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استحمام روزانه چه عوارضى دارد؟شستشوى درختان کهنسال باغ فینساالر عقیلى با «نفس بریده» همصداى مردم شدکرونا تقاضاى خرید بلدرچین را 3 برابر کرد فرشاد احمدزاده به سپاهان پیوست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خوردن هر 
هات داگ 35دقیقه 
از عمر را کم مى کند

دستگیرى کالهبردار 80 میلیاردى در اصفهان
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سرقت 55000 
مترمکعبى آب 

از خط آبرسانى 
شرق اصفهان

محققان این هفته یک فهرست تغذیه با هدف اطالع رسانى دستورالعمل ها 
و کمک به آمریکایى ها براى دستیابى به رژیم هاى سالم تر و پایدارتر از نظر 

زیست محیطى منتشر کردند. این 
فهرست غذا ها را بر حسب دقایقى 

که عمر سالم در هر وعده از ...

با کشف برداشــت غیر مجاز از شیر هواي خط آبرسانی 
شرق اصفهان، از برداشت غیرمجاز روزانه 25 مترمکعب 

آب جلوگیرى شد. 
مدیر امور آب و فاضالب منطقه بــراآن و کراج، محل 
برداشت را بین روستاى جوزدان و حسین آباد عنوان کرد و 
افزود: روزانه 5 خودرو و تانکر آبرسان، هر کدام به صورت 

غیر مجاز 5 متر مکعب آب از محل برداشت مى کردند. 
صالح سلمانى گفت: پس از دریافت گزارش ها مبنى بر 
برداشت غیرمجاز از خط انتقال آب شرق اصفهان با قطر 

یکهزار میلیمتر، شناسایى...

چیزى نمانده شبیه هندوستان شویمچیزى نمانده شبیه هندوستان شویم
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، با اشاره به وضعیت حاد موج پنجم کرونا در این استان:رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، با اشاره به وضعیت حاد موج پنجم کرونا در این استان:
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این فرد با  ترغیب 60 نفر به سرمایه گذارى در خرید سنگ معدن متوارى شده بود

شغل جدید فوتبالیست هاى ایران
2 دروازه بان سرشــناس اســتقالل در فضاى مجازى رفتارهاى 
عجیبى را از خود نشان مى دهند و همین مســئله باعث شده تا 

هواداران این تیم گیج شوند.
در کوران روزهاى نقل و انتقاالتى فوتبال ایران، باشگاه استقالل 
هم درگیر بستن تیم خود است. یکى از پست هایى که ابهامات 

درباره اش زیاد است پست دروازه بانى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شهرضا؛ پر افتخارترین 
دانشگاه آزاد اسالمى 
در جنوب اصفهان

داروى 300 هزار تومانى قارچ سیاه 4 میلیون شد!
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بمب نقل و  انتقاالت منفجر شد؛ بمب نقل و  انتقاالت منفجر شد؛ 
معاوضه بزرگ اتفاق افتادمعاوضه بزرگ اتفاق افتاد

شهریار در تور سپاهان

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

شناسه ملى 10260243777
  بدینوسیله از کلیه صاحبان ســهام شــرکت تولیدى و صنعتى خودرنگ     - سهامى 
خاص دعوت مى شــود در جلســه مجمع عمومى فوق العاده  که رأس ســاعت  00 : 09  
 مورخه  16 /  06 / 1400 روز  ســه شــنبه   به  آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک 

کشاورزى    به کد پستى  8175656771    تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.
دستورجلسه : مجمع عمومى فوق العاده   ساعت  00 : 09   صبح مورخه  16 /  06  / 1400 

- تغییر نشانى شرکت
هیئت مدیره شرکت

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

واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/06/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/06/21

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان(  داخلی 384  )
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1400/06/04

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین(ریال)مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

4,800,194,500240,009,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه فوالدشهر3-2-400/9
33,656,242,6001,139,687,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه نجف آباد8-2-400/6

36-2-400/6  (CCTV)عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى
11,495,618,850474,868,000جارىدر مدار بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه  4  اصفهان

37-2-400/6  (CCTV)عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى
11,015,195,850460,455,000جارىدر مدار بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه  فوالدشهر

مقام ارشد وزارت آموزش و 
پرورش تشریح کرد

زمان واریز زمان واریز 
مابه التفاوتمابه التفاوت

 حقوق حقوق
 فرهنگیان فرهنگیان

معاون تهذیب و تبلیغ
حوزه علمیه اصفهان

خبر داد

اعزام اعزام 7070 روحانى  روحانى 
اصفهانى به اصفهانى به 
بیمارستان هابیمارستان ها

داودداود
میرباقرى:میرباقرى:

خسته شده امخسته شده ام

نماینده اصفهان در مجلس خبر داد

واکسن امروز
 به اصفهان
 مى رسد
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سریال طنز «تازه به تازه» با موضوع مسائل اجتماعى در 
13 قسمت تولید و پخش مى شود.

رئیس اداره توسعه فرهنگ ســالمت سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: ســریال طنز «تازه به تازه» به کارگردانى فرزاد 
صادقــى و تهیه کنندگى بیژن قدوســى بــا محوریت 
موضوعات اجتماعى در محل عمــارت هنرمند در حال 

ضبط است.
فریناز توالییان اظهار داشــت: این ســریال از ســوى 

معاونــت اجتماعــى ســازمان فرهنگــى اجتماعــى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان تولید مى شــود و اداره 
توســعه فرهنگ ســالمت نیز که عالوه بر موضوعات 
مرتبط با سالمت جســم به موضوع ســالمت روان و 
ســالمت اجتماعى نیز مى پردازد در تولید آن مشارکت

 داشته است.
وى با بیان اینکه سریال تازه به تازه مخصوص خانواده ها 
تولید مى شود، درباره زمان پخش آن افزود: این سریال 
در 13 قسمت 30 دقیقه اى تهیه مى شود که پس از پایان 

ماه صفر از شبکه هاى صداوسیما پخش و انتشار اینترنتى 
نیز خواهد داشت. 

توالییان تصریح کرد: در شــرایط کنونــى جامعه ما با 
مسائل گوناگونى مواجه است؛ مسائلى مانند چالش هاى 
آپارتمان نشینى، ارتباط والدین و فرزندان و کنترل خشم، 
که کرونا و تبعات روحى و روانى آن نیز این مســائل را 
تشدید کرده است. بنابراین تالش کردیم با تشکیل اتاق 
فکر و بهره بردن از نظرات کارشناسى روانشناسان خبره 

این مسائل را در قالب سریال مطرح کنیم.

نگاهى به مسائل اجتماعى در سریال «تازه به تازه»

مدیرعامل آبفــاى اســتان اصفهان از بهــره بردارى 
همزمان23 طرح آبرسانى شــهرى و روستایى در هفته 

دولت خبر داد.
هاشم امینى گفت: این طرح ها را شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با صرف هزینه اى بالغ بر 318 میلیارد 

و 500 میلیون تومان در 9 شــهر و 36 
روســتاى شهرســتان هاى اصفهان، 
بوئین و میاندشــت، چادگان، خوانسار، 
شــاهین شــهر، فریدن، فالورجان، 
لنجان، نطنز، ورزنــه، کوهپایه، نجف 
آباد، گلپایگان و سده لنجان اجرا کرده 
اســت. وى افزود: طرح هاى یاد شده 
شــامل اجراى 83 کیلومتر خط انتقال 
آب شهرى و 38 کیلومتر خط انتقال آب 
روستایى، اصالح و توسعه 17 کیلومتر 
شبکه توزیع آب روســتایى، احداث 11 
باب مخزن زمینى با ظرفیت 10 هزار و 
350 مترمکعب، احداث 6 ایستگاه پمپاژ 

آب، احداث و تجهیز مجموعه آزمایشــگاه هاى فیزیکو 
شیمیایى و میکروبیولوژى آب چاه هاى فلمن، نجف آباد، 
گلپایگان و شاهین شهر، آزمایشگاه فاضالب تصفیه خانه 
سده لنجان و اجراى طرح تله مترى در دو مجتمع آبرسانى 

روستایى است.
مدیرعامل آبفاى استان اصفهان گفت: ازجمله مهمترین 
طرح هایى که با تالش کارکنان این شرکت اجرا شده و 
در هفته دولت امسال به بهره بردارى مى رسد مى توان 
به اجراى خط آبرســانى اضطرارى به اصفهان بزرگ به 

طول 3/12کیلومتر و قطر 1400 میلیمتر، خط آبرسانى 
به شهرهاى باغشــاد و باغبهادران و روستاهاى مسیر از 
تصفیه خانه باباشیخعلى به طول 18 کیلومتر و قطر 200 
و 500 میلیمتر و خط انتقال آب به مورچه خورت به طول 

44 کیلومتر و قطر 200 و 300 میلیمتر اشاره کرد.
وى به طرح هاى آبرسانى روستایى نیز اشاره کرد و گفت: 
با بهره بردارى از این طرح ها، آبرسانى سیار به 25 روستا 
حذف و در مجموع آب شــرب پایدار براى 36 روستا از 
جمله مجتمع روســتایى قلعه زنبور چادگان شامل 15 
روستا و مجتمع روستایى گلسار خوانسار 

شامل 6 روستا تامین مى شود.
امینى در بخش دیگرى از ســخنانش 
به طرح هــاى در حال اجــراى بخش 
فاضالب نیز اشاره کرد و گفت: مراحل 
اجراى 190 کیلومتر شبکه جمع آورى 
فاضالب بــا قطرهــاى 200 تا 1400 
میلیمتر در نقاط مختلف استان با هزینه 
380 میلیارد تومان، احداث 7 ایستگاه 
پمپاژ در شهرســتان هــاى اصفهان، 
فالورجان، مبارکه و لنجان و همچنین 
احــداث تصفیه خانه هــاى فاضالب 
چادگان، بویین میاندشت، تیران، نطنز 
و فوالدشهر در مجموع به ظرفیت تصفیه 11 هزار و 580 
متر مکعب فاضالب در شبانه روز به مراحل پایانى خود 
نزدیک مى شــود که امیدواریم تعدادى از آن ها در دهه 

مبارك فجر امسال به طور رسمى به بهره بردارى برسد.

بهره بردارى از 23 طرح آبرسانى شهرى و روستایى در هفته دولت
نوبت اول
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برنــج این روزهــا رکــورددار گرانى در بازار اســت و 
قیمت هــاى کیلویى 45 هزار تومــان را نیز ثبت کرده 
است. اما آنطور که مســئوالن مى گویند این قیمت ها 
حباب زیادى دارد و آنچه دست کشاورز را مى گیرد زیر 
30 هزار تومان است، پس در این میان این تفاوت قیمت 

به جیب عده اى خاص مى رود.
اما این  قیمت هــاى عجیب و غریب چگونه شــکل 
مى گیرد؟ ساالنه بخشــى از نیاز برنج کشور از طریق 
واردات تأمین مى شــود که  بین 600 هزار تن تا یک 
میلیون تن در ســال متغیر اســت. به گواه آمار گمرك 
امســال میزان واردات 69 درصد نسبت به مشابه سال 

گذشته کاهش داشته است.
عالوه بر آن تولید داخلى ســاالنه معمــوًال دو میلیون 
تن است. امسال به دلیل خشکسالى که  به استناد آمار 
وزارت نیرو  بارندگى کاهش 50 درصدى داشــته تولید 
برنج نیز کم شده است. اما چون فصل برداشت برنج تمام 
نشده هنوز آمار دقیقى از سوى وزارت  جهاد کشاورزى 

درباره میزان تولید ارائه نشده است.
بنابراین با توجه به دو دلیل یاد شــده عطشــى در بازار 
براى برنــج وجود دارد کــه فرصتى را بــراى دالالن 
ایجــاد کرده تــا قیمــت هــا را روز بــه روز افزایش 

دهند. 

رئیس مرکز برنامه ریزى منابع انسانى و امور ادارى وزارت 
آموزش و پرورش گفت: اخبار منتشــر شده در شبکه هاى 
اجتماعى، در خصوص «ابهامات پرداخت حقوق مردادماه 

فرهنگیان» گمانه زنى و فاقد اعتبار است.
ناصر سلیمانزاده در خصوص اخبار منتشر شده نادرست، در 
ارتباط با پرداخت حقوق مردادماه فرهنگیان، اظهار کرد: 
اخبار منتشر شده در شبکه هاى اجتماعى و رسانه هاى غیر 
رسمى، گمانه زنى هایى بیش نبوده و فاقد اعتبار و وجاهت 
قانونى است. وى تصریح کرد: تنها مرجع اطالع رسانى مورد 
تأیید اخبار وزارت آموزش و پرورش، پورتال رسمى وزارت 

آموزش و پرورش به آدرس medu.ir است.

ســلیمانزاده در خصوص خبر ایجــاد محدودیت دیوان 
محاسبات کشور براى اجراى احکام فوق العاده ویژه، تصریح 
کرد: پیام هاى ارسالى تحت عناوین مختلف، مورد تأیید 
نبوده و هیچ محدودیت و ممانعتى از سوى مراجع نظارتى و 
دیوان محاسبات کشور درباره اعمال فوق العاده ویژه معلمان 

وجود نداشته است.
وى افزود: پیگیرى هاى الزم به منظور رفع ابهامات اجراى 
احکام جدید در حال انجام است و به محض حصول نتیجه در 
اسرع وقت اطالع رسانى و پس از رفع ابهامات، مابه التفاوت 
حقوق همکاران محاسبه و به حســاب آنها واریز خواهد 

شد.

کوالك دالالن 
در بازار برنج 

زمان واریز مابه التفاوت 
حقوق فرهنگیان 

نمونه اى از مدیریت ما!
بررســى هاى    روزنامه همشهرى|
میدانى و اظهــارات بیماران در مرداد نشــان 
مى داد که قیمت سرم در بازار سیاه به 100هزار 
تومان و در برخى موارد به 200و حتى 400هزار 
تومان هم رسید.کمبود سرم و پرواز قیمت این 
قلم دارویى ســاده در حالى اســت که رسوب 
بیش از 250 تن ســرم معادل 500 هزار عدد 
ســرم در گمرك تهران منجر به فاســد شدن 
آن شده اســت. با مراجعه به انبار هاى واقع در 
گمرك تهــران، مقادیر زیادى ســرم وارداتى 
500 میلى لیترى، تولید کشور آلمان، متعلق به 
یکى از شرکت هاى داروسازى کشور با تاریخ 
تولید 2016 و تاریخ انقضاى 2019 شــرکت 
BRAUN آلمان مشاهده شــد که در دو انبار 

سرپوشــیده از انبارهاى عمومى رسوب کرده 
است.

خواننده «مختارنامه» 
زنده است

معاون هنرى و سینمایى اداره    ایسنا|
کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان بوشهر 
گفت: خبر هاى منتشر شده در فضاى مجازى از 
فوت خواننده  تیتراژ پایانى سریال «مختارنامه» 
بر اثر ابتال به ویروس کرونا صحت ندارد. از چند 
روز پیش خبرهاى مبنى بر فوت َشــروه خوان 
بوشهرى و خواننده  الالیى تیتراژ پایانى سریال 
«مختارنامه» بر اثر ابتــال به ویروس کرونا در 
فضاى مجازى منتشر شده است. محمدحسین 
زندویان گفت: این خبر سراســر کذب اســت 
چرا که خواننــده اصلى تیتراژ پایانى ســریال 
مختارنامــه «صدیقه بحرانى» اســت، اما در 
خبرها خواننــده را «ســهیال خواجه» معرفى 

کرده اند.

جان باختن در مرز ایران 
  ایلنا| 3 نفر از اتباع پاکستان که درصدد 
ورود غیرقانونــى بــه داخل ایــران بودند، در 
مناطق دورافتاده مرزى به دلیل ســرگردانى 
و گم شدن در بیابان و تشــنگى جان باختند، 
درحالى که چهار نفر دیگر از آنها از مرگ نجات 
پیدا کردند.  این درحالى اســت که قاچاقچیان 
انســان، این افراد را به ازاى دریافت چندصد 
هزار روپیه به نزدیک مرز با ایران منتقل کردند 
اما در نهایت آنان را در منطقه اى ناشناس رها

کردند.

چرا هویج گران شد
ئیــس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
اتحادیه بارفروشان میدان مرکزى میوه و تره 
بار با اشاره به دالیل گرانى هویج در بازار بیان 
کرد: قیمت هویج به دلیل کمبود و مصرف سه 
برابرى در ایام کرونا باال رفته اســت. مصطفى 
دارایى نژاد صادرات به عراق و ارمنســتان را 
یکى دیگــر از دالیل گرانى هویج دانســت و 
گفت: با عرضه روزانه 1500 تا 2000 تن هویج 
و جلوگیرى از صادرات بى رویه، قیمت به 10 

هزار تومان مى رسد.

شاهین، روزى 150 دستگاه 
مدیـرعامـــــل گـــروه    سایپانیوز |
خودروســازي ســایپا گفت: از ابتداي ســال 
جاري گروه خودروسازي سایپا به سمت صفر 
شــدن معوقات خودروهاي خود حرکت کرده 
و در تالش است که با افزایش تولید خودروي 
شــاهین و ورود محصوالت جدید از نیمه دوم 
ســال جاري، صنعت خــودرو را متحول کند. 
سید جواد ســلیمانی درباره تحویل خودروي 
شــاهین و روندي که این بخــش وجود دارد، 
گفت: از روز شنبه هفته جاري تولید خودروي 
شاهین به 150 دســتگاه در روز رسیده و این 
در حالی اســت که هفته هاي گذشــته میزان 
تولید این خودرو کمتر از صد دســتگاه در روز

 بود.

مثل پیش دبستانى ها...
برخــى کــه قبــًال به     روزنامه کیهان |
فرتوت ترین و پنهان کارترین و امنیتى ترین و بدترین 
دولت رأى دادند، به دولت جوان و وزراى پیشنهادى 
خبره و جهادى و روحیه شــفاف آقاى رئیسى خرده 
مى گیرند. هنوز وزراى جدید نیامده برخى که اقتصاد 
امروز نتیجه َتکرار توصیه، حقه بازى و حمایت هشت 
ساله آنها از دولت بى تدبیِر امیدسوز است، بدون اینکه 
بخندند و خجالت بکشــند از آقاى رئیســى اصالح 
یک شــبه مى خواهند و مثل پیش دبســتانى ها لج و 

تهدید مى کنند. 

لزوم پیگرد 
زندانبان هاى خاطى

چند روزى     روزنامه جمهورى اسالمى |
است در فضاى مجازى ویدیوهایى منتشر مى شوند که 
ظاهراً حاصل هک دوربین هاى مداربسته زندان اوین 
توسط گروهى ناشناس هســتند. باید افکار عمومى 
بداند در زندان ها چه مى گذرد و این همه خشونت براى 
چیست؟ و در اسرع وقت مسئوالن اوین و زندانبان هاى 
خاطى مورد پیگرد قرار گیرند تا نظام بیشتر از این در 

تیررس اهداف مخالفان قرار نگیرد.

