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فواید غرغره آب نمک  افتتاح سامانه اینترنتى تعویض پالك خودروهجوم خوانندگان ایرانى به اجرا در اروپا و آمریکا10 درصد تماس گیرندگان با اورژانس مزاحمان تلفنى اند مدافع ذوب آهن به تراکتور پیوست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آنچه درباره 
خربزه 

باید بدانید

وضعیت بودجه اجرایى اصفهان مطلوب نیست
3

5

شرایط نوجوان 
فداکار ایذه اى 
پایدار است

خربزه با وجود کالرى کمى که دارد به خوبى هضم 
مى شود. حدود 35 کیلوکالرى در 100 گرم خربزه 

وجود دارد. خربزه را نباید با معده خالى یا با غذاى دیگر 
یا با میوه دیگر خورد زیرا باعث ایجاد گاز یا اسهال 

مى شود. بهترین گزینه این است که...

مسئول فنى بیمارستان ســوانح سوختگى امام 
موسى کاظم (ع) اصفهان گفت: نوجوان فداکار 
ایذه اى با ســوختگى حدود 90 درصد، در زمان 
حاضر وضعیت قابل قبولى از نظر عالئم حیاتى 

دارد و شرایط او پایدار است.
على لنــدى، نوجوان 15 ســاله در پــى وقوع 
آتش سوزى در یکى از محالت شهر ایذه پیش از 
رسیدن نیروهاى امداد با فداکارى 2 نفر را نجات 

داد اما به دلیل...

شیوه نامه اجرایى مدارس اصفهان در سال تحصیلى جدیدشیوه نامه اجرایى مدارس اصفهان در سال تحصیلى جدید
دبیر ستاد پروژه مهر استان تشریح کرددبیر ستاد پروژه مهر استان تشریح کرد

3

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان هشدار داد:

خبرساز شدن غیرفوتبالى کاپیتان سابق 
تیم ملى 

مسعود شجاعى، کاپیتان ســابق تیم ملى که بعد از جدایى از تراکتور، 
هنوز تصمیمى براى فصل جدید نگرفته، بخاطــر یک اتفاق غیرفوتبالى، 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. داستان از این قرار است که «ویلیان میمبال» 

بازیکن 29 ساله اهل پرو که دو فصل قبل...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پیگیرى استاندار اصفهان از 
وضعیت درمان على لندى 

دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد شهرضا  
پیشتاز نسل سوم 

دانشگاه ها

واکسن کرونا در منزل تزریق نمى کنیم
اورژانس اصفهان: 
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خداحافظى قوچان نژاد خداحافظى قوچان نژاد 
از دنیاى فوتبالاز دنیاى فوتبال
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مدیرکل دفتر سالمت و تندرستى مدیرکل دفتر سالمت و تندرستى 
وزارت آموزش و پرورش:وزارت آموزش و پرورش:

بنایى براىبنایى براى
 بازگشایى  بازگشایى 

مدارسمدارس
 در مهرماه در مهرماه

 نیست نیست

مدیر کل فرودگاه هاى مدیر کل فرودگاه هاى 
استان اصفهان خبرداد؛استان اصفهان خبرداد؛

اعزام اعزام 
اولین گروه اولین گروه 

زائران اربعین زائران اربعین 
از اصفهاناز اصفهان

مجید مظفرى: کرونا صدمه 
زیادى به «هم سایه» زد
4

رو ر
زدزیادى به «هم سایه» زد ززیادىبه«همسایه» ا ا زدز سایه» یزیادىبه«ه م ب ی

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان 

شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد   مرمت ، الیروبى و تعمیرات طرح هاى تغذیه مصنوعى بیاضه و مهرجان را از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله اى با ارزیابى کیفى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند 

دعوت  می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (WWW.SETADIRAN.IR) اقدام نمایند.
مبلغ پایه (برآورد اولیه عملیات اجرائی موضوع مناقصه) معادل 29,571,662,218 ریال به عدد (بیست و نه میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون و ششصد و 

شصت ودو هزار و دویست و هجده ریال به حروف)
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى معتبر حداقل پایه 5 در رشته آب از سازمان برنامه وبودجه باشد و عالوه بر آن داراى 
ظرفیت آزاد (مبلغ و تعداد کار همزمان مجاز) براى انعقاد قرارداد و اجراى کار باشند . همچنین مناقصه گر باید داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد. 
محل اجراء: خور و بیابانک روستاهاى  بیاضه ومهرجان

مدت اجراء: 8 ماه شمسى
نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف)مجري طرح: شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- معاونت حفاظت و بهره بردارى
ب)دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور زاینداب 

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت و ارسال (تحویل) اسناد استعالم ارزیابى کیفى:
کلیه مراحل مناقصه و ارزیابى کیفى (دریافت اسناد، بارگذارى و ارسال اسناد، مدارك و مستندات الزم از طریق مناقصه گزار به مناقصه گر و گشایش پیشنهادات) 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. مناقصه گران باید جهت تهیه 
و دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى به سامانه مذکور مراجعه نمایند و مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در سامانه مذکور مهلت خواهند داشت نسبت 
به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى، تکمیل، بارگذارى و ارسال اسناد، مدارك و مستندات الزم، از طریق همین سامانه اقدام نمایند. پس از تعیین فهرست 

کوتاه مناقصه گران ، اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار آنها قرار خواهدگرفت.
روش ارزیابى کیفى مناقصه گران، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها و سایر اطالعات الزم در 

اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران مشخص شده است. 
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت  آب منطقه اي اصفهان -کدپستى 816467647 - صندوق پستى391

36615360 داخلى  2529 و2528  - فاکس: 36611073  تلفن تماس: 5ـ 

آگهی تجدید فراخوان ارزیابى کیفی مناقصه گران
(شماره فراخوان در سامانه ستاد 2000001205000025)

آگ
چاپ  اولچاپ  اول

م. الف: 1196094

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان 
مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا 
یا بوســیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطــه مراجعه نمایید. 
در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده 

امر براى رسیدگى به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

مودیان مشــمول نصــب ، ثبت و اســتفاده از پایانه فروشــگاهى 
مى بایســت پس از ورود به ســامانه عملیــات الکترونیک مالیاتى
 www.tax.gov.ir نسبت به پیش ثبت نام الکترونیکى اقدام نمایید.

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان 

آدرس اداره منبع 
مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات
سال 
عملکرد

تاریخ برگ 
برگ تشخیص

شماره برگ 
تشخیص

نام ونام 
خانوادگى ردیف

گلپایگان 2082 مشاغل 43,716,330 289,800,000 1394 1400/03/31 5489 حسین 
غفارى 1

گلپایگان 2082 مشاغل 15,763,820 104,500,000 1394 1400/03/18 3439 على اکبر 
رفعتى 2

خیابان امام  
جنب تعاونى 2082 مشاغل 22,401,220 148,500,000 1394 1400/03/31 2394 على اکبر 

زمانى 3

خیابان آیت 
اله سعیدى 2082 مشاغل 309,542 2,052,000 1394 1398/02/15 1771

مجید 
قاضى 
زاهدى
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خیابان على 
بن ابیطالب 2082 مشاغل 3,801,420 25,200,000 1394 1400/03/31 3658 محمد رضا 

وکیلى 5

خیابان على 
بن ابیطالب 2082 مشاغل 4,223,800 28,000,000 1394 1400/03/31 3661 حامد 

مقدسى 6

بلوار مادر 2082 مشاغل 2,413,600 16,000,000 1394 1400/03/31 3663 مصطفى 
هاشمى 7

گلپایگان 2082 مشاغل 63,055,300 418,000,000 1394 1400/03/31 3678 حمید 
رحمتى 8

گلپایگان 2082 مشاغل 30,170,000 200,000,000 1394 1400/03/31 3657 ابراهیم 
لچینانى 9

خیابان 
طالقانى 2082 مشاغل 2,835,980 18,800,000 1394 1400/03/31 3656 مرجان 

مسافرى 10

م. الف: 1196154

خبرساز شدن غ

مسعود شجاعى، ک
هنوز تصمیمى براىف
گرفت مورد توجه رسانه ها قرار
9بازیکن 29 ساله اهل پرو که

پروژه هاى بهینه سازى شبکه فشــار متوسط، ضعیف، 
کابل خودنگهدار و جابجایى تاسیسات معارض در برق 
منطقه 10 اصفهان، با صرف اعتبارى بالغ بر 2 میلیارد و 

900 میلیون تومان اجرایى شد.
حســین صادقیان مدیر برق منطقه 10 شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت: صنعت برق اصفهان در ســال هاى 
اخیر با شتاب بیشترى در حال توسعه بوده و این روز ها 
با طرح هاى زیربنایى و اثربخش، تامین انرژى پایدار و 

توزیع آن در زندگى مردم به خوبى سارى و جارى شده 
و مناطق کم برخوردار روستایى در چرخه تولید بیش از 
پیش شکوفا شــده اند که این امر موجب شده اشتغال و 

شرایط معیشتى آن ها بهبود یابد.
وى در ادامه افزود: پروژه بهینه سازى شبکه فشار ضعیف 
و نصب پست هوایى به منظور اصالح افت ولتاژ منطقه 
در خیابان شهید خزایى، بلوار گل نرگس به اتمام رسید 
و نزدیک به چهار کیلومتر شــبکه و کابل خودنگهدار 

به منظور اجراى این پروژه در این منطقه انجام شــد و 
یک دستگاه پســت هوایى 315 کیلوولت آمپر در مدار 

قرار گرفت.
وى خاطرنشــان کرد: با اجرایى شدن این پروژه ضمن 
اصالح ســاختار، بهبود ولتاژ برق مشــترکان موجود، 
متعادل سازى بار ترانســفورماتور و فیدر هاى موجود، 
ظرفیت مناسب به منظور برق رسانى به مشترکان جدید 

در آینده فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران از 
توســعه نرم افزار «طراحى یکپارچه شبکه بهینه ریلى 
کشور» براى نخســتین بار با محوریت تیم پژوهشى 
دانشکده مهندسى حمل ونقل دانشگاه صنعتى اصفهان 
و در چارچوب فاز دو مطالعات جامع حمل و نقل کشور 

خبر داد.
سعید رسولی گفت: هدف از پروژه طراحى شبکه بهینه 
ریلى کشور به عنوان بخشــی از مرحله فاز 2 مطالعات 
جامع حمل و نقل کشــور، ایجاد یک ســند باالدستى 

با نگاه علمى و توجه به همه  جوانب مســئله با رعایت 
منافع ملى کشور اســت که بتواند اولویت هاى توسعه  
ریلى کشــور براى یک افق زمانى 20 ســاله را تعیین 

کند.
رســولى، بیان کرد: با طراحى نرم افزار هوشــمند سه 
سطحى شبکه ریلى براى نخســتین بار درکشور و به 
عنوان نقشه راه توســعه متوازن و یکپارچه این شبکه، 
اولویت ایجاد هاب هاى لجستیکى، احداث کریدورهاى 
جدید و بهبود ظرفیت کریدورهاى موجود شبکه ریلى 

کشور به صورت یکپارچه تعیین خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران 
با اشــاره به همکارى هاى محققان دانشــگاه صنعتی 
اصفهان افزود: تیم پژوهشى دانشکده مهندسى حمل 
و نقل این دانشــگاه پیش از این، در همکارى با مرکز 
فناورى شــرکت راه آهن جمهوري اسالمی از حسن 
انجام کار برخوردار بوده است و با تمرکز ویژه بر موضوع 
طراحى شبکه هاى حمل ونقل ریلى، برون دادهاي معتبر 

علمى داشته است. 

سرمایه گذارى در پروژه هاى بهینه سازى برق اصفهان

توسعه نرم افزار «طراحى یکپارچه شبکه بهینه ریلى کشور» در دانشگاه صنعتی 



0202جهان نماجهان نما 4136سه شنبه  30 شهریور  ماه   1400 سال هجدهم

فرماندار قصرشیرین با تأکید بر اینکه اجازه عبور حتى یک 
نفر هم از مرزهاى زمینى براى ایام اربعین داده نمى شود، 
گفت: از مردم تقاضا داریم به هیچ عنوان به مرزها مراجعه 

نکنند، زیرا حتماً برگشت داده مى شوند.
مرادعلى تاتار با اشاره به تصمیم دو دولت ایران و عراق 
براى اینکه سفر زوار به عراق براى اربعین امسال صرفاً از 
طریق هوایى باشد، افزود: با توجه به ممنوع بودن تردد 

زمینى، تمام مرزها براى عبور زوار اربعین بسته است.
وى ادامه داد: به هیچ عنوان اجازه تردد حتى یک نفر هم 
از مرز خسروى داده نمى شود و هرکس که به مرز مراجعه 
کند فقط زحمت راه را متحمل شــده و حتمًا برگردانده 

مى شود.
فرماندار قصرشــیرین اضافه کرد: متأســفانه با وجود 
اطالع رســانى هاى فراوانى که انجام شده همین حاال 
شاهد حضور گروهى در مرز خسروى بودیم که با در بسته 

مواجه شده و مجبور به بازگشت هستند.
تاتار  خاطرنشان کرد: هیچ موکب، محل اسکان و یا توزیع 

آب و غذایى در مسیر زمینى تا مرزها نداریم.
وى گفت: از مردم تقاضا داریم اگر نیــت زیارت در ایام 
اربعین را دارند اگر تمکن مالى دارنــد صرفًا به صورت 
هوایى تردد داشته باشــند، در غیر این صورت خود را با 

مراجعه به مرزهاى زمینى به زحمت نیاندازند.

مدیرکل دفتر سالمت و تندرستى وزارت آموزش و پرورش 
با اشــاره به آغاز واکسیناســیون دانش آموزان، آخرین 
تصمیمات براى بازگشــایى حضورى مدارس را تشریح 
کرد.محمد محسن بیگى در پاســخ به اینکه آیا با شروع 
واکسیناســیون، زمان حضور دانش آموزان در مدارس در 
مناطق مختلف، تغییر خواهد کرد؟ گفــت: خیر؛  قرار بود 
بر اساس دســتورالعمل ابالغى براى بازگشایى مدارس، 
آموزش در شــهرهاى بزرگ و مراکز استان ها به صورت 
غیرحضورى شروع شــود. بنابراین بنایى براى بازگشایى 
حضورى مدارس در شــهرهاى بزرگ، مراکز استان ها و 
مدارس پرتراکم در مهرماه نداشتیم و برنامه واکسیناسیون 

دانش آموزان تأثیرى در این روند ندارد. ضمن آنکه تزریق 
واکســن و ایجاد ایمنى در دانش آموزان نیز چند هفته به 
طول مى انجامــد. وى ادامه داد: اما طبق دســتورالعمل 
ابالغى، بازگشایى مدارس به صورت حضورى در روستاها، 
مناطق عشــایرى با کمتر از 50 دانش آمــوز از مهرماه 
امکانپذیر است و عملیاتى مى شود. مدیرکل دفتر سالمت و 
تندرستى وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مهرماه 
واکسیناسیون انجام و نسبت به بازگشایى تدریجى مدارس 
از اوایل یا اواسط آبان ماه اقدام مى شود، اظهار کرد: ذکر این 
توصیه ضرورى اســت که حتى در صورت واکسیناسیون 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى الزامى خواهد بود.

زوار اربعین
 به مرز خسروى نروند

بنایى براى بازگشایى مدارس
 در مهرماه نیست

بنزین گران نمى شود
یک عضو کمیسیون انرژى مجلس    ایسنا|
شوراى اسالمى تأکید کرد: مجلس هیچ طرح یا 
برنامه اى را براى افزایش قیمت بنزین یا سایر 
حامل هاى انرژى در سال جارى یا بودجه سال 
آینده دنبــال نمى کند. هادى بیگــى نژاد بیان 
کرد: در بررسى بودجه سال گذشته نیز چندین 
نظریه در این زمینه مطرح شد و کمیسیون انرژى 
مجلس صراحتاً مخالفت خود را اعالم کرد. ما در 
شرایط کنونى چنین تنشــى را به مردم تحمیل 
نخواهیم کرد. قطعاً افزایش قیمت بنزین یا سایر 
حامل هاى انرژى منجر به ایجاد تنش در بازار 

خواهد شد و ما نیز قطعاً با آن مخالف هستیم.

خنک ترین 
مرکز استان کشور

د  شهرکر   خبرگزارى صدا وسیما |
دیروز هم با دماى 4 درجه خنــک ترین مرکز 
استان در کشور گزارش شد. مدیر کل هواشناسى 
این استان گفت: در شهریور ماه شهرکرد اغلب 
روز ها خنک ترین مرکز استان کشور ثبت شد. 
مهران چراغپور از روند کاهش نسبى و تدریجى 
دما خبر داد و افزود: در سال زراعى جارى میزان  
بارش ها در مقایســه با میانگیــن بلند مدت با 

کاهش پیش بینى شده است.

رویشگاه سوسن چلچراغ 
ثبت مى شود

  پانا|  رویشگاه گل سوســن چلچراغ در 
املش پس از تأیید در فهرســت آثار ملى ثبت 
خواهــد شــد. رئیــس اداره میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى املش گفت: در 
ماه هاى گذشته رویشگاه این گونه زیباى گیاهى 
در ارتفاعات روســتاى ییالقى شیلیشه املش 
کشف و مســتندات آن به وســیله کارشناسان 
جمع آورى و ثبت شــد. قنبرى افــزود: به علت 
اهمیت حفظ و حراست از رویشــگاه این گیاه 
کمیــاب و ارزشــمند، آماده ســازى و تکمیل 
مستندات ثبت ملى رویشگاه گل سوسن چلچراغ 
در روستاى شیلیشه که به «مروارید هیرکانى» 
نیز شهرت دارد در دســتور کار قرار گرفت. وى 
گفت: پرونده ثبت ملى این گیاه تکمیل و آماده 
ارسال است که پس از تأیید، رویشگاه گل سوسن 
چلچراغ در املش، در فهرســت آثار ملى ثبت 

خواهد شد.

قرنطینه کروناى دلتا
 3 هفته است 

ایرج خســرونیا، فوق تخصص    فارس|
گوارش در پاسخ به این پرسش که «فرد مبتال 
به کرونا  که دو هفته در قرنطینه بوده است بعد از 
بهبودى نیاز به دادن تست دارد؟»، اظهار داشت: 
ممکن است عوارض بیمارى باقى بماند؛ یعنى 
فرد بگوید 15 روز قرنطینه داشتم و عالمتى ندارم 
اما عارضه، عارضه کروناست و باقى بماند. وى 
یادآور شد: در برخى بیماران به صورت نادر ممکن 
است تست کروناى فرد مثبت باشد؛ البته معموًال 
در شرایط کنونى و نوع دلتا قرنطیه 21 روز است. 

