.
حافظه  کوتاه مدت فقط به معناى قــدرت به یادآورى 
سریع اطالعات جدید نیست. سه مرحله وجود دارد. دکتر 
لیدن مى گوید: شما باید اطالعات را ثبت کنید، اطالعات 
را ذخیره کرده و اطالعات را بازیابى کنید.  ثبت به این 

معنى است که در وهله اول به اطالعات توجه مى کنید. 
ذخیره اطالعات به این معنى است که شما آن را در مغز 
خود وارد کرده اید. بازیابى نیز به مفهوم توانایى دسترسى 
دوباره به حافظه است. او مى گوید، هر یک از این مراحل 

مى تواند مختل شود.
دکتر لیدن مى گوید، بسیارى از افراد تصور مى کنند که 
مشــکلى در حافظه آنان وجود دارد، اما درواقع مشکل 
خاصى ندارند. گاهى فقط کافیســت بیشتر دقت کنید 
و سعى کنید اطالعات را دقیق تر در ذهنتان ثبت کنید. 
گاهى حتى اســترس روزمره یا نوع خوراکى هایى که 

مى خوریم در مشکالت مرتب با حافظه نقش دارد.
اگر على رغم تکرار اطالعــات، نمى توانید اطالعات را 
به خاطر بسپارید، بهتر است سعى کنید تمریناتى را به 
مغز خود بدهید، براى مثال سعى کنید شعر حفظ کنید یا 
اسامى را به خاطر بیاورید. اگر باز هم مشکل دارید بهتر 

است با یک متخصص مغز و اعصاب مشورت کنید.
افسردگى، اضطراب یا استرس مزمن نقش زیادى در 
ایجاد مشــکالت حافظه دارند و باعث مى شوند ذهن 
شــما در ثبت اطالعات مختلف با مشــکالتى جدى 

مواجه شود.

دلیل ضعیف بودن حافظه کوتاه مدت
 برخى از افراد

متخصصان مى گویند انگل کبد مى تواند باعث به وجود آمدن 
ورم هاى چرك آلود در این اندام شود.

انگل کبد که به کرم جگر نیز معروف اســت یکى از مواردى 
است که مى تواند باعث بروز عفونت کبدى شود. انگل کبد یک 
بیمارى انگلى مزمن است و زمانى بروز مى کند که فرد اقدام به 

مصرف مواد غذایى آلوده به تخم انگل یا آب آلوده کند.
به گزارش ســاینس اینفو، میزبان اصلى این انگل انسان ها 
و برخى حیوانات مانند ســگ، گربــه، ببر، روبــاه، موش و 
سمورهاست. حلزون و ماهى هاى آب شیرین مى توانند حامل 

این انگل باشند.
متخصصان مى گویند مصــرف ماهى تازه خام (سوشــى)، 
حلزون ها، و ســبزیجات مى تواند باعث وارد شدن الرو این 

انگل به بدن شود.
متاســفانه انگل هاى کوچک در کبد رشــد کرده و شروع به 
تخمگذارى در این اندام مى کنند. به طور معمول این تخم ها 
از طریق مدفوع دفع شده و مى تواند وارد آب شود و طى یک 
چرخه دوباره افراد دیگر را بیمار کند. آلودگى کبد به این انگل 

سه درجه مختلف خفیف، معمولى و شدید دارد.
زمانى که انگل هاى موجود در کبد به بلوغ مى رسند، شروع به 
تخمگذارى در مجارى صفرا مى کنند. یک انگل بالغ کبد تنها 
10 تا 20 میلى متر طول دارد. افــرادى که به این انگل مبتال 
هستند در خطر انسداد مجارى صفرا و بروز عالئمى مانند درد 
در کبد، اختالالت گوارشى و بى اشــتهایى هستند. در برخى 
موارد انگل به مجارى صفرا چســبیده و از دهان خود را براى 
مکیدن غذا اســتفاده مى کند که این امر مى تواند باعث چرب 

شدن کبد شود.
در صورتى که انگل براى بلند مــدت در کبد فعالیت کند، این 
امر منجر به بروز التهاب در مجــارى صفرا، خونریزى مجرا و 
سرطان مجارى صفرا مى شود. تراکم زیاد انگل و فعالیت آن 
مى تواند باعث ورم چرك آلود (آبســه) کبد شود. اگر این ورم 
شکافته شده و به سمت ریه ها حرکت کند منجر به آب آوردن 
ریه و نیز انگل هاى خارج اندامى در زیر پوســت قفسه سینه و 

ریه ها مى شود.
خطرناك بودن این نوع عفونت انگلى به شرایط بیمار، شمار 
انگل هاى بدن، طول مدت بیمارى و مناطقى از بدن که درگیر 
بیمارى شده است بســتگى دارد. بیمارى انگل کبدى در ابتدا 
با عالئم همچون تب، قولنج کبدى – صفرایى و التهاب کبد 

نمایان مى شود.