مى گو و میگو!
وزیر پیشنهادى گردشگرى و     خبر فورى |
میراث فرهنگى در جلســه روز گذشته مجلس براى 
معرفى خود، یک شــوخى از نحوه کار راه افتادن ها و 
آسیب هاى مدیریتى در جامعه، بیان داشت. عزت ا... 
ضرغامى گفت: طرف رفت گزینش، گفتند شــعرى 
عرفانى بخوان که میگو داشته باشد؛ گفت: حدیث از 
مطرب و مى گو و راز دهر کمتر جو. که کس نگشــود 
و نگشــاید به حکمت این معما را. پاسخ شنید که این 
مى گو آن میگو نیست. او پاســخ داد که نه؛ اما کار را 
راه مى اندازد. وى افزود: حکایت آسیب هاى مدیریتى 
امروز ما در حوزه مدیریت کشــور آن است که دنبال 
پاسخ هاى کلیشه اى به مســائل جدى کشور هستیم 

شاید کار ما را راه بیاندازد اما مردم دیگر نمى پذیرند.

عکس بیاندازید اما...
گفتگو و حتى تعامل با هر     روزنامه اعتماد |
نیروى سیاســى و واقعى حتى اگر مثل طالبان باشند 
ایرادى ندارد، بلکه ضرورى است. اتفاقًا گفتگو با آنان 
ضرورى تر است و براى این کار هیچ نیازى به تطهیر یا 
تبرئه آنان نیست. حتى اگر طالبان هیچ تغییرى نکرده 
باشد، مى توان برحسب ضرورت سیاسى با آنان گفتگو 
کرد و عکس انداخت و دســت داد. چرا جناح حاکم بر 
این رفتار نادرست و غیرواقعى تأکید دارد؟ براى آنکه 
اگر بپذیرند مذاکره سیاسى، مستقل از ماهیت طرف 
مقابل قابل انجام است، در این صورت باید در سیاست 
عدم مذاکره با آمریکا یا موارد مشــابه نیز تجدیدنظر 
کنند. بنابراین براى آنکه منطق سیاســت منع گفتگو 
با آمریــکا همچنان برقرار بماند، مجبور هســتند که 
برخالف واقعیت هاى موجــود اقدام به تطهیر و تبرئه 

طالبان کنند. 

شروع شد
کاربران شــبکه هاى اجتماعى     خبر فورى |
در افغانستان با انتشار ویدیویى اعالم کردند که گروه 
طالبان اقدام به تخریب دروازه ورودى شهر غزنى کرده 
است. به گفته کاربران قدمت این دروازه به صد ها سال 
پیش بازمى گردد. عناصر طالبان از یک جرثقیل براى 

نابودى این دروازه استفاده کرده اند.

هاشمى از زبان خودش
محســن هاشمى رفســنجانى در     جماران |
یادداشتى که به مناســبت زادروز آیت ا... رفسنجانى 
در اختیار پایگاه اطالع رســانى جماران قرار داد، متن 
زندگینامه خودنوشــت وى را که حاوى نکاتى مهم و 
تعابیرى کم سابقه از زبان وى در خصوص عملکردش 
در ادوار مختلف و تاریخ انقالب اسالمى و جمهورى 

اسالمى است، براى اولین بار منتشر کرد.

خبرخوان

خشم جهانى علیه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 
هنوز فروکش نکرده است ولى مسئله اى که مى تواند باعث 
اهمیت بین المللى افغانستان شــود ثروت منابع معدنى 
این کشور است.طالبان بر روى یک تریلیون دالر منابع 
معدنى نشسته که دنیا به شدت به آن نیاز دارد. کوه هاى 
افغانستان معدن مس، لیتیوم، اورانیوم، خاك هاى کمیاب 
و سایر فلزات و مواد معدنى هستند. افغانستان همچنین 

یکى از منابع اصلى زغال سنگ، نفت و گاز است.
تخمین یک تریلیون دالر از منابع معدنى افغانستان یک 
عدد قدیمى است که حدود یک دهه پیش توسط زمین 
شناســان و مقامات نظامى آمریکا ارائه شده است. وزیر 

معدن افغانســتان در آن زمان ارزش معادن معدنى این 
کشور را تا ســه تریلیون دالر برآورد کرده بود. اگر تورم 
و از همه مهمتر، تقاضاى فزاینده براى برخى از این مواد 
معدنى را حساب کنیم، این رقم بسیار باالتر خواهد رفت.

یکى از این مواد معدنى مورد نیاز لیتیوم اســت که از آن 
در ساخت باترى استفاده مى شــود. افزایش استفاده از 
خودروهاى برقى تقاضا براى این فلــز را طى دهه اخیر 
چهار برابر باال برده است و پیش بینى مى شود در ابتداى 
سال آینده میالدى دنیا با کمبود این فلز مواجه شود. لیتیوم 
فلز نادرى نیست ولى تولید آن به تعداد انگشت شمارى 
از کشــورها از جمله چین و شــیلى محدود شده است. 

مقامات نظامى آمریکا افغانســتان را عربستانى از لیتیوم 
نامیده اند.

طبق تخمین هاى یکى از مقامــات افغان در مورد منابع 
معدنى این کشور، افغانستان 30 میلیون تن ذخایر مس 
دارد. بدون شک مس نســبت به لیتیوم اهمیت بیشترى 
در برقى شدن حمل و نقل دارد. برآورد مى شود دنیا طى 
چهار سال آینده با کمبود مس هم مواجه شود و به حداقل 
100میلیارد دالر سرمایه گذارى براى تولید 4/7 میلیون 

تن مس تا 2030 نیاز است  تا کمبود آن جبران شود.
عالوه بر فلزات گرانبها، افغانستان حدود 2 میلیارد بشکه 

نفت خام و یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعى دارد.

ثروت افسانه اى که به طالبان رسید

در حالى که کرونا به تاخت در کشــور قربانى مى گیرد، 
قارچ سیاه هم به فهرست بســترى بیمارستان ها اضافه 
شده است. اول بیمارستان امام خمینى(ره) تهران بود، بعد 
مازندران و حاال مسیح دانشورى تهران! اما داروى درمانى 
قارچ سیاه در داروخانه ها پیدا نمى شود. سامانه 190 وزارت 
بهداشت هم مى گوید نیست مگر اینکه قاچاقى پیدا کنید!

این دارو را داروخانه هــا ندارند اما در بــازار آزاد دارو به 
راحتى پیدا مى شــود. همان ماجراى آشــنا براى همه 

بیمارانى که مجبور مى شــوند از بــازار آزاد دارو بخرند. 
یکى از فروشندگان غیررســمى دارو مى گوید: «گران 
شده، هر یک آمفوتریسین بى، چهار میلیون و 200 هزار 
تومان. یعنى براى 10 عــدد 42 میلیون تومان باید پول 
بدهید.»اما قیمت دارو گویا مانند نرخ دالر روزانه شده. 
دالل دیگرى مى گوید «دیروز مى فروختم سه میلیون 
امروز اما چهار میلیون. اگر مى خواهید  امروز بخرید. فردا 

گران تر مى شود.»

روزنامــه اصولگراى «جــوان»، گــزارش داد که آمار 
جانباختــگان کرونا در ایران «هفت برابر آمار رســمى 
یک صد هزار نفر اعالم شــده»، یعنى حدود 700 هزار 

نفر است.
این روزنامه هشــدار داد بروز موج ششم براى کشور و 
نظام خطرناك است و به نقل از کورش هالکویى نایینى، 
استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى تهران، درباره 
«آمار عبور رســمى میزان فوتى هاى کرونا از صدهزار 

نفر»، نوشت: طبق آنچه خود ایرج حریرچى گفته است 
آمار فوتى ها را باید دو و نیم تا ســه برابــر کرد اما من 
مى گویم شــما مى توانید آمار فوتى هــا را تا هفت برابر

 کنید.
این روزنامه همچنین به سخنان علیرضا زالى، نیز اشاره 
کرد و یادآورى کرده است که فرمانده عملیات مقابله با 
کرونا در تهران نیز گفته اســت: «ما به سازمان جهانى 

بهداشت آمار دروغ داده ایم.»

جانشین فرمانده انتظامى اســتان کرمان از دستگیرى 
شــرور و زندانى فرارى پــس از 11 ســال در عملیات 

مأموران پلیس امنیت عمومى خبر داد.
ســرهنگ عبدالعلى روانبخش با اعالم این خبر گفت: 
در اجراى دســتور واصله از اجراى احکام دادگســترى 
مبنى بر جلب و دستگیرى متهم فرارى، به اتهام حمل 
و جابه جایى 200 کیلوگــرم تریاك، تیراندازى، اخالل 
در نظم عمومى و ضرب و جــرح بالفاصله موضوع در 
دســتور کار مأموران پلیس امنیت عمومى استان قرار 

گرفت.
وى با اشاره به سوابق این شرور بیان کرد: این متهم در 
سال 1379 به اتهام حمل و جابه جایى 200 کیلو تریاك 
به 25 سال حبس محکوم شده بود و پس از گذراندن پنج 
ســال از محکومیت خود در سال 84 با گذاشتن وثیقه و 

معرفى ضامن از زندان متوارى و در همین مدت اقدام به 
تیراندازى و مجروح کردن فردى کرده که در همان سال 

توسط مأموران دستگیر و روانه زندان مى شود.
روانبخش تصریح کرد: متهم تا ســال 1389 در حبس 
بوده که مجدداً با گذاشتن وثیقه از زندان فرار و اقدام به 
تیراندازى مى کند و مدت 11 سال متوارى و تحت تعقیب 

پلیس بوده است.
جانشــین فرمانده انتظامى اســتان کرمان اظهار کرد: 
ســرانجام مأموران پلیــس امنیت عمومى اســتان با 
تالش هاى شبانه روزى و انجام کار اطالعاتى و تعقیب 
و مراقبت موفق شــدند محل اختفاى ایــن متهم را در 
استان هاى جنوبى کشور شناســایى کنند  و در عملیات 
غافلگیرانه موفق به دســتگیرى متهــم و معرفى او به 

مراجع قضایى شدند.

مهدى قائدى ستاره باشگاه اســتقالل با قراردادى پنج 
ســاله راهى االهلى امارات شــده تا یکى از گران ترین 

انتقاالت تاریخ فوتبال باشگاهى ایران صورت بگیرد. 
اما عالوه بر انگیزه مالى، یکى از رسانه هاى داخلى دلیل 
دیگرى را هم براى رفتن مهدى قائدى از استقالل مطرح 

کرده که در نوع خود عجیب اســت. روزنامه «جام جم» 
نوشــته که مهدى قائدى بخاطر پوشش همسرش در 
دبى در آستانه محرومیت سه ماهه قرار داشته و به همین 
دلیل ترجیح داده از ایران برود! در بخشى از این گزارش 
آمده اســت: «یک منبع موثق در باشگاه استقالل فاش 
کرد یکى دیگر از دالیل جدایــى مهدى از آنها، نامه اى 
بود که اخیراً از کمیته اخالق فدراســیون فوتبال ارسال 
کرد. مهدى قائدى و همسرش در ایام سوگوارى ساالر 
شهیدان تصاویرى در فضاى مجازى منتشر کردند که با 

حساسیت این کمیته روبه رو شد .»
آن منبع آگاه در باشگاه استقالل هم در توضیح تکمیلى 
خبر گفت: «چیزى که ما متوجه شدیم، محرومیت سه 
ماهه مهدى از لیگ برتر بود؛ بنابراین او مصمم تر شــد 
ایران را ترك کند. قائدى اگر مى ماند در سه ماه اول لیگ 
برتر نمى توانســت بازى کند. اینکه در آینده چه اتفاقى 
مى افتد براى ما هم مشخص نیست؛ ولى ممکن است 

این مسئله به تیم ملى هم کشیده شود.»

رئیس اتحادیه پــرورش بلدرچین کشــور از افزایش 
تقاضــاى خریــد بلدرچیــن با شــیوع کرونــا خبر 

داد.
احمد بافکار با بیــان اینکه مصــرف بلدرچین معموًال 
در زمستان بیشتر از تابستان اســت، اظهار کرد: شیوع 
کرونا باعث شده که مردم از بلدرچین استقبال بیشترى 
کنند؛ به طورى که امســال تقاضــاى خرید بلدرچین 
ســه برابر بیشتر از سال هاى قبل شــده است و تهران 
نیز نسبت به اســتان هاى دیگر بیشــترین مصرف را 

دارد.
وى ادامــه داد: قیمــت هرکیلو بلدرچیــن به صورت 
عمده 75هزارتومان اســت که بایســتى با قیمت 85تا 
90هزارتومان به دست مصرف کننده برسد. فروش آن 
بیش از این قیمت ها منطقى نیســت و بایستى نظارت 
صورت بگیــرد. البتــه بلدرچین هم مانند مرغ اســت 
یعنى گفته مى شود که مرغ بایســتى با قیمت کیلویى 

24هزارو900 تومان فروخته شود ولى در مغازه ها این 
قیمت رعایت نمى شود.

رئیس اتحادیه پرورش بلدرچین کشور در بخش دیگرى 
از صحبت هایش با اشاره به اینکه افزایش هزینه هاى 
تولید قیمت تمام شده بلدرچین را باال برده است، گفت: 
95درصد نهاده هاى دامى مــورد نیاز بلدرچین، کبک، 
شــترمرغ و بوقلمون از بازار آزاد تهیه مى شود و طبیعتًا 
افزایش قیمت نهاده ها بر قیمت تمام شــده این اقالم 

اثر گذار است.
به گفته وى هرکیلو ذرت دولتى بــراى مرغدار 2400 
تومان است ولى پرورش دهنده بلدرچین مجبور است با 

قیمت 6900 تومان از بازار آزاد تهیه کند. 
بافکار در پایان گفت: در کنــار افزایش قیمت نهاده ها 
قیمت آب، بــرق، گاز، بیمه و... نیز باال رفته اســت که 
همین افزایش قیمت ها مشــکالت بســیارى را براى 

تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

داروى 300 هزار تومانى قارچ سیاه 4 میلیون شد!

آمار واقعى جانباختگان کرونا 700 هزار نفر است

دستگیرى زندانى فرارى پس از 11 سال

علت واقعى کوچ ستاره استقالل به امارات

کرونا تقاضاى خرید بلدرچین را 3 برابر کرد

الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و 
نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى 
روز چهارشنبه در مخالفت با تصدى جواد اوجى 
بر وزارت نفــت بیان کرد: من بــا آقاى اوجى 
جلسه گذاشتم و به ایشــان عرض کردم قصد 
من راستى آزمایى اســت نه اقرار به موضوعى. 
چند نکته را به ایشــان گفتم براى اینکه بدانند 
که من چه چیزهایى مى دانم اما متأسفانه ایشان 
متوجه نشدند. به ایشان گفتم لیست اموال شما 
در شــبکه هاى اجتماعى پخش شده است آیا 
دیده اید؟ گفت نه کدام هــا را مى گویید؟ به او 
گفتم این 290 نفر دیده اند شما که در معرض 

این شبکه ها قرار داشتى، ندیده اى؟
نادران ادامه داد: به ایشــان گفتم چه چیزهایى  
دارید؟ گفت شــما چه مى دانیــد؟ گفتم من 
مى پرســم شــما چرا مى گویید؟ او گفت سه 
دستگاه آپارتمان، یکى در هروى، دیگرى براى 
همسرم است که از پدرش به او به ارث رسیده و 
یک دستگاه هم براى پسرم است. من از مراجع 
ذیصالح اســتعالم کردم و دستخط گرفتم، 9 
مورد اموال ایشــان را اعالم کردند که دو برگه 
کاغذ موجود است. کســى که به این صراحت 
خالف واقع سخن مى گوید در جاهاى دیگر هم 

همینطور است.
اوجى هم در پاســخ گفت: هرگونه اموالى در 
این کره خاکى اگر به نام من بود و من به آقاى 
رئیسى اعالم نکرده بودم به نام خودشان بزنند. 
گفته اند بنده خودروى مازراتى دارم، درحالى که 

اگر مازراتى ببینم نمى توانم تشخیص دهم.

سرمایه «اوجى» 
چقدر در اوج است؟! 
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لزوم ارتقاى روحیه 
خدمتگزارى

استاندار اصفهان گفت: هفته دولت نباید به افتتاح چند 
پروژه ختم شـود، بلکه باید تجدید میثاق مسـووالن با 
شـهیدان و مردم در جهت ارتقاى روحیه خدمتگزارى 
باشـد. عباس رضایـى روز  چهارشـنبه در آیین تجدید 
میثاق مدیران ارشد استان اصفهان در گلستان شهیدان 
این خطـه افزود: آغـاز هفته دولـت و گرامیداشـت یاد 
شـهیدان رجایـى و باهنـر فرصت مناسـبى اسـت که 
مسـووالن ویژگى هاى خـود را احصا کننـد و با خداى 
خود عهد ببندند که جز خدمت به مردم و نظام مقدس 
جمهورى اسالمى هدف دیگرى را مد نظر قرار ندهند. 

کشف 337 کیلو تریاك
رییس پلیس مبـارزه با مـواد مخدر اسـتان اصفهان 
از کشـف 337 کیلو گـرم تریاك در ایـن منطقه خبر 
داد. سـرهنگ غالمحسـین صفرى افـزود: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان با رصد خودروهاى عبورى در یکى از جاده ها 
به 2دسـتگاه خـودروى سـوارى مشـکوك و آنها را 
متوقف کردند که در ادامه مشخص شد این خودروها 
راه پاك کن خودروهـاى حامل مواد مخدر هسـتند. 
وى افزود: در ادامه با اقدامات تخصصى و پلیسـى 4 
دستگاه خودروى سوارى حامل مواد مخدر حین ورود 
به اسـتان متوقف و در بازرسـى از آنها در مجموع در 
این عملیـات 337 کیلو تریاك کشـف و 6 قاچاقچى  

دستگیر شدند.

جمع آورى 2000 متر دام 
بیـش از دو هـزار متـر دام از دریاچـه سـد زاینـده رود 
جمع آورى شـد. ماموران اداره حفاظت محیط زیسـت 
شهرستان چادگان در گشت وکنترل، نور کشى و قالب 
کشى از تمام قسمت هاى دریاچه سدزاینده رود (منطقه 
حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود) بیش از دو هزار 
متر دام از قسمت هاى مختلف دریاچه جمع آورى و به 
پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند. همچنین 
تعدادى از ادوات صید که از متخلفان در سواحل دریاچه 

بجا مانده بود نیز جمع آورى شد.

علت معطلى آمبوالنس ها 
رییس بیمارسـتان آیت ا...کاشـانى اصفهان در گفتگو 
با بخش خبـرى 20 شـبکه اصفهـان دربـاره معطلى 
آمبوالنس هـا در بیرون از ایـن بیمارسـتان گفت: این 
بیمارسـتان حدود 50 تخت آى سـیو دارد که کامال پر 
شده اند. سید تقى هاشمى افزود: خدمات رسانى متوقف 
نشده اسـت و بیماران بسـیار بدحال به راحتى پذیرش 
مى شوند و بیمارانى که کمتر بدحال اند، 10 تا 20 دقیقه 

منتظر مى مانند.