پایان منع
 صدور روادید

  مهر| وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى گفت: گردشگرى حق همه مردم در 
همه جاى دنیاست و نقش ویژه اى در دیپلماسى 
عمومى دارد. سید عزت ا... ضرغامى اظهار کرد: 
با صحبت هایى که با رئیس جمهورى داشتم منع 
صدور روادید نیز برداشته خواهد شد، ایشان نیز 
این موضوع را قبول کــرده و البته نگرانى هایى 
درباره ویروس کرونا داشــتند کــه توضیحات 
الزم را بــه آقاى دکتر رئیســى ارائــه کرده ام. 
بسیارى از کشورهاى دنیا صدور روادید را شروع 
کرده اند و بهتر است ما نیز این موضوع را شروع 

کنیم.

16سالگى ازدواج کردم
 با حق طالق

  خبرآنالین| معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده دولت رئیســى مى گوید: 16 سالگى ازدواج 
کردم با حق طالق و کار و تحصیل. انسیه خزعلى، در 
اولین نشست خود با خبرنگاران گفت: بعضى مواقع به 
من مى گویند که تو 16 سالگى ازدواج کرده اى. اینکه 
دختر مراحل مختلف بلوغ را طى کرده باشد مهم است. 
من شــرط تحصیل، فعالیت اجتماعى، شرط طالق، 
شرط مکان زندگى را گذاشــتم. پدرم به شرایط نگاه 
کرد و گفت با همه موافقم به جز شرط طالق. اما باز هم

 قبول کرد. 

ایران، الگوى حکمرانى است 
رئیس سابق سازمان انرژى اتمى ایران    مهر|
را الگوى حکمرانى براى جهانیــان خواند. على اکبر 
صالحى گفته اســت: دو بار الگوى حکمرانى بودیم. 
بار اول در زمان هخامنشــیان که حکمرانى خود را از 
شرق تا غرب گسترش داد و توانست جهان را به خوبى 
و هوشمندانه اداره کند و در مرتبه دوم بعد از پیروزى 
انقالب اسالمى ایران، شیوه حکمرانى مبتنى بر والیت 
فقیه را پیش گرفت. حال باید دید کشورى که توانایى 
ارائه الگوهاى حکمرانى را دارد آیــا توانایى اصالح 

پذیرى نیز دارد؟

خودروسازان لوس و ننرند!
  خبرفورى|عضو کمیســیون صنایع مجلس 
گفت: بازار انحصــارى خودرو براى دو خودروســاز 
کشورمان باعث شده است به دلیل در اختیار داشتن 
بازار، خودروسازان ایرانى لوس و ننر شوند. سیاهکلى 
در برنامه «صبح بخیر ایران» اظهــار کرد: در ایران 
تولیدکنندگان خودرو آقا هستند و خریداران رعیت در 
حالى که این موضوع در دنیا بر عکس است و راه حل 
این موضوع این است که تعداد خودرو سازان را به 10 

خودروساز افزایش دهیم. 

سنگ اندازى گرجى ها
  روزنامه شرق| امکان بازگشــت ایرانیان 
مقیم گرجستان به این کشور سد شده  است؛ ایرانیانى 
که با داشتن پاســپورت و کارت اقامت، پشت مرزها 
مانده اند. خانواده هایى که دو نیمه شده اند و زندگى ها و 
کسب وکارهایى که سرنوشتشان نامعلوم است. اتفاق 
عجیب تر اینکه گویا مشکل نه لزوماً پاسپورت ایرانى، 
بلکه هویت ایرانى اســت؛ تا جایى که بر مبناى یک 
ویدیوى منتشرشــده، حتى ایرانیانى که با پاسپورت 
آلمانى و کارت واکسیناســیون کامــل (فایزر) قصد 
ورود به گرجستان را داشــته اند نیز از امکان عبور از 

مرز بازمانده اند.

به من «آیت ا...» نگویید
  خبرگزارى حوزه| تولیــت حــرم مطهــر 
شــاهچراغ(ع) از اصحاب رســانه درخواست کرد که 
عنوان «آیت ا...» را براى او به کار نبرند. حجت االسالم 
والمســلمین ابراهیم کالنترى عنوان کرد: رسانه ابزار 
اصلى کار حرم مطهر شاهچراغ(ع) است، جایگاه سومین 
حرم را رسانه ها مى توانند به جهان اسالم معرفى کنند و 

هیچ راهى به جز حضور رسانه ممکن نیست.

 سورپرایز على الریجانى
  فردا نیوز| برخالف برخى تحلیل ها، نزدیکان 
سیاسى على الریجانى معتقدند کناربودن کنونى او 
به معناى پایان فعالیت سیاسى او نیست و اصًال فعالیت 
سیاسى براى او پایانى ندارد. الریجانى این روزها به 
انتظار نشسته اســت تا نتیجه بسیارى معادالت اعم 
از عملکرد دولت رئیســى، وضعیت مذاکرات احیاى 
برجام، قضاوت مردم درباره مجلس و شــوراى شهر 
و تعیین تکلیف ماندن یا رفتــن اخوى اش از مجمع 
تشخیص مصلحت روشن شود و با در نظر گرفتن همه 
جوانب تصمیم نهایى خود را بگیرد، این تصمیم هرچه 
باشد قطعًا براى عرصه سیاسى کشور یک سورپرایز 

خواهد بود.

خبرخوان

«انس النجار» یکى از انگشت شمار هنرمندان فلسطینى 
است که تا امروز توانسته پشت تنها پیانوى بزرگ غزه 
بنشیند و آن را بنوازد. این پیانو پس از آنکه از حمله هاى 
اخیر صهیونیست ها به کرانه باخترى جان سالم در برد، 
این روزها در کنســراتوار ملى ادوارد سعید در غزه قرار 
دارد. النجار 38 ساله معلم موسیقى کنسرواتوار است و 
به شاگردانش کار کردن با پیانوى بزرگ برند یاماها را 

آموزش مى دهد.
پس از حمله موشکى صهیونیست ها به خاك فلسطین 
در 2014، دیگر کســى گمان نمى کرد صدایى از تنها 
پیانوى بــزرگ غزه درآیــد. تا اینکــه خیریه صندوق 
موسیقى در بروکسل پیشگام شد و آن را بازسازى کرد 
و پیانو از 2018 تا امروز در کنســواتوار ادوارد سعید آرام 
گرفته اســت. منال عواد، رئیس کنسرواتوار شاخه غزه 
مى گوید پیانو در یک اتاق کوچک نگهدارى مى شــود 
و براى جلوگیرى از آسیب دیدن، معموًال آن را جابه جا 

نمى کنند.
پیانوى بزرگ ابتدا در تماشــاخانه اى در شــمال غزه 
قرار داشت و آنجا از آن اســتفاده مى شد. پس از بسته 
شدن تماشــاخانه در 2007، حمله هاى موشکى رژیم 
صهیونیستى به غزه در سال 2014 سرنوشت پیانو را در 
هاله ابهام فرو برد و گمان مى رفت دیگر نمى توان از آن 
بهره برد. سپس یک بازرگان پولدار و پرنفوذ به نام ساعد 
حرزا... مدعى شــد پیانو براى اوست و وزارت فرهنگ 
غزه توانست ادعاى او را به چالش بکشــد و پیانو را به 

زحمت پس بگیرد.
بــراى تصمیم گیرى درباره سرنوشــت پیانوى بزرگ، 
کمیته اى تشکیل شد و از میان هفت مؤسسه موسیقایى 

در کرانه باخترى، کنســرواتوار ادوارد ســعید را براى 
میزبانى از این ساز ارزشــمند برگزید. با اینکه قرارداد 
میزبانى هر سال تمدید مى شود اما حمله هاى وحشیانه 
صهیونیست ها به غزه در بهار امسال کم مانده بود براى 
همیشــه پیانوى بزرگ را نابود کند و از بین ببرد؛ با این 

حال، ارزش 11 هزار دالرى پیانو یکى از دالیلى است 
که دوستداران موســیقى را نگران سرنوشت آن کرده 

است.
با اینکه برخى ساکنان غزه در خانه سازهاى ارزان تر و 
در دسترس تر دارند اما نواختن پیانوى بزرگ تجربه اى 

اســت که کســى نمى خواهد فرصت آن را از دســت
 بدهد.

 «زینه آل آقا»، هنرجوى 15 ساله کنسرواتوار مى گوید: 
«دوســت دارم بیایم اینجا و پیانو بزنم. این پیانو به من 

یک احساس متفاوت مى دهد.»

حال تنها پیانوى بزرگ غزه خوب است 
سرنوشت شگفت یک ساز ارزشمند در سرزمین  فلسطین

چه ارشــنبه 24 شــهریورماه در قســمت 69 برنامــه 
گفتگومحور «کافه آپارات»، فریدون جیرانى مجرى این 
برنامه میزبان هانیه توسلى بازیگر سریال «زخم کارى» 
بود. این گفتگو در حالى پخش شد که بخش هایى از آن 
مانند علت محبوبیت کاراکتر «مالکى» در این سریال، 
مورد توجه قرار گرفت و در شبکه هاى اجتماعى وایرال 

شد.
 با این حال، این قســمت از برنامه «کافــه آپارات» در 
روزهاى اخیر از خروجى پلتفرم هاى آپــارات و فیلیمو 
حذف شده است. هانیه توسلى بازیگر مجموعه «زخم 
کارى» از اولین عوامل این ســریال بود که نســبت به 
ممیزى ســریال واکنش نشــان داد، اما ایــن بار هیچ 
واکنشى نداشته و در قبال حذف گفتگوى خود از خروجى 

پلتفرم، سکوت کرده است. 

بر اســاس پیگیرى از روابط عمومى آپارات، حذف این 
قسمت برنامه از خروجى پلتفرم، به درخواست خود این 
بازیگر اتفاق افتاده اســت! پیش تر بعضى قسمت هاى 
این برنامه به علت ممیزى از خروجى پلتفرم حذف شده 
بود، اما حذف برنامه به درخواست مصاحبه شونده، اتفاق 

تازه اى است که سابقه چندانى ندارد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشــاره به وضعیت بازار 
میوه و ســبزیجات گفت: 66 الى 67 قلم میوه جات و 
سبزیجات داریم که در هیچیک از آنها کمبودى نداریم. 
در استان مازندران 2 میلیون و 500 هزار ُتن تولید میوه 
موجود است. نارنگى از اول مهر و پرتقال از اول آذرماه 

چیده مى شود.
مصطفى دارایى نژاد ادامــه داد: یک و نیم میلیون تن 

مصرف داخلى ماست و براى یک میلیون تن مرکبات 
که مازاد است و مشغول برنامه ریزى براى صادرات آن 

هستیم که بتوانیم ارز وارد کشور کنیم.  
دارایى نژاد با اشاره به کشت هندوانه گفت: تأکید مى کنم 
مردم امســال کمبودى در مرکبات و سیب نخواهند 
داشت اما در زمینه هندوانه امسال با کمبود مواجه بودیم 
زیرا فقط در شــهرهاى اراك و همدان کشت مى شد 
یعنى کشت یک سوم سال هاى گذشته بود. دلیل آن نیز  
مصرف باالى هندوانه بود و ما به کشاورزان پیشنهاد 
دادیم یک سوم سال هاى قبل کشت کنند. وى در پاسخ 
به این سئوال که گران ترین میوه بازار کدام است گفت: 
گران ترین میوه در حال حاضر انبه است، خصوصاً انبه 
وارداتى. زیرا انبه از پاکستان مى آید و با کیلویى 30 تا 35 

درصد گران ترین میوه در بازار است.

رئیس اورژانس کشور اظهار کرد: روزانه حدود 18 تا 
20 هزار تماس با اورژانس گرفته مى شود که از تعداد 
کل تماس ها حدود 30 تا 50 درصد مرتبط با ویروس 

کروناست.
 صابریان در خصوص تعــداد مزاحمان تلفنى اورژانس 
نیز اظهار کرد: حدود 10 تا 20 درصد تماس ها معموًال 

مزاحمان تلفنى هستند که اکثراً افراد ثابتى هستند. 
وى ادامه داد: بســیارى از ایــن افراد واقعــًا بیمارى 
دارند و بــه همین دلیــل نمى توان نســبت به تماس 
آنها بى توجه بود. در بســیارى موارد هــم که تماس 
گرفته شــده ایــن مزاحمــان واقعــًا نیاز بــه کمک
 داشــتند.صابریان گفت: مزاحمت هایــى که براى 

اورژانس ایجــاد مى شــود متفاوت اســت، بعضى 
آدرس اشــتباه مى دهند و برخى هم توهین مى کنند 
و ناسزا مى گویند. وى ادامه داد: ما درباره یکسرى از 
مزاحمت ها مى دانیم که فرد مزاحم است، اما این افراد 
اکثراً بیمار هســتند و براى همین نمى توان برایشان 
آمبوالنس نفرستاد، یعنى اورژانس یکسرى مأموریت 
دارد که هم مى داند مزاحمت است و هم مجبور است 
آمبوالنس را اعزام کند.صابریان افزود: طى سال هاى 
گذشته مریضى داشــتیم که سال ها مزاحم اورژانس 
بود. این پسر جوان در اثر مشکالت قلبى جان خود را 
از دست داد؛ اما روزانه 70 تا 80 بار با اورژانس تماس 

مى گرفت.

خیلى ها از جمله خودم! را مى شناسم هنوز به 40 نرسیده 
نه تنها به چلچل! فکــر نمى کنیم که با انواع اقســام 
امراض مثل دیسک کمر و پا درد و دست درد و... مواجه 
مى شــویم. مثًال با یک پیــاده روى 20 دقیقه درب و 
داغــان مى شــویم و عطاى ادامــه آن را بــه لقایش 

مى بخشــیم. خالصه اینکه طبق همان ضرب المثل، 
ظاهراً همیشــه:«دود از کنده بلند مى شود». حتمًا شما 

هم موافقید که مى شود چرا نشود؟!
یکــى از عزیزانى که مصــداق بارز این ضــرب المثل 
دود و کنده هســت کســى نیســت جز خانم «فاطمه 
حشــمتى»؛بانوى 85 ساله شــیرازى که به واقع معنى 
زندگى اســت. معنى شور و نشاط اســت. معنى دوست 
داشتن است. معنى خواستن است و معنى توانستن. پنج 
سال پیش براى مصاحبه اى سعادت دیدارش نصیبم شد. 

آن زمان او 80 ساله بود.
خانم فاطمه حشمتى عزیز مقام هاى زیادى در مسابقات 
دوومیدانى سالمندان دارد و نکته جالب ترش آنجاست 
که او از 70 سالگى تصمیم به ورزش حرفه اى مى گیرد.

به نظرم باید او را قهرمان بى چون و چراى ماراتن زندگى 
به حساب آورد. بالشک.

دبیر انجمن صنایع فرآورده هاى گوشتى ایران از کاهش 30 درصدى مصرف 
سوسیس و کالباس با شیوع کرونا در کشور خبر داد.

جمال حسین زاده با بیان اینکه فرآورده هاى گوشتى در کشور از مرغ و گوشت 
گوساله تهیه مى شود و میزان مصرف گوشت با توجه به تنوع محصوالت از 
40 درصد تا 90 درصد متفاوت است، گفت: مصرف کننده بایستى براى خرید 
سوسیس و کالباس 25 درصد بابت (سود عمده فروش 4 درصد، سود خرده 

فروش 12 درصد و مالیات ارزش افزوده 9 درصد) عالوه بر قیمت محصول 
درب کارخانه پرداخت کند.

وى ادامه داد: بدین ترتیب قیمت فرآورده هاى گوشتى تولید شده از مرغ بدون 
پوست و استخوان درب کارخانه 36 تا 90 هزار تومان است که براى مصرف 
کننده با احتساب 25 درصد سود توزیع کننده و مالیات ارزش افزوده این عدد 
به  45 هزار تومان تا 130 هزارتومان مى رسد. همچنین فرآورده هاى گوشتى 
تولید شده از گوشت گوساله نیز درب کارخانه 50 تا 200 هزار تومان است که 
براى مصرف کننده با احتساب هزینه هاى توزیع کننده و مالیات ارزش افزوده، 

معادل  65 تا 270 هزار تومان تمام مى شود.
دبیر انجمن صنایع فرآورده هاى گوشــتى ایران اضافــه کرد: قیمت مرغ و 

گوشتى که در تولید این محصوالت استفاده مى شود از قیمت مرغ و گوشت 
استحصال نشده، بیشتر است. زیرا تولیدکننده مجبور است از مرغ بدون پوست 
و استخوان با قیمت 70 هزارتومان و بغل ران گوساله با قیمت هر کیلو 180 
هزارتومان را براى محصوالت لوکس اســتفاده کند و تغییر قیمت  گوشت و 

مرغ در قیمت سوسیس و کالباس نیز اثرگذار است.
وى همچنین تغییــر قیمت ادویه و مــواد افزودنى وارداتى و هزینه بســته 
بندى را در قیمت تمام شــده تولید این محصوالت اثرگذار دانست و گفت: 
تأثیر مــواد جانبى که 5 درصــد وزن محصول نهایى را تشــکیل مى دهند 
به لحاظ ارزش کاال بالغ بر 15 درصد قیمت تمام شــده محصول را شــامل 

مى شوند. 

بانوى شیرازى شگفت انگیز

کاهش 30 درصدى 
مصرف سوسیس و کالباس

10 درصد تماس گیرندگان
 با اورژانس مزاحمان تلفنى اند

چرا گفتگوى هانیه توسلى حذف شد

با کمبود هندوانه مواجه هستیم

  مهدى بذرافکن / خبرآنالین|
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پیگیرى قطع درختان کهنسال
حسـین شـریفى بخشـدار بخـش مرکـزى شـهر 
چـادگان در خصوص قطـع درختان چنار 100 سـاله 
در محدوده قنات َگبرى در روسـتاى انالوجه واقع در 
120 کیلومترى  اصفهان گفت: در بررسى ها مشخص 
شـد مالکان این محدوده در اقدام غیر قانونى با قطع 
درختان کهنسال چنار زخمى بر محیط زیست زده اند 
و از طریق دادستانى پیگیر این موضوع خواهیم شد. 

شلیک مجرم مسلح به پلیس
مجرم مسلح سـابقه دار در گلپایگان به پلیس شلیک 
کـرد. سـروان امیـر دائمـى جانشـین کالنتـرى11 
گلپایگان پس از آنکـه جهت جلب مجرم سـابقه دار 
اقدام کرد از طرف او مورد اصابت گلوله مستقیم قرار 
گرفت. پلیس بالفاصله در عملیاتى این فرد مسلح را 
که به خانه یکى از شـهروندان سالمند ورود کرده بود 
دستگیر کرد. سروان امیر دائمى پلیس وظیفه شناس 
گلپایگانى پس از عمل جراحى از طرف اقشار مختلف 

مردم مورد تقدیر قرار گرفت.

456 مورد ثبت تخلف 
مروجین مصرف بهینه آب منطقه فالورجان درسـه 
ماهه دوم سال جارى، با گشت زنى به صورت روزانه 
در سطح شهرسـتان 456 مورد تخلف را ثبت کردند.  
از این تعداد تخلف بررسى شده،35 مورد نصب پمپ 
مستقیم بر روى شبکه و مابقى دیگر تخلفات از جمله 
آب پاشى، شستشوى معابر، نشت کولر و موارد دیگر 

بوده است.