انگل هاى مرگ آفرین در کبد

به حداقل ممکن برسد. کره، پنیر پرچرب، خامه، روغنانتخابغذاهاى چرب در وعده  ناهار یا شــام نیز پرســش بسیارى از مصرف آنها باید

مصرف مکمل هاى غذایى یکى از بهترین راههاســت براى اینکه 
از وضعیت مطلوب بدنمان در هنگام بحران ویروس کرونا اطمینان 
حاصل کنیم. از این گذشته، سالمتى بدن، مساویست با ایمنى باالتر، 
که در نتیجه به محافظت کافى در برابر Covid-19 منجر مى شود.

خوردن غذاهاى ســالم و انجام ورزش هاى منظم براى ســالمتى 
بسیار مهم هستند، اما بســیارى از افراد این واقعیت را نمى دانند که 
همه ویتامین هــا و مواد مغذى مورد نیاز بدن انســان به راحتى و از 
طریق رژیم غذایى قابل دستیابى نیستند. اینجاست که مکمل ها و 

ویتامین ها وارد رژیم غذایى مى شوند.
مصرف مکمل ویتامین در پیشگیرى از بیمارى ها ضرورى است زیرا 
ویتامین ها نقش مهمى در فرآیندهاى خاص بدن دارند و با این حال 
آنها توسط بدن انسان سنتز نمى شوند. در حالى که مى توان ویتامین 
هاى زیادى را از رژیم غذایى دریافت کرد، برخى از آنها وجود دارد که 

باید به شکل مکمل مصرف شوند.
در حال حاضر، جهــان به دلیل بیمارى همه گیــر کروناویروس در 
بالتکلیفى قــرار دارد. افرادى کــه ایمنى کم دارند، بــه ویژه افراد 
سالخورده، در معرض خطر باالى این ویروس کشنده هستند. بنابراین 
براى کاهش احتمال ابتال به عفونت، متخصصان توصیه کرده اند که 
غذا هاى سالم بخورید و سالم بمانید. یک راه خوب و مناسب براى 

این کار مصرف مکمل هاى ویتامین است.
طبق سفارش پزشکان افراد باید در این زمان حساس توجه خود را به 
مصرف کلسیم، ویتامینC ، کمپلکس ویتامینB ، ویتامین D3 و 

منیزیم معطوف کنند.
کلسیم براى سالمت استخوان ضرورى است، اگرچه کلسیم در کلم 
بروکلى، ماهى قزل آال و سایر مواد غذایى یافت مى شود، مى توان با 

مصرف مکمل ها میزان کلسیم بدن را تقویت کرد.
از طرف دیگر، ویتامین C یک آنتى اکســیدان بسیار قوى است که 
عملکرد ایمنى بهینه را تقویت مى کند. جدا از تولید کالژن، در ترمیم 
بافت و ســایر کارکردها نیز حائز اهمیت است. همچنین شایان ذکر 
است که برخى بیمارستان ها از ویتامین C با دوز باال براى معالجه 

بیماران Covid-19 استفاده مى کنند.
در همین حــال، کمپلکــس ویتامینB ،ویتامیــن D3 و منیزیم 
در فرآیندهاى خاصى نقــش دارند که باعث بهبود ســالمتى نیز

 مى شوند. هرگونه کمبود در هر یک از این سه مورد مى تواند منجر 
به شرایط خاصى مانند افسردگى، مشــکالت خواب و پایین آمدن 
سیستم ایمنى بدن شود. از این رو، به دســت آوردن آنها از طریق 
رژیم غذایى یا مکمل نیز به شدت در میان همه گیرى کروناویروس 

توصیه مى شود.