به روزرسانى شبکه 
مخابراتى

در راسـتاى ارتقاى تجهیـزات مخابراتـى، عملیات 
بهینه سـازى تجهیـزات و زیرسـاختهاى مخابراتى 
به منظـور برگردانـدن تجهیـزات انتقـال در دیتاى 
خمینى شـهر به خرازى صورت خواهـد پذیرفت. به 
گزارش  روابـط عمومى مخابرات منطقـه اصفهان، 
در اثـر ایـن عملیات کلیـه ترافیـک هـاى اینترنت، 
موبایل- دیتا و  سـوئیچ از سـاعت 10 الى 11 در روز 
یکشـنبه مورخ 07 /06 /1400 به مدت یک سـاعت 
با احتمـال قطعى جهـت برگـردان ترافیـک دیتاى 
خمینى شهر به مرکز شـهید خرازى اصفهان مواجه

 خواهند شد.       

نصب فلومتر مغناطیسى
فلومتر مغناطیسى به قطر 300 میلیمتر بر روى حوضچه 
خیابان مقـداد در ورودى خطوط آبرسـانى لوله 1400 
میلیمترى نصب شد. به گزارش روابط عمومى شرکت 
آبفا منطقـه 6 اصفهـان، ایـن عملیات با هـدف بهبود 
مدیریت و کنترل میزان مصرف آب با هزینه یک میلیارد 

و 200 میلیون ریال انجام شد.

خبر

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با بیان اینکه به دلیل کمبود شدید واکسن، در حال حاضر 
تنها واکسیناسیون نوبت دوم در حال انجام است، گفت: 
واکسیناســیون دوز دوم با واکســن چینى سینوفارم و 
واکســن ایرانى برکت درحال انجام است، اما موجودى 

واکسن آسترازنکا در اصفهان نزدیک به صفر است.
رضا فدایى با اشاره به کمبود شدید واکسن در اصفهان، 
اظهار کرد: واکسیناسیون نوبت دوم کسانى که دوز اول 
واکسن کرونا را یک ماه پیش دریافت کرده اند در حال 
انجام اســت و بعد از رفع کمبود، اطالع رســانى براى 

مراجعه افراد جدید انجام خواهد شد.

 مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
در مورد تاخیر دوز دوم واکسن، گفت: دوز دوم واکسن باید 
به موقع تزریق شود و باید تدبیرى براى  تامین واکسن در 
سطح ملى انجام مى شد تا چنین مشکلى پیش نمى آمد.

وى با اعــالم اینکه هم اکنون به طور متوســط هر روز 
20 هزار نفر در اســتان اصفهان واکسن کرونا دریافت 
مى کنند که بخش عمده اى از آن مربوط به نوبت دوم 
واکسیناسیون است، تصریح کرد: ســعى کردیم از هر 
مسیر ممکن اطالع دهیم مردم چند روزى صبر کنند تا 
مشکل کمبود واکسن حل شود و به مراکز واکسیناسیون 

مراجعه نکنند.

قیمت هویج این روزها در بازار آزاد سقف 30 هزار تومان 
را هم رد کرده است، دالیل مختلفى براى گرانى هویج 
مطرح شــد . ورود دالالن، افزایش مصرف و صادرات، 
کمبود تولید در تابســتان و افزایــش ناگهانى مصرف 
دالیل اصلى رشد قیمت  هســتند، اما تا چند هفته دیگر 

بازار آرام خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان در رابطه با دالیــل گرانى اظهار کرد: تغییرات 
آب و هوایى و از سوى دیگر سیل منطقه شیراز موجب 
عدم تعادل عرضــه و تقاضاى هویــج و گرانى هویج 
در کل کشور شــده اســت و اکنون مصرف هویج به 

دلیل شــیوع و گســترش کرونا در بین مردم افزایش
یافته است.

نوروزعلى اسماعیلى افزود: هویج مورد نیاز کشور فقط 
در شهر اقلید تولید شــده که پاسخگوى افزایش تقاضا 
نیســت، محصوالت جدید کشت شــده در این شهر 
تا 20 روز آینده به بازار رســیده و قیمت این محصول 
کاهش مى یابد. اســماعیلى تاکید کرد باتوجه به اینکه 
بیان شده اســت هویج با کارت ملى به فروش میرسد 
درست اســت این کار در برخى شــهرها از جمله اهواز 
انجام شده، اما در اصفهان هویج با کارت ملى فروخته

 نمى شود.

قول ارزان شدن هویج 
از 3 هفته دیگر

موجودى واکسن آسترازنکا 
در اصفهان صفر است

پیکر بى جان مرد میانســالى که از کوه صفه سقوط 
کرده بود، کشف شد.

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: با اعالم حادثه سقوط یک 
مرد میانســال از کوه صفه د به سامانه 125 سازمان 
آتش نشانى، ماموران ایســتگاه 12 و گروه امداد و 

نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: با جستجوى امدادگران 
پیکر این مرد 45 ساله که از غار پهلوان صادق سقوط 

کرده بود، پیدا شد.
وى گفت: علت حادثه در دست بررسى است و جسد 

این فرد به عوامل انتظامى تحویل داده شد.

سقوط مرگبار در صفه

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى فردى 
که با فریب 60 نفر به سرمایه گذارى در خرید سنگ 
معدن بالغ بر 800 میلیارد ریال کالهبردارى کرده و 

متوارى شده بود، خبر داد.
محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: در پى شــکایت 
تعدادى از شهروندان مبنى بر اینکه فردى با معرفى 
خود به عنوان صاحب یک شرکت مضاربه اى با اعمال 
متقلبانه آنها را به سرمایه گذارى در زمینه خرید سنگ 
معدن و پرداخت سود ماهانه ترغیب و پس از پرداخت 
چندماه سود متوارى شده است موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس 
آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان قرار گرفت.

فرمانده انتظامى استان اصفهان افزود: با تحقیقات 
گســترده صورت گرفته توسط کارآگاهان مشخص 
شد این فرد با شناســایى 60 نفر از افراد متمول شهر 
اصفهان و فریــب آنها بالغ بر 800 میلیــارد ریال را 

از آنان دریافت و پس از تخلیــه منزل خود به مکان 
نامعلومى نقل مکان کرده است.

وى ادامــه داد: با تــالش کارآگاهــان بالفاصله 
حساب هاى متهم مســدود و اقدامات الزم در زمینه 
ممنوع الخروج شــدن وى انجام و تمــام اطالعات 
وى در سیستم رصد هوشــمندانه پلیس آگاهى قرار 
گرفت تا اینکه ســرانجام کارآگاهان مخفیگاه این 
کالهبردار را در یکى از مناطق حاشیه اى شهرستان  
اصفهان شناسایى و طى یک عملیات ضربتى وى را 

دستگیر کردند.
میرحیــدرى در ادامه عنــوان کرد: متهــم پس از 
دســتگیرى در تحقیقات صورت گرفته صراحتًا به 
بزه ارتکابى معترف و اذعان داشــت از سال 1398 
با اعتمادســازى افراد متمول آنها را به مشارکت در 
سرمایه گذارى خرید ســنگ معدن ترغیب و با این 

شیوه اقدام به کالهبردارى کرده است.

دستگیرى کالهبردار 80 میلیاردى در اصفهان

درختان کهنســال باغ فین کاشان درسه جهت تاج ، 
پوشش و از راس تا پایین درخت با استفاده از صابون 

ارگانیک پالیزین به صورت شبانه شستشو داده شد.
رییــس اداره میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى کاشــان گفت: زدودن گرد و غبار و باز 

شدن روزنه هاى گیاه و انجام اعمال حیاتى هم چون 
تنفس و فتوســنتز با کیفیت بهتر، مبارزه با آفات از 
طریق غیر شــیمیایى و افزایش تاثیر تغذیه درختان 
از طریق محلول پاشــى از مزایاى اجراى عملیات 

شستشوى درختان است.
مهران سرمدیان با اشاره به اینکه براى  شستشوى 
فنى و علمى درختان کهنسال مجموعه جهانى باغ 
فین بیش از 500 میلیون ریال هزینه شده  گفت: وزش 
بادهاى فصلى و محلى که همراه با گرد وغبار است و 
همچنین موقعیت جغرافیایى باغ فین که در کنار آزاد 
راه کاشان به اصفهان قرار گرفته است، موجب مسدود 
شدن روزنه هاى گیاه و اختالل در وضعیت سالمتى 

گیاه مى شود.

شستشوى درختان کهنسال باغ فین

با کشف برداشت غیر مجاز از شــیر هواي خط آبرسانی 
شرق اصفهان، از برداشت غیرمجاز روزانه 25 مترمکعب 

آب جلوگیرى شد. 
مدیر امــور آب و فاضالب منطقه بــراآن و کراج، محل 
برداشت را بین روستاى جوزدان و حسین آباد عنوان کرد و 
افزود: روزانه 5 خودرو و تانکر آبرسان، هر کدام به صورت 

غیر مجاز 5 متر مکعب آب از محل برداشت مى کردند. 
صالح ســلمانى گفت: پس از دریافت گزارش ها مبنى 
بر برداشــت غیرمجاز از خط انتقال آب شرق اصفهان با 

قطر یکهزار میلیمتر، شناســایى متخلفان در دستور کار 
قرار گرفت. 

وى افزود: خوشــبختانه در مدت کمــى افراد متخلف و 
تانکرهاى غیرمجاز شناسایى و به مراجع قضایى معرفى 

شدند.
سلمانى با بیان این که به اقرار متخلفان، به مدت سه سال 
این برداشت غیر مجاز انجام مى شده است گفت: در این 
مدت در حدود 55 هزار متر مکعب آب به صورت غیرمجاز 

برداشت شده است. 

سرقت 55000 مترمکعبى آب از خط آبرسانى 
شرق اصفهان

نماینده اصفهان در مجلس گفت: 80 هزار دوز واکسن 
کرونا پنج شنبه (امروز) تحویل دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان مى شود.
امیرحسین بانکى پور گفت: با پیگیرى هاى انجام شده، 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى قول مساعد مبنى بر تحویل 80 هزار دوز واکسن 

کرونا به مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان را داد.
وى با اشــاره به اینکه این واکســن ها صبح پنج شنبه 
تحویل داده مى شود افزود: درصددیم با پیگیرى هاى 
مجدد دوز هاى بیشترى از واکسن کرونا را تهیه کنیم 
تا واکسیناسیون دوز اول براى گروه هاى بیشترى را در 

استان اصفهان آغاز کنیم.

واکسن امروز به اصفهان مى رسد

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، با بیان وضعیت حاد 
موج پنجم کرونا در اســتان گفت: اگر تولید بیمار به همین 
روش ادامه یابد شــبیه هندوستان خواهیم شــد و باید در 

فضاهاى بیرون بیمارستان بیماران را پذیرش کنیم.
طاهره چنگیز اظهار کرد: شرایطى که امروز با آن مواجهیم، 
از زمان جنگ تحمیلى نیز سخت تر است زیرا سیر انتقال به 
بیمارســتان مجروحین جنگ در بازه زمانى موقت بود اما 
اکنون با ویروسى مواجهیم که سرایت پذیرى باالیى داشته و 
فراز و فرود منحنى هاى شیوع و تعداد بیماران با رفتار عمومى 
مردم مرتبط است لذا هرگاه تجمع ها و سفرها افزایش یافت، 
منحنى ها باال رفت و هرگاه این رفتارها مدیریت شد و مردم 

شرایط را جدى گرفتند، منحنى ها سر به پایین مى شود.
رئیس دانشگاه با بیان اینکه تا تکمیل واکسیناسیون فاصله 
زیادى داریــم، تصریح کرد: طبق آخریــن آمار 23 درصد 
جمعیت اســتان دز اول واکســن و هفت درصد هر دو دز 

واکسن را دریافت کرده اند؛ اصفهان از متوسط کشورى آمار 
واکسیناسیون باالتر است اما تا میزان هدف که باید 70 درصد 

جمعیت واکسینه شوند فاصله زیادى داریم.
چنگیز خاطرنشــان کرد: تعــداد بیماران بســترى در 22 
شهرســتان از 3300 بیمار فراتر رفته و این در حالى است 
که در شهرستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان هفت هزار تخت بیمارســتانى وجود دارد و براى 

بسترى سایر بیمارها به شدت با مشکل مواجهیم.
وى با بیان اینکه تمام اقدامات غیراورژانسى بیمارستان ها 
ممنوع شده و شرایط سختى در حوزه درمان براى تخصیص 
تخت به بیماران دیالیــزى، قلبى، تصادفات و زایشــگاه 
مى گذرانیم، تاکید کرد: اگر تولید بیمار به همین روش ادامه 
پیدا کند، شبیه هندوســتان خواهیم شد و باید در فضاهاى 

بیرون بیمارستان بیماران را پذیرش کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: روند افزایش 

آمارها از تعداد تست هاى مثبت، ســپس بیماران سرپایى، 
بیماران بسترى و با فاصله یکى دو هفته تعداد مرگ و میر 
نمود پیدا مى کند بنابراین اکنون که تعداد بیماران سرپایى 

افزایش یافته، باید منتظر تعداد فوتى بیشتر باشیم.
وى تصریح کرد: از فضــاى راهرو و اتاق عمل اســتفاده 
مى کنیم تا بیماران در بیمارســتان رها نباشند اما شرایط به 
نحوى است که هر شبانه روزى 200 نفر باالنس مثبت داریم 
و تراکم بیماران رو به افزایش است. تاکنون کسى پشت در 
بیمارستان هاى اســتان نمانده است و وضعیت اصفهان به 
این حد وخیم نشده است اما باید در نظر بگیریم که اگر این 
روند همچنان ادامه داشته باشد، ممکن است برخى دست به 

خشونت و رفتارهاى نامناسب بزنند.
دکتر چنگیز ادامه داد: دفعات قبلى افزایش بیمارى از محیط 
به مرکز بود اما در پیک جدید الگو برعکس شده و بیش از 

نیمى از مبتالیان در شهرستان اصفهان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، با اشاره به وضعیت حاد موج پنجم کرونا در این استان:

چیزى نمانده شبیه 
هندوستان شویم

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان از اعزام 
بیش از 70 روحانى اصفهانى به بیمارستان ها در موج 

پنجم کرونا خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین سید حسین مومنى بیان 
کرد: طالب خواهر و برادر تحت قالب قرارگاه جهادى 
حوزه علمیه اصفهان با اعزام به بزرگترین بیمارستان 

استان، بیمارستان هزار تخت خوابى الزهرا(س) که 
اختصاص به بیماران کرونایى یافته است، به کمک 
کادر درمان و خدمت رســانى به بیماران کرونایى به 

انحاء مختلف پرداختند.
وى در تشــریح فعالیت هــاى صــورت گرفته در 
بیمارستان الزهرا(س) خاطرنشــان کرد: راه اندازى 
موکب ســیار مزین به پرچم حرم امیرالمومنین (ع)، 
امام حســین (ع)، حضرت عباس(ع)   و هدیه نبات 
ونمک تبرکــى، راه اندازى روضه اتاقــى (کوتاه در 
حد ســالم برامام حســین در این ایام)، برگزارى 5 
شب روضه و سخنرانى در نمازخانه بیمارستان، فضا 
سازى بیمارستان با پرچم ها و کتیبه ها با آرم قرار گاه 
جهادى، ایستگاه صلواتى در ورودى درب کارکنان و 
پخش شربت و450 عدد غذاى نذرى در شب تاسوعا 

و عاشورا از جمله برنامه ها بوده است.

اعزام 70 روحانى اصفهانى به بیمارستان ها 

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از دســتگیرى 9 
اخاللگر امنیت عمومى در اصفهان خبر داد.

ســرهنگ حمید رضا اکبــرى گفت: 9 فرد شــرور که 
نیمه هاى شب دوشنبه با عربده کشى و درگیرى امنیت 
یکى از مناطق شهر بهارســتان را بهم ریخته بودند در 

عملیات ضربتى ماموران دستگیر شدند.
این مقام انتظامى افزود: ماموران پس از دریافت اطالعات 
الزم از شــاهدان عینى با اشــراف اطالعاتى و اقدامات 
هوشمندانه خود موفق شدند در کوتاه ترین زمان ممکن 
این افراد شناسائى و طى هماهنگى با مقام قضائى در یک 
عملیات ضربتى تمامى این افراد را که اقدام به ُشرب خمر 
کرده و با عربده کشى و درگیرى و ایراد ضرب و جرح در 

قهوه خانه اى در شــهر بهارســتان امنیت این منطقه را 
مختل و باعث رعب و وحشــت در بین مردم شده بودند 

را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان به تحویل متهمان به 
مرجع قضائى از کشف 10 تیغه شمشیر و قمه از مخفیگاه 

متهمان خبر داد.

بازداشت 9 عربده کش در بهارستان 
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درد دل هاى کارگردان سریال «سلمان فارسى» از نقش
 تغییر مدیریت ها در پروژه  هایش

داود میرباقرى که این روزها مشغول ساخت سریال تاریخى «سلمان فارسى» است، درباره دغدغه هایش براى 
ساخت آثارى اینچنین مى گوید: سلمان یک پروژه جهانى است و موضوعش هم مساله امروز ماست. جست و 

جوى خدا؛ ایمان. ایمان موضوع جهان است. موضوع سرگشتگى امروز بشر است. به لحاظ ساختار هم همه 
بضاعت هاى فنى مان را روى این کار فراهم کرده ایم و آموختیم تا آن را به یک کار جذاب تبدیل کنیم 
که مردم وقتى مى بینند، کیف کنند. حال اگر مفاهیم را هم متوجه نمى شوند، حداقل از ظاهر قصه لذت 
ببرند. منظور این است که شاید بیننده عامى باشد که عالقه به معنا نداشته باشد و بخواهد قصه را دنبال 

کند. همه این تجربیات را روى قصه اى به نام سلمان ریخته ایم که نمونه آن را در مختار هم دیدیم.
این کارگردان سینما و تلویزیون در ادامه با بیان اینکه «چگونه بگویم که دلم پر است...»، تصریح 
مى کند: ما شخصیتى داریم به نام سلمان فارسى که نماینده ما در حلقه اصحاب کبار پیغمبر است 
که حضرت درباره او مى فرماید: «ســلمان مّنا اهل البیت». اهمیت این حدیث، این را مى گوید. و 
بعد این شخصیت ایرانى است و بعد این ایرانى از زرتشت عبور کرده، از مسیح عبور کرده، از یهود 
عبور کرده، مزدك و مانى و ارسطو و سقراط و افالطون و فرهنگ یونان را در نوردیده است و به 
نقطه اى رسیده است که پیامبر (ص) مى گوید سلمان لقمان امت من است. سلمان علم اول و آخر 

را مى داند. این کم افتخارى است براى فرهنگ ایران؟!
وى ادامه مى دهد: در یک مکتب پویاى زنده جهانى قرن بیســت و یکم، ما چنین نماینده اى در 
یکى از این ادیان داریم. اگر این دست دیگران بود چه اتفاقى مى افتاد. من چقدر باید تالش کنم 
چقدر باید زخم بزنم به روحم به خودم به زندگیم؟ این  زخم ها وقتى اجر و لذت دارد که نتیجه داشته 
باشد. من فکر مى کنم قصور زیادى از این حیث در حال اتفاق افتادن است. نمونه آن هم زمانى 
که مراســمى براى مختارنامه گرفتند و مثال از ما تجلیل کردند، دوستمان آقاى نظام اسالمى 
آنجا مجرى برنامه بود و در آنجا گفت، تشویق کنید ایشــان را که سلمان فارسى را بنویسند. 
من هم گفتم سلمان را 15 سال پیش نوشــتم، اصال آماده است؛ منتهى دیگر از این نوع کار 

کردن خسته شده ام.
میرباقرى اظهار مى کند: شما این همه زحمت مى کشــى، بعد مى بینى آن چیزى که فکر 
مى کردى و مى خواستى، با آنچه از آب درمى آید، آنقدر فاصله دارد. حاال امکانات جوابت را 

نداده، پول جوابت را نداده، شرایط جوابت را نداده، موضع گیرى ها جوابت را نداده. یک تغییر 
مدیریت این همه لطمه زده است. اما ســلمان را اینگونه نخواهم ساخت، سلمان را همانطور که فکر کردم 
خواهم ساخت، سلمان را همانجورى مى سازم که نوشتم و فکر مى کنم اگر این کار را بتوانم انجام دهم، آنوقت 

است که کارى کرده ام.
این کارگردان با اشاره به هزینه ساخت ســریال «مختارنامه» گفت: مختار به روایتى 25 تا 30 میلیارد هزینه 
داشت. دقیقا نمى دانم و تهیه کننده بهتر مى داند. شما یک آمار بگیرید که چه تعداد خانواده ها مجموعه مختار 
را خریدارى کرده اند و آرشیو کرده اند. یک بررسى کنید که آیا سه برابر پولش را درآورده یا نه. مى خواهم بگویم 
این کارها را هرچه هزینه کنیم به پشتوانه این مردم و این فرهنگ و این تماشاگر جواب مى دهد و دغدغه است، 

اما فهم آن براى یک عده از مدیران ما مشکل است.
داود میرباقرى این گفته ها را در برنامه با اجراى محمدرضا شهیدى فرد عنوان کرده است که توسط حساب 

سریال «سلمان فارسى» در فضاى مجازى بازنشر داده شده است.