کشف 30 فقره نشتى پنهان 
در شهریور ماه سـال جارى، با نشـت یابى بیش از 2 
کیلومتر از شـبکه توزیع آب، بیش از 30 فقره نشـتى 
پنهان در فریدونشـهر کشـف و رفع شـد. به گزارش 
روابط عمومى آبفا منطقه فریدونشهر، اکیپ حوادث 
آبفا منطقـه با توجه بـه کمبـود منابع آبى در شـهر و 
روسـتاهاى شهرسـتان و وجـود تنش هـاى آبى در 
منطقـه، بـا نشسـت یابـى از 400 فقره انشـعاب آب 

فرسوده، 30 فقره نشتى پنهان کشف کرد.

صدور حکم شهردار کاشان
حسن بخشنده امنیه با حکم وزیر کشور به عنوان سى 
و چهارمین شـهردار کاشـان منصوب شـد. بخشنده 
دانش آموخته دکترى معدن با گرایـش انفجار متولد 
شهر کوهپایه استان اصفهان است و 26 مرداد 1400 
در صحن علنى شورا جلسه رأى گیرى برگزار شد و در 
پایان جلسه «حسن بخشنده امنیه» با 9 رأى، به عنوان 

شهردار کاشان انتخاب شد.

روند کاهشى سرقت
استان اصفهان جزء پنج استان برتر کشور در کاهش 
سرقت شناخته شـده اسـت. فرمانده انتظامى استان 
اصفهان روند سرقت را در استان اصفهان رو به کاهش 
دانست و گفت: در 5 ماه گذشـته جرایم خشن در این 
اسـتان 74 درصد کمتر از مدت مشـابه پارسال شده 
است. سـردار میر حیدرى، برخورد نکردن متناسب با 
جرم و مجرم را از مهمترین دالیل وقوع جرم در جامعه 
دانست و افزود: الزم است مجلس قوانین متناسب با 

آن وضع کند.

ساخت دستگاه پخت سیار نان 
دسـتگاه پخت سـیار نان خانگى در اصفهان طراحى 
وساخته شـد. مدیرکل غله وخدمات بازرگانى استان 
اصفهان گفت: این دسـتگاه دایره اى شـکل به وزن 
250 کیلوگـرم داراى باند تنور چدن و بـا ارتفاع یک 
متر طراحى شـده و در مواقـع حوادث غیـر مترقبه از 
جمله سیل و زلزله کاربرد دارد. محسن ضیائى افزود: 
با اسـتفاده از این دسـتگاه که از مصرف پایین برق و 
گاز برخوردار است، در هر دو دقیقه 10 قرص نان گرد 

سنتى محلى ایران پخته مى شود.

خبر

فرمانده ســپاه حضرت صاحب الزمان(عج) از تجهیز و 
آماده سازى فاز دوم بیمارستان صحرایى نیروى زمینى 
سپاه در مدت 40 روز خبر داد و گفت: فاز دوم بیمارستان 
صحرایى شهید صدوقى اصفهان با 150 تخت همزمان 

با اربعین حسینى به بهره بردارى مى رسد.
سرتیپ دوم پاسدار مجتبى فدا اظهار کرد: از روز عاشورا 
امکان و ظرفیتــى براى تجهیز و آماده ســازى فاز دوم 
بیمارستان شهید صدوقى با ظرفیت 150 تخت در تقویت 

تخت هاى بیمارستان هاى اصفهان فراهم شد.
وى افزود: بیمارســتان شــهید آیت ا... صدوقى نیروى 
زمینى ســپاه پیش قدم شــد و اقدامات موثرى صورت 

گرفت و در مدت 40 روز این بیمارستان 150 تخت خوابى 
آماده پذیرش و بسترى بیماران شد.

وى با بیان اینکــه همزمان با اربعین حســینى فاز دوم 
بیمارستان صحرایى شــهید صدوقى اصفهان به بهره 
بردارى مى رســد خاطرنشــان کرد: فاز نخســت این 
بیمارستان صحرایى با 100 تخت سال گذشته به بهره 

بردارى رسیده بود.
سردار فدا افزود: این بیمارستان نه تنها براى بیمارى کرونا 
بلکه براى هر شرایط سخت و بحرانى کشور و استان که 
علوم پزشکى و مردم نیاز داشته باشند آماده خدمت رسانى 

است و در اختیار قرار خواهد گرفت.

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان از آغاز 
به کار سامانه اینترنتى تعویض پالك در این منطقه پس 
از تهران خبر داد. سرهنگ محمدرضا محمدى ادامه داد: 
همه شــهروندان باید پیش از تعویض پالك نوبت دهى 
اینترنتى را انجام دهند اما با ارائه این خدمت شــهروندان 
مى توانند از طریق  sakha.epolice.ir و اپلیکیشن "پلیس 
من" خدمات راهنمایى و رانندگى و شماره گذارى اینترنتى 

را دریافت کنند.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان افزود: بــا ارائه این 
خدمت بیــش از 75 تا 80 درصد فراینــد تعویض پالك 

خودرو در منزل از طریق اینترنت انجام مى شود.

وى بیان کرد: در این طرح فرآیند تعویض پالك خودرو 
شــهروندان به صورت اینترنتى انجام مى شود اما بازدید 
خودرو، ارائه اسناد قدیم و دریافت اسناد جدید و فک پالك 
خودرو در مدت زمان کمتر از 15 دقیقه بدون پیاده شدن 
از وسیله نقلیه در یک الین "وى اى پى“ و تنها در مرکز 

شماره یک اصفهان انجام خواهد شد.
محمدى با بیان اینکه روزانه بیــن 700 تا 800 تعویض 
پالك فقط در شــهر اصفهان انجام مى شود اضافه کرد: 
در زمان حاضر ظرفیت نوبــت دهى براى تعویض پالك 
اینترنتى محدود است و روزانه حدود 40 تعویض پالك از 

این طریق انجام مى شود.

افتتاح سامانه اینترنتى 
تعویض پالك خودرو 

فاز دوم بیمارستان صحرایى 
افتتاح مى شود 

مسوول فنى بیمارستان سوانح ســوختگى امام موسى 
کاظم (ع) اصفهان گفــت: نوجوان فــداکار ایذه اى با 
سوختگى حدود 90 درصد، در زمان حاضر وضعیت قابل 

قبولى از نظر عالئم حیاتى دارد و شرایط او پایدار است.
على لندى، نوجوان 15 ساله در پى وقوع آتش سوزى در 
یکى از محالت شهر ایذه پیش از رسیدن نیروهاى امداد 
با فداکارى 2 نفر را نجات داد اما بدلیل ســوختگى زیاد 
بســترى و پس از اقدامات اولیه در بیمارستان طالقانى 
اهواز براى ســیر مراحل درمان خود به بیمارستان امام 

موسى کاظم(ع) اصفهان اعزام شد.
این نوجوان روز 18 شهریورماه امسال درحالى که به خانه 
خاله اش رفته بود، متوجه شــد در خانه همسایه اتفاقى 
افتاده است. زنى 80 ساله و دخترش به دلیل آتش گرفتن 
کپسول پیک نیک در میان شعله هاى آتش گرفتار بودند 
و جان شــان به خطر افتاده بود. در این شــرایط بود که 
پسر 15 ساله با شجاعت به دل آتش زد و کپسول پیک 
نیک را برداشت و با خود به خانه خاله اش برد تا از بالکن 
بیرون بیندازد، اما چون بالکن حفاظ داشت خودش دچار 

سوختگى شد.
دکتر فریدون عابدینى به ایرنا مى گوید: این نوجوان با 
ســوختگى عمیق حدود 90 درصد به بیمارستان سوانح 
ســوختگى اصفهان اعزام و بهتریــن خدمات درمانى 
براى او انجام شده است. وى با تاکید بر اینکه این بیمار 
با درصد باالى ســوختگى بسترى شــده است، اظهار 

داشت: این موضوع مى تواند به ایجاد مشکالتى منجر 
شود اما امیدواریم مراحل درمانى او با موفقیت پشت سر 

گذاشته شود.
وى با اشاره به اینکه شــرایط بیمار در زمان حاضر قابل 
قبول است، تصریح کرد: اکنون درباره وضعیت آینده او 
بطور قطع نمى توان صحبت کــرد و باید دید که بدنش 

چگونه به درمان هاى انجام شده جواب مى دهد.
پزشک متخصص بیمارستان سوانح سوختگى اصفهان 
با تاکید براینکه سوختگى باالى 60 درصد جزو بیماران 
پر خطر محسوب مى شود، گفت: این افراد ممکن است با 
مشکالتى در قلب، ریه، گردش خون و کلیه مواجه شوند.
وى اظهار امیدوارى کرد که قسمت هاى سطحى بدن 
نوجوان ایذه اى پس از چند هفته با اقدامات درمانى انجام 
شــده ترمیم شــود و اعضاى داخلى بدن او وارد چرخه 

نارسایى و ناکارایى نشود.
در همین حال و به دنبال دســتور وزیر کشور،  استاندار 
اصفهــان نیز بــا حضور در بیمارســتان امام موســى 
کاظم (ع) اصفهــان با نوجوان ایذه اى دیــدار کرد و از 

نزدیک در جریان روند درمانش قرار گرفت.
وزیر کشور در تماس با استاندار اصفهان به وى ماموریت 
داد تا با حضور مستقیم در بیمارستان، وضعیت درمانى 
نوجوان فداکار ایذه اى را پیگیــرى و نتیجه را به وزیر 

کشور گزارش کند.
عباس رضایى در این باره با تاکید بر اینکه نام این نوجوان 

ایذه اى در تاریخ جوانمردى و قهرمانى کشورمان ثبت 
خواهد شد، گفت: از مسووالن و پزشکان بیماران سوانح 
سوختگى اصفهان مى خواهم که نهایت تالش خود را 

براى درمان او به کار گیرند.

براى على دعا کنید
داوود لندى، پــدر على هم دربــاره وضعیت فرزندش 
به روزنامه همشهرى گفته اســت: على هنوز آمادگى 
جراحى را ندارد و اکســیژن خونش مــدام باال و پایین 
مى شــود. با وجود این وضعیت او از روز اول بهتر شده 
و سطح هوشیارى اش خوب اســت و مى تواند صحبت 
کند. پدرعلى دربــاره واکنش ها به فداکارى پســرش 
در شــبکه هاى اجتماعى و اینکه همه بــه تعریف از او 
پرداخته اند، مى گویــد: این لطف مردم اســت. در این 
مدت افراد زیادى پیام داده اند و از على و کارى که کرده 
تشکر کرده اند. با وجود این پســرم نیازمند دعاى همه 

مردم است. 
او که به جز على دو فرزند دیگر نیز دارد، ادامه مى دهد: 
على دومین فرزندم است. به جز او دو دختر 19 ساله و 8 
ساله دارم. پسرم با اینکه ســن زیادى ندارد، اما همیشه 
براى کمک کردن به مردم داوطلب اســت. روحیه اش 
طورى است که همیشه دوست دارد به مردم کمک کند 
و به خاطر کمک کردن حتى حاضر شد جانش را به خطر 

بیندازد. من به على افتخار مى کنم.

پیگیرى استاندار اصفهان از وضعیت درمان على لندى 

شرایط نوجوان فداکار ایذه اى 
پایدار است

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان با اشاره به تماس شهروندان با اورژانس 115 
و درخواست براى واکسیناسیون بیماران در منزل، 
اعالم کرد: در حال حاضر امکان تزریق واکسن توسط 
اورژانس 115 در منازل را نداریم و در صورت فراهم 

شدن امکان این کار اطالع رسانى خواهیم کرد.
غفور راستین اظهار کرد: روز یکشنبه خبرى به نقل 
از سخنگوى اورژانس کشور اعالم شد که اگر کسى 
بیمارى در منزل دارد که به دلیل مشــکل حرکتى 
نمى تواند بــه مراکز واکسیناســیون مراجعه کند، 

مى تواند با شــماره 115 تماس بگیرد و از خدمات 
تزریق واکسن در منزل استفاده کند.

وى یادآور شــد: چندى پیش رئیس وقت سازمان 
اورژانس کشــور بــا ورود به طرح واکسیناســیون 
کشورى،  دستورالعملى را به مراکز اورژانس سراسر 
کشور اعالم کرد که با راه اندازى ایستگاه هاى سیار و 
مراکزى که بتواند به معاونت بهداشتى دانشگاه هاى 
علوم پزشکى براى واکسیناسیون سراسرى کمک 

کند اقدام کنند.
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان 
افزود: مرکز اورژانس اصفهان همان زمان به سازمان 
اورژانس کشــور اعالم کرد به دلیل کمبود نیروى 
انسانى و تعطیلى پایگاه ها، امکان ورود به این طرح 

را ندارد.
راســتین با بیان اینکه با اعالم خبر واکسیناسیون 
بیماران در منزل توسط اورژانس 115، تعداد زیادى 
تماس مردمى بــا اتاق فرمان اورژانــس داریم که 
درخواست تزریق واکســن در منزل را دارند، گفت: 
این درحالى اســت که ما در سراسر استان اصفهان 
فعال تزریق واکسن توسط اورژانس 115 در منازل را 
نداریم، اما اگر طرح یا امکانى براى این کار فراهم شد 

حتما اطالع رسانى خواهیم کرد.

تفاهم نامه همکارى هاى مشــترك دانشــگاه 
اصفهان و ســازمان قطار شــهرى قم در زمینه 

مهندسى راه آهن و مترو امضا شد.
هوشنگ طالبى رییس دانشــگاه اصفهان هدف 
از امضاى ایــن تفاهم نامــه را فراهــم آوردن 
زمینه مناســب براى ارتباط و اســتفاده مناسب 
از توانایى هــاى علمــى، تحقیقاتــى، صنعتى، 
آزمایشگاهى، کارگاهى، تجهیزات و امکانات دو 

طرف قرارداد اعالم کرد.

مدیرعامل سازمان قطار شــهرى قم هم گفت: 
هدف از امضاى این تفاهم نامه جذب دانشجویان 
بــراى ارایــه و اجــراى طرح هاى پیشــنهادى 
و ایجــاد انگیزه در نســل جــوان و جویاى کار

 است.
منصور درویش افزود: پیشــنهاد شــده است که 
دانش آموختگان رشــته حمل و نقل بتوانند براى 
گذراندن دوره امریه با ســازمان قطار شهرى قم 

همکارى کنند.

نخســتین گروه از زائران اربعین از فرودگاه بین 
المللى شهید بهشــتى اصفهان به عتبات عالیات 

اعزام شدند.
مدیــر کل فرودگاه هاى اســتان اصفهان گفت: 
صبح روز دوشــنبه اولین گروه از زائران اصفهانى 

براى شرکت در اربعین حسینى به کربالى معلى 
اعزام شدند.

حسن امجدى افزود: در آستانه ایام اربعین حسینى، 
براى 20 پرواز ورودى و خروجى در مســیر هاى 
نجف-اصفهان-نجف و بغداد- اصفهان- بغداد 
از شــرکت هاى هواپیمایى معراج و وارش در این 

فرودگاه برنامه ریزى شده است.
وى همراه داشــتن کارت واکسیناسیون دو نوبت 
تزریق، همچنین ویزاى کشور عراق و تست منفى 
کرونا در 72 ساعت قبل از پرواز زائران اربعین را از 
الزامات این سفر برشمرد و گفت: با توجه به اینکه 
در فرودگاه اصفهان و فرودگاه هاى کشــور عراق 
امکان صدور ویزا میسر نی ست، زائران کربال الزامى 
است قبل از عزیمت به فرودگاه براى دریافت ویزا 

از مراجع ذیصالح اقدام کنند.
اعزام زائران اربعین از فــرودگاه اصفهان تا هفتم 

مهر ادامه دارد.

 اورژانس اصفهان: 

واکسن کرونا در منزل تزریق نمى کنیم

امضاى تفاهمنامه همکارى دانشگاه اصفهان 
و متروى  قم

اعزام اولین گروه زائران اربعین از اصفهان

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: وضعیت بودجه استان اصفهان در حوزه هاى 
عمرانى بد نیست اما در حوزه اجرایى وضعیت مطلوبى 
ندارد. نعمت ا... اکبرى با اشاره به میزان کسرى بودجه 
استان اظهار داشت: کسرى بودجه استان اصفهان 
دنباله کسرى بودجه کشور است که البته در حوزه هاى 
عمرانى وضعیت بودجه استان بد نیست اما در حوزه 

اجرایى وضعیت خوبى ندارد.
وى افزود: در حــوزه عمرانى در 6 ماهه اول ســال 
تخصیص 30 درصدى داشتیم که در واقع 70 درصد 

اعتبارات همچنان تخصیص پیدا نکرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
در خصوص راه اندازى صندوق حمایت اجتماعى در 

استاندارى که یکى از نمایندگان اصفهان در مجلس 
شوراى اســالمى براى جبران بودجه استان مطرح 
کرده بود، گفت: به موجب قانون و بر اســاس یک 
مسئولیت اجتماعى، بخش خصوصى باید قسمتى 
از منابع مالى خود را در ارتباط با مسئولیت اجتماعى 

هزینه کند.
وى ادامه داد: این یک ظرفیت است که در راستاى 
اهداف اجتماعى شــکل مى گیرد در حالى که بحث 
اصلى ما در بودجه هاى عمرانى اســت که متأسفانه 
تأمین کسرى آن از ســوى هیچ منبعى توجه نشده 

است.
اکبرى اولویت تقســیم بندى بودجه استان را آب و 

فاضالب و سپس راه و شهرسازى عنوان کرد.

وضعیت بودجه اجرایى اصفهان مطلوب نیست 

دبیر ســتاد پروژه مهر اســتان اصفهان با بیان اینکه به 
مدارس و ادارات ناحیه و منطقه اختیار داده شــده که به 
اقتضاى شرایط هر مدرسه، برنامه حضور دانش آموزان 
در مدارس را پیش بینى کنند، گفت: در اینکه کالس هاى 
حضورى باید از آبان ماه شروع شــود شکى نیست، اما 

شرایط هر مدرسه متفاوت است.
محمدرضا ناظم زاده با اشــاره به شروع سال تحصیلى 
جدید براى بیــش از 900 هزار دانش آموز در اســتان 
اصفهان، اظهار کرد: شروع سال تحصیلى جدید از روز 
شنبه سوم مهرماه است و زنگ شکوفه ها روز اول مهر و 

یا 31 شهریورماه زده مى شود.
وى با بیان اینکه بازگشایى مدارس به معناى حضور همه 
دانش آموزان در مدارس نیست، گفت: آموزش با شروع 
مهر آغاز مى شــود، اما شــرایط مدارس در شروع سال 

تحصیلى جدید متفاوت است.
دبیر ستاد پروژه مهر استان اصفهان، افزود: در مدارس 
روستایى و عشایرى که جمعیت مدرسه کمتر از 50 نفر و 
جمعیت کالس هاى درس زیر 15 نفر است، کالس ها 

به صورت حضورى برگزار مى شود اما بقیه مدارس کار 
خود را به صورت مجازى آغاز مى کنند.

