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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

از البهالی رسانههای جمعی

چای سبز
دشمن کروناست

تازهترین تحقیق تأیید شده علمی میگوید :ماده «اپی گالوکاتکین
گاالت» کــه در چای ســبز وجود دارد مانع اتصــال ویروس کرونا
به گیرندههای غشــای سلولی بدن میشــود و از تکثیر ویروس در
بافتهای بدن جلوگیری میکند .نتایج این تحقیق نشــان میدهد
چای سبز دارای مادهای اســت که میتواند از تکثیر ویروس کرونا
در ســلول های انسانی و ابتال به نوع شــدید عفونت کرونا ویروس
جدید«کووید »19جلوگیری کند .در این پژوهش علمی تأکید شده
میتوان از چای سبز به عنوان یک روش پیشگیرانه ارزان و ایمن در
برابر ابتال به عفونت ویروســی کرونا استفاده کرد .دانشمندان حاضر
در این تحقیق اظهار داشتند« :چای سبز دارای خواص ضدالتهابی
است و با  pHاسیدی باالیی که دارد میتواند به کاهش خطر ابتال
به عالئم شــدید کووید  19کمک کند ،ACE2 ».آنزیمی متصل
به سطح خارجی «غشای سلولی» شامل سلولهای ریه ،شریانها،
قلب ،کلیهها و مخاط و رودههاست و در بیمارانی که به کرونا به ویژه
از نوع شدید آن مبتال میشوند ،این آنزیم در نقش گیرنده ویروس
کرونا در سطح بافتهای مختلف آنها و پیشرفت تکثیر ویروس در
بدن آنها به ویژه در ریهها ،عمل میکند.

ظهور امام زمان،
معطل انتخابات ایران؟!

ایــن اظهارات علیرضا پناهیان که گفته بود« :رأیگیری و انتخابات
بیشتر از این که بخواهد جامعه ما را آباد کند ،میتواند جهان را آزاد
کند چرا که اگر ملت ایــران از حضور در رأیگیریها و در امتحان
انتخابات ،سربلند بیرون بیاید ،کافی است برای اینکه حضرت ولی
عصر (عجل ا ...تعالی فرجه الشّ ــریف) ظهور کنند ».با واکنشهایی
در جامعه و فضای مجازی روبرو شــد .در یکی از این واکنشها یک
سایت تحلیلی خطاب به پناهیان نوشت :طبق آنچه شما روحانیون
بــه ما یاد دادهاید ،امام زمان(عج) ،امام تمام جهان اســت و نه امام
فقط کشور ایران و قاعدتاً برنامه ظهور ،بر مبنای اتفاقات یک کشور
تنظیم نمیشــود و یک پروژه بزرگ جهانی و آخرالزمانی است .در
این نقد اضافه شــده :جناب پناهیان! شما و منبریهایی چون شما
با حرفهای بیاســاس خود ،به اندازه کافی چوب حراج بر باورهای
دینی مردم زدهایــد .اگر قرار بود امام زمان(عج) بر مبنای انتخابات
ایران ظهور کنند ،وقتی که کاندیدای مورد عالقهتان رأی آورد باید
ظهور میکردند چــرا که هم هاله نور داشــت ،هم خودش مدعی
ارتبــاط با رابط امام زمان(عج) بود .حاال بد نیســت جناب پناهیان
بفرمایند چنانچه انتخابات خوبی هم برگــزار و یکی ازکاندیداهای
مورد عالقه شما هم رئیس جمهور شد و امام زمان ظهور نکرد چه؟

به رغم محدودیتها ،تختجمشید از مهمترین آثار باستانی ایران باز هم پذیرای مسافران نوروزی بود.

سریال نوروزی
«نون  .خ» مردم را
پای گیرندههای
تلویزیون نشاند

سریال «نون خ» به کارگردانی «سعید آقاخانی»
و نویسندگی «امیر وفایی» که پخش سری جدید
آن از نوروز  1400آغاز شده با استقبال بینندگان
این سریال همراه بود .نون خ مخفف نقش سعید
آقاخانی در این سریال (نورالدین خانزاده) است.
سریال نون خ ،داستانی اجتماعی و آمیخته با طنز
دارد .نورالدین خانزاده (ســعید آقاخانی) صاحب
یک کارگاه فرآوری تخمهی آفتابگردان اســت.
کشاورزان هممحلی نورالدین ،محصول تخمهی
آفتابگردان خــود را به نورالدیــن فروختهاند.

نورالدیــن این محصول را به شــخصی ســاکن
پایتخــت به نام میرزایی میفروشــد تــا او این
محصوالت را در کشــور ترکیه به فروش برساند.
در همین حین ،خبر میرسد میرزایی از دنیا رفت ه
و کشــاورزان که از این خبر مطلع میشوند هر
یک به نحوی سعی میکنند تا پول محصوالتی
را که به نورالدین خانزاده فروختهاند ،از او بگیرند.
نورالدین هم طی گفتگوهای متفاوت با اطرافیان
میرزایی متوجه میشود که او در اواخر زندگیاش

آه در بساط نداشت ه است.
ســیروس میمنت بازیگر نقش کیــوان که از
بازیگــران مورد توجه در این ســریال اســت
درباره این فصل از ســریال نون خ میگوید :ما
میدانستیم که این فصل از سریال بهتر میشود
چون تجربهای از قبل داشــتیم و میدانستیم
چه جاهایی باید تقویت شود .او درباره اینکه
در کدام یک از سریالهایش اینقدر موردتوجه
قــرار گرفته بــود ،گقت :به هیــج وجه پیش
نیامده بود که اینقدر مورد توجه واقع شــوم.
من پیش از این کارهای زیادی با رضا عطاران
و حتی خود ســعید آقاخانی داشتهام که البته
همه آنها برایم دوستداشتنی هم هستند اما
این کار مورد اقبــال زیادتری قرار گرفت .این
بازیگر طنز ســریال اضافه کرد :من حدود سه
دهه است که در ســریالهای تلویزیونی بازی
کردهام و مجموعههای طنز خیلی داشتهام ولی
فکر میکنم در این سریال چند برابر همه آنها
دیده شدم.

نگاه آخر

لعنت به اين
پیت حلبی خالی
محسن جالل پور

در ســرش هزار زنبــور عصبانــی پرواز
میکنند .هزار زنبور خســته که انگار در
یک پیت حلبی تاریک گرفتار شــدهاند .با
هزاران زنبــور آماده جنگ در ســرش ،از پلهها باال میرود.
میرود تا باالی ساختمان؛ باالترین نقطه برج .میایستد لب
بام ،لب هره و باد سرد میخورد توی صورتش.
عصبانی سرش ،وادارش میکنند به پایین نگاه
هزاران زنبور
ِ
کند .آدمها را میبیند که میآیند و میروند .یکی به راست،
یکی به چپ ،یکی حیران اما همه خسته.
بــه خیابانها نگاه میکند؛خیابانهایی که بارها با تنهاییاش
در آنها قدم زده و ســیگار کشیده اســت .به آدمهایی نگاه
میکنــد که بارها به چشــمانش زل زدهاند اما تنهاییاش را
ندیدهاند.
در این دنیا از هیچکس راضی نیست جز کفشهایش که وزن
تنهاییاش را تحمل کردهاند کــه رفیق خیابانگردیهایش
بودهاند.
زنبورهای عصبانی وسوسهاش میکنند که بپرد .بپرد پایین و
به آدمهایی بپیوندد که خوابیدهاند و سرشان از هزاران زنبور
عصبانی خالی شــده است .لحظهای به خودش فکر میکند،
به خانوادهاش ،به دوســتانش و به جهانی که احتماالً برای او
ساخته نشــده .زنبورها مدام خودشان را به دیوارههای پیت
حلبی میکوبند و صدای مادرش و دوســتانش و خانوادهاش
میان وزوزشان گم میشود.
خســته اســت اما از هیچکس گالیه ندارد و فقط میخواهد
جایی پیدا کند و تخت بخوابد .زنبورها تشویقش میکنند که
بپرد و میپرد و خودش را به باد بیمقدار میســپارد و چند
ثانیه بعد ،هزاران زنبور خوشــحال از سرش بیرون میپرند و
میروند تا سر دیگری پیدا کنند...
چندی پیش جوانی 22ساله خودش را از «برج اول» کرمان
پرت کرده پایین و خون به دل همه ما کرده است .چند دقیقهای
با اشک و آه در صفحه اینستاگرامش چرخیدم و عکسهاش را
نگاه کردم و نوشتههایش را خواندم .نمیدانم کیست اما مگر
تفاوتی هم میکند؟ او به شــدت تنها بود و احتماالً کسی را
نداشت که با او درباره هزاران زنبور عصبانی سرش حرف بزند.
شــاید اگر در طول مسیر حتی یک نفر به او لبخند میزد ،از
پریدن منصرف میشد اما هیچ کس نبود.
از وقتی خبر را خواندهام و در جهانش قدم زدهام ،گریهام قطع
نشــده و خشم امانم را بریده .خیلی وقت است که مینویسم
و پاک میکنم .حاال چندین ســاعت اســت که هزاران زنبور
عصبانی در ســر دارم که مجبورم میکنند به همه چیز بپرم.
به اقتصاد ،به سیاســت ،به جامعه و به زمانهای که مثل یک
پیت حلبی ،تهی از همه چیز اســت .کاش میشد این پیت
حلبــی بیمقدار را با لگد پرت کرد .لعنت به اين پیت حلبی
خالی.

آگهی مناقصه تامین  500کاوا برق اضطراری جهت
گلخانه  5هکتاری واحد ابراهیم آباد در قالب خرید
نصب و راه اندازی  5دستگاه دیزل ژنراتور  100کاوا
شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد

در نظر دارد تامین  500کاوا برق اضطراری جهت گلخانه  5هکتاری واحد ابراهیم آباد خود
در قالب خرید و نصب و راه اندازی  5دستگاه دیزل ژنراتور  100کاوا را به پیمانکاران واجد
شرایط واگذار نماید .

شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد
در نظر دارد نسبت به حمل کود گاوی با تریلر کمپرسی از اصفهان به آدرس های  :جاده
تهران ،مقابل پلیس راه ،کیلومتر  9جاده دهق و علویجه شرکت قیام و کیلومتر  15جاده
اردستان به کاشان ،واحد دامپروری شرکت فجر اصفهان و تهران به آدرس :شهریار ،میدان
نماز ،بلوار پلیس ،کیلومتر  2جاده شهریار-تهران شرکت تلیسه نمونه به میزان حدود

لذا از کلیه شرکت ها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارد جهت

 50.000مترمکعب برابر با حدود  30.000تن از تاریخ  1400/02/01لغایت  1400/08/30به مقصد

شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .متقاضیان محترم میتوانند جهت دریافت اسناد

شهرستان سیرجان حمل نماید ،لذا از کلیه شرکت های حمل و نقل یا افراد حقیقی که

شرکت در مناقصه به وب سایت  web: www.pistachio-tooka.irو یا به آدرس:

توانایی حمل را دارد دعوت به عمل می آید  ،متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت

سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سراهی کرمان،
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمائید.
حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،بلوار
سید جمال الدین اسدآبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سراهی کرمان ،شرکت کشاورزی
سیرجان بنیاد ،ساعت  10روز چهارشنبه  1400/01/25و زمان برگزاری مناقصه ساعت 11
روز چهارشنبه  1400/01/25می باشد .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  034-42304403واحد بازرگانی و شماره همراه
 09127607822کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ  1400/01/19در سایت شرکت درج می گردد .

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت  web: www.pistachio-tooka.irو یا به
آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سراهی
کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمائید.
حداکثر مهلت دریافت پیشنهادات ساعت  14روز سه شنبه  1400/01/24و زمان برگزاری
مناقصه ساعت  9روز چهارشنبه  1400/01/25می باشد .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  034-42304403واحد بازرگانی و شماره همراه
 09131456552مدیر بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ  1400/01/19در سایت شرکت درج می گردد .

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