سلمان فارسى» از نقش
ش

ست، درباره دغدغه هایش براى 
م مساله امروز ماست. جست و 

ت. به لحاظ ساختار هم همه 
جذاب تبدیل کنیم ک کار
داقل از ظاهر قصه لذت 
لبال  وبخواهد قصه را دن
 در مختار هم دیدیم.

 پر است...»، تصریح 
ب کبار پیغمبر است 
ث، این را مى گوید. و 
 عبور کرده، از یهود
 نوردیده است و به 
مان علم اول و آخر 

نین نماینده اى در 
در باید تالش کنم 
رد که نتیجه داشته 
ونه آن هم زمانى 
ى نظام اسالمى
سى را بنویسند. 
 از این نوع کار 

چیزى که فکر 
نات جوابت را

نداده. یک تغییر 
که فکر کردم مان را همانطور

 کار را بتوانم انجام دهم، آنوقت 

30 میلیارد هزینه  0تا 5 روایتى 25
عداد خانواده ها مجموعه مختار 
 درآورده یا نه. مىخواهم بگویم

ر جواب مى دهد و دغدغه است، 

ن کرده است که توسط حساب 

داود میرباقرى:داود میرباقرى:
 خسته شده ام خسته شده ام

پت و مت یکى از باسابقه ترین و موفق ترین استاپ موشن هاى 
ساخته شــده در دنیاســت که در زمینه ى بسیار خاصى 
مشهور شده اســت، آن هم در خنگ بازى، خراب 
کارى و به هم ریختن همــه چیز به طورى که در 
این سال ها هنوز کسى نتوانســته به حد آن ها با 
گیج بازى، موفق و معروف شود! حاال تولید این 
سریال کارتونى که هر کســى با آن خاطره دارد، 

45 ساله شده است.
پت همان عروسکى اســت که لباس زرد پوشیده و 
کالهى صاف بر روى صورت گردش قرار گرفته، دوست 
و همسایه اش مت هم لباس قرمز پوشیده و کالهى منگوله دار 
بر روى صورت کشیده اش دارد. هر دو شلوار جین و کفش مشکى پوشیده اند و دماغ و 

گوش بزرگ شان به چشم مى آید.
آن ها با وجود اینکه اصال حرف نمى زنند، اما حرکات خاصى دارند که احساسشان را نشان مى دهد، مثال 
هر وقت کار اشتباهى ازشان سر مى زند، پس سرشــان را مى خارانند یا هر وقت به فکر یا روش جدیدى 
مى رسند دست شــان را به نحو خاصى تکان مى دهند. در آخر وقتى از نتیجه کارشان راضى مى شوند، 
دست هایشان را به هم مى زنند، که این کار یک ژســت خیلى رایج بین مردم کشور چک است، یعنى ما 

موفق شدیم!
البته این کار در گذشته و قبل از پت و مت زیاد رایج نبود، اما این دو کاراکتر باعث شدند که این حرکت به 

نشانه مردم چک در زمان پیروزى تبدیل شود.

عذرا وکیلى، گوینده اى که پس از ســال ها تجربه اجرا در رادیو 
براى نخستین بار به تلویزیون آمده است، فضاى اجرا در 
این دو رسانه را بســیار متفاوت دانسته و معتقد است 
که اجرا در رادیو حالت طبیعى تر و راحت ترى دارد.

این گوینده باسابقه رادیو که سال ها برنامه قدیمى 
«سالم کوچولو» را براى کودکان اجرا کرده است، 
حاال پس از تعطیلــى چندین ماهــه این برنامه 
رادیویى به خاطر کرونا، بــراى اجراى یک برنامه 

کودك به تلویزیون آمده است.
وکیلى که در ایام محرم در برنامه «رنگین کمان» براى 
بچه ها قصه گویى مى کند، درباره تجربه حضور در تلویزیون 
گفت: اولین بار است که براى اجرا به تلویزیون آمده ام و باید بگویم اجرا در تلویزیون با رادیو خیلى متفاوت 
است. فکر مى کنم آن حالت طبیعى را نتوانســتم در تلویزیون ایفا کنم. البته 90 درصدش به خاطر کرونا 
بود؛ زیرا نمى توانستم بچه ها را بغل بگیرم و کنارم باشند؛ این مســاله خیلى موثر بود. اما در رادیو وقتى 
کرونایى در کار نبود کار طبیعى تر اجرا مى شد؛ حتى وقتى کرونا هم بود و با ماسک اجرا مى کردیم، بیننده 

ماسک را نمى دید.
وکیلى در پاسخ به این سوال که ترجیح خودش براى اجرا و برنامه ســازى در حوزه کودك، رادیو است 
یا تلویزیون؟ عنوان کرد: من خودم رادیو را ترجیح مى دهم اما اگــر کارى که در رادیو انجام مى دهیم را 
بخواهیم در تلویزیون پیاده کنیم تاثیرگذارتر خواهد بود. زیرا در تلویزیون، بچه تصویر و رنگ و شکل را 
مى بیند اما به این شرط که مانند رادیو حرکت آزاد داشته باشد و سخت گیرى هاى تصویرى وجود نداشته 
باشد. بچه ها بتوانند بروند، بیایند و اگر تشنه  شــدند بروند آب بخورند؛ این کارى است که در رادیو انجام 
مى دادیم و براى همین، کار خیلى طبیعى درمى آمد. اما در تلویزیــون خیلى محدودیت وجود دارد. یک 
ذره بچه این طرف، آن طرف شود، سختگیرى مى شود که از نور یا دوربین دور شده است. ولى اگر بتوانیم 
ویژگى برنامه هاى کودك رادیــو را در تلویزیون پیاده کنیم، یعنى رادیو با همــان فضا و راحتى برود در 

تلویزیون، به نظرم مردم بیشتر لذت مى برند.

ســونى در اقدامى ســریع به دنبال جلوگیرى از انتشــار تریلر «مرد 
عنکبوتى: راهى به خانه نیســت» اســت که در شبکه هاى 

اجتماعى درز کرده است.
طرفداران سرى فیلم هاى «مرد عنکبوتى» با دیدن 
ایــن تریلر ابتدا فکــر کردند این شــاید تدوینى از 
بخش هاى فیلم هاى قبلى این مجموعه ابرقهرمانى 
باشد اما با دیدن آن متوجه درز تریلرى شده اند که 

قرار نبوده در این تاریخ منتشر شود.
ســونى به ســرعت ســعى کرد تریلرى فیلم «مرد 
عنکبوتى: راهى به خانه نیســت» را که در رســانه هاى 
اجتماعى درز کرده و در حال پخش شدن است را متوقف کند. 
فاش شــدن این تریلر مى تواند عواقب مالى و اقتصادى جبران ناپذیرى 

براى این کمپانى بزرگ به دنبال داشته باشد.
قســمت بعدى این فیلم ابرقهرمانى در توییتر در حال ترند شدن بود که برخى از کاربرها تریلر این فیلم 
را به اشتراك گذاشــتند و برخى دیگر به پخش غیرقانونى آن اعتراض کردند و در مورد عواقبى که باید 

گریبان گیر منتشر کننده آن شود پست هایى به اشتراك گذاشتند.

در حالى که در ماه هاى اخیر، خبرهایى مربوط به ساخت سریال جدید 
رضا عطاران پس از سیزده ســال و آنهم در بسترى خارج از 
تلویزیون منتشر شده بود، حاال تازه ترین خبرها حکایت 
از آن دارد که رضا عطاران حداقل تا ســال آینده قید 

ساخت این سریال را زده است.
شنیده مى شود متن سریال رضا عطاران، آنطور که 
باید و شاید این کارگردان را راضى نکرده و برایش 
جذاب نبوده است و حداقل تا یک سال آینده فرصت 
خواسته است تا با متنى شش دانگ سریالش را جلوى 

دوربین ببرد.
هم چنین خبرى از قرارداد رضا عطاران با یکى از سریال هاى 
جدید نمایش خانگى بعنوان بازیگر نقش اصلى به گوش مى رسد که قرار 

است در ژانر کمدى ترسناك و به تهیه کنندگى سعید ملکان ساخته شود.

« پت و مت» 45ساله شد

تجربه گوینده باسابقه رادیو از اولین اجراى تلویزیونى

نتوانستم در تلویزیون طبیعى اجرا کنم!

«مرد عنکبوتى» از دست سونى در رفت!

عطاران  قید سریال سازى 
در شبکه خانگى را زد

کمپانى برادران وارنر با نمایش تریلرى از فیلم 
چهارم ماتریکس، عنوان فیلــم را «ماتریکس 
رســتاخیزها» اعالم کرد و گفت فیلم دسامبر 

اکران مى شود.
تریلر فیلم شخصیت نیو (با بازى کیانو ریوز) را در 
جلسه روان درمانى نشان داد که درباره خاطرات 
عجیبى صحبت مى کند کــه در خواب هایش 
مى بیند. نقش درمانگر را هم نیل پاتریک هریس 

بازى مى کند.
البته که آن خاطــرات مربوط به گذشــته او از 
شخصیت ناجى زایان مى شوند که به بهاى جان 
خود، انسان ها را از ماتریکس نجات داد. حاال او 
بدون خاطرات  زندگى قبلى خود به زندگى جدید 

بازگشته است.
او دوباره با عشــق زندگى خود یعنى شخصیت 
ترینیتى (کــرى آن ماس) هم دوبــاره متحد 
مى شود. آن ها این بار در یک کافه با هم مالقات 
مى کنند. ترینیتى اما ســوال عجیبى مى کند و 

مى پرسد «قبال همدیگر را دیده ایم؟».
به زودى تاریخ تکرار مى شود چون مردى مرموز 
که سیاه پوشیده به نیو انتخابى بین قرصى قرمز و 
آبى و شانسى براى کشف کردن حقیقت مى دهد 
اما این مرد مورفیوس نیست و کامًال مشخص 
نیست که انسان ها توانسته اند از دست ماشین ها 
خالص بشــوند و دنیا از هرج ومرج رهایى یافته 

یا نه.
النــا واچوفســکى کارگردانــى «ماتریکس 
رســتاخیزها» را انجام داده و یحیى عبدالمتین 
دوم، جســیکا هنویک، جاناتاهن گــراف، جادا 
پینکت اسمیت و دنیل برنهارت دیگر بازیگران 
فیلم هستند. فیلم قرار است بیست دوم دسامبر 

امسال (یکم دى) اکران شود.

عنوان فیلم 
«ماتریکس 4» اعالم شد

«احسان خواجه امیرى» خواننده تیتراژ سریال محرم تلویزیون شد. به گزارش 
«موسیقى ما» این خواننده قرار است تیتراژ سریال «در کنار پروانه ها» را که 

از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد اجرا کند.
این سریال به کارگردانى «داریوش یارى» و با حضور بازیگرانى نظیر پروانه 
معصومى، مهران رجبى، بیتا ســحرخیز و نگار عابدى و... تولید شده است. 
احسان خواجه امیرى در حالى براى این سریال، آهنگى را آماده کرده است 
که چندى پیش هم آهنگ «نفس» را براى تیتراژ برنامه تلویزیونى به همین 

نام خوانده بود. 

احســان خواجه امیرى در طول این ســال ها آهنگ هاى مختلفى را براى 
تیتراژهاى ســریال ها و برنامه هاى تلویزیونى اجرا کرده اســت. اما یکى 
از نقاط عطــف کارنامه هنرى او، اجــراى تیتراژ ســریال «غریبانه» بود. 
این سریال که اوایل دهه هشــتاد پخش شــد در رده تولیدات مناسبتى و 
ویژه ماه محرم بود که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. تیتراژ آن ســریال 
هم هنوز یکى از آثار محبوب خواجه امیرى اســت. حــاال باید دید تجربه 
جدید این خواننده باســابقه در ماه محرم چــه بازخوردهایى برایش خواهد 

داشت.

خواجه امیرى تیتراژ «در کنار پروانه ها» را مى خواند

قطعه «نفس بریده» با صداى ساالر عقیلى، براى اداى احترام به کادر 
درمان و درگذشتگان کرونا منتشر شد. «نفس بریده» عنواِن تازه ترین 
اثِر ساالر عقیلى است. آهنگساز و تنظیم کننده این اثر حسن قره چائى 

و شعر آن از سروده هاى احسان افشارى است.
سیدمحمد تنکابنى مدیر موسســه هنرى بانگ آواى سارنگ (باس) 
درباره انتشار این آهنگ مى گوید: پیشنهاد تولید آهنگ «نفس بریده» 
براى همراهى با مردم ایران مطرح شد و خیلى سریع به مرحله اجرا و 
تولید رسید و اکنون در پیشگاه مردم عزیز ایران قرار مى گیرد. در این 

اثر هنرمندان بسیارى با تمام وجود هنرنمایى کردند. تالش تک تک ما 
این بود که پیام همدلى خود را، به زبان موسیقى، به مردم ایران برسانیم. 
زمان پخــش آن را نیز همزمان با «روز پزشــک» در ایــران در نظر 
گرفتیم تا شاید مرهمى بر زخم پزشکان و اعضاى محترم کادر درمان

 باشد.
ســاالر عقیلى نیز همزمــان با انتشــار آهنــِگ «نفــس بریده» 
یادداشــتى را خطاب به مردم غم دیده ایران، ضمیمــه این اثر کرده

 است. 

ساالر عقیلى با «نفس بریده» همصداى مردم شد 

«احسان خواجه امی
«موسیقى ما» این
از شبکه دوم سیما
این سریال به کارگ
معصومى، مهران
احسان خواجه امیر
که چندى پیش هم

نام خوانده بود. 

خ

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «خود 
خواسته» به کارگردانى علیرضا بذرافشان 
و تهیه کنندگى امیرحسین طالبى کاشانى 
این روزها در تهران ادامــه دارد. به تازگى 
بازیگران جدیدى مقابل دوربین این سریال 
قرار گرفتند که از بین آنها مى توان به پاشا 
جمالى و اســماعیل محرابى اشــاره کرد. 
جمالى پیش از این در سریال هاى شهرزاد 

و نون خ 3 به ایفاى نقش پرداخته بود.
داستان «خودخواسته» از سال 1320 شروع 
مى شود که ادامه آن به سال 90 مى رسد. 
ابتداى قصه سریال جوانى است که در ادامه 

هفتاد ســال بعد روایتش را بیان مى کند. 
داستان این ســریال خاص و شیرین است 
و گروه نویســندگان حدود 5 ســال 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 اســتادى، آتش تقى پور و حضور 
افتخارى ثریا قاســمى. بــا معرفى محمد 
صدیق مهر و باربــد بابایى از بازیگران این 

سریال هستند.

از 20 تا 90  در یک سریال جدید
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سروش رفیعى، ستاره خالق سپاهان خبر از تمدید 
قرارداد احتمالى با این باشگاه داد.

عملکرد درخشان در فصل گذشته در ترکیب 
سپاهان باعث شد تیم هاى مطرح لیگ 
تقریبا همگــى براى خرید این ســتاره 
خالق اقدام کنند. او در مصاحبه اى زنده 
با سردبیر ورزش سه اعالم کرد در اوایل 
پنجره تابســتانى مورد توجه گل گهر و 
امیر قلعه نویى قرار داشــته، اما با احترام 
به سرمربى سابق خود این پیشنهاد را رد 

کرده است.
اما در ادامه نوبت پیشــنهاد استقالل 
فرا رسید. ســروش رفیعى 
اعالم کرد یکى 
از ارکان باشگاه 
استقالل با این 

یکــن  ز تماس گرفته و با
24 ساعت پاسخ او نیز کمتر از 

منفى خود را اعالم کرده است. در واقع این 

بازیکن فاش کرد ابتدا شایعاتى در مورد تمایل استقالل 
شنیده و در نهایت یکى از اعضاى قابل حساب باشگاه 
براى مذاکره با این بازیکن تماس گرفته است. سروش 
اذعان داشت در این مکالمه اول صحبتى از مسائل مالى 

نشده و فقط بحث فنى مطرح شده است.
ســروش رفیعى فــرداى آن روز بعد از ســالم گرم به 
فرهاد مجیدى مدعى شــد با توجه به سابقه حضور در 
پرسپولیس و البته شرایط خاص بازى کردن در دو تیم 
بزرگ پایتخت، امکان انتقال به استقالل برایش وجود 

نداشته است.
سروش رفیعى در مورد عدم شادى بعد از گلزنى مقابل 
استقالل در دیدار تراکتور برابر این تیم و باز کردن دروازه 
رحمتى در اســتادیوم آزادى صحبت کرده و مدعى شد 
قصد ناراحت کردن هواداران استقالل را نداشته و دلیل 
عدم خوشحالى او نیز همین بوده اســت. این بازیکن 
مدعى شد اگر یک بازیکن که با تمام تمرکز در یکى از 
این دو تیم بزرگ پایتخت بازى نکند، نمى تواند فشــار 

موجود را تحمل کرده و رضایت هواداران جلب کند.
اما در ادامه نوبت پاسخ به احتمال انتقال به پرسپولیس 

فرا رسید. ســروش رفیعى به وضوح و علیرغم تمجید 
از یحیى گل محمــدى اعتراف کرد تجربه دو ســال 
قبل کار کــردن زیر نظر این ســرمربى در پدیده براى 
طرفین خوشایند نبوده و به همین دلیل اصال سرمربى 
پرسپولیس در تابستان امسال براى جذب این بازیکن 

اقدام نکرده است.
سروش رفیعى مدعى شد سبک بازى مورد عالقه یحیى 
گل محمدى و استفاده از سیستم خطى مناسب بازى این 
بازیکن نیست و تجربه کار کردن در پدیده نیز رضایت 
بخش نبوده است. البته ســروش به تمجید از سرمربى 
موفق پرسپولیس پرداخته و مدعى شد تجربه کار کردن 
زیر نظر یحیى برایش خوب بوده است. در ادامه رفیعى 
در مورد رابطه خوب خود با حمید مطهرى صحبت کرده 
و در نهایت تاکید کرد هیچ مذاکــره اى براى انتقال به 

پرسپولیس نداشته است.
او در خصوص روند مذاکره با سپاهان گفت: چیزى که 
خیلى واضح باید بگویم این است که، من چون امسال 
با سپاهان بودم از نیم فصل شروع کردیم درباره تمدید 
قرارداد صحبت کردیم و من خــودم هم بابت صحبت 

کردن مشتاق بودم و آنجا بمانم؛ به دلیل اینکه، مى دانیم 
باشگاه سپاهان چطور باشگاهى است و کامال مشخص 
است. از نظر من حضور آقاى ســاکت و آقا محرم آنجا 
خیلى شرایط مثبتى براى من و همه بچه ها به وجود آورده 
که عالقه مارا بیشتر مى کند. تا این لحظه که خدمت شما 
هستم قرارداد رسمى با باشگاه سپاهان امضا نکردیم. در 
واقع باشگاه سپاهان االن تنها گزینه من در ایران است.