وى با بیان اینکه مدارس به مرور در مهرماه شرایط خود 
را با چک لیست هاى سالمت و بهداشت که به آنها ابالغ 
شــده مطابقت مى دهند، گفت: پــس از اینکه مدارس 
شرایط را فراهم کردند، به اداره ناحیه و منطقه اعالم مى 
کنند که آمادگى برگزارى کالس هاى حضورى را دارند، 
ادارات وضعیت مدرسه را بررسى و در صورت تایید، اجازه 

برگزارى کالس هاى حضورى را مى دهند.
ناظم زاده با اشاره به اینکه از نیمه آبان ماه سایر مدارس 
به مرور، آرام و تدریجى کالس هاى حضورى را شروع 
خواهند کرد، گفت: البته به معناى این نیســت که 30 
دانش آموز ســر کالس درس حاضر شوند، بلکه دانش 
آموزان گروه بندى مى شــوند و حداکثر در گروه هاى 
15 نفرى و چند روز در هفته سر کالس حاضر مى شوند.

وى با تاکید بر اینکه حضور دانش آموزان در مدارس بر 
اساس شرایط مدارس اســت و نمى توانیم نسخه واحد 
براى همه مدارس بنویســیم، تصریح کــرد: جمعیت و 

شرایط مدارس متفاوت است، ممکن است یک مدرسه 
همه دانش آموزان بتوانند سر کالس درس حاضر شوند، 
یک مدرسه دانش آموزان را گروه بندى کند و یک مدرسه 
به صورت چند روز در هفته و یا زوج و فرد شرایط حضور 

دانش آموزان را داشته باشد.
دبیر ستاد پروژه مهر استان اصفهان با بیان اینکه به مدارس 
و اداره ناحیه و منطقه اختیار داده شده که به اقتضاى شرایط 
هر مدرسه، برنامه حضور دانش آموزان در مدارس را پیش 
بینى کنند، گفت: اما در اینکه کالس هاى حضورى باید از 
آبان ماه شروع شود شکى نیست، این اتفاق مى افتد اما در 

هر مدرسه متفاوت است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش استان 
اصفهان در مورد برگزارى کارگاه هاى هنرستان ها نیز 
گفت: مساحت کارگاه ها بزرگ و حداقل سه برابر کالس 
درس اســت و تعداد هنرجویان کارگاه نیز 15 نفر بیشتر 
نیست، بنابراین کارگاه هاى هنرستان ها به دلیل شرایط 
کارگاهى و ماهیت دروس عملى از سوم مهر به صورت 

حضورى تشکیل مى شود.

شیوه نامه اجرایى مدارس اصفهان در سال تحصیلى جدید
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داســتان تکرارى اســت؛ تعطیلى کلیــه فعالیت هاى 
فرهنگى وهنرى از ســوم اســفند 1398 در پى شیوع 
کرونا، رهاشدن اهالى سینما، تئاتر و هنرهاى تجسمى 
از این قیــد در میانه راه و دربندماندن اهالى موســیقى 
و بهانــه این بارمان بــراى طرح دوباره پرســش "چرا 
برگزارى کنسرت هاى موســیقى در ایران از سر گرفته 
نمى شود؟!“ و ”آیا برگزارى کنسرت در ایران به "خاطره 
سال هاى پیش از کرونا" تبدیل خواهد شد؟!" برنامه ریزى 
چهره هاى شناخته شــده اى چون علیرضا قربانى براى 

برگزارى کنسرت در خارج از کشور است.
علیرضا قربانى، خواننده شناخته شده موسیقى ردیف- 
دستگاهى در صفحه اینستاگرامش از برگزارى کنسرتى 
مشــترك با عالیم قاســم اف، خواننده مشــهور کشور 
آذربایجان خبر داده اســت. کنســرتى که طبق اعالم 
قربانى "با همراهى هنرمندانى گرانقدر از کشــورهاى 
ایران و آذربایجان و همزمان با ســالگرد میالد حضرت 
موالنا" روز پنجشنبه، هشتم مهر 1400 در هجدهمین 
جشنواره بین المللى موســیقى عرفانى در شهر قونیه در 

کشور ترکیه برگزار خواهد شد.
رضا صادقى، خواننده شناخته شده موسیقى پاپ هم در 

صفحه اینستاگرامش نوشته است: تاریخ هاى کنسرت 
کانادا مشخص شد و به زودى تاریخ هاى آمریکا را هم 
اعالم مى کنیــم.“ او قرار اســت 16 آوریل 2022 (27 
فروردیــن 1401) در ونکور و 23 آوریل 2022 (ســوم 
اردیبهشــت 1401) در تورنتو روى صحنه برود. تاریخ 
برگزارى کنســرت او در مونتراِل کانادا و آمریکا هنوز 

اعالم نشده است.  
آن طور که از تیزر  منتشرشده در صفحه اینستاگرام آرش 
عدل پرور، خواننده موسیقى پاپ برمى آید او و برادرش، 
مســیح عدل پرور نیز قرار اســت به زودى دومین تور 

کنسرت خارج از کشور خود را برگزار کنند.
اگر کمى به عقــب برگردیم، 20 شــهریور 1400 نیز 
کنسرت ارکستر سمفونیک کشــورهاى حاشیه  دریاى 
خزر به رهبرى میخاییل گلیکــوف با حضور دو نوازنده  
ایرانى؛ على جعفرى پویان و پانیذ فریوســفى در قالب 
جشنواره  بین المللى موسیقى کالسیک کاسپین 2021 
در فضاى باز میدان کرملین آستاراخان روسیه برگزار شد.

پیش از آن هم، على زندوکیلى، خواننده شناخته شــده 
آن چه در ایران موســیقى تلفیقى مى نامندش، 26 تیر 
1400 در کنسرتى مشــترك با کوراى آوجى، خواننده 

تــرك روى صحنه ســالن حربیه در اســتانبول رفت. 
کنسرتى که آیتاچ دوغان، قانون نواز مشهور ترك نیز در 

آن به هنرنمایى  پرداخت.
رضا مهــدوى، نوازنده ســنتور، پژوهشــگر، منتقد و 
برنامه ساز رادیو و تلویزیون در پاســخ به این سوال که 
آیا برگزارى کنســرت در ایران به خاطره ســال هاى 
پیش از کرونا تبدیل خواهد شــد یا خیــر هم مى گوید: 
من بعیــد مى دانم چنیــن اتفاقى رخ دهــد. اگر آقاى 
اسماعیلى به عنوان وزیر ارشــاد طبق مشاوره هایى که 
به ایشان داده شده اســت و حاصلش را در بحث هایى 
که در مورد خانه موســیقى، دفتر موسیقى و نگاه کالن 
دولت به موســیقى مطرح کرده اند، شــنیده ایم پیش 
بروند مى توانیم امیدوار به برخوردارى جامعه موســیقى 
از اعتدالى نســبى باشــیم اما اگر همان مافیا و همان 
مشــاوران قدیمى در دفتر موســیقى نفوذ پیدا کنند و 
بتوانند عقاید خود را در قالب بایدهــا و نبایدها تحمیل 
کنند و این دفتر نیز این بایدها و نبایدها را بپذیرد، مجددا 
چهار سال و شاید هشت سال شــاهد تکرار مکررات و 
دلزدگى، افسردگى و گوشه نشینى اهالى جامعه موسیقى 

خواهیم بود.

 یادى از «مزد ترس»

طوالنى ترین «جیمزباند» تا امروز

کرونا صدمه زیادى به «هم سایه» زد

فرهنفرهن 4136سه شنبه  30 شهریور  ماه   1400 سال هجدهم

هجوم خوانندگان ایرانى به اجرا در اروپا و آمریکا

کنسرت در ایران 
تبدیل به خاطره مى شود؟!

اصغر توسلى کارگردان شمارى از سریالهاى ماندگار تلویزیون از روزگار جوانى و 
دختران تا پاى پیاده و با من حرف بزن، مدتى است که درگیر ساخت فصل سوم 
روزگار جوانى است. توسلى در اوایل دهه هفتاد تهیه کننده یکى از مشهورترین 
مجموعه هاى تلویزیونى به نام مزد ترس به کارگردانى حمید تمجیدى بود که 
در سال 1371 تولید و از شــبکه 2 پخش گردید. بعدها در سال 1374، قسمت 
دوم این مجموعه تلویزیونى تحت عنوان بازى با مرگ نیز ساخته و پخش شد.

اصغر توســلى با اشــاره بــه تجربیاتش در کشــف اســتعدادهاى جوان به 
روزنامه فرهیختگان  بیان داشــت: در ســریال مزد ترس، فریبــرز عرب نیا 
بــراى اولین بــار بازى کــرد. عرب نیا شــخصیتى بــود که عکســبردارى 
مى کرد. دهکردى هم آنجــا خبرنگار بــود. چندنفر در این ســریال معرفى 

شدند.
توسلى در چگونگى بازیگر شدن عرب نیا گفت: فریبرز عرب نیا از آمریکا آمده 
بود و به عنوان دستیار دوم در همان پروژه شروع به فعالیت کرد و بعد از بیست 
روز توانایى او را شناختیم و با توجه به اینکه خصوصیات خوب و اخالق آرامى 
داشت و از طرفى دستیارى نیاز به روابط عمومى بسیار قوى دارد و توانایى در 
برنامه ریزى که عرب نیا نمى توانســت، فکر کردم براى نقشى مناسب است و 
پیشنهاد دادم و تمجیدى پذیرفت. على دهکردى به عنوان گریمور در سرى اول 
آمد و بعد قرار شد آن نقش را بازى کند. در نشست وبرخاست این توانایى ها را 

دریافت مى کردیم.
توســلى درباره سرنوشــت کارگردان مزد ترس گفت: حمید تمجیدى خیلى 
سال است که در آمریکاست، یعنى شــاید حدود 20 و اندى سال است که آنجا 

زندگى مى کند. 
وى درباره بودجه این سریال گفت: مزد ترس حدودا دقیقه اى 6 هزار تومان بود. 

هیچ سانسورى در کار نبود و حتى ثانیه اى از آن حذف نشد!

طبق آنچه شنیده مى شود، جدیدترین قســمت «جیمز باند» با عنوان رسمى 
«زمانى براى مردن نیســت» که 8 اکتبر در آمریکا اکرانــش را آغاز مى کند، 
قسمت طوالنى از مجموعه فیلم هاى «جیمز باند» خواهد بود. مدت زمان این 

فیلم 163 دقیقه (معادل 2 ساعت و 43 دقیقه) است.
پیش از این فیلم «اسپکتر» از مجموعه فیلم هاى «جیمز باند» با 148 دقیقه 

طوالنى ترین قسمت بود.
فیلم «زمانى براى مردن نیست» که از آن به عنوان آخرین حضور دنیل کریگ 
در نقش جیمز باند یاد مى شود، بعد از مشکالت فراوان در زمان تولید و اکران 
سرانجام قرار است روز 28 سپتامبر (ششــم مهر) در سالن رویال آلبرت لندن 

رونمایى شود. اکران این فیلم در بریتانیا نیز از روز 30 سپتامبر آغاز مى شود.

مجید مظفرى درباره ســریال «هم ســایه» که او هم در آن بازى مى کند با 
بیان اینکه بیمارى کرونا به این کار صدمه زد، اظهار کرد: سریال «هم سایه» 
نیز مانند دیگر آثارى که در این روزها مقابل دوربین مى روند به دلیل شــرایط 
کرونایى کشور آسیب هاى فراوانى دید چراکه در فواصل زمانى مختلف عوامل 
گروه مبتال به این بیمارى مى شدند و به همین علت نیز فیلمبردارى کار تعطیل 

مى شد، این مساله بارها اتفاق افتاد و به نظرم تاثیر آن روى کار غیرقابل اجتناب 
بود.

مظفرى تاکید کرد: در این سریال به برخى از مسایل مردم افغانستان نیز توجه 
مى شود. برادران افغانستانى ما سال هاست که در کنارمان زندگى مى کنند در 
این راستا نشان دادن درد و مشکالت آنها جزیى از مسایل ما محسوب مى شود.

وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود در پاسخ به اینکه چرا متون نمایشى 
عمدتًا کیفیت الزم را ندارد، گفت: مساله چندان به توانایى هاى نویسنده ربطى 
ندارد چراکه آن ها دستشان بسته است براى همین آنچنان که باید، نمى توانند 
کار خود را انجام دهند، هرچند که کارهاى سفارشى از این قاعده مستثنا هستند 

و نویسنده در آن ها قادر است تا حدودى آنچه را که مى خواهد، خلق کند.
این بازیگر در پایان با بیان اینکه این روزها مقابل دوربین فیلم یا سریالى نرفته 
است، بیان کرد: پیشنهاد بازى وجود دارد اما ترجیحم این است فعًال کار نکنم. 
به ویژه تصمیم دارم مدتى در تلویزیون حضور نداشته باشم چراکه شرایط کار 

کردن در قاب تلویزیون سخت است.

 تهیه کننده سریال «خودخواســته» گفت: میرطاهر مظلومى و بیژن بنفشه خواه به 
گروه بازیگران سریال «خودخواسته» به کارگردانى علیرضا بذرافشان پیوستند.

«امیرحسین طالبى کاشــانى» تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «خودخواسته» به 
کارگردانى علیرضا بذرافشان گفت: این روزها تصویربردارى در تهران ادامه دارد و تا 

دو ماه دیگر ضبط مان به پایان مى رسد.
وى ادامه داد: به تازگى دو بازیگر جدید به گروه بازیگران این سریال اضافه شده اند، 

میرطاهر مظلومى و بیژن بنفشه خواه از بازیگران جدید این سریال هستند.
کاشانى همچنین بیان داشت: به احتمال فراوان اواخر پاییز و اوایل زمستان پخش 

خواهیم داشت.
بنفشه خواه پیش از این در سریال «لیسانسه ها»، «حکایت هاى کمال»، «دنگ و 

فنگ روزگار» و ... به ایفاى نقش پرداخته بود. 
این سریال به نویسندگى امیرعلى نبویان و على دادرس به نگارش درآمده است.

داســتان «خودخواسته» از سال 1320 شــروع مى شــود که ادامه آن به سال 90 
مى رسد. ابتداى قصه سریال جوانى است که در ادامه هفتاد سال بعد روایتش را بیان 
مى کند. داستان این سریال خاص و شیرین است و گروه نویسندگان حدود 5 سال 

براى نگارش آن زمان گذاشتند.
محمد نادرى، سهیال گلستانى، علیرضا آرا،  ایمان صفا، پیام احمدى نیا، محیا دهقانى، 
پادینا کیانى، رضا کریمى. با حضور حسین پاکدل، اسماعیل محرابى، عزت مهرآوران، 
علیرضا استادى، آتش تقى پور، پاشا جمالى و حضور افتخارى ثریا قاسمى. با معرفى 

محمد صدیق مهر و باربد بابایى از بازیگران این سریال هستند.

همسر و دختر زنده یاد على ســلیمانى، با حضور در تلویزیون از شور زندگى این هنرمند 
گفتند.سهیال جوادى که گریمور، طراح صحنه و مجرى است، در ابتداى صحبت هاى 
خود گفت: ما اوایل زندگى هیچ نداشتیم، تالش کردیم و همه چیز را باهم ساختیم. سختى 

زیاد داشتیم، اما خیلى از آن لذت بردیم. زندگى خوبى داشتیم.

سبا سلیمانى دخترش هم ادامه داد: نمى توانم بگویم از فوت پدرم ناراحت نیستم، اما من 
22 سال از حضورش لذت بردم؛ از این بابت خوشحالم و خدا را شکر مى کنم. پدرم همیشه 
مى گفت که من نوجوان درون دارم و این کامًال قابل مشــاهده بود. همیشه کنجکاو و 
فعال بود. همیشه حضورش همراه با شلوغى و نشاط بود. خانه بعد از او خیلى سوت وکور 
شد.جوادى با اشاره به این که مرحوم سلیمانى، همیشه شاد و به زندگى خوش بین بود، 
بیان کرد: وقتى یک نفر مدام خوشحال است نمى توان گفت که هیچ غمى ندارد؛ اما على، 
ُحسن بزرگى داشت و همیشه مى گفت از لحظه استفاده کنید و به همه انرژى مثبت بدهید. 
ما هم تالش مى کنیم که مانند او باشیم. على شور زندگى داشت و آن را به همه انتقال 
مى داد همچنین او فوق العاده آدم فروتنى بود.او درباره نحوه ابتالى مرحوم سلیمانى به 
کرونا توضیح داد: سرکار بود و ساعت 10 شب برگشت. تب داشت. فردا صبح هر سه تست 
دادیم و مثبت شد. تا روز هفتم على حالش خوب بود، اما ناگهان اکسیژن خونش پایین آمد. 
اسکن ریه گرفتیم که 80 درصد ریه اش درگیر شده بود. در آى سى یو بسترى شد. ما خانه 
بودیم که از بیمارستان به ما زنگ زدند و گفتند که ایست قلبى کرده است، اما احیایش 
کرده اند؛ به ســختى دارو برایش پیدا کردیم و به هوش آمد. یک روز و نیم حالش خوب 
بود، اما دوباره اکسیژن خونش افت کرد و مجدد ایست قلبى کرد و دیگر برنگشت. این 

سخت ترین امتحان زندگى من بود. خیلى سخت است. 

روســیه با اعالم خبر اعزام یک تیم فیلمبردارى تعلیم 
دیده به مدار زمین، تام کروز را در رقابت براى ســاخت 

اولین فیلم سینمایى در فضا شکست داد.
تام کروز ســتاره 59 ســاله هالیوودى که در مجموعه 
ماموریت غیرممکن چندین صحنه مرگبار و خطرناك 
را شــخصا فیلمبردارى کرد، به هنرنمایى بدون بدلکار 
معروف است. خطر کردن هاى کروز در قسمت هفتم از 
مجموعه ماموریت غیرممکن که هنوز اکران نشده، به 
اوج خود رسید؛ او در این فیلم به کمک یک سطح شیب 
دار با موتور صحرایى از یک صخره پرید، از یک وسیله 
در حال حرکت پرش آزاد کرد و یک سکانس خطرناك 

را 6 بار تکرار کرد تا درســت از آب درآید. اما تمام این 
هنرنمایى هاى شجاعانه نتوانســت کروز را به رویاى 

خود براى ساخت اولین فیلم سینمایى در فضا برساند.
سپتامبر سال گذشته (شــهریور- مهر 99) اعالم شد 
کروز و داگ لیمــان، کارگردان 56 ســاله آمریکایى، 
براى سفر با موشک اســپیس ایکس به مقصد ایستگاه 
بین المللى فضایى به تاریخ اکتبر ســال 2021 (مهر- 
آبان 1400) بلیت رزرو کرده اند. اما روســیه براى این 
که از قافله عقب نمانــد، اعالم کرد قصــد دارد با تام 
کروز در این راه رقابت کند و بــه دنبال یک بازیگر زن 
است که در باالترین ماجراجویى سینمایى تاریخ با آنها 

مشارکت کند.
آنطور کــه از ظواهر امر پیداســت کــروز رقابت براى 
ســاخت اولین فیلم در فضا را به روســیه واگذار کرده 
است. براساس گزارشــى که به تازگى منتشر شده، تیم 
فیلم چالش (The Challenge ) بــه کارگردانى 
کلیم شیپنکو 5 اکتبر (11 مهر 1400) و قبل از کروز به 
فضا اعزام خواهد شد. براســاس گزارش ها، این تیم به 
مدت یک سال است در مرکز آموزش فضانوردان یورى 
گاگارین مسکو تحت تعلیم بودند و به تازگى تاییدیه سفر 
به فضا را دریافت کرده اند. فیلم چالش به مدت 12 روز 

در مدار زمین فیلمبردارى خواهد شد.