ویتامین هاى ضرورى براى بدن
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با توجه به اهمیت واکسیناسیون عمومى اقشار مختلف 
مردم کشــور و به ویژه کارکنان مراکــز بزرگ تولیدى 
و صنعتى  در کنترل و مهار بیمــارى کرونا،  ذوب آهن 
اصفهــان نیز همــراه با اقدامــات متنوع بهداشــتى و 
واکسیناســیون گروه هاى پرخطــر، در اقدامى جدید و 
فراگیر واکسیناســیون عمومى کارکنان خود در مقابل 

بیمارى کرونا را شروع کرد.
در این برنامه که توســط مدیریت ایمنى، بهداشــت و 
محیط زیست و بیمارستان شهید مطهرى ذوب آهن و با 
همکارى شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان انجام 
شد، مرحله اول تزریق واکسن کووید 19 تمامى کارکنان 
ذوب آهن و شرکت هاى اقمارى انجام مى شود. مرحله 
دوم این واکسیناســیون نیز مطابق با زمان مقرر اعالم و 

انجام خواهد شد. 
منصور یــزدى زاده مدیــر عامل شــرکت در روز اول 
واکسیناسیون با حضور در مرکز تجمیعى واکسیناسیون 
در محل رستوران توحید، ضمن بازدید از نحوه انجام کار از 
وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
یادآور شــد: ذوب آهن اصفهان در جهت مقابله با شیوع 
بیمارى کرونا از ابتداى شروع این بحران، از هیچ اقدامى 
غافل نشده و واکسیناســیون گروه هاى پرخطر از جمله 
کادر درمان در اولویت قرار گرفت و انجام شــد که نتایج 

بسیار خوبى نیز در این راستا حاصل گردید .
وى افزود: ایــن مجتمع عظیــم صنعتى بــا توجه به 
برخوردارى از بیمارستان شهید مطهرى و تجربه در امر 

درمان، از ماه ها قبل آمادگى خود را براى مشــارکت در 
امر واکسیناسیون اعالم کرد و مرکزى نیز در فوالدشهر 
جهت شهرســتان لنجان به این امــر اختصاص داد و 
همچنین در داخــل ذوب آهن نیز بــا هماهنگى مرکز 

بهداشــت لنجان این کار صورت گرفــت که در مرحله 
اول براســاس اولویت هاى ســنى اعالم شده وزارت 
بهداشــت ، واکسیناســیون براى کارکنان ذوب آهن 

انجام شد.

مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشــت: با پى گیرى هاى 
صورت گرفتــه و باتوجه به اینکه ایــن واحد صنعتى از 
مراکز پرخطر محسوب مى شود، سهمیه اى به کارکنان 

ذوب آهن همچون سایر صنایع اختصاص یافت.

آغاز واکسیناسیون عمومى در ذوب آهن 

نتیجه چهار ماه ارزیابى عملیاتى پایلوت نیمه صنعتى 
ماژول هاى اولترافیلتراسیون ساخت داخل کشور، 
در تصفیه خانه پساب شهرى شرکت پاالیش نفت 

اصفهان مطلوب ارزیابى شد.
رئیس پژوهــش و فناورى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اعالم این خبر افزود: پاالیشگاه با هدف 
حمایت از سازندگان داخلى، طى انعقاد تفاهم نامه اى با 
یک شرکت  دانش بنیان به نام مهندسین طراح فرایند 
کیا  عرضه کننده  انحصارى ماژول هاى غشــایى 
اولترافیلتراسیون کشــور و خاورمیانه،  ماژول هاى 
غشایى الیاف تو خالى اولترافیلتراسیون تحت برند 
صنعتى آکوآریا را به مدت 4 ماه در تصفیه خانه پساب 
شهرى شرکت مورد ارزیابى و راستى آزمایى قرار داد. 
ایشان در ادامه گفت: با توجه به خشک سالى هاى پى 
در پى در کشور و بحران آب، انجام هر پروژه اى در 
هر سطحى در زمینه بازیافت آب و استفاده مطلوب از 

منابع آبى بسیار ارزشمند است.
مرتضى صادقى مدیر تحقیق و توسعه شـــــرکت 
آبتین پارسیان پیشــرو آپادانا و عضو هیئت علمى 
دانشــگاه صنعتى اصفهان که کارنامه مطلوبى در 
ســاخت تصفیه خانه فوالد سفید دشــت و سامانه 
اولترافیلتراسیون شهرك صنعتى بوشهر ... نیز دارد، 