رفیعى ادامه داد: آقاى نویدکیا این اجازه را به من داده اند 
که در مورد بحث بیرون از ایران هم فکر کنم ولى اصل 
قضیه این است که من با ایشان مستقیما صحبت کردم؛ 
با باشگاه هم صحبت کردم و به نتایج خوبى رسیدیم و 
امیدوارم در یکى دوروز آینده باشگاه، درباره   اینکه به چه 
نتایجى رسیدیم قطعا خدمت شما و همه مى گوید ولى 
حقیقت امر این است که تنها گزینه من در ایران سپاهان 
اســت و فکر مى کنم عقیده من این است که به زودى 
این اتفاق مى افتد مگر اینکه شرایط طورى شود که از 
بیرون پیشنهادى داشته باشم؛ که این هم با اجازه آقاى 
نویدکیا بوده است. به زودى باشگاه وضعیت کارى من را 

با باشگاه اعالم مى کند.

او همچنیــن در خصوص ذهنیت قبلى خــود مبنى بر 
نخوردن ســبک بازى او به سیستم گل محمدى گفت: 
من یک تایم نیم فصلى را در باشگاه شهر خودرو خدمت 
ایشــان بودم. خیلى خوب همه چیز پیــش مى رفت. 
متاسفانه من یکى دوتا مصدومیت بد داشتم. شکستگى 
و ترك خوردگى اســتخوان ترقوه و کشــیدگى عضله 
داشتم و برایم بد شد ولى در کل وقت هایى که بودم بازى 
کردم. انتهاى تقریبا نیم فصل، خیلى واضح و شفاف و با 
صداقت با آقاى گل محمدى صحبت کردم و بیشتر به 
خاطر سیستمى که ایشان بازى مى کنند و بحث 4-4-2 
خطى، نظرشان این بود که من نمیتوانم خیلى به ایشان 
کمک کنم و شــرایط تیمى هم نمى تواند به من کمک 
کند. بعد از آن من درباره   بحث فنى با ایشــان صحبت 
نکردم، این ذهنیتى اســت که من از قبل داشتم. البته 
شرایط االن خودم خیلى بهتر از قبل است و خیلى بهتر از 
دوسال پیش است که درکنار ایشان بودم ولى با این حال 
ذهنیت من همان است. چون پیشنهادى از طرف باشگاه 
پرسپولیس نیامده و ایشــان هم نفر اول تیم درباره ى 

انتخاب بازیکن است.

سروش رفیعى، ستاره خالق سپاهان خب
قرارداد احتمالى با این باشگاه داد.

عملکرد درخشان در فصل گذشته
سپاهان باعث شد تیم هاى مط
این تقریبا همگــى براى خرید
خالق اقدام کنند. او در مصاحب
با سردبیر ورزش سه اعالم کر
گ پنجره تابســتانى مورد توجه
امیر قلعه نویىقرار داشــته، ام
به سرمربى سابق خود این پیش

کرده است.
اما در ادامه نوبت پیشــنهاد

فرا رسید. ســروش
اعالم
از ارکا
استقال

یکــن ز تماسبا
نیز کمتر از 24 ساعاو

منفى خود را اعالم کرده است. در

 واکنش سروش رفیعى به خبر بازگشتش به پایتخت:

سپاهان االن تنها گزینه من در ایران است

مهاجم پرسپولیس پس از کش و قوس هاى فراوان سرانجام با سپاهان 
قرارداد امضا کرد. اعالم رسمى انتقال شهریار مغانلو به سپاهان، به 
منزله پایان یک دوئل جذاب نقل و انتقاالتى بین تیم هاى اول و 

دوم لیگ برتر ایران بود.
 مغانلو بعد از حضور کوتاهى که در پرسپولیس داشت با توجه به 
حضور قرضى اش در این تیم، نیاز به توافــق مالى براى ادامه 
همکارى با سرخ پوشان داشت؛ توافقى که پرسپولیسى ها آن را 

500 هزار دالر اعالم کرده بودند.
در این شرایط بود که سپاهان براى جذب شهریار مغانلو دست 
به کار شد تا او را به هر شکلى که شــده به خدمت بگیرد. 
معاوضه محمد محبى با شهریار مغانلو، ترفند سپاهانى ها 

براى جلب رضایت باشگاه سانتاکالرا بود. بعد از انجام 
توافقات الزم روز سه شنبه باشگاه پرتغالى با نهایى 

دانستن این توافق اعالم کرد: "شهریار مغانلو پس 
از به ثمر رساندن یک گل در سیزده بازى با پیراهن 
ســانتاکالرا، به قرارداد خود با این تیم خاتمه داد. 

الزم به یادآورى است که این مهاجم در نیم فصل 
گذشته براى پرسپولیس به میدان رفت و با این تیم به عنوان قهرمانى ایران 

دست یافت و در شانزده بازى هشت گل به ثمر رساند."
بعد از اینکه خبر حضور محبى در سانتاکالرا رسما اعالم شد، همه در انتظار 
نهایى شدن حضور شهریار مغانلو در سپاهان و اعالم رسمى آن از سوى 
باشــگاه اصفهانى بودند. این اتفاق ظهر دیروز رخ داد و باشگاه سپاهان 
با انتشار تصویرى از شهریار مغانلو با پیراهن این باشگاه انتقال او را به 

صورت رسمى اعالم کرد.
در خبر باشگاه سپاهان آمده است: "در مذاکرات مستمر و موثر فى مابین 
مدیریت و مسئوالن ذیربط باشــگاه با مدیران باشگاه سانتاکالرا با 
عنایت به قرارداد شهریار مغانلو تا پایان فصل ورزشى 2022-2023 
با باشگاه فوق  الذکر و درخواست محرم نویدکیا، کادر فنى و همچنین 
باقى ماندن یک ساله قرارداد محمد محبى با سپاهان، مذاکرات رسمى 
و برنامه ریزى شده طرفین آغاز شد و پیشنهاد صدور رضایتنامه به مبلغ 

600 هزار دالر از طرف مسئوالن باشگاه سانتاکالرا اعالم گردید. در مسیر 
بررسى، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با درخواست فنى باشگاه سانتاکالرا براى 

جذب محمد محبى روبه رو و پس از بررســى هاى الزم و تایید سرمربى و کادر فنى، یک پروژه 
چهارجانبه فى مابین باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، باشگاه سانتاکالرا پرتغال، شهریار مغانلو و 
محمد محبى فراهم و در اجراى این امر بدون نقل و انتقال هیچگونه وجهى این موضوع به توافق 
قطعى چهار جانبه رسید و شهریار مغانلو به مدت 3 سال به جمع طالیى پوشان پیوست تا در مسیر 
بازى هاى باشگاهى ایران و آسیا ظرفیت هاى ارزشمند و برترى خویش را به منصه ظهور برساند."

شهریار مغانلو متولد آذرماه سال 1370 است و سابقه حضور در باشگاه هاى پیکان، ملوان بندر 
انزلى، سانتاکالرا و پرسپولیس را در کارنامه خود دارد. باشگاه سپاهان در خبر رسمى حضور این 
بازیکن در اصفهان اعالم کرده که پروســه این انتقال دو ماه بوده و آنها از دو ماه پیش  مراحل 

حقوقى، ادارى، ورزشى و بین المللى جذب مهاجم 30 ساله شان را شروع کرده بودند.

مهاجم جدید تیــم فوتبال ذوب آهن اصفهــان گفت: محبت مردم 
مسجد سلیمان را فراموش نمى کند و خودم را مدیون آنها مى دانم.

ســجاد جعفرى عنوان کرد: دو فصل در نفت مسجدسلیمان بودم و 
خاطرات خوبى که از مردم مسجد ســلیمان دارم را هرگز فراموش 
نخواهم کرد. آنها در این مدت همیشه به من محبت داشتند و خودم 
را مدیون مردم خونگرم و مظلوم مردم مسجد سلیمان مى دانم. این 
تیم تنها دلخوشى آنها است و امیدوارم نفت مسجدسلیمان در فصل 

آینده با بهترین شرایط در لیگ برتر حاضر شود و نتایج خوبى بگیرد.

وى در خصوص پیوستن به ذوب آهن عنوان کرد: از اینکه عضو تیمى 
قدیمى و ریشه دار شدم خوشحالم و امیدوارم در ذوب آهن روزهاى 
خوبى را تجربه کنم. چند پیشنهاد به من رسیده بود ولى شناخت از 
مهدى تارتار که در نفت مسجد سلیمان با ایشان کار کردم باعث شد 
ذوب آهن را انتخاب کنم.  جعفرى اظهار داشت: ذوب آهن در دو فصل 
گذشته به آن چیزى که لیاقتش را داشت نرسید ولى امیدوارم در فصل 
جدید همراه با این تیم، نتایج خوبى بگیریم و حتى به گرفتن سهمیه 

آسیا و قهرمانى در لیگ برتر فکر کنیم.

فرشاد احمدزاده وینگر فصل گذشته فوالد با عقد قراردادى سه ساله 
به سپاهان اصفهان پیوست.

تیم فوتبال سپاهان نایب قهرمان لیگ بیستم که تا به روز سه شنبه 
دست به خریدى نزده بود، سرانجام نخستین خرید خود در بازار نقل 
و انتقاالت تابستانى را انجام داد و فرشاد احمدزاده با عقد قراردادى 

سه ساله به جمع شاگردان محرم نویدکیا اضافه شد.
احمدزاده که فصل بسیار خوبى را در فوالد گذراند، در فصل گذشته 
35 بار براى تیم جواد نکونام در تمامى رقابت ها به میدان رفت و یکى 
از ستاره هاى تیمش بود. او در این بازى ها موفق به زدن 5 گل شد 

و 3 بار نیز پاس گل داد.
احمدزاده که پس از لیگ هفدهم و قهرمانى با پرســپولیس راهى 
لهستان شده بود، فصل موفقى را در تیم شالسک وروتسواف پشت 
سر نگذاشت و پس از گذشت تنها یک فصل، مجددا به پرسپولیس 
بازگشت و در لیگ نوزدهم پیراهن سرخپوشان پایتخت را بر تن کرد.

اما پس از جدایى کالدرون از جمع سرخپوشان پایتخت، احمدزاده نیز 
از این تیم جدا و راهى اهواز شد. او در نیم فصل حضورش در جمع 
خوزستانى ها یکى از بازیکنان مؤثر فوالد بود و دو بار موفق به گلزنى 

شد و 2 مرتبه نیز پاس گل داد.
احمدزاده پــس از پایان قراردادش با فوالد، طــى مذاکراتى که با 
مدیران سپاهان داشت، تصمیم گرفت راهى این تیم شده تا در دیار 
زاینده رود به فوتبالش ادامه دهد. حاال پس از پرسپولیس، تراکتور 
و فوالد، سپاهان به چهارمین تیم لیگ برترى تبدیل مى شود که 

احمدزاده پیراهن آن را بر تن مى کند.
البته پس از پیوستن محمد محبى به سانتاکالرا، این باشگاه پرتغالى 
در اطالعیه اى اعالم کرد که این بازیکن با شهریار مغانلو معاوضه 
شده و کار این بازیکن با زردپوشان اصفهانى نیز تمام شده است اما 
احمدزاده نخستین بازیک نى است که به صورت رسمى توسط باشگاه 

سپاهان به عنوان جدیدترین خرید اصفهانى ها معرفى مى شود.

 سرانجام با سپاهان 
و به سپاهان، به 
یم هاى اول و 

ت با توجه به 
ى براى ادامه 
سى ها آن را 

لو دست 
 بگیرد. 
نى ها 

جام 
ى 

ه عنوان قهرمانى ایران
د."

الم شد، همه در انتظار 
الم رسمى آن از سوى
داد و باشگاه سپاهان
او را به  شگاه انتقال

مر و موثر فى مابین 
شگاه سانتاکالرا با 
3ى 2022-2023

ر فنى و همچنین 
ن، مذاکرات رسمى 
 رضایتنامه به مبلغ 
عالم گردید. در مسیر

ى باشگاه سانتاکالرا براى 
الزم و تایید سرمربى و کادر فنى، یک پروژه 
 باشگاه سانتاکالرا پرتغال، شهریار مغانلو و 
نتقال هیچگونه وجهى این موضوع به توافق 
ال به جمع طالیى پوشان پیوست تا در مسیر 
به منصه ظهور برساند." ند و برترىخویش را
قه حضور در باشگاه هاى پیکان، ملوان بندر 
د. باشگاه سپاهان در خبر رسمى حضور این 
و آنها از دو ماه پیش  مراحل قالدو ماه بوده

3 ساله شان را شروع کرده بودند.

قهرمان ووشوى ایران:بمب نقل و  انتقاالت منفجر شد؛ معاوضه بزرگ اتفاق افتاد نخستین خرید محرم از اهواز آمد

مهاجم جدید گاندوها:

الستیک مى فروختم تا پول شهریار در تور سپاهان
بلیت اتوبوس را دربیاورم 

فرشاد احمدزاده به سپاهان پیوست

شناخت از تارتار نقش مهمى در انتخابم داشت

دو دروازه بان سرشناس استقالل در فضاى مجازى رفتارهاى 
عجیبى را از خود نشــان مى دهند و همین مساله باعث شده تا 

هواداران این تیم گیج شوند.
در کوران روزهاى نقل و انتقاالتى فوتبال ایران، باشگاه استقالل 
هم درگیر بستن تیم خود است. یکى از پست هایى که ابهامات 
درباره اش زیاد است پست دروازه بانى این تیم براى لیگ بیست 

و یکم خواهد بود.
جذب علیرضا رضایى از پیکان این باور را به وجود آورد که یکى 
از بین محمدرشید مظاهرى و سید حســین حسینى از این تیم 
جدا خواهند شــد. هر 2 گلر هم از چندى پیش با پیشنهادهایى 
از تیم هاى شهرستانى روبرو شده بودند. با این وجود مذاکرات 
باشگاه اســتقالل با مظاهرى و حســینى آغاز شد و همچنان 

سرانجام این ماجرا مشخص نیست.
یکشنبه شب و ساعاتى پس از حضور محمدرشید مظاهرى در 
باشگاه استقالل، سید حسین حسینى با انتشار پستى در صفحه 
شخصى خود در اینســتاگرام از هواداران این تیم خداحافظى 
کرد و حتى شــایعه شــد که براى مذاکرات نهایى به یکى از 
شهرستان هاى کشور عزیمت خواهد کرد. با این وجود صبح روز 
دوشنبه، حسینى پست خود را پاك کرد تا شایعات درباره ماندنش 
در استقالل مطرح شود. او در نهایت ساعاتى بعد به محل باشگاه 
رفت و قرارداد را 2 ساله تمدید کرد و در پاسخ به این سوال که 
چرا پستش را پاك کرد گفت فرزاد مجیدى از او خواسته تا این 

کار را انجام دهد.
در طرف مقابل محمدرشــید مظاهرى صبح روز سه شنبه در 

صفحه شخصى خود در اینستاگرام تصویرى از خودش را با قلب 
آبى به صورت استورى بارگذارى کرد تا گمانه زنى ها مبنى بر این 
باشد که وى طبق صحبت هاى پیشین خود در استقالل مى ماند 
اما دقایقى بعد و پس از مطلع شــدن از حضور حسینى در محل 
باشگاه، مظاهرى استورى مدنظر را پاك کرد و به جایش براى 
مهدى قایدى که از جمع آبى پوشان جدا شده بود آرزوى موفقیت 
کرد. مظاهرى در همین روز به همراه وکیلش راهى باشگاه شد 
و با ناراحتى ساختمان باشگاه را ترك کرد. وکیل مظاهرى هم 
اعالم کرد احمد مددى به آنها اعالم کرده مى توانند قراردادشان 

را فسخ کنند.
فارغ از هر گونه نتیجه اى و سرنوشتى، این رفتارهاى دوگانه و 
مبهم از سوى دو دروازه بان باتجربه استقالل نشان داد که آنها 

براى هواداران و دنبال کنندگان خود و همچنین فعالیت هاى خود 
در فضاى مجازى احترام چندانى قائل نبوده و با توجه به زمان 
و شرایط، رفتارهاى عجیبى از خود بروز مى دهند. گاهى عاشق 
رنگ آبى مى شوند و دقایقى بعد ســاز رفتن را کوك مى کنند. 
آنها براى اینکه بتوانند قرارداد بهتر و با صفرهاى پرشمارترى 
ببندند حاضرند در فضاى مجازى با احساســات هواداران بازى

 کنند.
البته که این رفتار در بین فوتبالیست هاى ایرانى در حال تبدیل 
شدن به یک اپیدمى اســت و بارها شــاهد آن بوده و هستیم. 
بازیکنانى که وقتى از یک باشــگاه معروف پیشــنهاد دریافت 
مى کنند در صفحات مجــازى قلب با رنگ هــاى مختلف را 

بارگزارى مى کنند و سپس به راحتى آنها را توجیه مى کنند.

هاى خود
به زمان 
ى عاشق 
مى کنند. 
مارترى
ن بازى

ل تبدیل
 هستیم. 
 دریافت 
ختلف را 

نند.