همزمان با آن که روســیه آماده مى شود تا با اعزام یک 
تیم فیلمبردارى به فضا تاریخ سازى کند، پروژه فضایى 
کروز روى هواست؛ هنوز هیچ گزارشى مبنى بر آن که 
کمپانى یونیورسال حاضر شده 200 میلیون دالر براى 
تحقق رویاى تام کروز بپردازد، منتشــر نشده و هیچ به 
روزرسانى اى درباره سفر ماه اکتبر این بازیگر با موشک 
اسپیس ایکس ارائه نشده است. همچنین فیلمبردارى 
قسمت هفتم از مجموعه ماموریت غیرممکن پس از 7 
بار تعویق به تازگى تمام شده و بنابراین معلوم نیست آیا 
کروز در حال حاضر براى ســفر به فضا آمادگى الزم را 

دارد یا نه.

روسیه گوى سبقت را از «تام کروز» ربود

ناگفته هاى همسر و دختر على سلیمانى درباره این هنرمندبازیگر «لیسانسه ها» به «خودخواسته» پیوست
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مسعود شجاعى، کاپیتان سابق تیم ملى که بعد از جدایى از تراکتور، هنوز 
تصمیمى براى فصل جدید نگرفته، بخاطر یک اتفاق غیرفوتبالى، مورد 

توجه رسانه ها قرار گرفته است.
داستان از این قرار است که «ویلیان میمبال» بازیکن 29 ساله اهل پرو که دو فصل قبل براى 
تراکتور بازى مى کرد و با کاپیتان هاى تیم ملى در تبریز همبازى بود، به تازگى پدر شده و در اتفاقى 
قابل توجه، نام پسرش را نیکوالس مسعود گذاشته تا نشان دهد که ارتباطش با کاپیتان و سرمربى فصل 

گذشته تراکتور، تا چه حد صمیمانه بوده است.
مسعود شجاعى هم به این اتفاق واکنش نشان داده و در صفحه اینستاگرام میمبال، به همبازى سابقش تبریک گفته است. نکته 
جالب، کامنت هایى است که زیر پیغام شجاعى به میمبال منتشر شــده و طرفداران تراکتور از شجاعى خواسته اند که در صورت 

امکان به تبریز برگردد و فوتبالش را در این تیم ادامه بدهد.
شجاعى که سه سال براى تراکتور توپ زده بود، چند ماه قبل و پس از پایان بازى هاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا، به طرز 
عجیبى در تمرینات این تیم شرکت نکرد که دلیل آن هنوز هم مشخص نیست. از یکطرف گفته شد او و اشکان دژاگه با رسول 
خطیبى سرمربى وقت تراکتور مشکل داشتند و به این دلیل تصمیم به جدایى از این تیم گرفتند و از طرف دیگر اعتراض آنها به 

مشکالت مالى تراکتور، به عنوان دلیل اصلى کاپیتان هاى تراکتور براى جدایى از این تیم مطرح شد.

محرم نویدکیا این روزها در حال بررســى شرایط است تا 
آخرین تغییرات را براى وارد شــدن تیمش به مسابقات 
انجام دهد. کار جذب مهره هاى مورد نیاز محرم نویدکیا 
در خیلى از پست ها تمام شده است، اما هنوز این سپاهانى 
که در اردوى تهران کار خود را بــراى دومین هفته آغاز 
کرده، ســپاهانى نیســت که قرار اســت به لیگ بیستم 
وارد شــود و تغییراتى جزئــى در این تیــم انجام خواهد 

پذیرفت.

دروازه بان، دفاع میانى و دفاع راست؛ آماده 
لیگ

در این سه پست محرم نویدکیا بازیکنان مورد نظر خود را 
در اختیار دارد و نیازى به اضافه شدن یا کم کردن نفرات 
وجود ندارد. پس از خرید نیما میرزازاد، خرید کریســتوفر 
نت توانســته طالیى پوشــان را در این بخــش از زمین 
بى نیاز کند و حاال فقــط باید دید عملکــرد این دو گلر 
در مسابقات چگونه خواهد شــد. یک خط جلوتر در لیگ 
21 عالوه بر پورقاز، نژادمهدى، گولسیانى و مهدى زاده، 
یک بازیکن دیگــر هم از تیــم آکادمى یعنى ســامان 
رنجبر اضافه شده تا نویدکیا در پســت دفاع میانى هیچ 
کم و کسرى نداشته باشــد. درنهایت با فروش مرتضى 
منصورى به نســاجى مازندران، رضــا میرزایى در دیدار 
برابر نساجى مازندران در پســت دفاع راست از ابتدا وارد 
زمین شد تا ســرمربى جوان طالیى پوشــان اصفهانى 
نشــان دهد که قصد دارد از این بازیکــن پرورش یافته 
آکادمى سپاهان در دو پست  دفاع راست و  وینگر راست 
اســتفاده کند و فرصت بیشــترى براى میرزایى فراهم 

کند.

دفاع چپ؛ همچنان در جستجوى ذخیره امید
در این پست تغییرات قابل توجهى در اردوى سپاهان در حال 
رقم خوردن است. یک نکته مهم غیبت شایان مصلح مدافع 
چپ سال هاى اخیر این تیم بود که زمزمه هاى جدى اى در 
مورد جدایى او و پیوستنش به تیم هاى دیگر وجود داشت 
و در نهایت دیروز اعالم شد این مدافع بار دیگر شاگرد  امیر 
قلعه نویى شــده و به گل گهر سیرجان پیوست. نکته قابل 
توجه دیگر در پست دفاع چپ طالیى پوشان در پنجره نقل 
و انتقاالت باشگاه، بازگشت داود رجبى به تیم بود، اما اینطور 
که شنیده مى شــود، احتمال دارد این بازیکن جوان مانند 
سال هاى گذشــته به صورت قرضى به تیم دیگرى واگذار 
شود. درنهایت جالب توجه ترین نکته حضور آرتور استپانیان 
فرزند لئون استپانیان هافبک تاثیرگذار سپاهان در دهه 70 
در اردوى طالیى پوشــان اصفهانى است. به نظر مى رسد 
در حال حاضر این بازیکن اولویت اصلى محرم براى رزرو 
امید نورافکن در پست دفاع چپ است. در واقع  باید اینطور 
گفت که على رغم ثابت بودن امید نورافکن در پست دفاع 
چپ، هنوز دخیره این بازیکن ملى پوش مشخص نشده و 
این روزها پیدا کردن راه حلى براى حل این موضوع یکى از 

دغدغه هاى محرم نویدکیا است.

خط میانى؛ قدرتمند و تقویت شده
خرید مســعود ریگى یکى از مهم ترین اتفاقات براى ارائه 
نمایش مقتدرانه تر از سپاهان در لیگ پیش رو بوده است. 
این بازیکن در واقع همان بازیکنى است که محرم نویدکیا 
براى پیاده کردن روش بهتر سیســتم مورد عالقه اش نیاز 
داشت و مذاکرات رسمى براى جذب این بازیکن از دیدار 
استقالل و فوالد خوزســتان در فینال جام حذفى آغاز شد 

و این بازیکــن درنهایت به عنوان یکى از خبرســازترین 
خریدهاى ســپاهان معرفى شــد. در منطقه میانى زمین 
اگرچه حاج صفى کاپیتان طالیى پوشان راهى یونان شد، 
اما سروش رفیعى به هر ترتیبى بود حفظ شد تا این بازیکن 
خالق در کنار ریگى، على محمدى، یاسین سلمانى و محمد 
کریمى یک خط میانى پرســتاره  را براى محرم نویدکیا 
فراهم کند. ضمن اینکه استفاده از حسن شوشترى بازیکن 
فصل گذشته آرمان گهر ســیرجان که در دیدار دوستانه 
مقابل نســاجى مازندران از ابتدا وارد زمین شد، نشان داد 
محرم نویدکیا بى جهت این بازیکن را جذب نکرده اســت 
و احتماال شاهد رقابت بســیار تنگاتنگى در منطقه میانى 

سپاهان خواهیم بود.

خط هجومى؛ به دنبال یک بازیکن با کارنامه
در بخش هجومى نیز طالیى پوشان اصفهانى،  اگر نگوییم 
زهردارتریــن که یکى از زهردارتریــن تیم هاى حاضر در 
مســابقات لیگ 21 خواهند بود. محرم نویدکیا در پست 
وینگر راست محمدرضا حسینى و رضا میرزایى را در اختیار 
دارد و در پست وینگر چپ نیز محمدرضا خلعتبرى و فرشاد 
احمدزاده در دسترس ســرمربى سپاهان هستند. یک خط 
جلوتر نیز حضور سجاد شهباززاده و شهریار مغانلو ترکیب 
ایده الى را براى نویدکیا مهیا کرده است. به این چند بازیکن 
آریا یوسفى که در دیدار دوســتانه برابر نساجى مازندران 
درخشــید را هم اضافه کنید. با این حال همچنان مدیران 
باشگاه  سپاهان به دقت شــرایط چند مهاجم خارجى که 
قدرت تمام کنندگى باالیى داشته باشند را زیر نظر دارند و 
در این بین مذاکرات با کوین میراالش جدى از همه بوده

 است.

آخرین تغییرات نویدکیا 
براى لیگ 21

مدافع فصل گذشته تیم ذوب آهن اصفهان با قراردادى دو ساله به 
تیم فوتبال تراکتور پیوست.

عبدا... حسینى پس از توافق با مدیرعامل باشگاه به جمع شاگردان 
فیروز کریمى ملحق شد. مدافع فصل گذشته تیم ذوب آهن ظهر 

روز یک شنبه قرارداد دو ساله خود را با باشگاه تراکتور امضا کرد.
عبدا... حسینى سابقه حضور در تیم هاى پدیده و گل گهر سیرجان 

را نیز در کارنامه خود دارد.
این بازیکن 31 ساله سومین خرید لیگ برترى تراکتور پس از على 
عبدا... زاده و عبدا... ناصرى محســوب مى شود. نکته جالب اینکه 
دیگر مدافع میانى تراکتور یعنى هادى محمدى نیز ســابقه بازى 

در ذوب آهن را دارد.

ستاره ایرانى شباب االهلى به عنوان بهترین بازیکن هفته چهارم 
لیگ برتر امارات انتخاب شد.

شــبکه «ورزش ابوظبى» بعد از پایان مسابقات هفته چهارم لیگ 
برتر فوتبال این کشور موسوم به «ادنوك» به معرفى بهترین هاى 

هفته پرداخت.
مهدى قائدى ستاره ایرانى شباب االهلى با درخشش بى نظیرش در 
بازى با شارجه و به ثمر رساندن دو گل تاثیرگذار به عنوان بهترین 

بازیکن هفته لیگ امارات انتخاب شد. 
همچنین ستاره سابق استقالل در ترکیب تیم منتخب هفته چهارم 

لیگ برتر امارات قرار گرفت.

اینطور که به نظر مى رسد پسر طالیى فوتبال ایران در سال 2014، 
قید حضور در مستطیل سبز را زده است.

نزدیک یک ماه قبل بود که گزارشــى درباره احتمال خداحافظى 
رضا قوچان نژاد از دنیاى فوتبال منتشر شــد و در خبرها آمد این 
مهاجم 33 ســاله که در نقل و انتقاالت تابســتانى به تیم هاى 
مختلفى لینک شــده بود، گویا قصد دارد بعد از تجربه تلخى که 
مربوط به آخرین فصل حضورش در زووله بود، قید فوتبال را بزند.

رضا گوچــى، یکى دو هفتــه قبــل در مصاحبه اى به شــایعه 
بازنشســتگى اش واکنــش نشــان داد و اعالم کــرد علیرغم 
پیشــنهادهایى که دارد، هنوز نمى داند چه تصمیمى براى آینده 

خواهد گرفت.
در چنیــن شــرایطى و طبــق گزارشــى کــه در ســایت 
voetbalzone هلند منتشر شده، مهاجم سابق زووله دیگر 
تصمیمى براى حضور در مستطیل ســبز، حداقل به عنوان یک 

بازیکن حرفه اى ندارد.
این رسانه از قول رضا گوچى نوشته که او به خودش مرخصى داده و 
اگر چه فوتبال را به صورت کامل از ذهنش خارج نکرده اما به دنبال 

این است که ببیند در کنار فوتبال چه کارى مى تواند انجام دهد. 
این رسانه در ادامه گزارشش به آمار رضا قوچان نژاد اشاره کرده و 
اینکه او در 320 بازى در تمام رقابت ها موفق شد 106 گل بزند و 
30 پاس گل دهد ضمن آنکه آمار او در تیم ملى ایران، 17 گل در 

43 بازى بوده است.

پونفرادینا در حضور دروازه بان ایرانى خود موفق به کسب پیروزى 
مقابل ماالگا شد.

در ادامه بازى هاى هفته ششــم اللیگا 2 اسپانیا، تیم پونفرادینا در 
حالى که براى دومین مسابقه متوالى امیر عابدزاده را درون دروازه 
داشت، در استادیوم اِل تورالین مقابل ماالگا رده ششمى قرار گرفت.
یاران عابدزاده که در چهار مسابقه از پنج دیدار اخیرشان به برترى 
رسیده و یک شکست در این فصل داشتند، در دیدار برابر ماالگا نیز 
نمایش کامًال برترى ارائه دادند و موفق شــدند به پیروزى ُپر گل 

خانگى دست پیدا کنند.
تیم فوتبال پونفرادینا با زدن دو گل در هر نیمه و یک اخراجى که 
ماالگا داد، توانست به برترى جالب توجه 4 بر صفر مقابل حریف 
خود برسد تا 15 امتیازى شود و موقتاً در صدر جدول اللیگا 2 اسپانیا 

قرار بگیرد. 
امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانى پونفرادینا که در سه مسابقه از چهار 
دیدار قبلى تیمش توانسته بود دروازه خود را بسته نگه دارد، در بازى 
مقابل ماالگا و تیمى که هیچ ضربه اى در چارچوبى نداشــت هم 
این روند را ادامه داد و چهارمین کلین شــیت فصل خود را به ثبت

 رساند.

مدافع ذوب آهن 
به تراکتور پیوست

قائدى بهترین بازیکن هفته 
لیگ برتر امارات شد

خداحافظى قوچان نژاد از 
دنیاى فوتبال

چهارمین کلین شیت
 عابدزاده

خبرساز شدن غیرفوتبالى کاپیتان سابق تیم ملى 

توج
داستان از این قرار اس
تراکتور بازى مى کرد و با
قابل توجه، نام پسرش را نیکو
گذشته تراکتور، تا چه حد صمیمانه
مسعود شجاعى هم به این اتفاق واکنش نشان داده و در
جالب، کامنت هایى است که زیر پیغام شجاعى به میمبال
امکان به تبریز برگردد و فوتبالش را در این تیم ادامه بده
شجاعى که سه سال براى تراکتور توپ زده بود، چند ماه
عجیبى در تمرینات این تیم شرکت نکرد که دلیل آن ه
خطیبى سرمربى وقت تراکتور مشکل داشتند و به این د
مشکالت مالى تراکتور، به عنوان دلیل اصلى کاپیتان ها

خبرساز شدن غیرفوت

چهارمینکلین شــیت فصل خود را به ثبت این روند را ادامه داد و
 رساند.

انگین فیرات، سرمربى اسبق تیم هاى سپاهان، سایپا و 
گسترش فوالد تبریز به عنوان سرمربى جدید تیم ملى 

فوتبال کنیا انتخاب شد.
فدراسیون فوتبال کنیا از انگین فیرات به عنوان سرمربى 
جدید تیم ملى فوتبال این کشور رونمایى کرد. کندى 
اودیامبو و ویلیام مولویا به او در این امر کمک خواهند 

اونیانگو نیز مربــى جدید دروازه کــرد. جریــم 

بانان خواهد شد.
پس از استعفاى یاکوب گوســت، انگین فیرات که دو 
سال هدایت تیم ملى فوتبال مولداوى را بر عهده داشت 

هدایت تیم ملى کنیا را بر عهده گرفت.
وى پیش از این سابقه مربیگرى در لیگ برتر ایران را با 
تیم هاى سپاهان، سایپا و گسترش فوالد تبریز داشته 
است. او همچنین در زمان سرمربیگرى على دایى در 

تیم ملى ایران، دستیار او بود.

فیرات گفت: من اطمینان دارم کــه مى توانیم نتیجه 
مثبتى را  در رقابت هاى انتخابى به دست آوریم. نیک 
موندوا، رئیس فدراســیون فوتبال کنیــا نیز گفت: ما 
تحت تأثیر حرفه اى بودن او قرار گرفته ایم. او یکى از 
بهترین هاى ترکیه است و ما مى خواهیم در راه صعود 

به جام جهانى قطر با او همکارى کنیم. 
کنیا در گروه E دوم است و شانس براى صعود دارد. این 

تیم دو دیدار حساس برابر مالى در پیش دارد.