اعتماد شرکت پاالیش نفت اصفهان به ساخت داخل 
را بسیار ارزشمند دانست و گفت: به طورحتم حمایت 
صنایع بزرگى همچون پاالیشــگاه، از ســازندگان 
داخلى مى تواند کشــور را به سمت پیشرفت هاى 

بیشتر سوق دهد.
مرتضى صادقى درخصوص ماژول غشایى آکوآریا 
اظهار داشت: فرایند غشایى اولترافیلتراسیون یک 
فرایند ضرورى و الزم در فرایند بازیافت پســاب 
و بازچرخانى آب اســت. این فرایند قابلیت حذف 
ذرات معلق و موادکلوئیــدى، موجود در آب را دارد 
و در جهت تولید آب با خلــوص باال و SDI پایین 

به کار مى رود.
وى خروج کامل عوامل بیمارى زا از آب، پیش تصفیه 
مطلوب اســمز معکوس، نرخ پایین گرفتگى غشا، 
مقاومت بــاال در برابر مــواد شــیمیایى و عوامل 
اکســیدکننده را از مزایاى ماژول غشــایى آکوآریا 
برشمرد و افزود: قابلیت شستشوى معکوس دوره اى 
با هدف بهبود عملکرد غشــا، مسیر مناسب جریان 
خارج به داخل براى تولید آب تمیز و حذف نقاط راکد 
در سمت آب عبورى، داشتن باالترین سطح غشایى 
و در نتیجه ســرعت و میزان جریان باالتر از دیگر 

برترى هاى این ماژول محسوب مى شود.

ارزیابى ماژول هاى اولترافیلتراسیون
 ساخت داخل 

مدیــر فرهنگســراى پرســش از آشــنایى مخاطبان با 
کتاب هاى ارزشمند حوزه روانشناسى در برنامه "راه من، 

کتاب من" خبر داد.
نفیسه مظاهرى اظهار داشت: این برنامه به منظور آشنایى 
مخاطبان با کتاب هاى خوب و ارزشمند در حوزه روانشناسى 

چهارشنبه هاى هر هفته به معرفى یک کتاب اثرگذار مى 
پردازد.  وى افزود: این برنامه از سوى فرهنگسراى پرسش 
وابسته به ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان برنامه ریزى شده که جهت اثربخشِى بیشتر ترتیبى 
اتخاذ شده که براى معرفى کتاب از حضور خود نویسندگان 

کتاب ها استفاده شود.
مدیر فرهنگســراى پرســش ادامه داد: برنامه "راه من، 
کتاب مــن"، چهارشــنبه هــر هفته از طریــق صفحه 
اینســتاگرام فرهنگسراى تخصصى پرســش به نشانى
 porsesh_esf@ میزبان نگاه عالقه مندان خواهد بود.

طى حکمى از سوى مدیر مخابرات منطقه اصفهان، محمد غیور به عنوان رئیس جدید 
اداره مخابرات شهرستان فالورجان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در مراسمى که با حضور مدیر دفتر 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان و جمعى از مدیران این مجموعه و همکاران مخابراتى 
شهرستان فالورجان به منظور تکریم و معارفه سرپرست اداره مخابرات این شهرستان 
برگزار شد؛ ضمن تشکر از خدمات و فعالیت هاى على سلیمیان در زمان تصدى این 

مسئولیت براى رئیس جدید مخابرات شهرستان آرزوى توفیق و بهروزى شد.

معرفى کتاب هاى 
روانشناسى در برنامه 

«راه من، کتاب من»

رئیس جدید 
مخابرات فالورجان 

معرفى شد

همزمان با گرامى داشت هفته دولت رونمایى و اتمام نصب پالك هاى هوشمند پستى 
در روستاهاى بخش مرکزى شهرستان لنجان به بهره بردارى رسید.

مدیرکل پست استان اصفهان در مراسم رونمایى از پالك هاى هوشمند نصب شده جدید 
در اماکن روستاهاى بخش مرکزى لنجان  اظهار داشت: طراحى جدید که پالك هاى 
کدپستى به صورت QR کد روى پالك ها حک مى شود، هزینه هاى اجراى پروژه را 
تا 50 درصد کاهش مى دهد.که قبال براى نصب پالك ها براى هر واحد ساختمانى یک 
پالك تولید و درب منازل نصب مى شد اما اکنون با توجه به چاپ QR کد روى پالك و 

چاپ پالك براى هر ساختمان هزینه هاى پروژه کاهش پیدا خواهد کرد.
 ،(QR) حمید باقرى اظهار داشت : از جمله مزایاى استفاده از پالك هوشمند کد پستى
کاهش هزینه هاى اجرایى، آنالین بودن و قابلیت به روزرسانى اطالعات پالك، قابلیت 
خوانش QR روى پالك از فاصله 1/5 مترى، استفاده در خدمات اورژانسى و حوادث و 

قابلیت نمایش موقعیت مکانى ملک روى نقشه به شمار مى آید.
وى افزود: بار کدهاى پستى (QR code) حاوى اطالعات کدهاى پستى واحدهاى 
مسکونى، تجارى، ادارى با قابلیت به روزرسانى است.و امکان ارائه اطالعات شهردارى 
مورد نیاز شهروندان نظیر کد نوسازى و خدمات مرتبط با آن، ارائه اطالعات نزدیک ترین 

ایستگاه هاى اتوبوس، مترو و دوچرخه، نمایش نشــانى پستى صحیح ملک بر اساس 
آخرین وضعیت بانک اطالعاتى مرتبط با اسامى به روز معابر و اطالعات توصیفى اداره 
پست، نیاز نداشتن به تعویض فیزیکى پالك نصب شــده در صورت ایجاد تغییرات در 

عرصه و اعیان هر ملک از دیگر مزایاى این پالك هاى جدید است.

اتمام نصب پالك هاى هوشمند پستى در شهرستان لنجان

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: عشایر استان اصفهان تا اوایل مهر و در نهایت 
تا 45 روز دیگر، بختیارى ها به سمت خوزستان و عشایر ایل قشقایى هم به سمت استان 

فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد کوچ  و دوره قشالق خود را آغاز مى کنند.
مختار اسفندیارى افزود: عشــایر عرب جرقویه که اکنون در مناطق سبز کوه بختیارى 
و مناطقى از سمیرم و اقلید فارس به سر مى برند، مهر و اوایل آبان از ییالق به اصفهان 

برمى گردند.
وى درباره وضعیت واکسیناسیون و شیوع کرونا بین عشایر استان اصفهان تصریح کرد: با 
بررسى انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکى، معاونت درمان، شبکه بهداشت سمیرم، 

چادگان، دهاقان، چادگان و فریدون شهر و فریدن، فرماندارى و امور عشایر به تناسب 
جامعه شهرى و روستایى واکسیناسیون انجام شده اقالم بهداشتى در اختیار عشایر قرار 

گرفته است.
وى ادامه داد: جامعه عشایرى کمترین ابتال و مشکالت درگیرى کرونا  را داشته است.

اسفندیارى درباره فوت شدگان کرونایى عشایر بیان داشت: سال گذشته در کشور چهار 
نفر از عشــایر درگیر کرونا شدند و جان باختند اما  بین عشــایر استان اصفهان تاکنون 

گزارشى مبنى بر فوت ناشى از کرونا گزارش نشده است.
وى اضافه کرد: نظام زندگى عشایر مبنى بر پراکندگى و فاصله اجتماعى است و چادرهاى 
آنها با فاصله از هم نصب مى شود و در این مورد بیشتر از جامعه شهرى و روستایى رعایت 

مى کنند.
مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان اضافه کرد: تاکنون حدود هفت تا 10 هزار نفر  و 
معادل  15 درصد از عشایر واکسیناسیون شــده اند و انتظار مى رود تا یک ماه دیگر که 

عشایر از اصفهان به مناطق ییالقى مى روند 50 درصد آنها واکسینه شوند.
وى در خصوص تمهیدات ویژه براى موج ششم احتمالى کرونا تاکید کرد: با توجه به اینکه 
مسیر کوچ عشایر متفاوت است به نظر مى رسد در موج جدید کرونا درگیرى کمترى پیدا 

کنند اما درباره موج ششم با شبکه بهداشت هماهنگى خواهیم کرد.
اسفندیارى همچنین از توزیع ماسک و اقالم بهداشــتى بین عشایر خبر داد و گفت: با 
کمک نماینده ولى فقیه در جهاد کشــاورزى، مســووالن عشایر،سپاه و علوم پزشکى 

ماسک و اقالم بهداشتى توزیع و  چادرهاى آنها ضد عفونى شده است.

عشایر در موج جدید کرونا درگیرى کمترى پیدا مى کنند