شغل جدید فوتبالیست هاى ایران

کم و بیش همه داستان زندگى سخت خانواده منصوریان به ویژه شهربانو را 
شنیده ایم. شهربانو از همان کودکى زندگى پرتالشى را از سر گذرانده است. 
سیب چینى در باغ هاى مردم، مستخدمى و الستیک جمع کردن از کف 
خیابان، کارهایى بوده که او براى معاش زندگى و رسیدن به هدف اش 
انجام داده است. اما او مى گوید این کارها را با لذت انجام داده است. 
او در ابتداى  پانزدهمین قســمت برنامه «نفس» درباره دوران 
نوجوانى و شــروع فعالیت ورزشــى اش گفت: من در دوازده 
سالگى به عنوان مستخدم وارد یک خانه اى در شیراز شدم. 
نزدیک مهر بود و آن خانواده به من پیشــنهاد دادند که به 
مدرسه بروم اما از آنها خواســتم به جاى مدرسه به باشگاه 
بروم؛ نزدیک آن جا یک باشــگاه بــراى ورزش کاراته بود، 
زمان هایى که براى خرید خانه به بیرون مى رفتم، یواشکى مى رفتم 
و از پشت در آن ها را نگاه مى کردم؛ هر وقت در تلویزیون مى دیدم که دخترها 
مدال طال مى گیرند با خودم مى گفتم، اگر من آن جا بودم همه آن ها را مى زدم 
و همین اتفاق هم افتاد. وقتى در باشگاه ثبت نام کردم طى هفته اول توانستم 

خودم را به مربى ثابت کنم.
او ادامه داد: هیچ وقت نگفتم چرا جایگاه من این جاست؛ من از کارم، این که 
روى پا خودم ایستاده بودم و خرج خانواده را مى دادم، لذت مى بردم. بعد از چند 
سال خسته شدم، دلم مى خواست کنار خانواده ام باشم و با خواهرهایم بزرگ 

شوم؛ بنابراین تصمیم گرفتم به سمیرم برگردم.
این قهرمان جهان ضمن تاکید بر شرایط مالى زندگى شان و هزینه هاى زیاد 
ورزشى اش، بیان کرد: این را شاید در هیچ برنامه اى نگفته باشم، هفته اى سه 
جلسه به یک باشگاه در اصفهان مى رفتم؛ در آن جا مربى هر دفعه من را براى 
هوگو و دستکش نداشــتن دعوا مى کرد یا من شهریه را نداشتم که بدهم و از 
دســت منشــى فرار مى کردم، او هم جلو همه من را دعوا مى کرد. همیشه با 
استرس وارد باشگاه مى شدم البته آن ها شرایط مالى من را نمى دانستند؛ گاهى 
اوقات یک گونى از خانه برمى داشتم، الستیک ها را جمع کرده و مى فروختم 

تا کرایه اتوبوس را بدهم؛ شرایط سختى داشتم اما به هدفم نگاه مى کردم.
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یک متخصص ایمنى شناسى معتقد است که یک سویه جدید 
از کووید به نام «کوید-22» شکل خواهد گرفت که احتماال 

حتى از واریانت دلتا نیز کشندگى بیشترى خواهد داشت.
دکتر ساى ردى، پروفسور ایمونى شناسى که در بخش علوم 
و مهندسى موسســه فناورى فدرال زوریخ در سوئیس کار 
مى کند، مى گوید که واریانت دلتا فقط پیش زمینه اى براى 
شکلگیرى ســویه اى خطرناك تر از نمونه هایى است که 

تاکنون شاهد بودیم.
به گفته ردى، همه باید براى پدیدار شــدن کووید-22 به 
عنوان ســویه اى خطرناك تر از نمونه هایــى که تاکنون با 
آنها مواجه شده ایم، آماده باشند. زیرا این موضوع با چرخش 

انواع فعلى کرونا در جوامع اجتناب ناپذیر خواهد بود. در هم 
آمیختگى این واریانت هاى مختلف بایکدیگر مى تواند منجر 

به شکلگیرى سویه هاى کشنده ترى شود.
به گفته ردى، ویروس هاى غالــب در ایاالت متحده و هند 
نوع دلتا، در آفریقاى جنوبى نوع بتا و در برزیل گاما است. این 
واریانت ها در نهایت با هم ترکیب مى شوند و یک اَبَرسویه 
را ایجاد مى کنند که ردى آن را کووید-22 نامیده است. وى 
معتقد است واکسن ها باید براى چنین پدیده اى آماده شوند. 
زیرا این ویروس جدید ممکن اســت با «جهش فرار» که 
موجب پنهان شدن ویروس از ایمنى حاصل از واکسیناسیون 

مى شود، اثربخشى واکسن هاى موجود را کاهش دهد.

ویروس جهش یافته المبدا از دلتــا خطرناك تر و بدتر 
توصیف مى شود.

ویروس المبــدا نگرانى هاى زیادى را رقم زده اســت. 
المبدا در اصطالح علمى B.1,621 نامیده مى شود.

یک گزارش علمى که از سوى دانشــگاه مینه سوتاى 
آمریکا منتشــر شده مدعى اســت که در جهان بیش از 
1500 ویروس جهش یافته کرونا وجود دارد اما اکثر آنها 

بى خطر هستند.
ویروس المبدا حســاب جداگانــه اى دارد. در حالى که 
دلتا به عنوان ویروس غالب در سراســر جهان معرفى 
مى شود خطرات بیشــترى از المبدا هر روز عنوان شده 

است. یکى از بدترین و نگران کننده ترین موارد در رابطه 
با این ویروس این است که واکسن ها در برابر آن مقاومت 
ندارند. با این حال تاکید بسیار زیاد این است که واکسینه 

شدن افراد نرخ کشندگى این ویروس را پایین مى آورد.
در این گزارش آمده اســت: «اگر واکســینه نشده اید، 
اکنون وارد خطرناك ترین مرحله بیمارى همه گیر براى 
سالمتى خود و خانواده خود مى شوید.  هزینه نسبتاً زیادى 
مى شود که این هزینه به دلیل افرادى است که ماسک 

نمى زنند و واکسینه نمى شوند.»
المبدا نخستین بار در آگوست 2020 در کشور آمریکاى 

جنوبى یعنى پرو شناسایى شد. 

کووید-22 کشنده ترین سویه 
کرونا خواهد شد

المبدا از دلتا خطرناك تر و 
بدتر است

قرص کرونا آمد! 
   دنیاى اقتصـاد |  نهاد تنظیم مقررات دارویى 
اسـترالیا، مجوز اضطرارى براى داروى ضد ویروسى 
شرکت داروسـازى «مرك» را با نام «مولنوپیراویر» 
صادر کرد.  رویترز گزارش داده است که مولنوپیراویر 
نخستین بار براى مقابله با آنفلوانزا تولید شد و تغییراتى 
در این دارو داده شده است که مى توان آن را به شکل 
قرص مصـرف کرد. ایـن دارو باید دو بـار در روز و به 

مدت پنج روز مصرف شود.  

کرونا 10 سال از عمر
 کم مى کند

   ایمنـا |  بـر اسـاس معیـار جدید طـول عمر که 
در دانشـگاه کالیفرنیا توسعه یافته اسـت، کووید 19 
میانگین طول عمر انسـان را به میزان 9 سال در یک 
ایالـت آمریکا کاهـش داده اسـت. پروفسـور جامعه 
شناسى «پاتریک هوولین»، این معیار را که میانگین 
طول عمر ناتمام نامیده مى شـود، براى ارزیابى تأثیر 
"شـوك هاى موقت" ماننـد کروناویـروس جدید بر 

طول عمر ابداع کرد. 

آیا باید فرد واکسینه شده  
قرنطینه شود؟

   ایسـنا | بـر اسـاس اعـالم مراکـز کنتـرل و 
 (CDC) پیشـگیرى از بیمارى هـاى ایاالت متحده
اگـر فـرد واکسینه شـده در معـرض فـرد آلـوده بـه 
ویـروس کرونـا قـرار گیرد نیـاز بـه قرنطینه شـدن 
ندارد مگـر اینکه عالئـم بیمارى کووید-19 داشـته 
باشـد. در مورد افـراد واکسینه شـده که با فـرد مبتال 
به کوویـد-19 برخـورد کردند، نیـازى بـه قرنطینه 
یـا انجـام آزمایش نیسـت مگـر اینکـه فـرد عالئم 
بیمارى داشـته باشـد. افراد واکسینه شده سـه تا پنج 
روز پـس از قـرار گرفتـن در معـرض آلودگـى تحت 
آزمایش قـرار بگیرنـد و اگر نتیجـه مثبت شـد، باید 

قرنطینه شوند.

آگهى تغییرات
شرکت شــیرین شــهد جى سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 41185 و 
شناســه ملــى 10260588916 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1400/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى ناصر 
عمادى به شماره ملى1280889292 
، آقاى سیدعباس فقهى به شماره ملى 
1291966404 و آقــاى محمدرضا 
عمادى به شماره ملى 1272054756 
بســمت اعضاء اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- خانم ویــدا عمادى به شــماره ملى 
1293013102 بــه ســمت بازرس 
اصلى و خانم مهدیه رحمتى به شــماره 
ملى 1272379841 به سمت بازرس 
على البــدل براى مدت یکســال مالى 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1178469)

آگهى تغییرات
شرکت آروین ســازه آپادانا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 34253 و شناســه ملى 
10980267688 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهاب 
شهبازبه شــماره ملى 2355447054 و سارا 
شهباز به شماره ملى 3255447054 و محمود 
شهباز به شماره ملى 3255332435 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1178471)

آگهى تغییرات
شــرکت ســیما فلــز پارتــاك با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 65777 و شناســه ملى 
14009483537 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکــز اصلى شــرکت در واحد 
اصفهان به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش جلگه ، شهر هرند، محله امام حسین ، کوچه 
((ناظمى)) ، کوچه شهید جعفر حسنى شرقى ، پالك 
0 ، محمدعلى غضنفرى ، طبقه همکف کدپســتى: 
8374113872 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1178776)

آگهى تغییرات
شرکت آروین ســازه آپادانا سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 34253 و 
شناســه ملى 10980267688 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شهاب شهباز3255447054 به 
سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و 
سارا شهباز3255332435 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیــره و محمود 
شــهباز3256034446 به ســمت 
عضو هیئت مدیره به مدت دو ســال 
تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداســالمى 
با امضاء مدیر عامــل و رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشــد. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1178472)

آگهى تغییرات
شرکت عمران پانیذ اســپادان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 56803 و شناسه 
ملــى 14006105687 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - مرکز اصلى شــرکت به 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
بوزان ، کوچه شــهید حسن ذاکرى[46] 
، خیابان جى ، پــالك 39 ، طبقه همکف - 
کدپستى 8159613544 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. - شعبه شرکت در تهران 
به نشانى اســتان تهران - منطقه 15 ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزى ، شهر 
تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان 
دالویز ، خیابان میرزاى شــیرازى ، پالك 
242 ، طبقه همکف ، واحد 1 ، کدپســتى 
1596965311 به مدیریت عماد صرامى 
کدملى 1272807266 افتتاح شد و یک 
تبصره دیگر به ماده 4 اساســنامه اضافه 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1180099)

آگهى تغییرات
شرکت ســتاره پخش ســپاهان نوین شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 56468 و شناسه 
ملى 14005968211 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین 
جامى به شــماره ملى 1287705669 به سمت 
بازرس اصلى و و آرش صالحى به شــماره ملى 
1288241925به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعــوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1180129)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى خدماتى ســپاهان شایان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 10972 و شناسه ملى 
10260320349 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/02/21 محسن وزیرى زاده الوانى 
بشماره ملى 1284780260 و محمد طبرسیان بشماره 
ملى 1291979905 و مهرداد مرادى خرمنانى بشماره 
ملى 5490069090 به عنــوان اعضاى اصلى هیأت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . سیامک 
شاه زمانى سیچانى بشــماره ملى 1288796463 و 
مهیا عالمى بشــماره ملــى 1292738138 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1180106)

آگهى تغییرات
شــرکت نورا تجارت آیریک شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2071 و شناســه ملى 
14008622103 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/07/28 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد 
: رســول دهقانى حبیب آبادى به شــماره ملى 
1110838670 به سمت بازرس اصلى و سیامک 
على پور به شماره ملى 4073525069 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها 
و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1180115)

آگهى تغییرات
شرکت ستاره پخش سپاهان نوین شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 56468 و شناســه ملى 
14005968211 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/05/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 40میلیارد 
ریال به 100 میلیارد ریــال از محل مطالبات حال 
شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت 
مبلغ 100میلیارد ریال نقدى اســت که به 2000 
سهم با نام عادى 50میلیون ریالى منقسم گردیده 
و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1180127)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى خدماتى سپاهان شایان 
سهامى خاص به شماره ثبت 10972 و شناسه 
ملى 10260320349 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/21 
مورد زیر بموضوع شرکت اضافه گردید : ثبت 
موضوع فعالیت زیر بمنزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد : انجام امــور پیمانکارى 
درخصوص رشته برق : در صورت لزوم با اخذ 
مجوز از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1180091)

تاسیس
شرکت سهامى خاص گیتا دام سهند درتاریخ 1400/05/18 به شماره ثبت 68486 به شناسه ملى 14010203560 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت هاى مربوط به ساخت 
خوراك دام و طیور از قبیل تولید مکمل و پرمیکس ها و کنســانتره هاى دام و طیور، فرآورى مواد غذایى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاال هاى مجاز بازرگانى، واردات تکنولوژى و فناورى مربوط به صنعت دام و طیور و ارائه خدمات به دامدارى ها و مرغدارى ها، 
اخذ و اعطاى نمایندگى به شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه دام و طیور، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور، استفاده از تسهیالت بانکى جهت پیشبرد اهداف شرکت و هر آنچه مربوط به فعالیت هاى صنعت دام و طیور مى باشد و 
در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کشاورزى ، کوچه شهید محمد على طاهرى [21-14] ، خیابان کشاورزى ، پالك 0 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8174846156 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 0032601214 مورخ 1400/05/05 نزد بانک کشاورزى شعبه 
شهرك امیر حمزه با کد 2601 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم پریوش عسکرى به شماره ملى 1111926638 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرشته گلى دستجردى به شماره ملى 1271260883 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فائزه جعفرى حاجى آبادى به شماره ملى 1292703891 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد کوچک زاده سعد آباد به شماره ملى 1270622031 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مجتبى حافظى به شماره ملى 4679819782 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1178779)

روى موج کووید-19

تابستان سیاه؛ مرگ پشت مرگ؛ گویا این روزها دیگر هیچ 
چیز در صدر اخبارمان نیست جز نفسهاى به شماره افتاده و 

آوار مرگ بیماران کرونا...
600 نفر و 700 تن؛ آدم هایى که رفتن شــان عادى شــده، 
رفته اند براى همیشــه و داغ شــان تا ابد بر دل مردمان این 
سرزمین مى ماند. باز هم مرگ هایمان ناباورانه رکورد زد، آن 
هم بر اساس آمار رسمى که تست کووید 19 مثبت داشته اند، 
واى بر غیر رســمى ها. حاال این همه آدم از کودك و جوان 
گرفته تا پیر و سالخورده، یک به یک رهسپار قبرستانند. حاال 
دیگر خاك هم به حال مان گریه مى کند؛ چراکه جاى جایش از 
آدم هایى پر شده که باید سال هاى سال زنده مى ماندند، زندگى 
مى کردند، نفس مى کشیدند، اما کرونا و البته سوءمدیریت ها، 

عدم قاطعیت ها و عدم پاسخگویى ها، نفس شان را برید.
از طرفى آدم هایى که هر روز در صدر اخبار کشور "بر اساس 
معیارهاى قطعى" مى میرند، بخشى از فوت شدگان کرونایى 
هستند. بر اســاس اعالم وزارت بهداشت در هفته گذشته، 
افزایش 12/5 درصدى مرگ هاى کرونایى را در کشور شاهد 
بودیم. در عین حال طبق اعالم خود وزارت بهداشــتى ها 
تنها افرادى در لیست رسمى فوتى کرونا قرار مى گیرند که 

تست مثبت PCR داشته باشــند. به طورى که دکتر ایرج 
حریرچى- معاون کل وزارت بهداشت، در مرداد ماه 1400 
در گفت وگوى ویژه خبرى اعالم کرد که آمار واقعى کرونا 

قطعاً بیشتر از آمار رسمى است.
به گفته او، برخى افراد یا تست کرونا نمى دهند یا تست شان 
به طور طبیعى بین 30 تا 50 درصد منفى کاذب مى شود. از 
طرفى برخى افراد دیر مراجعه مى کنند و زمان طالیى مثبت 
بودن تست شان گذشته است. آمار ابتال و فوتى مبنى بر تست 
پى سى آر است. در مورد بسترى ها نیز ممکن است آمار واقعى 

حتى دو برابر رقم اعالمى باشد که تست پى سى آر نداده اند.
در این روزها جان مردم در میان آمارها مى میرد و گم مى شود. 
مردمى که بیمارستان امید آخرشان شد، بیمارستان هایى که 
خود هم زیر این بار سهمگین کمر خم کرده اند و دیگر رمقى 
براى رسیدگى به بیماران در جان شان نمانده است. پزشک 
و پرستارى که هر روز جان مى دهند، برخى شان در مقابل 
این بار سنگین بیمارى و بى مدیریتى  کمر شکسته و ناتوان 

شده اند و خودشان هم در خطرند که نفس تمام کنند.
 آنچه در پیک پنجم کرونا در کشــور مشــاهده مى کنیم، 
تصاویر هولناکى اســت که در هیچ یک از پیک هاى قبلى 

دیده نشــده بود؛ تعداد ابتالى بســیار باال، بســترى هاى 
بیش از ظرفیت بیمارستان ها که باعث مى شود بسیارى از 
بیمارستان ها تخت کافى براى بیماران شان نداشته باشند، 
ســرگردانى مردم براى یافتن تخت خالى و کمبود برخى 
اقالم و داروهاى مربوط به کرونا، مــرگ و میرهایى که از 
مرز 700 نفر در روز هم گذشته و قبرستان هایى که مملو از 
جان باختگان مبتال به کرونا شده اند و حتى در برخى شهرها 
جایى براى دفن کرونایى ها پیدا نمى شود و مجبور به ایجاد 

قبرستان هاى جدید شده اند.
کرونا در موج پنجم کرونا هر روز در کشــورمان کرور کرور 
جان مى گیرد و آدم هاى زیــادى را مظلومانه و غریبانه زیر 
خاك مدفون مى کند. در کشورى که به گفته وزیر بهداشت 
قرار بود الگوى مدیریت کرونا براى کشورهاى دیگر باشد، 
قربانیان روزانه اش از 700 نفر هم فراتر رفته و این بیمارى 

همچنان سیاهى  عمیق و سوزناکش را گسترش مى دهد.
کرونا هنوز دارد مردم را قلــع و قمع مى کند و در حالى روند 
افزایش مرگ هاى ناشى از آن و ورود به کانال 700 مرگ 
روزانه را شاهد هستیم که کسى پاســخگوى این شرایط 

اسفناك نیست.