مربى دروازه بانان سپاهان گفت: در فصل جدید با توجه به شناخت سرمربى اسبق سپاهان روى نیمکت کنیا
بهتر و هماهنگى بیشــتر تیم و تالش هاى زیاد مجموعه سپاهان 
حرکتى رو به جلو خواهیم داشت. باید با کار و تالش در زمین چمن 

موفق شد و با حرف زدن نمى توان به جایى رسید.
رحمان احمدى در خصوص شرایط سپاهان براى آمادگى در لیگ 
بیستم ویکم اظهار داشت: در دوران بدنسازى هستیم و صبح و بعد از 
ظهر تمرین مى کنیم. با قدرت در حال پیشروى هستیم و آماده لیگ 
بیست ویکم مى شــویم. در این مدت براى هماهنگى بیشتر بازى 

تدارکاتى داشتیم و باز هم خواهیم داشت.
مربى دروازه بان هاى سپاهان درباره نیما میرزازاد دروازه بان جوان 
و جدید سپاهان و امید به درخشش او گفت: شرایط کار در سپاهان 
متفاوت است. پیام نیازمند در سپاهان خیلى با خوب و باانگیزه کار 
کرد و لژیونر شد و مى تواند قابلیت ها و توانایى هاى خود را به خوبى 
نشان دهد. امیدوارم نیما هم بتواند با تالش زیاد به سپاهان کمک 
کند. در حال حاضر کریستوفر کنت، نیما میرزازاد، حجت صدقى و 
على کیخسروى را در اختیار داریم و همگى باید براى شماره 1 شدن 

رقابت و تالش کنند.
وى در رابطه با اینکه سپاهان در لیگ بیستم گل هاى زیادى دریافت 
کرد و همین عامل باعث دورى آنها از قهرمانى شــد، عنوان کرد: 
طبیعى بود در ابتداى راه محرم و جارى شدن تفکرات جدید در تیم، 
مشکالتى باشــد و باید زمان مى گذشت تا بهتر شویم و دیدیم این 
اتفاق افتاد و در ادامه لیگ عملکرد خیلى خوبى داشتیم و به بسیارى 
از اهداف خود رســیدیم. در فصل جدید با توجه به شناخت بهتر و 
هماهنگى بیشتر تیم و تالش هاى زیاد مجموعه سپاهان حرکتى رو 
به جلو خواهیم داشت. باید با کار و تالش در زمین چمن موفق شد 

و با حرف زدن نمى توان به جایى رسید. 
رحمان احمدى در خصوص امید به قهرمانى در لیگ بیست ویکم 
تصریح کرد: فوتبــال را نمى توان پیش بینى کــرد و در 30 هفته 
لیگ برتر و 90 دقیقه زمان بازى هزاران اتفــاق خواهد افتاد. تمام 
تالشمان را مى کنیم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم و از هفته اول 

پرقدرت استارت خواهیم زد.

مربى دروازه بانان سپاهان:

نسبت به سال گذشته 
هماهنگ تر و قدرتمندتر شدیم

گ برتر امارات قرار گرفت.
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فقدان سند مالکیت
خانم فرنگیس کریمى علویجه به وکالت از طرف آقاى حسین میرزائى  فرزند رمضانعلى 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شــماره 18693 – 1400/06/17 به تایید 
دفترخانه 182 علویجه رسیده اســت ،  مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکباب 
خانه  پالك شــماره 3480 فرعى از 22/3272 فرعى  واقع درعلویجه بخش 15 ثبت 
اصفهان که بنام نامبرده سابقه ثبت و سند کاداسترى دارد و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 

به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/06/30، 1192787/م الف - کفیل ثبت اسناد و امالك 

مهردشت – محمد على ناظمى /6/327

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030009707 - فضل اله کســمایى نجف آبادى فرزند فرج اله  
بموجب درخواست وارده بشماره 140021711195 مورخ 1400/05/05 و باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت چهار حبه و 129-278 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 597/7 واقع 
در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 53 دفتر 321 امالك ذیل 
ثبت 80199 بنام نامبرده ثبت  و سندمالکیت به شماره سریال 935017  صادر و تسلیم 

گردیده وطى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و  معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشــار 1400/06/30، 1194968/م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 
سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف محسن نساج نجف آبادى 

6/335/

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 783 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا نظیفى فرزند 
احمد و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1400/07/22 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى 
پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: سه شــنبه 1400/06/30 -1194970/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و 

امالك بخش مهردشت  – نصرا... علینقیان /6/336

شرکت داروسازى فایزر آمریکا اعالم کرد که اثربخشى 
واکسن کرونا تولید شده این شــرکت با گذشت زمان از 
بین مى رود و نیاز اســت که براى بازگشت اثربخشى دوز 

تقویتى دریافت شود.
شــرکت فایزر اعالم کــرد، داده ها نشــان مى دهد که 
اثربخشى واکسن کرونا با گذشت زمان کاهش مى یابد 

و یک دوز تقویت کننده در دفع ویروس موثر خواهد بود. 
شرکت داروســازى فایزر تصریح کرد: مجموع داده هاى 
موجود نیاز بهداشــت عمومى به دوز تقویت کننده سوم 
تقریبًا 6 ماه پس از دریافت دوز دوم واکسن براى افراد 16 

سال به باال را پیشنهاد مى کند. 

به گفته محققان شرکت فایزر، کاهش اثربخشى واکسن 
عمدتا به دلیل تضعیف پاسخ هاى ایمنى واکسن در طول 
زمان است.  به گزارش مجله ساینس نتایج مطالعه اى جامع 
در آمریکا نشان مى دهد، واکسن هاى کووید 19 علیه گونه 
دلتا موثر هستند و از بسترى شــدن و مراجعه اورژانسى 
به بیمارســتان بر اثر کرونا جلوگیرى مى کنند. همچنین 
واکسن مدرنا در مقایســه با فایزر و جانسون اند جانسون 

علیه گونه دلتاى کرونا موثرتر است.
این مطالعه بیش از پیش ضرورت واکسیناسیون را روشن 
مى کند و به شدت تاکید دارد واکسیناسیون براى جلوگیرى 

از مرگ  و میر و مهار پاندمى کووید 19 ضرورى است.

اخبار و اطالعــات مختلفى در هفته هــاى اخیر درمورد 
ویژگى هاى ویروس جهش یافته المبدا ازجمله سرعت 
انتشار باال و قدرت کشندگى این ویروس منتشر شده است 

اما آیا این مطالب و اطالعات صحیح است؟
دکتر پیام طبرسى متخصص بیمارى هاى عفونى با بیان 
اینکه بیشتر مطالبى که درخصوص ویروس جهش یافته 
المبدا منتشر مى شود از پایه و اســاس علمى برخوردار 
نیست و هنوز اثبات نشده اســت، افزود: سازمان جهانى 
بهداشــت هنوز به نتیجه قطعى نرسیده است که المبدا 

مانند دلتا مى تواند همه گیرى شدید ایجاد کند.
وى با بیان اینکه ویروس المبدا هنوز به مرحله اى نرسیده 

که بتواند بر دلتا غالب شود، ادامه داد: در برخى از کشورها 
هر دو ویروس وجود دارد، اما هنوز دلتا ویروس غالب در 
آن کشور است. متخصص بیمارى هاى عفونى یادآور شد: 
بالیى که دلتا بر سر مردم جهان آورده است هنوز ویروس 
جهش یافته المبدا نتوانســته آن را تکرار کند، به جز در 
کشــور پرو که محل اصلى این ویروس است در جاهاى 

دیگر درگیرى این ویروس محدود است.
طبرسى تصریح کرد: برخى سرعت انتشار باالى ویروس 
و کشندگى را از جمله ویژگى هاى ویروس جهش یافته 
المبدا اعالم مى کنند که این موارد هنوز به اثبات نرسیده 

است.

اثربخشى واکسن فایزر 
به مرور  از بین مى رود

المبدا خطرناك تر است 
یا دلتا؟

اجراى طرح خانه به خانه  
وزیر بهداشت گفت: درصدد هستیم    فارس|
طرح خانه به خانه را براى لکه گیرى واکسیناسـیون 
انجام دهیم. زیرا مهمترین مسـاله در کنترل کرونا، 
انجام واکسیناسیون است که باید به نحو احسن انجام 
شود. بهرام عین اللهى یادآور شد: یکى از مواردى که 
روى آن تاکید داریم حوزه بهداشت و توسعه و تقویت 

خانه هاى بهداشت در کشور است. 

تأثیر آسترازنکا در اچ آى وى
  ایرنا | مطالعات قبلى نشـان داده که ابتال به 
ویروس اچ آى وى،  به خودى خود احتمال بروز کرونا 
را افزایـش نمى دهـد، بلکـه مبتالیان بـه اچ آى وى 
به دلیل نقص سیسـتم ایمنـى عالئم شـدیدترى را 
تجربه مى کنند و احتمال مرگ این افراد بیشتر است 
اما محققان به تازگى در کارآزمایـى بالینى دریافتند 
واکسـن آسـترازنکا در مـورد مبتالیان بـه ویروس 
اچ آى وى نیـز اثـر محافظتـى مشـابه غیرمبتالیان

 دارد.

درصد ایمنى زایى اسپایکوژن 
محقق اصلى طرح مطالعاتى واکسـن    ایرنا |
ایرانى- اسـترالیایى "اسـپایکوژن“ گفـت: نتایج فاز 
دوم تست انسانى واکسن اسـپایکوژن نشان داد این 
واکسن بیش از 80 درصد ایمنى ایجاد مى کند و آنتى 

بادى خوبى در بدن به وجود مى آورد. 

تاسیس
موسسه غیر تجارى آموزشى دانش پژوهان سعدى درتاریخ 1400/06/16 به شماره ثبت 6556 به شناسه ملى 14010254977 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : آموزشى دانش پژوهان سعدى موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :مؤسسه با هدف کمک به تأمین و رفع 
تنگناها و کمبود فضاهاى آموزشى ، گسترش فعالیت هاى آموزشى و پرورشى دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیرى از امکانات با لقوه ى مردم از طریق جلب مشارکت 
هاى مردمى بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى غیردولتى مصوب 14/9/1395مجلس شوراى اسالمى و با رعایت آیین نامه هاى اجرایى 
قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل هاى مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شوراى عا لى آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت هاى آن به قرار زیر خواهد 
بود : الف – تأسیس و راه اندازى و اداره ى مدارس غیردولتى در مقاطع مختلف تحصیلى اعم از دوره ى پیش دبستانى، آمادگى و دبستان ، متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم ،

 هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشى کشور. ب - دایر نمودن کالس هاى تقویتى و آمادگى کنکور و ایجاد آموزشگا ه هاى علمى و آزاد و تأسیس آموزشگاه هاى آموزش 
زبان هاى خارجى . ج- ارایه ى خدمات فرهنگى ،آموزشى و پرورشى و ایجاد مراکز و اما کن ورزشى ،تفریحى و هنرى و تشکیل و برگزارى نمایشگاه در زمینه فعالیت هاى فوق 
برنامه در واحد هاى آموزشى مربوط . د- عضویت و مشارکت در تعاونى هاى آموزشى و فرهنگى غیردولتى . ه - اجاره و خرید و ساخت و ساز فضا هاى مناسب جهت انجام 
فعالیت هاى آموزشى وپرورشى با رعایت استاندارد هاى متداول و پس از تأ یید نو سازى و تو سعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارك امکانات و تجهیزات ضرورى و مورد 
نیاز واحد هاى آموزشى وپرورشى از قبیل وسایل کمک آموزشى و تکنولوژى آموزشى و وسایل آزمایشگاهى و غیره . و- انجام کلیه فعالیت ها و ارایه خدمات در زمینه اعتال 
و تامین آموزش و پرورش کشور با تصویب و تأ یید وزارت آموزش و پرورش و پس از طى تشریفات و مراحل قانونى و با رعایت جنبه هاى غیردولتى در هر مورد و ضوابط و 
مقررات مربوطه . تبصره 1 – کلیه فعالیت هاى مؤ سسه در مسایل آموزشى و پرورشى مصرحه در این اساسنا مه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى 
غیردولتى و آیین نا مه هاى اجرایى آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستورالعمل هاى عمومى وزارت آموزش و پرورش و شوراى عالى وزارت آموزش و پرورش بوده 
و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شوراى نظارت معاونت مشارکت هاى مردمى و امور مدارس غیردولتى قابلیت اجرایى دارد . تبصره 2 – دارا بودن موافقت 
اصولى تأ سیس مدرسه غیردولتى از وزارت آموزش و پرورش براى نماینده ى مؤسسه الزامى است . تبصره 3 – مؤسسه مى تواند براى پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات 
و در حدود صالحیت هاى مؤسسه از طریق سرمایه گذارى در بخش هاى دولتى ،عمومى ،تعاونى یا اشخاص حقیقى و حقوقى ذى صالح و یا از هدایاى نقدى و جنسى افراد 
و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکى نماید . . در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گل محمدى - جاللیه ، کوچه شریعتى 1 ، خیابان رزمندگان ، پالك 25 ، طبقه همکف 
کدپستى 8194867671 سرمایه شخصیت حقوقى 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم شیما جعفرى جبلى به شماره ملى 1271173379 
دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم هلیا جعفرى جبلى به شماره ملى 1273598301 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدامین جعفرى جبلى به شماره 
ملى 1275367186 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم شهناز جعفرى جبلى به شماره ملى 1291390091 دارنده 1900000 ریال سهم الشرکه آقاى على اکبر 
جعفرى جبلى به شماره ملى 5659574173 دارنده 5100000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم هلیا جعفرى جبلى به شماره ملى 1273598301 و به سمت عضو على البدل 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهرزاد جعفرى جبلى به شماره ملى 1284953351 و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
خانم شهناز جعفرى جبلى به شماره ملى 1291390091 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على اکبر جعفرى جبلى به شماره ملى 5659574173 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : صدور هر گونه اسناد و اوراق تعهدآور همواره با امضاء متفق رییس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره 
و مدیر عامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود . بازرسان خانم شیما جعفرى جبلى به شماره ملى 1271173379 به سمت بازرس اصلى به مدت 2 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194269)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ماهور دانش اســپادان درتاریخ 1400/06/23 به شماره ثبت 68731 به شناســه ملى 14010272201 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضــوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هــاى بازرگانى از قبیل خرید و فروش، تولیــد، صادرات و واردات و 
پخش سراســرى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى شــامل مواد اولیه دارویى دامپزشــکى، داروهاى آماده مصرف دامپزشــکى، مکمل هاى دارویى و غذایى دامپزشکى و 
دام و طیور و آبزیان، انواع کنســانتره هاى دام و طیور و آبزیان و مــواد اولیه و افزودنى هاى مجاز خــوراك دام و طیور و آبزیان، ضدعفونى کننده هــا و مواد بیولوژیک و 
فرآورده هاى دام و طیور و آبزیان، واکسن هاى دام و طیور و آبزیان، ماشین آالت و ابزار و تجهیزات و اسپرم و لوازم تلقیح مصنوعى دامپزشکى- حشره کش ها، ضد جوندگان،

 قارچ کش ها، علف کش ها، کند کننده ها یا بازدارنده هاى جوانه زدن و تنظیم کننده رشــد نباتات، گند زداها، کودها و بذرهاى کشاورزى و محصوالت همانند، عرضه شده 
به اشکال یا بسته بندى هاى خرده فروشــى به صورت فرآورده یا به شکل اشیاء از قبیل نوار، فیتیله و شــمع گوگرد زده و کاغذهاى مگس کش و کلیه وسایل و تجهیزات 
آزمایشگاهى دامپزشکى و پزشکى، تولید محصوالت دانش بنیان و اخذ و اعطا نمایندگى و مشارکت با کلیه اشخاص ذیصالح حقیقى و حقوقى و ارگان هاى دولتى و خصوصى 
و اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت، فعالیت هاى آموزشــى کوتاه مدت و پژوهشى کوتاه مدت در زمینه 
موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله فرح آباد ، کوچه فردوس ، کوچه ارغوان [42] ، پالك 0 ، ســاختمان ادمان ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 8174748599 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,200,000 ریال نقدى منقسم به 300 سهم 4000 ریالى تعداد 300 سهم آن با نام عادى مبلغ 1200000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 53.6160.172 مورخ 1400/06/09 نزد بانک بانک تجارت شعبه سه راه ســیمین با کد 6160 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقاى منصور خسروى به شماره ملى 1092010793 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى هادى خورسند 
به شماره ملى 1289691967 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى روزبه شباك به شــماره ملى 1818298287 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى با امضاء مدیر عامل و رییس هیئت مدیره 
متفقاً و همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم هنگامه هاشمى به شماره ملى 1281007021 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم شیما شجاعى زاده به شماره ملى 1289221189 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194235)

آگهى تغییرات
شرکت پروفیل رازى اســپادانا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1501 و شناسه ملى 10260648140 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طیق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 02 / 05 / 1400 در خصوص افزایش 
سرمایه به هیات مدیره وبارعایت تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید 
از مبلغ 91000000000ریال بــه مبلغ 160550000000 ریال افزایــش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شــماره 1308/00444 مورخ 
1400/05/04 بانک پاسارگاد شعبه شهرضا واریز و ماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شدسرمایه شرکت 160550000000 ریال نقدى است 
که به 16055000سهم 000 10ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شــده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1194261)

آگهى تغییرات
شرکت سخت کار آینده سهامى خاص به شماره ثبت 9913 و شناسه ملى 10260309918 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/17 آقاى حسن فرهمند پور به شماره ملى 1170879470 بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى مهدى داروئى به شماره ملى 1282223021 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، 
خانم مهرى فرهمند پور به شماره ملى 1171351208 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، خانم مریم فرهمند پور به شماره ملى 1171138679 ، آقاى خداداد فرهمند پور 1170907199 و مهرداد شجاعت به کدملى 1280321113 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 

بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1194230)

روى موج کووید-19

دانشــمندان مى گویند کووید19 در حــال تکامل به 
سمتى است تا به ویروسى بسیار بسیار مسرى تر تبدیل

 شود.
افرادى که با ویروس کروناى واریانت آلفا مبتال شــده 
اند 100 بار بیشــتر از افرادى که به ویروس اورجینال 
کرونا (ووهــان) آلوده اند هوا را بــا ویروس هاى خود 

آلوده مى کنند.
این نتیجه واضحى است که از یک سرى تحقیقات در 
دانشگاه مریلند آمریکا به دست آمده است. این گزارش 
در ادامه آورده است که آزمایشــات دقیق تر در رابطه 
با دلتا هنوز در حال تکمیل اســت اما تصور مى شــود 
دلتا حتى از آلفا هم ســریع تر و راحت تر در هوا حرکت 

کند.
میلتون که مهــره راهبــردى این تحقیــق طوالنى 
مدت اســت مى گوید که این یافته ها نشان مى دهد 
واریانت هاى کرونا مدام به سمت بیشتر مسرى شدن 
در حال تکامل هستند. ویژگى اصلى این این واریانت ها 
این است که در جریان هوا به سادگى حرکت مى کنند 

و انتقال مى یابند.
این مطالعه بر اســاس نظارت بر تنفسى که داوطلبان 
بیمار به داخل دستگاه بازدم مى کردند  انجام شد. این 
مطالعه همچنین ادعا کرد که ماسک هاى پارچه اى و 
جراحى مى توانند میزان ویروس خارج شده توسط فرد 

آلوده را به نصف کاهش دهند.
متخصصان در این آزمایش روى گونه آلفا تمرکز کردند. 
این ویروس نخســتین بار در انگلیس ردیابى شد و به 

گونه کنت هم معروف است.

در حالى که تصور مى رفت آلفا مســرى ترین واریانت 
در جهان است ناگهان دلتا موج ســنگینى از کرونا در 
برخى از نقاط دنیا به خصوص هند رقم زد تا ثابت کند 
خطرنــاك تریــن ویــروس کرونایــى در جهــان 

است.
در این آزمایش افراد زیادى که با آلفا آلوده شــده بودند 
مورد معاینه و بررســى دقیق قرار گرفتنــد. این افراد 

بدون عالمت بودند و ســطح بیمــارى آنها خفیف بود 
و یا اینکه اگر عالئم داشــتند عالئم آنها بسیار خفیف 
بود. این مطالعه بین مــى 2020 تا آوریل 2021 انجام 

شد.
داوطلبان داخــل دســتگاهى به نام «گســوندهیت 
دو» به مدت 30 دقیقه نفس کشــیدند. آنها ماســک 
نداشــتند این در حالى اســت کــه گروهــى دیگر از 

افــراد داوطلب با ماســک درون این دســتگاه تنفس 
کردند.

از داوطلبان خواسته شــد همانطور که نفس مى کشند 
کلمه آلفا را ســه بار بگویند و یا اینکه عبارت «تولدت 
مبارك «happy birthday » را ســه بار تکرار کنند. 
آنها دریافتند میزان ویروسى که افراد مبتال به آلفا بازدم 
مى کردند 43 تا 100 برابر بیشــتر از سویه هاى قبلى

 بود.
اما قبال مشخص شــده بود که افراد آلوده به آلفا داراى 
بارهاى ویروســى بیشترى هســتند ، به این معنى که 
تعداد بیشترى از ویروس در ســواب هاى بینى و حلق 

آنها وجود دارد.
هنگامى کــه محققان این مورد را تنظیــم کردند ادعا 
شــد که ســطح آلفا در هوا هنوز 18 برابر بیشــتر از
 نسخه هاى قبلى کووید است. آنها دریافتند که هنگام 
استفاده از ماسک ، افراد آلوده 48 درصد کمتر ویروس 
را بازدم مى کنند. ایــن یافته در مورد افــرادى که از 
ماسک هاى جراحى یا پارچه اى اســتفاده مى کردند 

صادق بود.
این محققــان ادعــا کردند یافتــه هاى آنها نشــان 
مى دهد افزایش ذرات آلوده تنفســى در افراد مبتال به 
آلفا در هوا کامال مشهود است. حال این مطالعه نشان 
مى دهد که برخى از رویکردهاى بهداشتى نظیر تهویه، 
استفاده از ماسک و خوددارى از تجمع در محیط هاى 

سربسته بسیار مهم و حیاتى است.
البته این تیم تحقیقاتى همچنین تاکیــد کرد که آنها

 مى دانند دلتا از آلفا مسرى تر است.

کروناى تکامل یافته در هوا سریع تر پخش مى شود
در اتحادیه اروپا، واکســنى غیر از مــواردى را که از 
سوى آژانس دارویى اروپا تایید شده است به رسمیت 
نمى شناسند اما در برخى کشورها واکسن سینوفارم 

پذیرفته مى شود.
در حال حاضر تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا افراد 
واکسینه شده با ُدزهاى واکسن هاى مورد تایید آژانس 
دارویى اروپا شــامل «فایزر و بیون تک»، «مدرنا»، 
«آسترازنکا» و «جانسون اند جانسون» را براى سفر 
در صورتیکه ویزا داشته باشند، پذیرش مى کنند. اغلب 
این کشورها همچنین واکسن آسترازنکاى تولید شده 

در هند را هم قبول دارند.
از سوى دیگر سازمان جهانى بهداشت واکسن تولیدى 
چین با نام «ســینوفارم» را تایید کرده است اما هنوز 
آژانس دارویى اروپا تصمیمــى در این زمینه نگرفته 
است و ســازمان تولید کننده واکســن سینوفارم نیز 
درخواستى را براى این نهاد اروپایى ارائه نکرده است 
در حالیکه نهاد چینى تولید کننده واکســن دیگر این 
کشور با نام «سینوواك» درخواست خود را به آژانس 
دارویى اروپا داده است. این موضوع باعث شده است تا 
این واکسن در کشورهاى اتحادیه اروپا کمتر شناخته 
شود.  این در حالى است که برخى از کشورهاى اروپایى 
(عضو اتحادیه اروپا و منطقه شنگن) واکسن سینوفارم 
را تایید کرده اند و اجازه مى دهند مسافرانى که دو ُدز 
این واکســن را دریافت کرده اند وارد کشورهایشان 

شوند. این کشورها شامل فهرست زیر است:
اتریش، قبرس، یونان، مجارســتان، ایســلند، هلند، 

اسپانیا، سوئد، فنالند  و سوئیس. 

10 کشور اروپایى
 افراد واکسینه شده با
سینوفارم را مى پذیرند
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افراد مبتال به دیابت بیشتر در معرض خطر ابتال به نوع شدید بیمارى 
کرونا هستند، زیرا سیستم ایمنى در این بیماران به خوبى کار نمى کند و 

این امر مبارزه بدن آنها علیه ویروس را دشوارتر مى سازد.
دیابت نوع 2 شایعترین نوع دیابت است و حدود 90 تا 95 درصد کل موارد 
را تشکیل مى دهد، در این نوع بدن انسولین کافى تولید نمى کند یا به 
دلیل مقاومت به انسولین، از انسولین به خوبى استفاده نمى کند، عالئم 
کووید 19 مى توانند 2 تا 14 روز پس از مواجهه با ویروس  با عالیم تب، 

سرفه و تنگى نفس ظاهر شوند.
دیابت یک بیمارى متابولیک مزمن اســت که باعث باال رفتن میزان 
قند خون مى شود. به طور کلى، بیمارى هاى عفونى مانند کووید 19 در 

بیماران مبتال به دیابت شدیدتر هستند.
 ویروس کرونا ممکن اســت در محیطى که میزان قند خون باالست، 
افزایش یابد و باعث مى شود واکنش درمانى نسبت به هرگونه عفونتى 
کندتر شود. مقدار باالى قند خون همراه با حالت التهاب مداوم، بهبودى 
افراد مبتال به دیابت از بیمارى هایى مانند کرونا را بســیار دشــوارتر 
مى سازد. هر فرد مبتال به دیابت که متوجه عالئم این بیمارى شود باید 

هر چه سریعتر با پزشک خود تماس بگیرد.
اســدا... رجب رییس انجمن دیابت ایران در این زمینه مى گوید: افراد 
مبتال به دیابت که به کووید 19 نیز گرفتار مى شوند، در معرض خطر 
بیشــترى براى ابتال به یک بیمارى جدى مانند ذات الریه هســتند و 
آنها ممکن اســت داراى خطر درحدود هفت درصد مرگ ناشى از این 

بیمارى باشند.
وى اظهار مى دارد: عفونت هاى ویروسى مانند ویروس کرونا مى توانند 
در افراد مبتال به دیابت عوارض جدى ایجاد کنند در حالى که با کنترل 
صحیح قند خون، افراد مبتال به دیابت مى توانند خطر ابتال به بیمارى 

شدید ناشى ازکرونا را کاهش دهند.
وى تصریح مى کند: عفونت ها باعث ایجاد واکنش استرسى در بدن 
شــده و این امر منجر به افزایش تولید گلوکز در بدن مى شود. این امر 
باعث مى شود میزان قند خون باالتر از حالت طبیعى باشد. بدن ممکن 
است در طول بیمارى به انسولین بیشترى نیاز داشته باشد. بنابراین، فرد 
باید بطور مرتب میزان قند خون خود را کنترل کند، زیرا ممکن است به 

طور ناگهانى اوج بگیرد.
 

ایرج خسرونیا، فوق تخصص گوارش درباره «عالئم گوارشى کرونا»، 
اظهار داشت:در ابتدا فکر مى کردیم تمام عالئم کرونا فقط تنفسى است، 
اما بعدا مرگ ناگهانى به علت نارسایى قلب نیز بروز کرد و متوجه شدیم 

گرفتارى قلب نیز کمتر از مشکالت ریوى حاصل از کرونا نیست.
وى ادامه داد: ممکن است بیمار با عالئم گوارشى به پزشک مراجعه کند؛ 
شامل تهوع، دل درد، اسهال و بى اشتهایى که بیشترین عالئم مربوط 

به دستگاه گوارش است.
این فوق تخصص گوارش یادآور شــد: ممکن است فرد بیمار متوجه 
اصل بیمارى کرونا نشود، اما به مرور با آزمایش الزم متوجه مى شویم 

فرد بیمارى کرونا دارد.
خســرونیا افزود: بنابراین هر بیمارى در این دوران با عالئمى شامل 
دل درد، اسهال، استفراغ و بى اشــت هایى مراجعه کرد باید به فکر ابتال 

به کرونا باشد.
وى متذکر شد:االن متوجه شدیم که کرونا از طریق مدفوع نیز ممکن 
است آلودگى و شیوع داشته باشــد؛ بنابراین رعایت اصول بهداشتى، 

شستشوى دست بعد از استفاده از سرویس بهداشتى بسیار مهم است.

تحقیقات جدید به رهبرى دانشگاه کنت و دانشگاه ریدینگ نشان داده 
است که مصرف میوه و ســبزیجات و ورزش مى تواند سطح شادى را 

افزایش دهد.
در حالى که پیوند بین شــیوه زندگى و رفاه قبال ثبت شــده در مجله 
مطالعات شادى نشان مى دهد که میان سبک زندگى تا رضایت از زندگى 
نیز رابطه مســتقیم وجود دارد. این اولین تحقیق در نوع خود است که 
ارتباط میان شادى، مصرف میوه و سبزیجات و ورزش را نشان مى دهد.

یافته ها نشــان مى دهد که مصرف میوه، ســبزیجات و ورزش باعث 
خوشحالى مردم مى شود و نه برعکس. این تحقیقات همچنین نشان 
مى دهد که مردان بیشتر ورزش کرده و زنان میوه و سبزیجات بیشترى 

مصرف مى کنند.
 

6 دلیل براى اینکه 
چرا همیشه گرمتان است

کرونا چگونه بر افراد مبتال به 
دیابت تأثیر مى  گذارد؟

عالئم گوارشى
 کرونا را بشناسید!

براى زندگى شادتر 
میوه بیشترى مصرف کنید

اگر شما فعاالنه سعى مى کنید دقیقاً مشخص کنید چه چیزى باعث مى شود 
همیشه احساس گرما داشته باشید، باید بدانید دالیلى وجود دارد که به اندازه 
سایر گزینه ها بدیهى نیست. در حقیقت، به احتمال زیاد مواردى مانند دارو یا 

حتى رژیم غذایى مى تواند بر دماى بدن شما تأثیر بگذارد.
گاهى نشانه هایى وجود دارد که به ســختى رفع مى شوند، اما ظاهراً هیچ 
ارتباطى با گرگرفتگى و گرما ندارند. مواردى مانند ضربان قلب ســریع، 
احساس خستگى و بى ثباتى وزن بدن. ثبت هرگونه عالئم مانند این بسیار 
مهم است زیرا ممکن است به پزشک شما کمک کند تا دلیل این مسئله 

را پیدا کند.

1. دچار استرس طوالنى مدت یا اضطراب هستید
مردم به ندرت تأثیرى که ســالمت عاطفى ضعیف بــر بدن مى گذارد را 
مدنظر قرار مى دهند. اگر براى تعیین علــت هرگونه گرگرفتگى تازه اى 
که به سادگى از بین نمى رود، به اینترنت مراجعه کرده اید، باید بگوییم به 

احتمال زیاد اضطراب یا استرس مى تواند در این زمینه نقش داشته باشد.
هنگامى که تیروئید شما پرکار مى شــود، مقدار زیادى از این هورمون ها 
را پمپاژ مى کند و باعث مى شــود در طول روز احساس گرماى شدیدى 
را تجربه نمایید. احساس گرما همراه با نوســانات غیرقابل توضیح وزن 
یا احساس خستگى مداوم، ممکن است نشــانگر فعال بودن بیش از حد 

تیروئید شما باشد
تقریباً هر کسى که از چیزى عصبى یا مضطرب است مى تواند به شما بگوید 
که احساس عرق کردن طبیعى است، و همین طور هم هست! اما برخى از 
انواع اضطراب طوالنى مدت (براى مثال اضطراب اجتماعى) مى تواند به 
طور منظم موجى از انرژى عصبى و گرما را برانگیزد. متخصصان اشــاره 
کرده اند که چگونه واکنش ســتیز و گریز در بدن شما مى تواند خون را به 
سرعت به سمت مرکز بدن بکشد و دماى بدن شما را به سرعت باال ببرد. 
براى مثال مواجهه با جمعیت یا وادار شدن به ارائه  یک سخنرانى عمومى، 

مى تواند شما را بیش از چند ساعت پشت سر هم گرم نگه دارد.
راه هایى براى درمان این گرماى ناگهانى وجود دارد، اما اگر احساس عرق 
کردن با عالئم دیگرى مانند درد قفسه  سینه یا مشکالت گوارشى همراه 
باشد، صحبت بیشتر درباره اضطراب با یک درمانگر واجد شرایط ضرورى 
است. چند دلیل دیگر وجود دارد که ممکن است با ناراحتى عاطفى همراه 

باشد و منجر به گرماى بیش از حد شود.
2. قند خونتان مقصر است

در این حالت، بدن شما نمى تواند انسولین را به درستى تنظیم کند، که باعث 
مى شود شما اغلب عرق کنید و واکنش هاى شدیدى نسبت به گرماى ثابت 
تابستان یا هرگونه منبع گرماى داخل خانه نشان دهید. افرادى که مبتال به 
پیش دیابت هستند اغلب این مورد را تجربه مى کنند، همچنین نوسانات 
سریع قند خون نیز مى تواند همان واکنش ستیز و گریز را در سیستم عصبى 
شما ایجاد کند و باعث شود شما در برخى از قسمت هاى روز واقعاً احساس 
گرما کنید و سپس به طور موقت احساس سرماى شدید را تجربه نمایید. 
صحبت با یک متخصص براى دور شدن از وضعیت پیش دیابت راحت تر 
از آن اســت که فکرش را مى کنید و اغلب تنظیم یک رژیم غذایى سالم 

مى تواند راه گشا باشد.
3. تیروئید شما در معرض خطر است

تیروئید غده اى است که در گردن شــما قرار دارد و با تنظیم هورمون ها 
متابولیسم بدنتان را تا حد زیادى کنترل مى کند. هنگامى که تیروئید شما 
پرکار مى شــود، مقدار زیادى از این هورمون هــا را پمپاژ مى کند و باعث 
مى شود در طول روز احساس گرماى شــدیدى را تجربه نمایید. احساس 
گرما همراه با نوسانات غیرقابل توضیح وزن یا احساس خستگى مداوم، 
ممکن است نشانگر فعال بودن بیش از حد تیروئید شما باشد و این مشکل 
باید توسط یک پزشک رفع گردد. ممکن است آزمایش تیروئید در بررسى 

مسائل مربوط به احساس گرما مهم ترین اقدام باشد.
4. شما کافئین زیادى مصرف کرده اید

باور کنید یا نه، کافئین مى تواند موجب عصبانیت بیشــتر در طول صبح 
شــود. در حالى که تحقیقات جداگانه اى در این زمینه وجود دارد، برخى 
از کارشناسان معتقدند که کافئین مى تواند به طور طبیعى جریان خون را 
محدود کند، در حالى که بر ضربان قلب شما تأثیر مى گذارد. این مطالعه 
نشــان مى دهد که کافئین همچنین هنگام مصــرف در بدن گرما تولید 
مى کند. کاهش مصرف کافئین ممکن است یکى از ساده ترین راه ها براى 
رفع مشکل دائمى احساس گرماى زیاد و عرق کردن باشد، مخصوصاً اگر 
در دوران یائسگى هستید، زیرا گزارشى در سال 2015 نشان مى دهد که 

کافئین ممکن است گرگرفتگى شما را تشدید کند.
5. انتخاب رژیم غذایى 

شما همان چیزى هستید که مى خورید. در جامعه پزشکى، همه مى دانند که 
ادویه جات موجب خوش طعم کردن غذاها و همزمان با احساس قرمز شدن 
صورت بعد از یک وعده غذایى خاص، مى توانند با باز کردن رگ هاى خونى 
بر جریان خون تأثیر بگذارند. اگر متوجه شدید که یک ادویه یا یک ماده 

خاص باعث مى شود دائماً احساس گرما کنید، با پزشکتان صحبت کنید.
انتخاب رژیم غذایى به طور کلى ممکن است در احساس شما پس از اتمام 
هر وعده  غذایى نقش داشته باشــد. در حالى که هیچ تحقیق علمى وجود 
ندارد که نشان دهد ماده  غذایى خاصى مى تواند موجب ایجاد گرماى شدید 
شود، اما برخى از گروه هاى غذایى براى تجزیه به انرژى بیشترى احتیاج 
دارند. به همیــن دلیل مواردى مانند تعریق زیاد پس از مصرف گوشــت 

وجود دارد.
هر زمان که غذا بخورید، تولید گرما به عنوان بخشــى از تجزیه  موادى 
که به تازگى مصرف کرده اید، اتفاق مى افتــد. در بین گروه هاى غذایى 
کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربى هــا، تجزیه  پروتئین و چربى ها کمى 
بیشتر طول مى کشد و بدن به تالش بیشترى نیاز دارد و ممکن است کمى 
احساس افزایش دماى بدن را تجربه نمایید. همان طور که غذا نخوردن 

دماى بدن را تحت تأثیر قرار مى دهد و اندکى افت دما اتفاق مى افتد.
البته غذا خوردن بسیار ضرورى است، اما تالش براى ایجاد تعادل در بین 
گروه هاى غذایى که مصرف مى کنید، به خنک شــدن شما در زمان غذا 
خوردن کمک مى کند اگر وعده هاى غذایى مورد عالقه تان حاوى چربى 

و پروتئین هاى سنگین باشد.
6. داروهایتان بر تنظیم حرارت بدن تأثیر مى گذارد

برخى از داروها در واقع مسئول نوســانات دمایى بدن هستند. داروهاى 
خاصى وجود دارد که ممکن اســت بــا دفع گرما مشــکل ایجاد کنند. 
اگر از انواع خاصى از داروهاى فشــارخون اســتفاده مى کنید، مى تواند 
باعث احســاس گرما در شــما شــود، به خصوص در گرماى تابستان. 
این مســدودکننده هاى بتا کــه براى کمــک به کاهش فشــارخون 
طراحى شــده اند و مواردى مانند دیوروتیک ها مى توانند در اینجا مقصر 

شمرده شوند.
کارشناسان مى گویند تعریق و گرگرفتگى عوارض جانبى بالقوه رایج براى 
بسیارى از داروها هستند، ممکن است پزشک شما هنگام تجویز نسخه 
جدید، این نکته را به شما تذکر دهد. اما به هر حال گزارش کردن این مسئله 
در معاینه  بعدى بسیار مهم است، زیرا بســیارى از داروها مى توانند باعث 
ایجاد واکنش هاى آلرژیک شوند که با گرگرفتگى اشتباه گرفته مى شوند.

اگر از قرصى استفاده مى کنید و بعد از آن احســاس گرما و برافروختگى 
مى کنید، اولین چیزى که پزشــکان بررســى مى کنند این است که آیا 
شــما به آن داروى خاص حساسیت دارید. همه حساســیت ها منجر به 
بثــورات معمولى یا واکنــش آنافیالکتیک نمى شــوند، بنابراین تعریق 
و دماى باالى بدن قطعًا مى تواند در شــرایط مناســب شــاخصى براى

 آلرژى باشد.

خربزه با وجود کالــرى کمى که دارد بــه خوبى هضم مى شــود. حدود 35 
کیلوکالرى در 100 گرم خربزه وجود دارد. خربزه را نباید با معده خالى یا با غذاى 
دیگر یا با میوه دیگر خورد زیرا باعث ایجاد گاز یا اسهال مى شود. بهترین گزینه 

این است که یک ساعت بعد از غذا، خربزه بخورید. 
در صورت تشــدید پانکراتیت حاد (التهاب لوزالمعده)، کوله سیستیت (التهاب 
کیسه صفرا و زخم معده) باید از خوردن خربزه اجتناب شود.از آن جا که خربزه 
به عنوان یک ملین مالیم عمل مى کند، در صورت بروز هر گونه اختالل در کار 

روده ها نیازى به مصرف آن نیست. این میوه مى تواند مشکالت روده را تشدید 
کند.خربزه حاوى ویتامین C بیشترى نسبت به هندوانه است.

 100 گرم خربزه حــاوى حدود 36  میلى گرم ویتامین C اســت، در حالى که 
هندوانه حدود 8 میلى گرم ویتامینC دارد. این به آن معنى است که شما براى 
تأمین نیاز روزانه اسید اسکوربیک که براى بزرگ ساالن 70-100 میلى گرم 
است، فقط 200 گرم خربزه بخورید براى بدن کافى است. ویتامین C نه تنها 

براى ایمنى مهم است بلکه اثر مفیدى روى پوست دارد.

تناسب مغز شما بستگى به میزان استفاده از آن دارد. هر بار که کارجدید و متفاوتى انجام مى دهید، مسیرهاى 
عصبى جدیدى در مغزتان ایجاد مى کنید. این ترفندهاى ساده به تقویت مغز شما کمک مى کند:

1. ترك عادت
ترك عادت، همیشه هم موجب مرض نیست! شکستن عادت هاى گذشته، یک راه مؤثر براى ورزش مغز 
و تقویت آن است. مثال به جاى نوشیدن قهوه  صبح، بعد از ظهر قهوه میل کنید. یا پیاده روى عصرگاهى را 

صبح ها انجام دهید. با این کارها نظم جدیدى را در روتین خود تعریف مى کنید.
2. حل مسئله

تصور کنید در سمت نماینده فروش یک شرکت معتبر، در مسئولیت معامله اى حساس و مهم را به عهده 
دارید. باید خوب فکر کنید که چگونه مى توانید فروش سودمندى را رقم بزنید. چه چالش هایى پیش رویتان 

وجود دارد و چه مشکالتى راهتان را سد مى کند؟ راه حل شما چیست؟
خیال نکنید که این یک رویاپردازى بى ثمر است. در واقع این تمرینات موجب شکل گیرى ارتباطات جدید 

و آشنایى با نحوه حل مسائل در مغز شما مى شود.
3. حفظ کردن شماره تلفن ها

تلفن هاى هوشمند ما هر شــماره اى که با آن ها تماس مى گیرد را به کمک حافظه اى که دارند، به خاطر 
مى آورند. امروز دیگر کسى شماره تلفن ها را حفظ نمى کند. اما جالب است بدانید این تمرینى براى داشتن 

یک حافظه عالى است. هر روز یک شماره تلفن جدید بیاموزید و به خاطر بسپارید.
4. روایتگرى روزانه

هر روز صبح یک موضوع را در نظر بگیرید که براى گفتن آن آماده اید. این ماجراى قابل تعریف، مى تواند 
درباره اتفاقى که اخیراً به وقوع پیوسته یا حتى مربوط به گذشته شما باشد. سعى کنید سرگرم کننده ترین 

روش براى بیان داستان را بیابید.
این روایتگرى، یک تمرین بسیار قوى براى پیشگیرى از آلزایمر و زوال عقل است.

 

بسیارى از پزشکان براى درمان یا پیشگیرى از برخى مشکالت غرغره کردن آب نمک را در کنار درمان 
توصیه مى کنند. یک محلول نمکى مى تواند به کاهش شــدت عفونت ویروسى و باکتریایى کمک کند 
و باعث بهبود و درد ناراحت کننده به دلیل واکنش هاى آلرژیک شــود و محــرك هایى مانند آلرژن ها، 

باکترى ها و قارچ ها را از گلو و بینى خارج کند.
تسکین التهاب و عفونت

غرغره آب نمک بسیارى از مشکالت ازجمله سوزش گلو و خارش را برطرف مى کند. غرغره خصوصا براى 
التهاب گلو ناشى از حساسیت هاى فصلى، سرماخوردگى و عفونت هاى سینوسى مفید است با این حال، 

این درمان ساده مى تواند به جلوگیرى از ایجاد عفونت مجدد کمک کند.
کاهش باکترى هاى مضر در دهان

غرغره آب نمک خنثى کننده اسیدهایى است که باعث تکثیر باکترى ها در دهان مى شود بنابراین، این امر 
به حفظ تعادل pH کمک و این همان چیزى است که از بیمارى لثه جلوگیرى مى کند. آب نمک محل رشد 
باکتریها را از بین مى برد و از گسترش عفونت ها (قارچى) مانند کاندیدیازیس که یک عفونت قارچى است 

و به دهان و گلو حمله مى کند، محافظت مى کند.
پاکسازى راه بینى

یکى از بهترین موارد براى پاکسازى راه هاى تنفسى، سر و قفسه سینه غرغره آب نمک است. غرغره آب 
نمک مخاط جمع شده در مجارى تنفســى و حفره هاى بینى را نازك مى کند. اگر در اثر سرماخوردگى و 
یا آلرژى، بینى شما گرفته و یا آبریزش بینى دارید، براى درمان از آب نمک براى قرقره و شستشوى بینى 

استفاده نمایید.
تسکین لوزه

لوزه ها دو بافت توده اى هســتند که در پشــت گلو قرار دارند و در اثر باکترى و عفونت ویروسى ملتهب 
مى شوند. التهاب لوزه ممکن است باعث مشکل در بلع غذا شود و غرغره کردن با آب نمک مى تواند به شما 

در تسکین درد و این عالئم کمک کند.
بهبود خون ریزى لثه و دندان درد

غرغره آب نمک خونریزى و تورم لثه را که اولین عالئم بیمارى لثه ناشــى از باکترى ها هستند، تسکین 
مى دهد. شستشوى دهان با آب نمک مى تواند به کاهش التهاب و مبارزه با باکترى ها و همچنین بهبود 

دندان درد کمک مى کند.
کاهش بوى بد دهان

اگر از بوى بد دهان رنج مى برید یکى از درمان هاى موثر غرغره آب نمک است زیرا باکترى هاى موجود 
در دهان را که موجب بوى بد دهان مى شود را از بین مى برد.

درمان آفت و زخم دهان
هیچ چیز دردناك تر از زخم دهان نیســت حتى ممکن اســت خوردن غذا را براى شــما مشکل سازد. 
شستشوى دهان با آب نمک مى تواند درد ناشى از زخم کانکر (آفت دهان) را کاهش داده و به شما در بهبود 
سریع تر آن کمک کند. چندین بار در روز یک قاشق چایخورى نمک را در یک و نیم فنجان آب حل کرده، 
سپس جرعه جرعه در دهان غرغره کرده و آن را بیرون بریزید. این کار را انجام دهید تا آفت و زخم دهان

 بهبود یابد.

4 ترفند ساده براى تقویت مغز

فواید غرغره آب نمک  

آنچه درباره خربزه باید بدانید
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در گفتگو با عضو هیئت مدیره  شرکت دانش بنیان شوکا شیمى اسپادانا دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا عنوان شد

ایده پرورى در «شرکت دانش بنیان شوکا شیمى اسپادانا» 
با راه اندازى «زیست بوم همت»

شرکت دانش بنیان شوکا شیمى اســپادانا در سال 94 
توســط جمعى از فعاالن صنعت و دانشــگاه با هدف 
تأمین نیازهاى استراتژیک صنایع غذایى کشور با اخذ 
مجوزهاى الزم از ســازمان صنعــت و معدن، فعالیت 
خود را آغاز کرد و در سال 96 نیز موفق به دریافت مجوز 
دانش بنیان از معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى 
و پروانه بهداشتى ساخت از سازمان غذا و داروى کشور 
شد. فعالیت هاى این شرکت در زمینه تولید افزودنى هاى 
مجاز خوراکى مورد اســتفاده در صنایع مختلف غذایى 
از جمله صنایع لبنى، قند و نیشــکر، صنایع تخمیرى و 
شستشوى خطوط صنایع غذایى(CIP)، امولسیفایرهاى 
مورد مصرف در صنایع آرایشى و بهداشتى و همچنین 

تولید شوینده هاى ویژه صنایع دارویى و غذایى است.
دکتر مهرو الســادات میرمحمدى، رئیس هیئت مدیره 
شــرکت دانش بنیان شوکا شیمى اســپادانا در گفتگو 
با روزنامه «نصف جهان» در خصوص شــیوه فعالیت 
خود و دیگر اعضاى این شــرکت، توضیــح داد: ما در 
سال 94 فعالیت هاى پژوهشــى خود را در زمینه تولید

 افزودنى هاى مجاز خوراکى با تیمى تحقیقاتى متشکل 
از جمعى از اعضاى هیئت علمى و کارکنان دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد شهرضا و تعدادى از فارغ التحصیالن این 
دانشگاه با تأسیس شرکت شوکا شیمى اسپادانا شروع 
کردیم و پس از اینکه در ســال 96 موفق به اخذ مجوز 
دانش بنیان شــدیم، اواخر همان سال عرضه محصول 
تولیدى خود به صنایع غذایى را به صورت رسمى آغاز 

کردیم.

وى که داراى مدرك دکتراى شــیمى تجزیه اســت 
در خصــوص محصوالتى که این شــرکت توانســته 
تاکنون تولید آنها را به ثبت برساند، گفت: ما در شرکت 
دانش بنیان شوکا شیمى اسپادانا تاکنون موفق به تولید 
نوعى افزودنى مجاز خوراکى تحــت عنوان ضد کف 
(آنتى فوم) براى صنایع لبنى، قند و نیشکر و همچنین 
محصول منحصر به فرد ضد چسبندگى (آنتى استیک) 
شده ایم و چندین نوع امولســیفایر خوراکى نیز فرموله 
کرده ایم و اخیراً در طرح هاى تحقیق و توسعه شرکت 
روى شوینده هاى خطوط صنایع غذایى و چندین نوع 
شوینده بهداشتى پژوهش کرده ایم که در حال گذراندن 
مرحله پایلوت و به دنبال دریافت اخذ مجوز براى تولید 

این محصوالت هستیم.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در 
ادامه با اشاره به اینکه شرکت دانش بنیان شوکا شیمى 
اسپادانا اواخر سال گذشته موفق به دریافت تأییدیه توسعه 
دهندگى فضاى نوآورى از معاونت علمى فناورى ریاست 
جمهورى شد، عنوان کرد: ما قصد داریم سبد محصوالت 
خود را گسترده تر و متنوع تر کنیم، به همین منظور در 
حال فرموله کردن امولســیفایرهاى مختلف هستیم و 
چندین نوع امولسیفایر آرایشى را به مرحله تست نهایى 
رسانده و به شرکت هاى مصرف کننده عرضه کرده ایم 
تا نتایج خود را اعالم کنند. وى در همین خصوص اضافه 
کرد: در زمینه شوینده ها و مواد ضدعفونى کننده براى 
تجهیزات بیمارستانى، صنایع شیالت و صنایع غذایى نیز 
محصوالتى تولید کرده ایم و منتظر صدور مجوز هستیم؛ 
حتى یک محصول ضد کف هم براى شستشوى کف و 

بدنه خطوط کارخانه هاى صنایع غذایى و شستشــوى 
خطوط صنایع دارویى تولید کرده ایم و امیدواریم سازمان 
غذا و دارو هم با شرکت ما همکارى کند و در زمینه صدور 

مجوزهاى الزم، سریع تر عمل کند.
دکتر میرمحمدى با اشاره به سختگیرى هاى سازمان 
غــذا و دارو براى صــدور مجوزها گفــت: اگرچه این 
سختگیرى ها الزم و ُحســن انجام کار سازمان غذا و 
داروست اما زمانبر شدن بیش از حد پروسه صدور مجوزها 
براى تولیدات محصوالت مى تواند مانعى براى پیشرفت 

شرکت هایى مانند شرکت شوکا شیمى اسپادانا شود که 
به مرحله توسعه و شتاب دهندگى در صنعت رسیده اند.

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 
همچنین ادامه داد: ما از مسئوالن انتظار داریم در زمینه 
ارائه تسهیالت و حمایت هاى مالى نیز همکارى بیشترى 
با شرکت هاى دانش بنیان داشته باشند و در خصوص 
دریافت وثیقه و معرفى ضامن کمتر سختگیرى کنند تا 
راحت تر و زودتر از گذشــته از این تسهیالت برخوردار 

شویم. 

رئیس هیئت مدیره شــرکت دانش بنیان شوکا شیمى 
اسپادانا با اشاره به اینکه یک نمونه از محصوالت تولیدى 
این شــرکت قبًال هیچ نمونه داخلى نداشــته و کامًال 
وارداتى بوده؛ اما در حال حاضر این محصول توسط این 
شرکت تولید مى شود و قطعاً از این پس کشور نیازى به 
واردات این محصول نخواهد داشت از مسئوالن خواست 
وقتى شــرکت هاى دانش بنیان در کشور محصولى را 
تولید مى کنند دولت هم از آنها پشتیبانى کند و از واردات 

محصوالت مشابه به کشور جلوگیرى کند.
دکترمیرمحمــدى با بیان اینکه ما بــا تولیدات خود نه 
تنها گام بزرگى در راســتاى جلوگیــرى از خروج ارز از 
کشور برداشته ایم، بلکه ارزآورى نیز داشته ایم، مدعى 
شد: محصوالت تولیدى شــرکت ما، هم از نمونه هاى 
مشابه وارداتى ارزان قیمت تر بوده و هم از نظر کیفیت 
با آنها برابرى مــى کنند و حتى در مــواردى به اذعان 
کارخانه هاى مصرف کننده، بهتر از محصوالت مشابه 

خارجى هستند. 
این عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
شــهرضا که بیــش از 20 ســال ســابقه فعالیت در 
بخش هاى آموزشى و پژوهشى را نیز در کارنامه علمى 
خود دارد در ادامه با اشــاره به مهمترین اهداف شرکت 
شوکا شیمى اسپادانا اظهار کرد: مهمترین اهداف ما در 
این شرکت تبدیل دانش به محصول، بر طرف کردن نیاز 
صنعت کشور، خودکفایى در تولید محصوالت مورد نیاز 

و ممانعت از خروج ارز از کشور است.
دکتــر میرمحمــدى در ادامه خاطرنشــان کــرد: اما 
بزرگ ترین هدفى که ما در این شــرکت آن را پیگیرى 

مى کنیم این است که به دانشجویان انگیزه بدهیم که 
مى توانند با صحیح انجام دادن پروژه هاى خود، موفق 
به تولید محصول شــوند، به همین دلیل ما در دانشگاه 
شــهرضا با تمرکز ویژه بر پایان نامه هایى که خروجى 
صنعتى دارند به دنبال آن هستیم که با ارائه مشاوره هاى 
الزم به دانشجویانى که طرح هاى آنها قابلیت تولید دارد 
کمک کنیم تا آن طرح ها به مرحله تولید صنعتى برسند.

این عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
شــهرضا در همین خصوص ادامه داد: براى دستیابى 
به این هدف، ما در شرکت شوکا شیمى اسپادانا زیست 
بومى تحت عنوان «زیست بوم همت» راه اندازى کردیم 
که هدف این زیســت بوم کمک به اســتارت آپ ها و 
شــرکت هاى خالق و در یک جمله ایده پرورى است. 
وى با بیان اینکه در این زیست بوم ما طرح ها را بررسى 
مى کنیم و وقتى که تأیید شــد فضــاى فیزیکى براى 
دفتر، امکانات آزمایشــگاهى و حتى پایلوت در اختیار 
پذیرفته شده ها قرار مى دهیم، گفت: در ادامه نیز با ارائه 
خدمات منتورینگ و مشاوره به آنها کمک مى کنیم تا 
استارت آپ ها به مرحله تولید و صنعتى شدن برسند و 
همچنین براى اخذ مجوزها و شروع کسب و کار و فعالیت 

اقتصادى، آنها را راهنمایى مى کنیم.
عضو هیئت مؤسس شرکت شوکا شیمى اسپادانا با اشاره 
به اینکه معموًال این طرح ها از طرف دانشجویان و فعاالن 
صنعت ارائه مى شود، عنوان کرد: در حال حاضر 9 طرح را 
تأیید کرده ایم و این طرح ها فعالیت خود را آغاز کرده اند و 
ما هم به منظور دریافت تسهیالت الزم براى این طرح ها 

با صندوق نوآورى، مراودات الزم را انجام داده ایم.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا
پیشتاز نسل سوم دانشگاه ها

مرضیه غفاریان

آیا تا به حال فکر کرده اید تحصیل در چه دانشگاهى مى تواند موفقیت و آینده شغلى شما را تضمین کند؟
پاسخ این سئوال، تحصیل در دانشگاه هاى نسل سوم است. دانشگاه هایى که در کنار آموزش و پرورش، با داشتن پارك فن آورى، مراکز 
رشد، مراکز تحقیقاتى، آزمایشگاه ها و کارگاه هاى پیشرفته بتواند زمینه کارآفرینى، خالقیت و مشارکت در بازار کار را براى دانشجویان 

خود فراهم کند.
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا، دانشگاهى پیشتاز از نسل سوم دانشگاه ها با محوریت کارآفرینى است که بر اساس آخرین رتبه 
بندى موسسه اعتبار سنجى سایماگو اسپانیا در سال 2017 توانسته است در بین بیش از 2600 واحد دانشگاهى کشور رتبه 38، در بین 

400 واحد دانشگاه آزاد کشور رتبه 3 و در بین دانشگاه هاى آزاد استان اصفهان رتبه اول را به خود اختصاص دهد.
در سال 1400 نیز طبق آخرین رتبه بندى سامانه علم سنجى، واحد شهرضا جزء ده واحد اول و برتر دانشگاه هاى آزاد اسالمى قرار گرفت.

اضافه بر آن، اجراى طرح پویش(اشتغال حین تحصیل) از مزیت هاى تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا مى باشد.