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به چرایى افزایش موارد سونامى مرگ
بروز بیمارى قارچ سیاه، گفت: علت بیمارى قارچ سیاه، 
کووید 19 نیست، بلکه علت بروز آن ضعف سیستم 
ایمنى است و همیشــه هم به صورت تک گیر وجود 

داشته است.
دکتر مسعود یونســیان درباره عفونت قارچ سیاه که 
اخیرا گفته شده در بیماران مبتال به کووید 19 شیوع 
پیدا کرده و داروى هم آن در کشور کمیاب است، گفت: 
بیمارى قارچ سیاه همانطور که از نامش مشخص است، 
یک بیمارى قارچى است و در افرادى که ضعف سیستم 
ایمنى دارند، ایجاد مى شــود؛ به عنوان مثال افرادى 
که دیابت یا بیمارى هاى ســرطانى دارند و داروهاى 

تضعیف کننده سیستم ایمنى استفاده مى کنند.
وى افزود: همچنین ایــن عفونت در برخى مبتالیان 
به کرونا دیده مى شود؛ چراکه ما در مراحل پیشرفته 
بیمارى کرونا دارویى به نام کورتیکو استروئید یا همان 
کورتون براى بیمار تجویز مى کنیم. در مراحل پیشرفته 
بیمارى سیســتم ایمنى بدن علیه خود بدن شروع به 

فعالیت کرده و نقش مخربى پیدا مى کند. 
یونسیان تاکید کرد: بنابراین علت بیمارى قارچ سیاه، 
کووید 19 نیست، بلکه علت بروز آن ضعف سیستم 
ایمنى است و همیشــه هم به صورت تک گیر وجود 
داشته اســت. باید توجه کرد که قارچ سیاه، بیمارى 
واگیردار نیست، عامل آن در محیط وجود دارد و وارد 
بدن ما هم مى شود، منتها کسانیکه سیستم ایمنى شان 
مشکلى نداشته باشــد، این عامل برایشان بیمارى زا 
نیست. بنابراین ربط این بیمارى به کرونا به مصرف 

داروى کورتیکو استروئید بازمى گردد.
وى گفت: علت اینکه این بیمارى در حال حاضر بیشتر 
دیده مى شود، این است که تعداد افرادى که به کووید 
مبتال مى شوند، ده ها هزار نفر است و هزاران نفر ممکن 
است به فرم هاى شدید بیمارى مبتال شوند و در نتیجه 
میزان تجویز این داروهاى تضعیف کننده سیســتم 
ایمنى افزایــش یافته و وقتى تعداد افــرادى که این 
دارو را دریافت مى کنند، افزایــش یابد، تعداد افرادى 

که عوارضش را تجربه مى کنند هم بیشتر مى شود. 

کرونا علت بروز قارچ سیاه نیست

دســتورالعمل هاى بهداشتى منتشر شــده از سازمان 
جهانى بهداشت در دوران کرونا نشان داد شستن حداقل 
20 ثانیه دست با آب و صابون براى جلوگیرى از انتشار 
ویروس کرونا ضروررى است؛ ولى چرا 20 ثانیه؟ قوانین 

فیزیک دلیل این آن را توضیح مى دهند.
محققان براى بررسى این توصیه، از یک مدل ریاضى 
اســتفاده کردند تا ببینند مکانیک کلیدى براى حذف 
انواع میکروارگانیســم هاى بیمارى زا از سطح دستان 
چیست. در این مدل از سطوح مواج براى شبیه سازى 
سطح دست استفاده شده؛ چراکه سطح دست در مقیاس 
کوچک فضایى کامال ناهموار و داراى قله و دره است. 
بر اساس این مدل، ذرات بیمارى زا یا همان ویروس ها 
در ناهموارى  هاى میکروسکوپى سطح دست به دام 
مى افتند و  جریان آب باید به اندازه اى باشد که توانایى 

خارج کردن این ذرات از سطح دست را داشته باشد.
قدرت جریان آب به ســرعت حرکت دستان بستگى 
دارد و هرچه دستان با سرعت باالترى روى هم حرکت 

کنند، جریان آب شدیدتر و قوى تر است.

اگر دستان را به هنگام شستشو به آرامى روى هم قرار 
دهیم، جریان آب قدرت کافى بــراى حذف ویروس 
را نــدارد. ادامه مطالعه نشــان مى دهــد براى حذف 
میکروب ها، حداقل 20 ثانیه زمان الزم است تا جریان 

آب به قدرت الزم برسد.
در این مــدل فرآیندهاى شــیمیایى و بیولوژیکى که 
هنگام استفاده از مواد شوینده صورت مى گیرد، محاسبه 
نشده است؛ بنابراین براى اطمینان از حذف آلودگى باید 
حداقل 20 ثانیه دســتان به سرعت روى هم به همراه 

آب حرکت کنند.
تحقیقات گوناگونى در سراسر جهان براى پیشگیرى 
از ویروس کرونا صورت گرفته که بودجه هاى هنگفتى 
را به خود اختصاص داده اند و همه به نتایج مشــابهى 
رسیده اند؛ هیچ راهى براى جلوگیرى از ابتال به کووید 
19 جز شستن مرتب دســتان با آب و صابون، رعایت 
فاصله حداقل دو متر با افراد، اســتفاده از ماســک و 
اجتناب از شرکت در دورهمى هاى دوستانه و خانوادگى 

وجود ندارد.

چرا دست ها را باید 20 ثانیه شست؟
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افرادى که بیشترین مصرف روغن نارگیل را دارند، کمتر دچار بیمارى قلبى 
مى شوند.

روغن نارگیل بعد از فشرده شدن قسمت سفید و گوشتى نارگیل خشک یا تازه 
بدست مى آید. در دماى اتاق، روغن نارگیل نسبتًا سفت و مومى شکل است. 
اما پس از گرم شدن به صورت رقیق درمى آید. به گفته محققان، روغن نارگیل 

به بهبود سالمت کلى قلب کمک مى کند
«کریس گانرز»، متخصص تغذیه، در این باره مى گوید: «افرادى که بیشترین 
مصرف روغن نارگیل را دارند، کمتر دچار بیمارى قلبى مى شوند.». همچنین 

یک روغن رژیمى است که به کاهش وزن در افراد چاق کمک مى کند.
روغن نارگیل حاوى چربى هاى خاصى اســت که به ترى گلیســیریدهاى 
زنجیره متوسط معروف هستند و به بدن کمک مى کند تا سریع تر از سایر انواع 

چربى هاى غذایى، کالرى بسوزاند.
عالوه بر مصارف غذایى، بسیارى از مردم از آن براى اهداف زیبایى در جهت 
بهبود سالمت و ظاهر پوست و مو استفاده مى کنند. مطالعات نشان مى دهد که 
روغن نارگیل مى تواند میزان رطوبت پوست خشک را بهبود بخشد و عالئم 

اگزما را کاهش دهد.
روغن نارگیل همچنین مى تواند از آســیب به مو جلوگیرى کند. نتایج یک 
مطالعه نشان مى دهد که مى تواند به عنوان یک ضد آفتاب ضعیف عمل کند و 

حدود 20 درصد از اشعه ماورا بنفش خورشید را مسدود نماید.
به گفته گانرز، «بیماران مبتال به آلزایمر هم از افزودن روغن نارگیل به رژیم 
غذایى خود سود مى برند.» ادعا شده است که چربى هاى روغن نارگیل با ایجاد 

منبع انرژى جایگزین براى مغز عالئم آلزایمر را کاهش مى دهند.
همچنین این روغن در مقابله با کلســترول باال مفید است. در واقع، روغن 
نارگیل حاوى چربى هاى اشــباع شده طبیعى اســت که میزان کلسترول 
خوب HDL را در بدن افزایش داده، درحالیکه کلســترول بد LDL را از 

بین مى برد.

سالم ترین روغن
 براى سالمت قلب و مغز 

یک متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب گفت: فراموشى در حافظه نزدیک، 
معموًال اولین عالمت آلزایمر اســت که در ابتدا مى تواند جزئى و نامشخص 

باشد.
محمدرضا معتمد، متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب با حضور در شبکه 
سالمت اظهار کرد: بیمارى آلزایمر معموال بعد از 65 سالگى شروع مى شود، 
هر چقدر سن باالتر مى رود میزان شیوع آن بیشتر مى شود. بیمارى آلزایمر 

یکى از موارد بیمارى زوال عقل است.
او با اشاره به اینکه زوال، تحلیل تدریجى قواى عقل است، بیان کرد: بیمارى 
آلزایمر ســبب از بین رفتن موقعیت اجتماعى و کارایى شخص مى شود لذا 
عوامل مختلفى از جمله مسمومیت با سرب، کمبود برخى از مواد مانند ویتامین 
B 12، پرکارى یا کم کارى تیروئید، دیابت و برخى از عفونت ها مى تواند سبب 
زوال عقل شود. باید پیامد هاى منفى بیمارى آلزایمر را درك کنیم؛ زیرا این 

بیمارى افراد را از شرکت در فعالیت هاى اجتماعى و خانوادگى باز مى دارد.
این متخصص بیمارى هاى مغز و اعصــاب با تاکید براینکه هیچ وقت براى 
پیشگیرى از آلزایمر دیر نیست، تصریح کرد: براى پیشگیرى از آلزایمر مردم 
باید در هر سنى که هستند برنامه هایى داشته باشند که با آن ها بتوانند مغز 
خود را فعال نگه دارند همچنین الزم است که سبک زندگى خود را به سمت 
استفاده از سبزیجات و روغن هاى غیراشباع، گوشت سفید و حذف شیرینى 

تغییر دهند.
او به عالئم بیمارى آلزایمر اشاره کرد و گفت: در شروع آلزایمر معموًال حافظه 
بلندمدت به همان قوت اولیه اش باقى مى ماند، اما این حافظه کوتاه مدت فرد 
است که دچار اختالل مى شود. آلزایمر بیمارى است که سلول هاى مغز را به 

سرعت تخریب مى کند و قابل برگشت نیست.
این متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب ادامه داد: سن از شایعترین عوامل 
ابتال به این بیمارى است، به طورى که از هر 10 نفر افراد باالى 65 سال یک 
نفر به این بیمارى مبتال مى شود؛ استرس و سبک زندگى در ابتال به آلزایمر 
بسیار نقش دارد، افرادى که دچار این بیمارى مى شوند، مشکالت بسیارى 
در لباس پوشیدن دارند و اختالل در خواب و رفتار پیدا مى کنند و عفونت هاى 

مکرر دارند.

اولین عالمت آلزایمر

برنج یکى از اصلى ترین مواد غذایــى در رژیم غذایى و 
تامین انرژى روزانه اســت. با وجود توصیه به استفاده از 
غالت ســبوس دار از جمله برنج قهوه اى، درصد بسیار 
باالیى از افراد جامعه ایران از برنج سفید استفاده مى کنند. 
در این مطلب چند ترفند ســاده براى کمتر کردن کالرى 

برنج را دنبال مى کنیم:
بخش اعظمى از کالرى برنج بــه روغنى که در حین دم 
کردن برنج به آن اضافه مى شود، مرتبط است. این روغن 
مصرفى اغلب از دسته کالرى هاى مخفى در رژیم غذایى 
است. بنابراین توصیه مى شود براى کنترل میزان روغن 

مصرفى، کاهش کالرى و افزایش سالمت غذا به موارد 
زیر عمل کنیم:

 به جاى ریختن روغن از بطرى، روغن را داخل قاشق 
بریزیم و خود را موظف به پخت و پز با همان یک قاشق 
کنیم. همیشه اندازه گیرى ها ما را متوجه میزان مصرفى 

ماده مى کند.
 مى توانیم به جاى بطرى روغن، از اسپرى روغن استفاده 

کنیم و روغن را در قابلمه و روى برنج اسپرى کنیم.
 قابلمه خود را عوض کنیم. اغلب افراد در حین آشپزى 
در قابلمه هاى روحى و استیل، در مقایسه با قابلمه هاى 

تفلون از روغن بیشترى استفاده مى کنند.
 پخت برنج در پلوپز نیز گزینه بســیارخوبى است، زیرا 

حتى بدون روغن هم امکان پخت برنج وجود دارد.
 در نهایت اگر دوســت دارید در پخــت برنج از روغن 
استفاده کنید، تنها روى برنج از روغن استفاده کنید و دیگر 

الزم نیست ته قابلمه هم روغن بریزیم.
داشتن رژیم غذایى سالم و اهمیت به سالمت بدن همواره 
با داشــتن محدودیت هاى شــدید و منع غذایى همراه 
نیست، بلکه بیشتر مواقع به انتخاب هاى سالم و رفتارهاى 

آگاهانه مرتبط است.

محققان این هفته یک فهرست تغذیه با هدف اطالع رسانى 
دســتورالعمل ها و کمک به آمریکایى ها براى دستیابى به 
رژیم هاى سالم تر و پایدارتر از نظر زیست محیطى منتشر 
کردند. این فهرســت غذا ها را بر حســب دقایقى که عمر 
سالم در هر وعده از دســت مى دهد، رتبه بندى مى کند و 
گوشت هاى فرآورى شده و نوشیدنى هاى شیرین در بین 

بزرگترین متخلفان قرار مى گیرند.
به گزارش نیویورك پست، یافته ها شامل بیش از 5000 غذا 
در رژیم غذایى ایاالت متحده است که بر اساس بار سالمتى 

و اثرات زیست محیطى طبقه بندى شده اند.
نویســندگان مى نویســند: مــا از نتایج بــراى اطالع از 
جایگزینى هاى رژیم غذایى حاشیه اى که واقع بینانه و قابل 
اجرا است استفاده مى کنیم. ما دریافتیم که جایگزینى هاى 
کوچک و هدفمند در سطح غذا مى تواند به مزایاى تغذیه اى 

قانع کننده و کاهش اثرات زیست محیطى برسد. 
غذا هاى مورد مطالعــه از 74 دقیقه از دســت رفته تا 80 
دقیقه در هر وعده مصرف مى شود. نوشیدنى هاى قندى، 
هات داگ، همبرگر و ساندویچ صبحانه با بیشترین دقایق 
زندگى سالم از دست رفته مرتبط بودند، در حالى که میوه ها، 
سبزیجات غیر نشاسته اى و مخلوط، غالت آماده و غالت 

پخته شده بیشترین سود را داشتند.
به طور خاص، محققان دریافتند که مصرف یک وعده 85 
گرمى بال مرغ به دلیل سدیم و اسید هاى چرب ترانس مضر 
به 3.3 دقیقه از دست دادن زندگى منجر مى شود، در حالى 

که هات داگ  باعث مى شود حدود 36 دقیقه از بین برود.
این مطالعه مى گوید: مطالعات قبلــى در مورد رژیم هاى 
غذایى ســالم یا پایدار اغلب یافته هاى آن ها را به بحث در 
مورد غذا هاى گیاهى در مقایســه با حیوانات کاهش داده 

اســت، و مورد دوم به عنوان کم ارزش ترین و پایدار تلقى 
مى شود. اگرچه ما دریافتیم که غذا هاى گیاهى به طور کلى 
عملکرد بهترى دارند، اما تغییرات قابل توجهى در غذا هاى 
گیاهى و حیوانى وجود دارد که باید قبــل از توجیه چنین 

استنباط هاى عمومى مورد توجه قرار گیرد. 
غذا هاى سالم از نظر زیست محیطى شامل آجیل، میوه ها، 
سبزیجات، حبوبات، غالت کامل و برخى از غذا هاى دریایى 
بود، در حالى که غذا هاى با ارزش تغذیه اى ضعیف و تولید 
مرتبط با تأثیرات زیست محیطى باال (یعنى انتشار گاز هاى 
گلخانه اى) شامل گوشت گاو، گوشت فرآورى شده، گوشت 
خوك و گوسفند، پنیر بود. -غذا هاى پایه و برخى غذا هاى 
ماهى آزاد. در مقابل، بیشتر طیور، لبنیات، غذا هاى حاوى 
تخم مرغ و غالت پخته شــده در یک منطقه متوسط قرار 

مى گیرند.

خوردن هر هات داگ
 35دقیقه از عمر را کم مى کند

راهکارهایى که 
کالرى برنج را کم مى کند

غذا هایى وجود دارند که براى دندان هــا مضر و در مقابل 
برخى هم براى دندان ها مفید هستند، اما آیا مى دانستید که 
غذا هایى هم وجود دارند که هنگام مصرف، دندان هاى شما 

را تمیز مى کنند؟  

سیب
مصــرف ســیب مى تواند به 
پاکســازى و تمیزى 
دندان هــا و مبارزه 
با بــوى بد دهان 
کنــد.  کمــک 
محتواى فیبرى 
سیب کار مسواك 
را انجــام داده و در 
پاکســازى پالك از 
دندان ها و از بین بردن بقایاى 
مواد غذایى، نقش مهمى دارد. اسیدیته موجود در سیب باعث 
از بین رفتن باکترى هاى بد شده و در نتیجه در رفع بوى بد 
دهان بسیار موثر است.  بهتر است سیب با پوست صرف شود 
زیرا سرشار از فیبر ســالم براى دهان است که به تمیز نگه 

داشتن دندان ها و لثه ها کمک مى کند.

هویج
هویج نیز مانند سیب، پر از فیبر 
اســت و با شستشوى 
پالك هنــگام غذا 
خــوردن دندان ها 
را تمیــز مى کند؛ 
همچنین  هویج 
تولیــد بــزاق را 
تحریک مى کند که 
این امر به طور طبیعى 
باعــث پاکســازى دندان ها 
 B مى شود، هویج عالوه بر تمیز کردن دندان ها حاوى ویتامین

متعددى است که با التهاب لثه مبارزه مى کند.

سبزیجات
سبزیجات برگ دار مانند کلم 
پیچ و اســفناج سرشار 
از فیبر بــوده و در 
عین حال کالرى 
کمــى دارند که 
آن هــا را تبدیل 
ســبزیجاتى  به 
فوق العــاده براى 
دندان مى کند! مانند 
سیب و هویج، فیبر موجود 
در ســبزیجات برگ دار به پاکســازى بقایاى غذا و پالك 
هنگام مصرف آن ها کمک مى کند. اما آیا مى دانید که کلم 
پیچ حاوى کلســیم و ویتامین هاى گروه B است؟ کلسیم 
دندان ها را تقویت مى کند و ویتامین هاى گروه B به درمان و 
جلوگیرى از التهاب لثه که اغلب بیمارى لثه نامیده مى شود، 
کمک مى کند. سعى کنید به جاى کاهو مقدارى کلم پیچ یا 
اسفناج خرد شده به ساندویچ فرزند خود اضافه کنید، یا براى 

تمیز کردن قوى دندان ها از کلم پیچ با هویج استفاده کنید!

پنیر
پنیر خود به طور مســتقیم 
نقشــى در تمیــزى 
دندان ها نــدارد، 
اما مانع از آسیب 
رســاندن سایر 
غذا ها به دندان ها 
هنــگام مصرف 
آن ها مى شود. پنیر 
سرشار از کلسیم است 
که باعث اســتحکام دندان ها 
مى شود، اما فواید پنیر به همین جا ختم نمى شود. این ماده 
غذایى همچنین حاوى پروتئینى به نام کازئین اســت که 
میناى دندان را تقویت کــرده و به جلوگیرى از ایجاد حفره 
کمک مى کند. پنیر همچنین به جلوگیرى از تخریب میناى 
دندان توسط اســید کمک مى کند. سعى کنید هر روز چند 
برش پنیر به ناهار کودك خود اضافه کنید تا کلسیم و کازئین 

بیشترى به او بدهید.

غذاهایى که مصرف آنها 
باعث تمیزى دندان ها 

مى شود
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زبان یکى از اندام هاى مهم و حیاتى در دهان است که نقش 
ویژه اى در تکلم و جابه جایى مواد غذایى در فرآیند جویدن 
دارد. با این حال، این اندام نیز مانند سایر بخش هاى بدن 
ممکن اســت دچار بیمارى هاى مختلف شــود. یکى از 

بیمارى هاى شایع زبان، بى حس شدن آن است.
متخصصان مى گویند از جنبه پزشــکى بى حسى زبان 
دالیل متعددى دارد. براى مثال فلج شــدگى زبان یکى 
از شایع ترین بیمارى هایى است که به دلیل آسیب عصب 
زبان رخ مى دهد. آســیب به مغز، آلرژى هاى مختلف و 
باردارى از دیگر دالیلى است که مى تواند باعث بى حسى 

زبان شود.
فلج شدگى زبان مى تواند ناشــى از دو بیمارى ام اس و 
سندرم سوزش دهان باشد. با این وجود، پس از مشاهده بى 
حسى زبان مراجعه به پزشک متخصص ضرورى است، 
زیرا تنها یک متخصص مى تواند به طور قطع به دلیل بروز 

این بى حسى پى ببرد.
بى حسى زبان که ناشى از آسیب عصبى باشد بسیار شایع 
است و ممکن است هر اندام دیگر از بدن را نیز درگیر کند. 

اصلى ترین مواردى که مى تواند به عصب زبان آســیب 
وارد کند اشتباهات دندانپزشکى در فرآیند کاشتن دندان، 

عصب کشى و کشیدن دندان عقل است.
تروما یا آسیب مغزى نیز از دیگر دالیلى است که بى حسى 
زبان را مى تواند درپى داشته باشد. سکته مغزى رایج ترین 
آسیبى است که مى تواند باعث آسیب به اعصاب زبان شود. 
در حقیقت مغز مرکز اعصاب و میلیون ها نورون است که 

آسیب به آن مى تواند هر بخش از بدن شامل زبان را تحت 
تاثیر قرار دهد.

افرادى که از آلرژى رنج مى برند به دفعات شاهد بى حسى 
زبان خود بوده اند. آلرژى غذایى در این افراد منجر به تورم 
و بى حسى زبان مى شود. همچنین از رایج ترین عوارض 
جانبى مصرف برخى آنتــى بیوتیک ها بروز تاول بر روى 
زبان است که در نهایت منجر به بى حسى و مور مور شدن 

این اندام مى شود.
بى حسى زبان یکى از عوارض جانبى رایج در زنان باردار به 
ویژه آن هایى که از آلرژى در این دوره رنج مى برند، است. 
مور مور شــدگى، تورم و بى حسى زبان در این زنان دیده 
مى شود که ممکن اســت به دلیل افزایش فشار خون و 

احتباس آب رخ دهد.
سندرم سوزش دهان یکى از سندرم هاى ناشناخته است که 
از عالئم آن بروز احساس سوزش در دهان، زبان، لب ها، و 
لثه هاى بیمار است. عدم تعادل هورمونى یا کمبود برخى 
مواد مغذى به ویژه ویتامین B12 یکى از دالیل بروز این 

سندرم محسوب مى شود.

دالیلى که باعث بى حسى زبان مى شوند

خیلى ها عادت به اســتحمام روزانه دارند. مى خواهیم 
بدانیم این عادت براى بدن مفید است یا خیر؟

هدى عین اللهى متخصص پوســت و مو، زیبایى درباره 
عوارض حمــام طوالنى مــدت اظهار کــرد: اگر جزو 
افرادى هســتید که زیاد تعرق نمى کنید پس نیازى به 
استحمام روزانه ندارید زیرا استحمام مداوم و استفاده از 
صابون هــاى مختلف در حین شســت و شــو موجب 
خشکى پوست مى شوند. صابون ها به دلیل از بین بردن 
چربى هاى ارزشــمند روى پوســت موجب خشکى آن 
خواهند شــد البته برخى افراد بى دلیل و بیشتر اوقات از 

صابون حین شست و شو استفاده مى کنند.
او گفت: اســتحمام روزانه عالوه بــر ازبین رفتن چربى 
پوست موجب خشک شدن موها هم مى شود. چربى هاى 
طبیعى موجــود در موها نیز با شستشــوى روزانه کامال 

از بین مى روند و به همین دلیل موها آســیب دیده و وز 
مى شــوند. طبق تحقیقات بدســت آمده نباید موها را 
بیش از یک یا دو بار در هفته بشــویید اما مى توانید براى 

مرطوب نگه داشــتن موها از حالت دهنده هاى مناسب
 استفاده کنید.

عین اللهى بیان کرد: اگر مجبور هســتید هر روز دوش 
بگیرید، سعى کنید طول مدت آن بیش از 10 دقیقه نشود 
و هم چنین از آب سرد اســتفاده کنید که پوست تان دچار 

خشکى نشود.
او تصریح کرد: استفاده مدام از آب داغ ناخن ها را منبسط 
مى کند و باعث ورقه ورقه شــدن و ترك خوردن شــان 
مى شود. ناخن ها با شستشوى زیاد، رطوبت و چربى شان را 
از دست مى دهند و خشک و پوسته پوسته مى شوند. هواى 
گرم داخل منازل هم این روند منفى را تشدید مى  کند لذا 
بهتر است هواى منزل خود را در زمســتان با استفاده از 
دســتگاه بخور یا کترى آب جوش، مرطوب نگه دارید تا 

دچار خشکى پوست نشوید.

استحمام روزانه چه عوارضى دارد؟

م جر ر ر
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تولید عصاره، اسانس و مواد مؤثره گیاهان دارویى توسط 2 دختر جوان چگونه به یک تجارت متفاوت منجر شد

در آغاز فقط یک ایده بود...
همه چیز براى دو دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا از 
یک ایده شروع شد؛ ایده اى که تحقق آن علیرغم تالش دو ساله آنها 
نتیجه اى در پى نداشت اما مسیرى پیش روى این دو دوست صمیمى 
قرار داد که با گام نهادن در آن، هم اکنون شرکتى تأسیس کرده اند که 
در آن به تولید عصاره، اسانس و مواد مؤثره گیاهان دارویى مى پردازند 
و به زودى هم با دریافت تأییدیه دانش بنیان، در رده شرکت هایى قرار 
خواهند گرفت که به منظور هم افزایى علم و ثروت، توســعه اقتصاد 
دانش محور، تحقق اهداف علمى و اقتصادى و همینطور تجارى سازى 

نتایج تحقیق و توسعه و با ارزش افزوده فراوان تشکیل مى شوند.
«مینا سلیمانى»، فارغ التحصیل رشته شیمى کاربردى دانشگاه آزاد 
شــهرضا یکى از همان دو جوان است که در این خصوص به «نصف 
جهان» مى گوید: «سه چهار ماه بعد از فارغ التحصیلى از دانشگاه در 
شرکتى به عنوان مدیرکنترل کیفى مشــغول به کار شدم و در همان 
مقطع ایده اى به ذهن من و دوست صمیمى ام رسید که با حوزه فعالیت 
ما در حال حاضر خیلى فاصله دارد؛ اما همان ایده و شرکت در جشنواره 

ایده برتر باعث شکل گرفتن این مسیر شد.»
او ادامه مى دهــد: «آن زمان درباره ایده خودمان با اســتادمان دکتر 
سیدنظام الدین میرستارى، که یکى دو سالى بود رئیس مرکز تحقیقات 
دانشگاه شهرضا شده بودند، صحبت کردیم و ایشان با استقبال از آن، 
مشوق ما براى شرکت دادن ایده در "جشنواره ایده برتر" شدند که تا 
همین یکى دو سال پیش در دانشگاه شهرضا برگزار مى شد و بعد از 
جشنواره هم پیشنهاد دادند که در خود مرکز تحقیقات دانشگاه روى 
ایده کار کنیم اما پس از یکى دو سال فعالیت در آن زمینه، متأسفانه به 
دلیل همکارى نکردن شرکت هاى صنعتى نتوانستیم کارى از پیش 
ببریم؛ ولى پشتکار ما باعث شد دکتر میرستارى چند ایده دیگر به ما 

پیشنهاد دهند که ما پس از بررسى یکى از آنها را انتخاب کردیم.»
اینطور که سلیمانى مى گوید آنها با تشکیل یک تیم ده پانزده نفره و 
با تقسیم وظایف، فعالیت خود را در زمینه استخراج عصاره، اسانس و 
مواد مؤثره گیاهان دارویى شــروع کردند؛ اما به مرور زمان افراد این 

گروه یکى یکى از ادامه همکارى انصراف دادند و در نهایت دوباره او 
ماند و دوســتش «ریحانه کارگران»؛ همان دو نفرى که ایده اولیه را 

کلید زده بودند.
اما این دو نفر دانش آموخته رشته شیمى کاربردى بودند و با وجود 
مرتبط بودن تحصیالتشان با فیتوشیمى(علم گیاه)، نیاز به کسب 
اطالعات بیشتر در خصوص گیاهان دارویى داشتند و به همین دلیل 
جدا از فعالیت در مرکز تحقیقانى، دوره هاى خاصى هم براى آشنایى 

با گیاهان دارویى و ظرفیت کشورمان در این زمینه گذراندند. 
پروژه اى که حاال پیش روى این دو جوان قرار داشت از ایده منحصر 
به فردى شــکل نگرفته بود و با یک جستجوى ســاده در اینترنت 
مى شد پى برد که شرکت هاى متعددى در زمینه تولید عصاره هاى 
گیاهى فعالیت مى کنند؛ منتها این دو دانشــجو مصمم شده بودند 
که محصول علمى و باکیفیت باالیــى را به گروه هاى هدف خود، 
یعنى شرکت هاى غذایى، دارویى و آرایشى و بهداشتى ارائه کنند 
و به همین دلیل با طراحى دستگاه خاص خود، شیوه جدیدى براى 
استخراج این مواد مؤثره به کار گرفتند تا کیفیت محصولشان را چند 

برابر کرده و اعتماد مشتریان خود را جلب کنند.
سلیمانى مى افزاید: «ما چشــم و گوش بسته سراغ این کار نرفتیم 
و به خیلى از شــرکت هاى دارویى و آرایشى و بهداشتى سرزدیم و 
وقتى با استقبال آنها روبه رو شدیم، فعالیت خود را شروع کردیم و 
حاال چهار پنج سالى مى شــود که روى این ایده کار مى کنیم و دو 
سال پیش دفاعیه را انجام دادیم.» این دفاعیه، الزمه شروع فعالیت 
آزمایشگاهى آنها در مرکز تحقیقات دانشگاه شهرضا بود که دو سال 
پیش انجام شد و آنها موفق شدند بودجه الزم را پس از نوشتن دفاعیه 

براى ایده خود از دانشگاه بگیرند.
حاال آنها چهار شریک تجارى شــده بودند؛ سلیمانى و کارگران به 
همراه دکتر میرستارى حامى اصلى آنها و دانشگاه شهرضا و  فعالیت 
هاى آزمایشــگاهى آنها نیز در مرکز تحقیقات دانشگاه ادامه پیدا 
کرد و پس از آن براى صنعتى کــردن محصول تولیدى خود براى 

آن«BP»، بیزینس پلن (Business Plan) نوشتند.

سلیمانى در این خصوص توضیح مى دهد: «هرکسى که مى خواهد 
فعالیت صنعتى اش اصولى پیش برود باید براى کســب و کارش 
BP بنویسد که مثًال در آن پایه قیمت محصولش با توجه به شرایط 
و کیفیتى که براى آن درج کرده، مشخص مى شود.» او مى افزاید: 
«پس از آن ما سوله اى از دانشــگاه اجاره و آن را بازسازى کردیم و 
مشغول به تولید ماده اولیه گیاهى براى شرکت هاى غذایى، دارویى 

و آرایشى و بهداشتى شدیم.»
این دانش آموخته دانشــگاه شــهرضا با اشــاره به کیفیت باالى 
محصوالت تولیدى خود مى گوید: «پس از نوشــتن BP متوجه 
شدیم که قیمت محصولمان نســبت به نمونه هاى مشابه موجود 
در بازار خیلى بیشتر مى شود و با تست چند نمونه از آن محصوالت 
متوجه شدیم کیفیت آنها به مراتب از محصول ما پایین تر است.» او 
تصریح  کرد: «ما هدفمان جلب اعتماد است و خوشبختانه کسانى 
که از ما خرید کرده اند از محصوالت ما رضایت فراوان داشــته اند؛ 
اما چشم انداز ما این اســت که عالوه بر تأمین ماده اولیه مورد نیاز 
شرکت هاى دیگر، در آینده خودمان هم بتوانیم دارو و لوازم آرایشى 

و بهداشتى تولید کنیم.»
ســلیمانى با اذعان به اینکه ایــران علیرغم اینکه شــرکت هاى 
تولیدکننده عصــاره گیاهان دارویى دارد اما ایــن محصوالت را از 
خارج وارد مى کند، علت این موضوع را ناتوانى شرکت هاى داخلى 
در رقابت با شرکت هاى جهانى دانست و گفت: «تولیدکنندگان ما 
به کیفیت محصوالت تولیدى خود توجه نمى کنند و همین باعث 
شده کشور ما با وجود اینکه در زمینه گیاهان دارویى جایگاه خوبى 
دارد، صادر کننده گیاه خام باشد و عصاره و اسانس همان گیاه را از 

شرکت هاى خارجى وارد کند.»
 نکته جالب اینکه این دانش آموخته دانشگاه شهرضا معتقد است در 
سال هاى اخیر مسئله تحریم ها باعث باال رفتن کیفیت محصوالت 
داخلى شده و تولید کننده داخلى که پیش از تحریم ها توان رقابت 
با محصوالت خارجى را در خود نمى دید و از فعالیت دلسرد مى شد، 
در زمان تحریم ها براى جلب اعتماد ایرانى ها کیفیت محصوالت 

خود را باال برده تا زمینــه اى فراهم کند که حتى پس از تحریم هم 
ایرانى ها به دلیل رضایت از کیفیت محصوالت داخلى دیگر سراغ 

محصوالت خارجى نروند.
سلیمانى همچنین مدعى است کسانى که در حوزه تولید عصاره و 
اســانس و مواد مؤثره گیاهان دارویى فعالیت مى کنند به ترکیبات 
شیمیایى گیاهان دقت الزم را ندارند اما شرکت آنها مى خواهد با در 
نظر گرفتن این جوانب، محصول عالى و نمونه اى را به دست مصرف 
کننده برساند و حتى مى خواهند در آینده از کشت محصول گرفته تا 
بهره ورى و فرآورى را در شرکت خودشان انجام دهند؛ چرا که همه 

اینها در کیفیت محصولى که تولید مى شود تأثیر گذار است.
این دو دختر دانشجو که چیزى تا ثبت شرکتشان در رده شرکت هاى 
دانش بنیان نمانده، در این مدت به غیر از خانواده هاى خود و دانشگاه 

آزاد شهرضا هیچ حامى و پشتیبان دیگرى نداشته اند. 
 سلیمانى در این باره مى گوید: «خیلى از افراد دیگرى که همزمان 
با ما در مرکز تحقیقاتى دانشــگاه روى پروژه هــاى مختلف کار 
مى کردند به دالیل مختلف از ادامه فعالیت خود دلســرد شــدند 
و آقاى دکتر میرســتارى مى گویند شــما دو نفــر در این زمینه 
خط شکن شده اید و با اینکه هنوز به صورت رسمى کارمان را شروع 
نکرده ایم خیلى از دانشجویان ترغیب به فعالیت در این مرکز روى 

ایده هاى مختلف شده اند.»
این فارغ التحصیل دانشــگاه آزاد شهرضا با بیان اینکه شرکت آنها 
چهارمین شرکتى است که در این دانشگاه راه اندازى شده با اشاره به 
نقش دانشگاه شهرضا در موفقیتشان تأکید مى کند: «آن زمان که 
ایده به ذهنمان رسید هیچ جا دســتمان بند نبود و دانشگاه شهرضا 
از ما حمایت کرد و هیچ ارگان و سازمان دیگرى تاکنون به ما هیچ 

کمکى نکرده است.» 
سلیمانى با اشاره به اینکه شرکت آنها اولین شرکتى است که شروع 
فعالیت در آن توسط دو دانشــجو بوده؛ آن هم دو دانشجوى دختر، 
مى افزاید: «با توجه به وضعیت کلى اقتصاد در کشورمان و مشکالتى 
که همه دستگاه ها با آن دست به گریبان هســتند اما دانشگاه آزاد 
شهرضا خیلى با ما همکارى کرد و به شکل هاى مختلف کمکمان 
کرد و عالوه بر اینکه سوله در اختیار ما قرار داد، در حین کار هم اگر به 
چیزى نیاز داشتیم براى تهیه آن کمکمان مى کرد و پشتیبان ما بود.»
این دانش آموخته دانشگاه شــهرضا در عین حال از عدم حمایت از 
جانب ارگان هاى دیگر خصوصًا نهادهاى دولتى گله مند اســت و 
مى گویــد با اینکه هنــوز تأییدیه شــرکت هاى دانــش بنیان را 
نگرفته ایم اما برخالف آنچه در رسانه ها اعالم مى شود حمایت هاى 

الزم از شرکت هاى دانش بنیان صورت نمى گیرد.

  کسب رتبه 38 کشورى در بین 2600 واحد دانشگاهى بر طبق رتبه بندى سایماگو در سال 2017
  انتخاب دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا بعنوان یکى از 10 واحد برتر دانشگاه آزاد اسالمى در سال 1400

  کسب رتبه نخست در بین واحدهاى بسیار بزرگ کشور در دو سال متوالى 
  انتخاب عضو هیئت علمى دانشگاه جزء 1 درصد دانشمندان برتر جهان در سال 99

  انتخاب مرکز رشد دانشگاه به عنوان مرکز رشد برتر استانى در سال 99
   کسب عنوان پایان نامه برتر استان توسط دانش آموخته مقطع دکترى دانشگاه در سال 99

  انتخاب مرکز تحقیقات شیمى رازى به عنوان مرکز تحقیقات برتر کشورى در سال 97
  انتخاب شرکت دانش بنیان فناوران شیمى سپاهان به عنوان واحد فناور برتر استان اصفهان در سال 97

   انتخاب عضو هیئت علمى گروه شیمى به عنوان استاد نمونه کشورى در سال 97
  چاپ مجالت معتبر تحقیقات سیاسىـ  بین المللى و کاتالیست شیمى 

  چاپ بیش از هزار مقاله ISI در نشریات معتبر علمى سراسر دنیا 
   راه اندازى مرکز تحقیقات خودرو با فعالیت گسترده کشورى 

  فعالیت بیش از 20 هسته مرکز رشد و واحد فناور 
   داراى دو شرکت دانش بنیان فعال و کارآفرین و یک مزرعه تحقیقاتى گیاهان دارویى 

   داراى بیش از 80 آزمایشگاه و کارگاه آموزشى و تحقیقاتى مجهز به وسایل تخصصى و پیشرفته 
   راه اندازى شرکت دانش بنیان عصاره سبز هیوا

   راه اندازى آزمایشگاه همکار استاندارد و شبکه بهداشت با نام شرکت آرکاتدبیر اسپادانا 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا، 
پرافتخارترین واحد دانشگاه آزاد اسالمى در 
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افتخارات دانشگاه کارآفرین واحد شهرضا:


