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آب بخورید تا این بالها سرتان نیاید!احتمال حمله ملخ هاى صحرایى به استان اصفهان اختالف میان سیامک انصارى و مهران مدیرى؟چه مى کنیم با شاعران معروفمان! پیشنهادات بامزه تراکتور سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا کرونا 
در بدن هاى مختلف 

واکنش متفاوت دارد؟ 

تأثیر کرونا بر افزایش بى سابقه مصرف گاز 
3

3

2
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چرا همایون شجریان شعر 
پشت کامیونى خواند؟

تغییري در نحوه محاسبه 
قیمت برق رخ نداده است

راه اندازى سامانه رصد و 
توزیع اقالم بهداشتى در 

اصفهان
تصمیم پشت پرده 
براى کاهش سود 

سپرده ها؟ 

ماسک هاى پارچه اى احتماًال به علت نداشتن 
استاندارد الزم نتوانند از نفوذ قطرات و ذرات 

تنفسى محافظت کنند. حسین عرفانى، رئیس 
اداره مراقبت از بیمارى هاى واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در خصوص...

در حالــى که بانــک مرکــزى تغییر در نرخ ســود 
سپرده ها را تکذیب کرده است، یک خبرگزارى رسمى 

کشور روز گذشته جزئیات این تغییر را منتشر کرد!
خبر تغییر در نرخ سود سپرده ها بعد از آن رسانه اى شد 
که شنبه شب تصویر نامه یکى از بانک هاى خصوصى 
مبنى بر نرخ هاى سود جدید سپرده بانکى بعد از کاهش 
منتشر شد که در آن قید شــده بود کاهش نرخ سود 
سپرده هاى بانکى بعد از جلسه اخیر رئیس کل بانک 

مرکزى با مدیران عامل بانک ها اجرایى شده است...

4

آمار مرگ و میر و ابتال  به کرونا در شهرستان ها اعالم شود
درخواست نماینده شاهین شهر در مجلس:درخواست نماینده شاهین شهر در مجلس:

3

اصفهانى ها در استفاده از آب گرم رکورد زدند

این جورى بیشتر خیال هواداران رقیب راحت مى شود
انتقال بازیکن بین پرسپولیس و استقالل پیش از 
این بارها اتفاق افتاده است و در آینده دور و نزدیک 
هم شــاهد این انتقال هاى جنجالى خواهیم بود. 
قطعًا بین بازیکنان دو تیم، ســتاره هایى هم وجود 
دارند که هواداران تیم رقیب از پوشــیدن پیراهن 

تیمشان توسط آنها استقبال مى کنند...
6
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انتشار خبر بسته پیشنهادى بانک مرکزى 
همزمان با تکذیب این خبر!

موج دوم و 
خطرناك تر کرونا 

در راه است؟

تمهیدات مالیاتى براى فعاالن اقتصادى در اصفهان
3

..

ن ه ر
3

4
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان -  امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی
دو مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 99/01/18  تا ساعت 8:30 صبح سه شنبه  مورخ 99/01/26 بصورت الکترونیکى 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روزسه شنبه مورخ 99/01/26  تا ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 99/02/08 بصورت الکترونیکى 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا 
فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  ویا اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانکها و دولت 

با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و جهان اقتصاد بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات 

تماس حاصل نمایند.
3- اســناد و مدارك و اطالعــات این مناقصــه  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در ســایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

 http://tender.tavanir.org.ir   و در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت 
توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 

4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و 
یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال 
سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 

6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه
7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 و  

3319189

ف
تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهردی

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه(ریال)

1

مناقصه واگذارى پروژه هاى 
مربوط به طرح تملک 

دارایى هاى سرمایه اى  سال 
98  توزیع برق استان اصفهان 

بصورت کلید دردست

9/001,018,000,000 صبح1776/9999/02/08

عزت و گئورگى در عزت و گئورگى در 
آستانه بازگشتآستانه بازگشت
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کیوان ساکت:
 کرونا مانع برگزارى 
کنسرت هایم شد
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بر اساس تصمیم ســتاد ملى مدیریت و مقابله با کرونا، در 
بخش آموزش به اســتثناى آموزش تکمیلى(مخصوصًا 
دکترا) که از 30 فروردین حضــورى خواهد بود، مدارس 
و مقطع کارشناسى دانشــگاه ها تا 30  فروردین همچنان 
تعطیل خواهند بود.  این در حالى است که برخى کانال هاى 
تلگرامى مدعى بازگشایى مدارس و دانشگاه ها در 12 استان 
کشــور شــدند. این کانال هاى تلگرامى با انتشار شایعات 
مختلف و جذب مخاطب، اذهان شهروندان را با انتشار اخبار 
جعلى مبنى بر بازگشــایى فورى برخى مراکز، تحت تأثیر 

خود قرار مى دهند.
در این خبر که در برخى از کانال هاى نامعتبر شبکه اجتماعى 

تلگرام در حال انتشار است، ادعا شــده است که فهرست 
استان هایى که قرار است مراکز آموزشى در آنها بازگشایى 
شود، در اختیار کانال تلگرامى منتشــرکننده است و افراد 
با عضویت در کانــال مذکور یا دنبال کــردن لینک خبر 
آن، مى توانند فهرســت این استان ها را مشــاهده کنند. 
این در حالى اســت که کانال هاى کــم مخاطب با هدف 
افزایش دنبال کنندگان خود اقدام به انتشار اخبارى مى کنند 
که از اساس کذب اســت.  طبق آخرین دستورالعمل ها و 
بخشنامه هاى رسمى، مدارس کشور تا روز 30 فروردین ماه 
تعطیل هستند و آنطور که رئیس جمهور اعالم کرده، براى 

روزهاى بعد از آن در جلسات بعدى تصمیم گیرى مى شود.

سخنگوى سازمان حفظ نباتات گفت: از چند روز آینده 
دسته جات جدید ملخ صحرایى از کشور هاى حاشیه خلیج 

فارس و دریاى سرخ وارد ایران خواهد شد.
ســید محمدرضا میر اظهار کرد: از اواسط زمستان سال 
گذشته شش اســتان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
خوزستان، فارس، بوشــهر و کرمان درگیر مبارزه با ملخ 
صحرایى هســتند که در میان این اســتان ها، استان 
هرمزگان بیشترین مبارزه در آن صورت گرفته است. وى 
بیان کرد: در چند روز گذشته شاهد بارندگى هاى پیاپى 
در استان هاى جنوبى کشــور بودیم که این موضوع به 
افزایش تخم ریزى و فعالیت ملخ هاى صحرایى دامن زد.

سخنگوى ســازمان حفظ نباتات با اشاره به ورود دسته 
جات جدید ملخ صحرایى طى روز هاى آینده ادامه داد: 
وزش باد از سمت کشور عمان، کشور هاى حاشیه دریاى 
سرخ و خلیج فارس که منبع ملخ صحرایى هستند، باعث 
مى شود تا چند روز آینده شاهد ورود دسته جات انبوهى از 
ملخ صحرایى به کشور باشیم. وى تصریح کرد: با توجه 
به پیش بینى هایى که توسط سازمان فائو و سازمان هاى 
داخلى صورت گرفته است در سال جارى با حجم زیادى 
از ملخ صحرایى و مبارزه با این آفت مواجه خواهیم بود 
که پیش بینى مى شود سطح مبارزه تا پایان تابستان سال 

جارى به یک میلیون هکتار برسد.

مدارس تا آخر فروردین 
تعطیل شد

ورود دسته جات جدید ملخ از 
چند روز آینده

ما رکورد مى شکنیم
   پایگاه اطالع رسانى سیما | معاون 
ســیماى رســانه ملى تأکید کرد: نوروز امســال 
تلویزیون با بیش از 90 درصد بیننده، بیشــترین 
مخاطب را طى یک دهه گذشــته داشــته است. 
مرتضى میرباقرى با اشــاره به نظرسنجى مرکز 
تحقیقات سازمان در نیمه نوروز درخصوص میزان 
مخاطبان برنامه هاى نــوروزى گفت: ما در نوروز 
امســال حدود 90/3 درصد بیننده داشتیم که در 
یک دهه اخیر یک رکورد براى تلویزیون محسوب 

مى شود./1483

5000 کبابى تعطیل شدند
   رکنا | ویــروس کرونا باعث تعطیل شــدن 
بسیارى از اصناف شده است که همین مسئله باعث 
بیکارى حداقل پنج میلیون نفر شده که اگر برنامه 
ریزى دقیقى براى آن صورت نگیرد بدون شک چند 
وقت دیگر کشور با مشــکل جدى رو به رو خواهد 
شــد. نزدیک 125 اتحادیه در سطح کشور و 120 
اتحادیه در سطح تهران تعطیل شده اند کمااینکه 
به صورت خرد واحدهاى صنفى کبابى که تاکنون 

تعطیل شده اند نزدیک 5000 واحد است./1484

هدیه خیلى خاص!
   ایســنا | وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى گفته: در شرایط فعلى که بسیارى 
از فعاالن حوزه گردشگرى دچار مشکل شده اند 
به نظر مى رسد مهمترین موضوعى که مى تواند 
به آنها کمک کند این است که بعد از مهار کرونا 
با ایجــاد محرك هایى براى ســفر، بخشــى از 
زیان هاى واردشــده به این قشر جبران شود که 
به همین منظور برگزارى ســفرهاى اقســاطى 
براى کارمندان دولت و نیز تعیین چند روز تعطیلى 
عمومى در یک فرصت مناســب (به عنوان مثال 
مانند عید فطر) مى تواند باعث رونق مجدد سفر و 

گردشگرى در کشور شود./1485

اعتراض
 به حضور سید بشیر

   برترین هــا | روزنامــه «فرهیختگان» در 
شماره روز گذشته اش چند تحلیل درباره کیفیت 
«عصرجدید» ارائه داده و در یکى از این تحلیل ها، 
نویسنده نسبت به ادامه حضور سید بشیر حسینى 
تلویحاً اعتراض کرده. این روزنامه نوشت:  در سرى 
دوم، ترکیــب داوران تغییرى نکــرد تا همچنان 
این ســئوال بى جواب بماند که حضور سیدبشیر 
حســینى در کنار امین حیایى همگون اســت یا 
ناهمگون؟ آیا سیدبشیر حســینى براى تئوریزه 
کردن اتفاقات خاص روى صحنــه باید در جمع 
داوران باشد؟ ترکیب داوران بدون تغییر و البته با 
حضور کمرنگ تر رؤیا نونهالى (مگر در کل کل هاى 
مصنوعى با آریا عظیمى نژاد) در ســرى دوم به جا 

ماند./1486

توییت جالب بیرانوند براى 
«بهتاش»

   خبــر فــورى | ســرى ششــم مجموعه 
«پایتخت» بــا حضور «بهتاش فریبــا» در تیم 
نساجى بسیار فوتبالى دنبال شد و به همین دلیل 
به شــدت از ســوى فوتبالى ها مورد توجه قرار 
گرفت. اتفاقــات فوتبالى فصل جدید ســریال 
«پایتخت» واکنش هاى زیادى را در میان اهالى 
فوتبال هم در پى داشــته و حاال علیرضا بیرانوند 
هم درباره قسمتى از این برنامه و دیالوگ جالب 
بهرام افشــارى درباره خودش توییت جالبى را 
نوشــته اســت: «پتر چک ایران یه جا گفت چرا 
کسى استقبال من نیومده، بیرانوند با حمایت شد 
بیرانوند. ولى بهتاش جان! وا... کسى به استقبال 
منم نیومد! یادمه مى رفتم اصفهان و اردبیل بازى 
مى کردم، بابام اصًال خبر نداشت کجام. وقتى بعد 
از چند روز بر مى گشــتم، مى گفت: خونه کدوم 

عموت بودى؟ خوب بودن؟» 

رد درخواست وزیر 
   برترین ها | حســن روحانى، رئیس جمهورى به 
نامه وزیر بهداشــت درباره انتقاد وى به عملکرد وزارت 
صمت درباره دستور العمل شــروع به کار اصناف پاسخ 
داد. نمکى این نامه را روز 13 فروردین خطاب به رئیس 
جمهور نوشته بود. پاسخ روحانى در همان روز خطاب به 
وزیر بهداشت بدین شرح بود: مراکز تولیدى همگى باید 
با پروتکل فعال باشند، کسب و کارها بعد از 20 فروردین 
باید با پروتکل فعال شوند، همه پروتکل ها تا فردا (پنج 
شنبه) مشخص و ابالغ شــود چون همه فعالیت هاى 

اقتصادى بعد از 20 فروردین باید آغاز شود.

جزئیات طرح بازگشایى 
مشاغل 

   ایســنا | رئیس جمهور در جلسه ستاد ملى مبارزه 
با کرونا گفت: از 23 فروردین استان هاى کشور کسب 
و کار ها را مى توانند شــروع کنند، اما کسب و کار هاى 
پرریسک تا آخر فروردین تعطیل مى مانند تا بعد برایش 
فکرى کنیم. حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
صبح دیروز در این جلسه تأکید کرد: کسب و کارهاى کم 
ریسک و فعالیت هاى اقتصادى که پرریسک نیست از 
23 فروردین کار خود را با رعایت پروتکل ها شروع کنند و 
حتماً نظارت اصناف هم بر آن انجام شود که البته نظارت 
اصلى بر عهده وزارت بهداشــت اســت و اگر الزم شد 
نیروى بسیج هم کمک کند که این نظارت انجام شود. 
رئیس جمهور بیان کرد: براى استان تهران این فعالیت از 

30 فروردین آغاز مى شود./1487

کنایه ابطحى به «پایتخت»
   برترین ها | محمدعلى ابطحى، فعال اصالح طلب 
به سریال «پایتخت» کنایه زد. وى در این باره نوشت: 
سریال «پایتخت» تمام شــد. با اینکه گارانتى سازمان 
رسانه اى «اوج» را داشــتند و مى توانستند از خط ویژه 
بروند، برنامه بنداز در رویى بود. فقط شیرینى اش مدیون 

مردم خوب مازندران بود با لهجه قشنگشان.

متلک محسن هاشمى
   رکنا | محسن هاشمى، رئیس شوراى شهر تهران با 
برگزارى جلسات مجازى در شوراى شهر مانند جلسات 
رئیس جمهورى ایران مخالفت کرد. محســن هاشمى 
افزود: من به صالح نمى دانم که جلســه شورا را برگزار 
نکنیم، علت صحبت من این است که ما 70 هزار نیروى 
شهردارى را ملزم به حضور کردیم اما خودمان در کار و 
جلسه حاضر نشویم به صالح نیست. مگر اعضاى شوراى 
شهر اینقدر مهم هستند که باید در خانه بمانند تا اتفاقى 
براى آنها نیافتد؟ صالح نیســت مانند جلسات رئیس 

جمهور که هیچکس او را نمى بیند، جلسه برگزار کنیم.

قرمزها
   میزان | سخنگوى وزارت بهداشت گفت: وضعیت 
بیمارى کرونا در استان هاى آذربایجان شرقى، فارس، 
مازندران، اصفهان و خراســان رضوى که استان هاى 
مسافرت پذیر هم هستند قرمز است. کیانوش جهانپور 
افزود: امیدوارم در ایران به مرحله اى نرسیم که بخواهیم 

سناریوهاى بدبینانه را اجرا کنیم.

جلسه مهم شمخانى
   خبر آنالین | حجت االسالم و المسلمین غالمرضا 
مصباحى مقدم، ســخنگوى جامعــه روحانیت مبارز
مى گوید: على شمخانى، دبیر شوراى عالى امنیت ملى 
قبل از ماجراى شیوع ویروس کرونا جلساتى را دو هفته 
یکبار برگزار مى کردند و از دو طیف اصولگرا و اصالح 
طلب براى تحلیل اتفاقاتى مثل اعتراضات مردم بعد از 
افزایش قیمت بنزین دعوت مى کردند که جلسات خوبى 
بود. افراد شاخصى در هر دو جریان سیاسى در آن حضور 
پیدا مى کردند و دیدگاه هاى خود را درباره علت و عامل 
اعتراضات مردم را هم نسبت به سال قبل و هم نسبت 

سال جارى مطرح مى کردند./1488

خبرخوان

در حالى که بانک مرکزى تغییر در نرخ ســود سپرده ها 
را تکذیب کرده است، یک خبرگزارى رسمى کشور روز 

گذشته جزئیات این تغییر را منتشر کرد!
خبر تغییر در نرخ سود سپرده ها بعد از آن رسانه اى شد که 
شنبه شب تصویر نامه یکى از بانک هاى خصوصى مبنى 
بر نرخ هاى سود جدید سپرده بانکى بعد از کاهش منتشر 
شد که در آن قید شده بود کاهش نرخ سود سپرده هاى 
بانکى بعد از جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزى با مدیران 
عامل بانک ها اجرایى شــده است. این در حالى است که 
روابط عمومى بانک مرکزى اعالم کرد برنامه اى براى 

تغییر در نرخ سود سپرده ها وجود ندارد. 
دیروز اما خبرگزارى «مهر» به جزئیات بسته پیشنهادى 
اشاره کرد که از طرف بانک مرکزى ارائه و با بانک هاى 
کشور در میان گذاشته شده است. این بسته بعد از تصمیم 
شــوراى پول و اعتبار براى کاهش نرخ سود بانکى تهیه 
شده اســت. در این بسته پیشــنهادى، کاهش نرخ سود 
سپرده هاى بانکى اشخاص حقیقى به 17/5 درصد از اول 

اردیبهشت مطرح شده است.
آنطور که خبرگزارى «مهر» نوشــته اســت، بر اساس 
اطالعات دریافتى از مدیران بانکى، در جلساتى که از سوى 
عبدالناصر همتى، رئیس کل بانــک مرکزى با مدیران 
عامل نظام بانکى برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود 
بانکى مطرح و تا حدود زیادى مورد توافق واقع شده است. 
بر اســاس پیشــنهاد بانک مرکزى، ایجاد حساب هاى 
پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکى 

مجاز به داشــتن حساب پشتیبان نیســت. در این بسته 
سیاستى، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع 
است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابالغیه 
بانک مرکزى براى سپرده هاى بلندمدت یکساله به میزان 

15 درصد باید رعایت شود.
همچنین در این بسته پیش بینى شده به دلیل جلوگیرى 

از جابه جایى سپرده ها، نرخ ســود سپرده هاى بلندمدت 
یکســاله اشــخاص حقیقــى در گام اول از تاریخ یکم 
اردیبهشت 99 از 17/5 درصد تجاوز نکند و بانک ها طى 
سال 99 ترتیبى اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده ها با 

نرخ بانک مرکزى تطبیق داده شود.
نرخ سود سپرده هاى بلندمدت یکساله اشخاص حقوقى 

از اول اردیبهشت ماه 15 درصد تعیین و اعمال مى شود و 
حداقل ماندگارى براى تعلق سود سپرده هاى کوتاه مدت 

یک ماه (30 روز) تعیین شده است.
به گزارش «مهر»، موضوع تغییر نرخ ســود سپرده ها، 
بر اساس مصوبه شــوراى پول و اعتبار صورت خواهد 

گرفت.

روزنامه «کیهان» بــه نقل از 
حجت االســالم خســروپناه، 
استاد حوزه و دانشــگاه در نقد 
سریال پرحاشیه «پایتخت 6» 
نوشت: فارغ از نقدهایى چون 
اختالط نامحرم، تعابیر بى ادبانه 
مخصوصًا نســبت به والدین، 
بى احترامى به نماز و حج و... ولکن نقد ریشه اى تر این سریال رویکرد 
ایران گریزى و ایران تضعیفى است که متأسفانه از دوره قاجار توسط 

مستشرقین و بعد روشنفکرنمایان داخلى دنبال مى شود.
حجت االسالم خسروپناه همچنین تصریح کرد: این سریال با نشان 
دادن ایرانیانى که یا قاچاقچى(ارسطو) هســتند یا روانى (بهبود) یا 
مسئول ناتوان و بى عرضه و منفعل (نماینده مجلس) یا داراى کمبود 
شخصیت (بهتاش) یا نوجوانان غرق در اینستاگرام و فضاى مجازى 
(دختران دوقلو) یا مدعیان پرادعاى هیچ کاره و فرصت طلب (نقى) یا 
مروج آرایشگرى و رفتارهاى نامناسب (رحمت و فهیمه) یا عقل کلى 
که در مواردى احساسى داورى مى کند(هما)، براى بیننده مخصوصًا 

بیننده خارجى تصویر بسیار منفى علیه ایران مى سازد./1490

انتشار خبر بسته پیشنهادى بانک مرکزى همزمان با تکذیب این خبر!

تصمیم پشت پرده براى کاهش سود سپرده ها؟ 

اینطور به نظر مى رسد که فرنگى ها بهتر از ما مى دانند 
باید از میراث شاعران بزرگ ایرانى چگونه استفاده کرد. 
داریم از شعر و شاعرى حرف مى زنیم و اینکه چه شعرى 

باید متناسب با چه پدیده اى مورد استفاده قرار بگیرد. 
به تازگى اعالم شــده «پدرو ســانچز»، نخست وزیر 
سوسیالیست اسپانیا، در سخنرانى اش براى تمدید سه 
هفته اى قرنطینه در این کشور شعرى از سعدى خوانده 
است. سانچز که از سعدى با عنوان شاعر پارسى قرون 
وســطى یاد کرد، در دعوت از اسپانیایى ها براى رعایت 
محدودیت ها براى نجات جان خود و دیگران این قطعه 

مشهور از گلستان را خواند که:

بنى آدم اعضاى یــک پیکرند/ کــه در آفرینش ز یک 
گوهرند

چو عضوى به درد آوَرد روزگار/ دگر عضوها را نمانَد قرار
تو کز محنت دیگران بى غمى/ نشــاید که نامت نهند 

آدمى.
اما حاال بخوانید استفاده ما از اشعار شاعران بزرگمان را. 
نوروز امسال در یک آگهى تلویزیونى محصول روغنى، 
اعضاى خانواده اى را دیدیم که در حال مشاعره هستند و 

ابیات انتخابى شان، نام آن محصول روغنى را هم در خود 
دارد. اعضاى این خانواده ابتدا دو بیت از حافظ و وحشى 
بافقى را مى خوانند و میزبان هم در حالى که ظرف غذا 
را در دست دارد و ســر میز مى آید، بیتى را که قافیه اش 

مى لنگد و ایراد وزنى دارد، مى خواند!
از طرف دیگر استفاده از ترانه مشهور «کودکانه» یا همان 
«بوى عیدى...» معروف با صداى  فرهاد مهراد در تبلیغ 

یک محصول روغنى دیگر هم جاى خودش را دارد!

چه مى کنیم با شاعران 
معروفمان!

آرمان کیانى

مانى مهدوى

«پایتخت» خواست بگوید مردم 
یا روانى اند یا بى عرضه!

قطعه «سرنوشت» همایون شــجریان در همین 
دو سه روزى که منتشر شــده، بحث هاى زیادى 
در فضاى مجــازى به راه انداخته اســت. عده اى 
نوآورى هــاى همایون در همــه حوزه ها از تحریر 
تا انتخــاب شــعر را مى پســندند و آن را به نوعى 
نزدیکى به اقشــار دورتر از فضاى موسیقى اصیل 
ایرانى توصیف مى کنند. عده  دیگرى اما این دست 
بازیگوشى هاى همایون را نوعى اتالف حنجره اى 
کم نظیر مى دانند که چه بســا حتى از شجریان پدر 

هم توانمندتر است.
دســته  دوم همان منتقدان همکارى پورناظرى ها 
با همایون هستند. همایون در قطعه «سرنوشت» 
با یکى از استادان موسیقى ایران همکارى کرده و 
نام انوشــیروان روحانى وزنه قابل توجهى است اما 
ترانه کار تازه همایون شجریان و همچنین تنظیمى 
که دور از فضاى سنتى است، عده اى از دوستداران 
همایون شــجریان را نگران کرده و برخى حتى از 
تعبیر «ســقوط» براى کارنامه هنرى او اســتفاده 

کرده اند.

پیش تــر همایون شــجریان درباره همــکارى با 
انوشیروان روحانى گفته بود: «شکل گرفتن تصنیف 
"سرنوشت" به گفته خود ایشــان به سال ها پیش 
مربوط مى شود (شاید 10 تا 15 سال) که در روزهاى 
پایانى زندگى مادر محترمشــان به مطب پزشک 
مراجعه کرده بودند، آنجــا روى تابلو خطى اینطور 

نوشته شده بوده "سرنوشت را باید از سر نوشت".»
یک کاربر شبکه هاى مجازى در این رابطه نوشت: 
«فارغ از اینکه دیگه پشت نیسان که چه عرض کنم، 
رو الستیک گلگیر هم کسى از اینا نمى نویسه، فکر 
کنم اسم آلبوم بعدى بزرگوار با این روند این باشه که 

بى تو هرگز واقعاً!»/1489

چرا همایون شجریان شعر پشت کامیونى خواند؟

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى البرز گفت: طى 
روزهاى آینده اگر بخواهیم فعالیت هاى اقتصادى را کامل 
آزاد کنیم ممکن است در مدیریت کرونا با یک سناریوى 

فاجعه بار مواجه شویم.
دکتر سیدحسن اینانلو گفت: مى توان در خصوص ادامه 
فعالیت هاى اقتصادى و روند کرونا سه سناریو را در نظر 
گرفت. یکى اینکه قرنطینه را حداقل دو ســه ماه ادامه 
دهیم چون چین بعد از این مدت قرنطینه کامل توانست 

این بیمارى را کنترل کند.
وى ادامه داد: دومین ســناریو این است که ما بگوییم در 
صورت ادامه قرنطینه، کشور به مرز ورشکستگى مى رسد 
و ما تاب و تحمل این فشار اقتصادى را نداریم و کشور را 
مثل بهمن ماه کامًال آزاد گذاشــته و مردم زندگى عادى 
خود را دنبال کنند که در این صورت بیمارى شــعله ور و 

بیمارســتان ها پر از بیمار و کنترل آن از دســت ما خارج 
مى شود و نمى توانیم آن را مدیریت کنیم.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى البرز تصریح کرد: 
ســناریوى ســوم باز کردن تدریجى بازار کسب و کار و 
همزمان پیدا کردن هر چه زودتر مبتالیان و آغاز فرایند 
درمان آنان براى جلوگیرى از بحرانى شدن شرایط است.

اینانلو در ادامه توضیح داد: در مورد کنترل بیمارى هم سه 
سناریو وجود دارد یکى اینکه بیمارى را کامل با قرنطینه 
سفت و سخت کنترل کنیم و دیگرى طرح ابتالى دو سوم 

جمعیت به کرونا و واکسیناسیون جمعى است.
وى در این خصوص توضیح داد: در ابتالى دو ســوم از 

جمیعت فرض بر این است که 10 تا 20 درصد مبتالیان 
بسترى مى شوند و از بین بسترى شدگان 10 درصد فوت 
مى کنند، با این فرض حدود 60 میلیون نفر در کشــور به 
کرونا مبتال و از این 60 میلیون نفر ده میلیون نفر بسترى 
خواهند شــد و از بین این ده میلیون نفر یک میلیون نفر 
فوت مى کنند که ایــن یک فاجعه بزرگ براى کشــور 

خواهد بود.
در ایــن میــان روش ســوم هم این اســت کــه این 
واکسیناســیون جمعى به جاى بازه زمانــى دو ماهه در 
یک بازه زمانى دو ساله رخ دهد تا ضمن مدیریت اوضاع 

واکسن بیمارى کشف شود.

کرونا، جان یک میلیون ایرانى را مى گیرد؟
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کشف محموله طالى قاچاق 
سـرهنگ ذبیح ا... دالور، رئیس پلیس فرودگاه شـهید 
بهشتى اصفهان گفت: مأموران مستقر در گیت بازرسى 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان حین بررسى وسایل بار 
یکى از مسافران خروجى با تعدادى شمش طال و سکه 
بهـار آزادى مواجه شـدند. وى افزود: در بررسـى هاى 
صورت گرفته مشخص شد دارنده طالها و سکه ها فاقد 
هرگونه مجوز و مدارك معتبر براى حمل طالهاست و 
قصد خارج کردن آن به صورت قاچاق از کشور را دارد. 
وى با اشاره به کشف یک کیلو و 470 گرم شمش طال 
و 30 عدد سـکه تمام بهـار آزادى گفـت: ارزش اموال 
مکشوفه توسط کارشناسـان مربوطه ده میلیارد و 500 

میلیون ریال برآورد شده است.

بخشش پاى چوبه دار
پرونده قتل در بـن رود اصفهان به صلح و سـازش ختم 
شد. رئیس حوزه قضایى بخش بن رود اصفهان  گفت: با 
رضایت اولیاى دم و همکارى ریش سفیدان و معتمدان 
محلى، متهم محکـوم به اعدام  بخشـیده و با تخفیف و 
تبدیل قرار تأمین از بازداشت موقت به قرار وثیقه و تودیع 
آن،  از زندان آزاد شد. مهرزاد هوشـمندى افزود: پرونده 
این متهم در پى نزاع  منجر به قتل، دوم آذر پارسـال در 

دادگاه عمومى بخش بن رود تشکیل شده بود.

ثبت رکورد جدید 
تولید آهن اسفنجى 

ناحیه آهن سـازى فوالد مبارکه در سال 98 علیرغم 
محدودیت ها موفق شد به اهداف کمى و کیفى تولید 
دسـت یابد و مواد مورد نیاز ناحیه فوالدسـازى را به 
طور کامل تأمین کند. با شـروع سـال جدیـد و پیرو 
فرمایشات مقام معظم رهبرى مبنى بر جهش تولید 
در سـال 99، در اولین قدم، واحد شـهید خـرازى به 
رکورد جدید تولیـد روزانه 8640 تن آهن اسـفنجى 
دست یافت. این در حالى اسـت که رکورد قبلى این 

واحد 8550 تن بود.

توقیف ادوات غیرمجاز 
حفر چاه

معاون حفاظت و بهـره بردارى شـرکت آب منطقه 
اى اصفهان از توقیف 47 دسـتگاه حفـارى و ادوات 
غیرمجـاز چـاه آب در اسـتان اصفهـان در دو هفته 
نخسـت سـال 1399 خبـر داد. حسـن ساسـانى 
خاطرنشان کرد: مردم مى توانند در سراسر استان از 
طریق سامانه 3848 در تمام طول شبانه روز تماس 
بگیرند و گزارش تخلفـات از قبیل حفارى، الیروبى 
و کف شکنى غیرمجاز چاه، بهره بردارى از چاه هاى 

فاقد پروانه را مطرح کنند.

تعطیل تا 15 اردیبهشت 
بـا اعـالم سـتاد مقابلـه بـا شـیوع کرونـاى اصفهان، 
دانشـگاه ها صنعتـى و اصفهـان تـا 15 اردیبهشـت 
تعطیل اسـت. وزارت علوم در اطالعیـه اى اعالم کرد 
کالس هاى آموزشـى دانشـگاه ها کماکان به صورت 
الکترونیک ادامه خواهد یافت و در خصوص کم و کیف 
و جزئیات برگزارى کالس ها به صورت غیرحضورى، 
بخشنامه ها و دستورالعمل معاونت آموزشى وزارت علوم 

مالك عمل است.

افزایش سرانه فضاى سبز 
در شاهین شهر

مدیرعامـل سـازمان سـیما، منظـر و فضـاى سـبز 
شـهردارى شاهین شـهر گفـت: با تـالش نیروهاى 
این سازمان در سال 98 حدود یک متر مربع به سرانه 
فضاى سبز هر شهروند شاهین شـهرى اضافه شده 
است. على عرب اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 
16 هکتار فضاى سـبز جدید در این شـهر با اولویت 
مناطق کم برخوردار احداث شد و در حال حاضر بیش 
از 350 هکتار فضاى سبز در شاهین شهر وجود دارد 
که با توجه به موقعیت اقلیمى این شهر قابل مقایسه 

با استانداردهاى جهانى است.

خبر

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه ملخ صحرایى وارد استان اصفهان 
نشده اســت، گفت: استان اصفهان هر ســاله در اواخر 
اردیبهشت ماه شــاهد ملخ هاى بومى است و از همان 

زمان مبارزه با این آفت آغاز مى شود.
محمودرضا افالکى افزود: به طــور معمول ملخ هاى 
بومى و پوره هاى آنها در شهرســتان هــاى مرکزى 
و جنوب اســتان همچون لنجان، تیــران و کرون و... 
ظاهر مى شــوند. وى در خصوص آفت ملخ صحرایى 
در اصفهان، گفت: ملخ هــاى صحرایى به ملخ دریایى 
معروف اســت و طى دو ســال گذشته از شــبه جزیره 

عربســتان به سمت کشــورهاى جنوبى از جمله ایران 
مى آید.

افالکى با تأکیــد بر اینکه خوشــبختانه ملخ صحرایى 
وارد استان اصفهان نشده است، گفت: با تدابیر صورت 
گرفته از سوى سازمان حفظ نباتات کشور و استان هاى 
جنوبى و بسیج کلى امکانات در حال مبازره با این آفت 
هستیم. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: اگرچه ممکن نیست، اما احتمال مى رود 
که ملخ صحرایى از ســمت اســتان هاى جنوبى وارد 
سمیرم شود به همین منظور استان اصفهان نیز آمادگى 

الزم را براى کنترل هر نوع آفت ملخ دارد.

اســتاندار اصفهان گفت: با توجه به بحران توزیع اقالم 
بهداشــتى براى مقابله و پیشــگیرى از این ویروس، 
استاندارى با همکارى یک شرکت  دانش بنیان سامانه اى 
رهتاب (راهکار هوشمند تنظیم الکترونیکى بازار) را ایجاد 

کرد که رصد و توزیع عادالنه این اقالم را داراست.
عباس رضایى اظهــار کرد: شــرکت هاى دانش بنیان 
زیرمجموعه شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان براى 
مقابله با ویروس منحوس کرونا محصوالتى تولید کردند 
تا هرچه ســریع تر این ویروس ریشه کن شود. وى ادامه 
داد: در این سامانه شهروندان از طریق سامانه پیامک و 
براساس کد ملى نسبت به ثبت نام اقدام مى نمایند و پس 

از آن با مراجعه به فروشــگاه هاى منتخب (فیزیکى یا 
مجازى) اقالم را خریدارى مى کنند.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به طراحى و تولید اولیه از 
دوربین حرارت سنج لیزرى توسط یکى از شرکت هاى 
دانش بنیان در شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان، بیان 
کرد: این محصول بدون نیاز به اپراتور، سخت افزار یا نرم 
افزار جانبى قادر است حرارت بدن را از فاصله 10 تا 40 
سانتیمترى با اســتفاده از تکنولوژى مادون قرمز اندازه 
گیرى کند و قابلیت اتصال به گیت ورود اماکن را داشته 
و اعداد اندازه گیرى شده به صورت آنالین و بى سیم به 

مکان مورد نظار انتقال مى یابد.

راه اندازى سامانه رصد و 
توزیع اقالم بهداشتى در اصفهان

احتمال حمله ملخ هاى 
صحرایى به استان اصفهان 

5000 بســته حمایتى بین خانواده هــاى زندانیان 
استان اصفهان توزیع شد. 

رئیس کل دادگستري اســتان اصفهان گفت: این 
بسته هاى حمایتى شامل گوشــت، مرغ و حبوبات 
به  ارزش هر کدام 350 هزار تومان، بین خانوارهاى 

زندانیان استان توزیع شد. 
محمدرضا حبیبى همچنین به راه اندازى مرکز ویژه 
نگهدارى و درمان زندانیان احتمالى مبتال به ویروس 
کرونا در زندان مرکزى اصفهان اشاره کرد و افزود: 

این  مرکز با دارا بودن 50 تخت و امکانات پزشکی 
الزم به همت خیران اســتان راه اندازي شده تا در 
صورت ابتالي احتمالی مددجویان به ویروس کرونا 
نیازي به انتقال مبتالیان به مراکز درمانی نباشد. وى 
به اعطاي مرخصی بیش از 7000 نفر از زندانیان، در 
اواخر سال گذشته با شیوع ویروس کرونا نیز اشاره 
کرد و گفت: از این تعداد بیــش از 800 نفر زندانیان 
با بهره مندي از مرخصی پایان حبس به زودى آزاد 

خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: 
تمامى هزینه هاى جارى این اداره کل در ردیف و 
فصول موافقت نامه هزینه شده و هیچگونه سند و 

بار مالى به سال 99 انتقال پیدا نکرده است.
علیرضا قارى قرآن اظهار کرد: با توجه به تخصیص 
100 در صدى اعتبارات جــارى و صرفه جویى به 
عمل آمده در امورات مختلف، خوشبختانه رفاهیات 
همکاران این مجموعه که در ســال هاى گذشته 
دچار مشــکل اعتبارى و ســیر مراحل ادارى بوده 
تأمین شده است.  وى با اعالم اینکه تأمین اعتبارات 
نسبت به سال هاى گذشته روند مثبتى داشته است، 

افزود: بنا بر پیگیرى هاى انجام شده و طبق قوانین 
و ضوابط ابالغى، احکام پرسنل رسمى و پیمانى این 
اداره کل با افزایــش 50 درصد فوق العاده ابالغى، 
صادر شــده و مکاتبات الزم جهت افزایش حقوق 
کارکنان قراردادى نیز با مقــام عالى وزارت انجام 

شده است. 
قارى قرآن گفت: تمامى هزینــه هاى جارى این 
اداره کل در ردیف و فصول موافقت نامه هزینه شده 
و هیچگونه ســند و بار مالى به سال 99 انتقال پیدا 
نکرده اســت و برنامه ریزى جامعى براى پرداخت 

رفاهیات در سال جارى انجام خواهد شد.

پیرو طرح حذف قبوض کاغذي برق که پس از اطالع 
رسانی هاي گسترده توسط مجموعه صنعت برق از 
ابتداي مهرماه سال 98 به اجرا درآمد، تاکنون شایعاتی 
با متنی یکسان در چند نوبت در فضاي مجازي منتشر 
شده است که شرکت برق  نسبت به انتشار توضیح و 

روشنگري در این خصوص اقدام کرده است.
اما با توجه به انتشار مجدد شایعه پیشین در فضاي 
مجازي، این شــرکت تأکید کرد در این طرح صرفًا 
قبوض کاغذي برق حذف شده و هیچ گونه تغییري 
در نحوه محاسبه قیمت برق رخ نداده و اقالم عوارض 
و آبونمان کماکان براساس مبلغ صورتحساب و تعداد 
روزهاي دوره قرائت محاســبه می شود و کاهش یا 

افزایش طول دوره قرائت، اثــري در افزایش بهاي 
برق مصرفی نخواهد داشــت و صورتحساب برق 
مصرفی نیز از طریق پیامک به شــماره تلفن همراه 
اعالم شده از سوي مشــترکان که در سیستم هاي 
شرکت هاي توزیع نیروي برق ثبت شده است، ارسال 
خواهد شد. در عین حال مشترکان گرامی به منظور 
مشاهده قبض برق خود می توانند با مراجعه به پایگاه 
هاي اینترنتی شرکت هاي توزیع نیروي برق استان 
متبوع، نسبت به مشاهده تصویر قبوض برق خود که 
عیناً همانند قبوض کاغذي پیشین بوده و امکان چاپ 
و مقایسه با ارقام و صورت حســاب هاي گذشته را 

دارد، اقدام کنند.

در راستاي ایفاي شعار بانک رفاه کارگران به عنوان 
بانک سالمت محور و ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی، 
مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان مبلغ 
یک میلیارد و 800 میلیون ریال به ستاد پیشگیري و 

مقابله با بیماري کرونا در استان اهدا کرد. 
در این مراسم که روز ششــم فروردین ماه با حضور 
استاندار، مدیر شعب استان و اعضاي ستاد پیشگیري 
و مقابله با بیماري کرونا در محل استانداري برگزار شد 
دکتر عباس رضایی، اســتانداراصفهان ضمن تشکر 
از دکتــر هللا گانی مدیر عامل بانک رفــاه کارگران و 
صفائیان مدیر شعب استان، ســه فقره چک به مبلغ 

یک میلیارد و 800 میلیون ریال را به ســتاد دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، ستاد دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان و مدیریت درمان ســازمان تأمین اجتماعی 

اصفهان اهدا کرد. 
این اقدام مدیریت شــعب بانک رفاه کارگران استان 
اصفهان به منظور تجلیل از سربازان سالمت استان 
صورت گرفت و در این راستا سه فقره چک در مبالغ 
یک میلیارد ریالی و 400 میلیون ریالی به ستاد دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، ستاد دانشگاه علوم پزشکی 
کاشــان و مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان 

اهدا شد. 

توزیع 5000 بسته حمایتى بین خانواده هاى زندانیان

تخصیص 100 در صدى 
اعتبارات اداره  کل راه و شهرسازى 

تغییري در نحوه محاسبه قیمت برق رخ نداده است

کمک نقدي بانک رفاه کارگران به سربازان سالمت 

حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر در مجلس 
درباره آخرین وضعیت بحران ویروس کرونا در اســتان 
اصفهان به «رویداد24» مى گوید: براساس آخرین آمارى 
که از استان اصفهان به جز کاشــان و آران بیدگل داریم، 
تعداد ورودى و خروجى به بیمارســتان تقریباً برابر است، 
یعنى روزانه نزدیک به 150 ترخیصى و 150 مراجعه کننده 
و بسترى شونده داریم. اما نکته اى که وجود دارد این است 
فاصله گذارى اجتماعــى و محدودیت هایى که از ابتداى 
سال اجرایى شــد در موارد ابتال و فوتى ها بر اثر ویروس 
کرونا تأثیرى نداشت. یعنى به آن میزان که مردم در خانه 
ماندند و محدودیت هایى در ســطح کشور اعمال شد به 
همان میزان ما کاهش ابتال و فوتى نداشتیم. ممکن است یا 
اشتباه محاسباتى در مورد نحوه و نوع قرنطینه و محدودیت 
باشد یا اینکه شبکه بهداشت و درمان در حال یافتن افراد 

بیمار است.

وى ادامه داد: خوشــبختانه از ابتداى نوروز میزان سفرها 
بسیار کم بوده و به صورت بسیار محدود این رفت و آمد ها 
صورت مى گرفــت. در روز هــاى 12 و 13 فروردین نیز 
روز هاى بى نظیرى را سپرى کردیم و 98 درصد مردم در 
خانه ماندند و قرنطینه را رعایت کردند. در طول این مدت 

هم شاید 20 درصد مردم رفت و آمد مى کردند.
او مى گوید: باید بگویم که مردم نگران این هســتند که 
نمى دانند این شــرایط تا چه زمانى قرار است ادامه داشته 
باشد. مشکالت اقتصادى که به دنبال شرایط کرونا ایجاد 
شده، براى افراد روزمزد، کاسبان، غیر مستمرى بگیران و به 
طور کلى افرادى که حقوق ماهیانه ثابت ندارند مشکالتى 
را ایجاد کرده و مردم نمى دانند این شرایط تا کى ادامه دارد! 
این شرایط در اقتصاد زندگى شان مشکالتى را ایجاد کرده 

که باید براى آن چاره اى اندیشیده شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکى از مشــکالتى که از 

ابتدا داشــتیم و هنوز هم به میزانى با آن درگیر هستیم، 
عدم اطالع رســانى شــفاف درباره تعداد مبتالشدگان و 
تعداد فوتى هاست. اکنون در کشور آمار روزانه مبتالیان 
و فوتى ها اعالم مى شود؛ هرچند که در نحوه محاسبه آن 
بحث زیادى وجود دارد، اما اگر از همان ابتدا عالوه بر آمار 
استان ها آمار هر شهرستان هم اعالم مى شد، طبیعتاً توجه 

مردم بیشتر جلب مى شد.
حاجى دلیگانــى مى گوید دولت معتقد اســت آمار هاى 
شهرستان ها نباید اعالم شود زیرا ممکن باعث نگرانى و به 
نوعى ترس مردم شود، اما نکته اینجاست که اعالم آمارها 
باعث مى شــود مردم موضوع را جدى تر بگیرند و رفت و 
آمد هاى خود را محدودتر کنند. متأســفانه هنوز هم آمار 
شهرستان ها اعالم نمى شود، این در حالى است که اعالم 
درست آمار و تعداد مبتالیان و فوت شدگان به خودى خود 

باعث رعایت بیشتر مردم مى شود.

درخواست نماینده شاهین شهر در مجلس:

آمار مرگ و میر و ابتال  به کرونا در 
شهرستان ها اعالم شود

مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان از تمهیدات مالیاتى 
براى فعاالن اقتصــادى و مؤدیان مالیاتى در اصفهان خبر 

داد.
بهروز مهد لو در گفتگو با «موج» با اشاره به شرایط ایجاد 
شده بر اساس بیمارى کرونا در کشور گفت: براى برخى از 
مشاغل خاص که بهمن و اســفند ماه هاى خاص کسب 
درآمد آنها بود و با توجه به شــرایط خاص کرونا مجبور به 
تعطیلى فعالیت خود شدند سازمان امور مالیاتى تمهیداتى را 
در نظر گرفته است. وى با بیان اینکه از اواسط اسفندماه کلیه 
هیئت هاى حل اختالف مالیاتى تا پایان فروردین ماه لغو 
شد، گفت: مؤدیان مالیاتى که در هیئت هاى حل اختالف 
مالیاتى اعتراض کرده اند حق اعتراض آنها از بین نمى رود 
و بعد از فروردین براى رسیدگى به پرونده هاى آنها جلسه 

تشکیل مى شود. مقام ارشد سازمان مالیاتى استان اصفهان 
ادامه داد: این مشاغل شامل مراکز تولید و توزیع غذاى آماده 
از جمله رستوران ها، بوفه ها، طباخى ها، تاالرهاى پذیرایى 
وقهوه خانه ها و اغذیه فروشى ها و موارد مشابه و همچنین 
مراکز مربوط به گردشــگرى مثل هتل ها، هتل آپارتمان 
ها، مجتمع هــاى تفریحى و گردشــگرى، مهمانپذیرها 
و مهمانسراها، مســافرخانه ها، زائرســراها و مراکز بوم 
گردى، تفریحى و پذیرایى و مراکز اقامتى و خدماتى بین 
راهى و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى است.وى همچنین حمل و نقل 
عمومى مسافر درون و برون شــهرى را نیز مشمول این 
تمهیدات دانست و تصریح کرد: حمل و نقل عمومى مسافر 
درون و برون شهرى اعم از هوایى، ریلى، دریایى و زمینى و 

موارد مرتبط نیز مشمول این تمهیدات مى شوند.
مهد لــو همچنین دفاتر خدمــات زیارتى و مســافرتى و 
گردشگرى  و مراکز تولید و توزیع پوشاك و کیف و کفش 
و نیز مراکز توزیع خشــکبار و آجیل و بســتنى و آبمیوه را 
نیز مشمول این تمهیدات دانســت و ادامه داد: هشتمین 
موردى که مشــمول این تمهیدات قرار مى گیرند مراکز 
باشــگاه ها و مجتمع هاى ورزشى و تفریحى است و  پس 
از آن مراکــز و مجتمع هاى فرهنگى آموزشــى، هنرى و 
رســانه اى و همچنین مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع 
دستى که این ده گروه مالیات ارزش افزوده را باید تا پایان 
فروردین ماه پرداخت کنند که این تا پایان اردیبهشت ماه 
منظور شده است و تا پایان تاریخ مذکور جریمه اى از آنها 

دریافت نمى شود.

تمهیدات مالیاتى براى فعاالن اقتصادى در اصفهان

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
از ورود سامانه بارشــى جدید از روز سه شنبه به استان 
و فعال بودن آن تا پایان هفتــه جارى خبر داد و گفت: 
خبرهاى فضاى مجازى مبنى بــر پیش بینى بارش 
400 میلیمترى در زاگرس مرکزى شــایعه اســت و 

صحت ندارد.
زهرا سیدان با بیان اینکه امروز دوشنبه جو آرام و پایدار 
خواهد شد، افزود: با نفوذ امواج ناپایدار از روز سه شنبه تا 
پایان هفته جارى در بسیارى از مناطق استان افزایش 

ابر، بارش هاى رگبارى و رعــد و برق، ریزش تگرگ 
و وزش باد تقریباً شــدید تا شدید پیش بینى مى شود؛ 
فعالیت این امواج در روزهاى چهارشــنبه و پنج شنبه 

شدت مى یابد.
سیدان در واکنش به شایعات فضاى مجازى مبنى بر 
بارش 400 میلیمتر باران در هفتــه جارى در زاگرس 
مرکزى، گفت: این شــایعات ماه هاست که در فضاى 
مجازى با ورود هر ســامانه بارشــى به کشور منتشر 
مى شود؛ پیش بینى بارش400 میلیمترى صحت ندارد.

بارش 400 میلیمترى صحت ندارد

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: از ابتداى 
فروردین امســال تاکنون نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته مصرف گاز در بخش خانگى و تجارى استان 
اصفهان حدود 20 درصد افزایش داشته است که بخشى 

از این افزایش به شیوع ویروس کرونا بر مى گردد.
مصطفى علوى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص صدور 
پیامکى قبوض گاز در دوران کرونا و پیامک هایى مبنى 
بر کنتورخوانى و اعالم آن به شــرکت گاز، اظهار کرد: با 
تصمیمات صورت گرفته، شــرکت ملى گاز دیگر براى 
قرائت کنتور گاز، مأموران خود را به منازل مشترکین اعزام 
نخواهد کرد و با پیامک ارســالى براى آنها، درخواست 
مى شود که شماره مشکى کنتور را خود قرائت کنند و از 
طریق سامانه 38194 و یا تماس تلفنى شرکت و اعالم به 
کنتورخوان و یا ورود به سایت شرکت گاز استان، شماره را 

که مبین میزان گاز مصرفى آنهاست، اعالم کند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان تأکید کرد: اگر 

شــماره کنتورها از سوى مشــترکان اعالم نشود توازن 
شبکه گاز برهم خواهد خورد و ممکن است حق مشترکان 
و شرکت ملى گاز تضییع شــود. به گفته علوى، مراجعه 
نکردن مأمــوران قرائت کنتور موجب رعایت مســائل 
بهداشتى در دوران شیوع کروناســت و موجب کاهش 

خطرات انتقال این ویروس مى شود.
وى تأکید کرد: با وجود شــیوع کرونا در کشــور قبوض 
مشــترکان گاز طبق روال گذشــته همچنان به صورت 
پیامکى پرداخت خواهد شد و نباید در این شرایط قوانین 
موجود را زیرپــا بگذاریم، اگر مبالــغ پرداختى گازبهاى 
مشترکین سنگین باشد، شــرکت گاز در شرایط موجود 

مساعدت الزم را با مردم خواهد داشت.
وى افزود: در پى شیوع کرونا و مشکالت اقتصادى براى 
برخى اصناف و مردم، شــرکت ملى گاز با افزایش فصل 
سرد سال به شش ماه و انتقال آن از 15 فروردین به 15 
اردیبهشــت ماه، با توجه به اینکه تعرفه گاز فصل سرد و 

گرم متفاوت است، به معیشت مردم کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان همچنین با بیان 
اینکه در پى شیوع ویروس کرونا و به دلیل رعایت مسائل 
بهداشــتى مصرف آب گرم و به دنبال آن گاز طبیعى در 
استان افزایش یافته است، تصریح کرد: به طور قطع هیچ 
سالى در این برهه از زمان در بخش خانگى با چنین میزان 

مصرف گازى در استان اصفهان مواجه نبوده ایم.

تأثیر کرونا بر افزایش بى سابقه مصرف گاز
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کارگردان «شــام ایرانى» درباره ویژگى هاى 
ســرى جدید این مجموعه توضیــح داد: در 
مجموعه «شــام ایرانى» به ذات و ژانر اصلى 
آن، که رئالیتى شو هســت برگشتیم. این ژانر 
قواعد خود را دارد و گروه کارگردانى و طراحى 
کمترین دخالت را دارند، ضمن اینکه ما این بار 
سعى کردیم در هر گروه بازیگران ایرانى یک 
مهمان خارجى هم داشــته باشــیم که او هم 
بازیگران ما را به منزل خود در خارج از کشــور 

دعوت مى کند.
ســعید ابوطالب افزود: این موضوع را با دعوت 
از بازیگران ترکیــه اى، آذربایجانى و لبنانى 
پیگیرى کردیم و با توجه به ژانر رئالیتى شــو 

اتفاقات خیلى جالبى افتاد. برخورد آدم هایى که 
همدیگر را نمى شناختند پدیده جالب و قشنگى 
را رقم زد. اما اتفاقى که به واسطه کرونا براى 
ما رخ داد این بود که به تدریج بازیگران خارجى 
نسبت به حضور در ایران بى میل شدند؛ اینگونه 
خانم «آناهیت گراگوسیان» بازیگر ارمنستانى 
که با او مذاکره کرده و قرارداد بسته بودیم زودتر 
از همه منصرف شــد و ما مجبور شدیم با یک 
خانم ارمنستانى دیگر مذاکره کنیم و به توافق 
برسیم. اما همان روزها که او قرار بود به ایران 
بیاید تا فصل چهارم «شام ایرانى» را به اتفاق 
خانم ها گلچین، معتضدى و محرابى بسازیم، 
راه هاى هوایى بسته شد و ما نتوانستیم بازیگر 

ارمنستانى را داشته باشــیم بنابراین او با یک 
بازیگر ایرانى (نعیمه نظام دوست) جابه جا شد.

این کارگردان درباره دالیل تأخیر در ســاخت 
فصل پنجم «شــام ایرانى» نیــز اظهار کرد: 
اتفاق بد دیگر این بود کــه دو تن از بازیگران 
فصل پنجم ما که گروه آقایان هســت خارج 
از کشــور بودند و طبق برنامه آنها باید اوایل 
اسفند به ایران برمى گشــتند و در ایران نقش 
آفرینى مى کردند. یک نفر از آنها برگشت اما 
متأســفانه دیگرى به علت لغو شدن پروازها 
هنوز نتوانسته به کشور برگردد. با توجه به اینکه 
ما نمى خواهیم ترکیب بازیگرانمان تغییر کند 
منتظر مى مانیم تا آن بازیگر از خارج از کشور 

برگردد و این به وضعیت جهانى و بازگشــت 
پروازها به شرایط قبل بستگى دارد.

ابوطالب در پایان گفت: تصورمان این اســت 
که شاید در اردیبهشــت بتوانیم بازیگر ایرانى 
را داشته باشیم و فصل پنجم «شام ایرانى» را 
ضبط کنیم. البته باز هم بازیگر خارجى نداریم 
و بخاطر ژانر رئالیتى شو که گروه کارگردانى و 
طراحى دخالتى در اتفاقــات مهمانى ها ندارد، 
کار جذاب تر مى شود. همانطور که فصل اول 
و دوم کار که تدوین شده، خیلى جذاب و داراى 
لحظات شاد و دراماتیک و زیبایى از آب درآمده 
و اکنون منتظر پروانه نمایش هستیم و امیدوارم 

نظر بینندگان را جذب کنیم.

کرونا بازیگران خارجى را فرارى داد 

دردسرهاى «شام ایرانى»

مجرى برنامه «فرش قرمز» با بیان اینکه در این برنامه به 
دنبال شکل تازه اى از اجرا بوده است، نوع نگاهش را در 

این برنامه همراستا با نگاه مردم دانست.
احمد نجفى، بازیگر سینما و تلویزیون و مجرى برنامه هاى 
تلویزیونى درباره این برنامه کــه در ایام نوروز روى آنتن 
شــبکه ایران کاال رفت، اظهار کرد: هدف ما در «فرش 
قرمز» روشنگرى براى تولید بوده است. ما مى خواستیم 
در این برنامه مشکالت، مقاومت ها، سهل انگارى ها در 
شــرایط تحریم و قوانین مربوط به تولید را به زبان ساده 
براى مردم بازگو کنیم. وى درباره حضــور بازیگران در 
مقام مجرى در برنامه هاى تلویزیونــى اظهار کرد: من 
برخى از همکارانم را به ویژه آنهایى که بازیگر هســتند، 
در برنامه هاى مختلف دیده ام که دو یا سه برنامه آن خیلى 
خوب بوده است و همکارانم خوب کار مى کنند. من فکر 
مى کنم در برخى از برنامه ها، مشکل از جنس برنامه است 
نه دوستانى که آن را اجرا مى کنند. به عنوان مثال در سرى 
جدید یکى از مسابقه هاى تلویزیونى من اجراى بازیگرى 
را که میزبان مخاطبان بود، بیشتر دوست داشتم. شاید این 

شکل مسابقه هاست که تکرارى و مکانیکى شده و گرنه 
مجرى کار خودش را مى کند.

وى ادامه داد: استفاده از حضور بازیگرانى که توانایى اش 
را داشته باشند، به ویژه در این شرایط خیلى خوب است و 
مردم را بیشتر جذب مى کند و کار درستى است. به هر حال 
چهره براى کارهاى تلویزیونى آن هم در بخش مسابقه 
الزم است. نکته دیگر این است که مسابقه هاى تلویزیونى 
باید آسان تر و راحت تر برخورد کنند چرا که در برخى از این 
مسابقات سئواالتى پرسیده مى شــود که دایره المعارف 
مى خواهد. لزوماً هرچه سخت تر برخورد کنى برنامه بهتر 
نمى شود. بازیگر «معماى شاه» در پایان نیز مطرح کرد: 
من فکر مى کنم الزم است به مجریان فرصت بدهیم که 
راحت تر صحبت کنند و این اولین قدم است. البته راحت 
صحبت کردن به معناى تمسخر یا شوخى هاى نامتعارف 
نیست چرا که تلویزیون نمایش عمومى در سراسر کشور 
است و مردم نیز دوست دارند وارد این گونه مسائل شوند. 
در این شرایط سخت اقتصادى و بیمارى باید رعایت کنیم 

و حرفى را نزنیم که باعث ناراحتى مردم شود.

دیدگاه احمد نجفى درباره حضور ستاره هاى سینما به عنوان مجرى هاى تلویزیونى:

مشکل، جنس برنامه هاست
نه بازیگر- مجرى ها

بهرام افشارى، بازیگر سریال «پایتخت» در ارتباط تصویرى با مخاطبان در خصوص 
لکنت «بهتاش» توضیحاتى ارائه داد.

بازیگر سریال «پایتخت» در ارتباط تصویرى با مخاطبان در خصوص لکنت «بهتاش» 
گفت: من در کارنامه کارى ام هیچ وقت تالش نکردم به اجبار مخاطب را  بخندانم، خط 

قرمز من مسخره کردن است.
 وى ادامه داد: لکنت «بهتاش» یک رنگ آمیــزى از طرف آقاى تنابنده بود که او بر اثر 
شوکه شــدن به این حالت دچار مى شــود. اگر عزیزانى که اینگونه هستند، لحظه اى 

احساس کردند تمسخر بوده که البته اینگونه نبود، من عذرخواهى مى کنم.
افشــارى درباره کامنت هاى ایرانى ها براى «پیتر چک» گفت: 

عزیزانى که در صفحه پیتر چک کامنت گذاشتید! در گذشته 
هم سابقه چنین کارهایى را داشــتیم که براى «رونالدو»، 
«مسى»، داور خارجى کامنت گذاشتیم، خواهش مى کنم 

این کارها را انجام ندهید./1481

توضیحات بهرام افشارى درباره 
حواشى لکنت «بهتاش»

سریال «دوپینگ» که در ایام نوروز در شبکه 3 سیما روى آنتن رفت با چند قسمت 
کمتر به ایستگاه پایانى رسید.

«دوپینگ» به کارگردانى رضا مقصودى و تهیه کنندگى امیر پروین حســینى 
سریال نوروزى شبکه 3 سیما بود که قبل از آغاز نوروز روى آنتن این شبکه رفت. 
این سریال یکى از پربیننده ترین سریال هاى تلویزیون در ایام نوروز 99 بود که به 

نظر مى رسد پخش آن تا اواخر فروردین ماه ادامه داشته باشد..
این سریال که قرار بود در 30 قسمت آماده پخش از شبکه 3 سیما شود کوتاه شد 

و با چند قسمت کمتر به ایستگاه پایانى خواهد رسید.
تصویربردارى آخرین قسمت سریال «دوپینگ» 12 فروردین در لوکیشن هاى 
خیابانى انجام شد و این سریال به ایستگاه پایانى رسید و پرونده آن با کم شدن 
چند قسمت بسته شد. دلیل کوتاه شدن این سریال، شیوع ویروس کرونا عنوان 

شده است.
هادى حجازى فر، شــبنم مقدمى، الناز حبیبى، محمد بحرانى، نیما شعبان نژاد، 
علیرضا آرا، مینا جعفرزاده، شیوا خسرومهر، زهره صفوى، فرزین محدث، میثاق 

جمشیدى، وحید رحیمیان، ایلیا کیوان، مهتاب حسینى، شیما جهانگیرى، فروغ 
اکبرى، فرشید نزاکتى، زهرا کوهســاریان و... بازیگران سریال «دوپینگ» را 

تشکیل مى دهند.
دوپینگ یکى از پربیننده ترین سریال هاى تلویزیون در ایام نوروز 99 بود که به 

نظر میرسد پخش آن تا اواخر فروردین ماه ادامه داشته باشد./1480

سید امیر سیدزاده از ساخت سریال طنز براى شبکه نمایش خانگى خبر داد.
این تهیه کننده و بازیگر درباره جدیدترین فعالیت خود در گفتگویى اعالم کرد: با توجه بازخورد مردم نسبت به سریال «پایتخت 
6»، به این فکر افتادم امسال سریالى براى شبکه نمایش خانگى با موضوع طنز تولید و از بازیگرانى مطرح با هدف جذب مخاطب 

حداکثرى استفاده کنم.
گفتنى است آخرین اثر سید امیر سیدزاده «تعارض» بود که در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

این تهیه کننده در تجربه اى تازه، در سریال «پایتخت 6» نقش «حاجى مالکى» را ایفا کرد.

ســریال «کرگدن» که اولین بار آبان ماه سال گذشته در شبکه 
نمایش خانگى توزیع شد به قسمت هاى پایانى نزدیک مى شود.
این سریال به کارگردانى کیارش اســدى زاده و تهیه کنندگى 
صادق یارى به بیست و یکمین قســمت خود رسیده و قسمت 

جدید این سریال روز شنبه 16 فروردین ماه توزیع شد.
صفحه رسمى سریال «کرگدن» تصویرى از پوستر این سریال 
با عکســى از پانته آ پناهى ها، مهرداد نیکنام و ترنم کرمانیان را 
به اشتراك گذاشت. سریال «کرگدن» براى پخش در نمایش 
خانگى ساخته شد و تصویربردارى این سریال از سال گذشته و 
همزمان با پخش اولین قسمت ها درحال انجام بود و اواخر دى 
ماه به پایان رسید. «کرگدن» سریالى در ژانر اکشن و اجتماعى 

است که دغدغه هاى زندگى چند جوان را به تصویر مى کشد.
یکى از اتفاقات قابل توجه درباره سریال «کرگدن» تبدیل نیم 
فصل اول این سریال که در 13 قسمت پخش شده بود به یک 
فیلم ســینمایى بود که در بهمن ماه در دسترس مخاطبان این 

سریال که موفق به تماشاى کل سریال نشده بودند قرار گرفت.
مصطفى زمانى، سارا بهرامى، هدى زین العابدین، پوریا رحیمى 
سام، بانیپال شومون، محمد امین، مهرداد نیکنام، پانته آ پناهى 
ها، ستاره پســیانى، الهام کردا، کاظم سیاحى، نادر فالح، مجید 
آقاکریمى، معصومه قاسمى پور، مهدى کوشکى، بیژن افشار، 
امیر سمواتى، شراره دولت آبادى، ترنم کرمانیان و... در سریال 

«کرگدن» ایفاى نقش مى کنند./1478

«کرگدن» به روزهاى آخر 
نزدیک شد 

فضاى مجازى صداوسیما از «چارســو» رونمایى کرده و کار 
دیگرى به نام «جزیره» را در دســتور کار دارد تا بعد از ساخت 

برنامه، تنور سریال سازى را در فضاى مجازى داغ نگه دارد.
امین امانى، کارگردان سریال «چارسو» درباره این سریال که 
به فضاى مجازى صداوسیما آمده، گفت: سریال «چارسو» که 
مضمونى کمدى دارد، در 13 قسمت از شبکه «نما» و اپلیکیشن 
«تلوبیون» و «سپهر» معاونت فضاى مجازى رسانه ملى پخش 
خود را آغاز کرده اســت و در هر قسمت سریال «چارسو» یک 

موضوع مطرح و دوران هاى مختلف به آن پرداخته مى شود.
این کارگردان تصریح کــرد: «عصر بدوى»، «عصر قجرى»، 

«عصر نــودى» و «عصر صدوى» چهار دوره اى هســتند که 
داستان هایى که در حدود دو ماه تصویربردارى کرده ایم در آن  

روایت مى شود و به مضامینى نظیر تغذیه، تربیت فرزند، ازدواج، 
صله رحم، اوقات فراغت و... پرداخته مى شود که نگاهى کمدى 
و طنز دارند. وى افزود: براى مثال ما «چشم و هم چشمى» را در 
عصر حجر مى بینیم و بعد در همان قسمت در خانواده اى دیگر 
در عصر قجر مى بینیم که این چشم و هم چشمى به چه شکلى 

بروز یافته است.
امانى عنوان کرد: یوسف صیادى، نصرا... رادش، افشین سنگ 
چاپ، رامین ناصر نصیر، شــراره رخام، عباس جمشیدى فر، 
سروش جمشیدى، محمد شیرى، شهرزاد عبدالمجید، سوسن 

پرور، عباس محبوب و... از جمله بازیگران این سریال اند.

اکرم محمدى در توصیه اى به مردم گفت: من هیچ 
صفحه اى در شبکه هاى اجتماعى از جمله اینستاگرام 
ندارم که با مردم به صورت مســتقیم صحبت کنم، 
بنابراین از همینجا از آنها مــى خواهم خواهش کنم 
در خانه بمانند تا ان شــاءا... بــه زودى از این بحران 

گذر کنیم.
این بازیگر تلویزیون ادامه داد: متأســفانه ســال 99 
با بیمارى و بســیار بد شــروع شــد، تنها چیزى که 
باعث مى شود به ســالمت از آن عبور کنیم رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى و قرنطینه کردن خود است. 

بازیگر ســریال «ســتایش» تصریح کرد: از صمیم 
قلبم براى مردم آرزوى سالمتى و تندرستى مى کنم. 
امیدوارم پایان این ســال خوش باشد و همه در کنار 

خانواده هاى خود به سالمت زندگى کنند.
محمدى با اشاره به فعالیت هاى خود در سال گذشته 
بیان کرد: سال گذشته سال بسیار بدى بود و طبیعتًا 
وقتى اتفاق ناگوارى در جامعه رخ مى دهد همه افراد 
درگیر مى شوند و شغل ما هم مستثنى از این موضوع 
نیست. از نظر شخصى  ســالى که گذشت از لحاظ 
حرفه اى سال خوبى نبود و امیدوارم دیگر تکرار نشود.

او درباره برنامه هاى آینده خود گفت: فعًال هیچ برنامه 
خاصى ندارم و تمام فکرم گذر از این بحران است اما اگر 
نقش خوبى باشد که تمام ویژگى هاى یک کار خوب را 

داشته باشد قطعاً قبول مى کنم.
اکرم محمدى ادامه داد: سریال «ستایش» از کارهایى 
بود که تمام اِلِمان هاى یک کار خوب را داشت که باعث 
شد پس از سال ها دوباره برگردم و کار کنم. به نظر من 
اثر خوب، کارى است که فیلمنامه قوى داشته باشد و 
مردم با آن ارتباط برقرار کرده و حس کنند نزدیک به 

زندگیشان است.

«حاجى مالکى» 
سریال طنز 
مى سازد

با پیوستن ســیامک انصارى به اینستاگرام و دنبال 
کردن بسیارى از همکارانش غیر از مهران مدیرى به 
نظر مى رسد مشکالتى بین این دو به وجود آمده که 

البته در حد حدس و گمان است.
با ورود ســیامک انصارى به اینستاگرام بسیارى از 
دوســتان و همکاران این بازیگر بــه تبلیغ صفحه 
او پرداختند؛ با وجود این، در فهرســت کسانى که 
او دنبال کرده نام هر کســى دیده مى شــود غیر از 

کارگردانى که بیشــترین همکارى را با او داشته؛ 
یعنى مهران مدیرى!

این اتفاق پرسشــى به وجود مى آورد که آیا جدایى 
ناگهانى ســیامک انصارى از «دورهمى» و بازى 
نکردنش در «هیوال» به علت مشکالتى است که 
بین او و مهران مدیرى ایجاد شده و در این شرایط 
آیا بایــد همکارى هاى خاطره انگیــز این بازیگر و 

کارگردان را پایان یافته بدانیم؟/1482

پایان سریال «دوپینگ» با چند قسمت کمتر

اختالف میان سیامک انصارى و مهران مدیرى؟

یوسف صیادى و نصرا... رادش در سریال جدید تلویزیون«ستایش» آنقدر خوب بود که باعث شد به تلویزیون برگردم!

کیوان ساکت از کنسل شدن تور کنسرت هایش در اروپا و کانادا خبر داد.
این آهنگساز و نوازنده تار و سه تار گفت: با توجه به شــرایط پیش آمده زمان برگزارى دوباره این کنسرت ها 

مشخص نیست.
وى با اشاره به اینکه قرار بود در این تور اروپایى با یک گروه تئاترى به اجراى برنامه بپردازد، تأکید 
کرد: قرار بود وحید تاج به عنوان خواننده در این کنسرت ها حضور داشته باشد که بیمارى کرونا 
مانع برگزارى شد. وى بیان کرد: قرار بود در این کنسرت با چهار نوازنده به صحنه رویم و از 
سازهاى کوبه اى، کمانچه، سنتور و عود استفاده شود، همچنین در این کنسرت ها قطعاتى از 

مى شد که تمرین هاى الزم هم انجام شده بود. این نوازنده تار ساخته هاى خودم اجرا 
در پایان گفت: چهار کنسرت هم در کانادا داشتیم که این 
کنسرت ها خواننده نداشت ولى مجبور شدیم تمامى 
کنسرت ها را لغو کنیم. قرار بود در این کنسرت ها با 
نوازندگان کانادایى به صحنه رویم و یکسرى از قطعات 

خودم را براى مخاطبان اجرا کنیم.

کیوان ساکت: کرونا مانع برگزارى 
کنسرت هایم شد

بهرام افشارى، بازیگر
لکنت «بهتاش» توضی
بازیگر سریال «پایتخت
گفت: من در کارنامه ک
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کیوان ساکت از کنسل شدن تور کنسرت هایش در اروپا و
این آهنگساز و نوازنده تار و سه تار گفت: با توجه به شــرا

مشخص نیست.
وى با اشاره به اینکه قرار بود در این تور اروپایى
کرد: قرار بود وحید تاج به عنوان خواننده د
مانع برگزارى شد. وى بیان کرد: قرار بو
سازهاى کوبه اى، کمانچه، سنتور و عود
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سرپرست باشگاه سپاهان گفت که هر تصمیمى مسئوالن کشور براى لیگ 
برتر بگیرند این باشگاه از آن حمایت مى کند.

منوچهر نیکفر در خصوص اینکه موضع باشگاه سپاهان در قبال لغو یا ادامه 
لیگ برتر فوتبال با توجه به شــرایط به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس 
کرونا چیست، اظهار کرد: براى ما اولویت سالمت مردم است و مطمئناً هر 
تصمیمى که مسئوالن کشور و فوتبال بگیرند ما هم از آن تبعیت مى کنیم.

وى افزود: هر تصمیمى که مسئوالن روى آن به جمع بندى برسند از آن 
حمایت مى کنیم. اگر تعطیلى مسابقات به نفع جامعه و سالمت مردم است 
مســابقات را تعطیل کنند. از طرفى، اگر برگزارى مسابقات ضربه اى به 

سالمت جامعه و مردم وارد نمى کند ما هم موافق ادامه بازى ها هستیم.
سرپرست و رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان تصریح کرد: در هر صورت، 
اولویت براى ما سالمتى مردم اســت و هر تصمیمى که گرفته شود از آن 
تمکین مى کنیم. ما هم مى خواهیم بازى ها را ادامه دهیم، اما باید دید شرایط 
جامعه و ویروس کرونا به چه سمتى مى رود و آیا امکان ادامه مسابقات وجود 
دارد یا خیر. اگر شرایط مهیا باشد ما هم دوست داریم بازى ها ادامه پیدا کند.
نیکفر در پایان درباره اتمام قرارداد امیر قلعه نویى با سپاهان در پایان لیگ 
نوزدهم و اینکه آیا باشــگاه برنامه اى براى تمدید قرارداد او دارد یا خیر، 
خاطرنشان کرد: باید دید شرایط چیست و در آینده چه اتفاقاتى رخ مى دهد. 
به هر حال بخشى از این ماجرا بستگى به این دارد که چه نتایجى تا پایان 

فصل رقم بخورد. به نظرم هنوز زود است که در این مورد صحبت کنیم.

مربیان و بازیکنان خارجى ذوب آهن در کشورهاى خودشان هستند و منتظر 
اعالم برنامه سازمان لیگ. در شرایطى که مسابقات لیگ برتر و تمرینات 
تیم ها تعطیل است، نیروهاى خارجى شــاغل در لیگ اکثراً ایران را ترك 

کرده و منتظر اعالم برنامه هستند.
در ذوب آهن میودراگ رادولوویچ به همراه دستیارش در مونته نگرو حضور 
دارند و همچنین مارکوویچ و بیدوف، دو بازیکن این تیم نیز هر دو صربستان 
هستند و در انتظار تماس مسئوالن باشگاه براى حضور در ایران و شروع 

دوباره تمرینات به سر مى برند.
همچنین مهدى خلیل، گلر لبنانى ذوب آهن که با وجود تعطیالت هم در 
ایران حضور دارد، تمرینات اختصاصى خود را در این شهر انجام مى دهد و در 
انتظار شروع دوباره تمرینات و انجام کارش زیر نظر مربى دروازه بانان است.

منوچهر نیکفر: 
تمدید با قلعه نویى؟حاال زوده

سبزهاى خارجى
چشم انتظار یک اعالم

چند روز پیش بود که امیر قلعه نویى در مصاحبه اى مدعى شد باشگاه پرسپولیس سه بار 
به او پیشنهاد مربیگرى در این تیم را داده اســت. محمد رویانیان به شفافسازى در مورد 
پیشنهاد خود به قلعه نویى براى حضور روى نیمکت پرسپولیس پرداخت و اظهار کرد: «بله 
این ماجرا درست است و بنده در آن زمان به ایشان پیشنهاد همکارى دادم. در زمانى که 
قلعه نویى بیکار بود، با او تلفنى تماس گرفتم و گفتم اگر به تیم ما بیایى، تنوعى در فوتبال 

ایران به وجود مى آید و از ماجراى رنگى بودن فوتبال، خارج مى شویم.»
وى افزود: «در آن روز، من فقط به ایشان پیشنهاد کار دادم، اما اصًال بحثى در مورد قیمت 
قرارداد در میان نبود. در آن دوران، حساسیت هاى زیادى بین استقالل و پرسپولیس وجود 
نداشت. البته ما بازیکنانى را گرفتیم که خواسته هواداران پرسپولیس بود. قبل از حضور 
من احساس بدى در مورد باشگاه وجود داشت و مى گفتند برخالف استقالل که آنجا على 
فتح ا... زاده فقط بمب مى ترکاند، پرسپولیس بلد نیست بازیکن خوب جذب کند. این بود که 

ما به سراغ ستاره ها رفتیم.»
مدیرعامل پیشین باشگاه پرســپولیس تصریح کرد: «در 

آن زمــان بازیکنانى جــذب کردم که اکثرشــان در 
تیم ملى بازى مى کردند. این موضوع باعث شــد 

هواداران ما به تیمشــان بیشــتر توجه کنند و 
حتى حساسیت هاى رنگى از بین رفت. به 

دنبال یک مربى خوب هم بودیم. 
باالخــره بحــث 

مربیگرى، یک بحث حرفه اى اســت و در فوتبال دنیا هم شاهد چنین شرایطى هستیم. 
یک مربى که تمام عمرش در یک باشــگاه بازى کرده، در دوران مربیگرى حاضر است 
هدایت تیم رقیب را برعهده بگیرد. اینها مباحث متفاوتى است. مربیان در تیم هاى مختلف 
مى چرخند. ما هم خواستیم سنت شکنى کنیم و فوتبال را از قالبى که داشته، خارج کنیم.»
رویانیان سپس ادامه داد: «این را هم اضافه کنم که قلعه نویى را قبل از حضور در فوتبال 
مى شــناختم و دلیل تماس تلفنى هم، شناخت از گذشــته بود. من به صورت تلفنى به 
قلعه نویى گفتم شما که مربى مهمى هستى، مى توانى به پرسپولیس بیایى یا نه. ایشان 
گفت من استقاللى هســتم و اگر بیایم، اتفاق جالبى رخ نمى دهد. در آن روز، فقط یک 
پیشنهاد دوستانه دادم و تعارف کردم. به همین دلیل اصًال در مورد مبلغ قرارداد و جزئیات 
دیگر، صحبتى نداشتیم. اگر اشــتباه نکنم، قبل از من، حبیب کاشانى هم به قلعه نویى 

پیشنهاد داده بود تا سرمربى پرسپولیس شود.»
او در واکنش به این موضوع که اگر قلعه نویى راهى پرسپولیس مى شد، رکورد مبلغ انتقال 
یک مربى در فوتبال ایران مى شکست یا نه، افزود: «من نمى دانم موضوع رکوردشکنى در 
نقل و انتقال مربى از یک تیم به تیم دیگر چطور مطرح شده، اما احتماًال قلعه نویى متوجه 
شــد که در آن دوران من خیلى خوب پول مى دهم و به همین علت بحث رکوردشکنى 
را پیش کشــید. البته من هم منکر پرداخت پول هاى آنچنانى بــه بازیکنان و مربیان 
در دوران مدیریت خودم نیســتم، چون واقعًا بازیکنــان گرانقیمتى جذب کردم. مثًال 
سیدجالل حسینى و محسن بنگر را از ســپاهان که قهرمان لیگ بود و وضعیت بسیار 
خوبى داشت، به تیم مان آوردیم. حسین ماهینى بهترین مدافع راست و مهرداد پوالدى 
بهترین مدافع چپ آن زمان ایران، رضا حقیقى بازیکن تیم ملى و ستاره فجرسپاسى، 
کریم انصارى فرد آقاى گل لیگ، محمد قاضى، محسن مسلمان، پیام صادقیان 

و... را هم پرسپولیسى کردم.»
وى گفت: «حتى با علیرضا جهانبخش قرارداد بستم. جهانبخش را با 700 
میلیون تومان جذب کردم. قرار بود کمى پول هــم به خودش بدهیم. 

پدر جهانبخش با مــن صحبت کرد و گفــت اجازه بدهید 
علیرضا لژیونر شود که همان زمان، من هم با این 

درخواســت موافقت کردم. سردار آزمون را 
به محل تمرین تیم کشاندم. 150 هزار 
دالر هم با او قرارداد بســتیم و حتى 
در تهران برایش خانــه گرفتیم، 
اما به علت پیشرفتى که داشت، 
اجازه دادیم به فوتبال اروپا برود. 
محمدحســین کنعانى زادگان 
را به کمپى در پرتغال فرستادم و 
مى بینید که امروز بازیکن فیکس پرسپولیس و تیم ملى 
است. با شــجاع خلیل زاده قرارداد بستم، اما مجبور 
شدیم او را به ســپاهان بدهیم. همین محمدرضا 
خانزاده که االن در تراکتور توپ مى زند، بازیکن 

ما بود.»
رویانیان افزود: «کلــى بازیکن خارجى جذب کردیم که همه آنهــا در تیم جواب دادند. 
مثًال نیلسون یکى از آنها بود. موضوع جذب محمدرضا خلعتبرى را به یاد دارید؟ مربیان 
گرانقیمتى آوردیم. بختیار رحمانى، محمد عباس زاده و... هر چه ستاره در فوتبال ایران بود، 
شانس حضور در پرسپولیس را داشت. وقتى چنین تیمى را بستیم، به قلعه نویى که مربى 
موفقى هم بود، تعارف زدیم که به تیم مان بیاید. به او گفتیم شــجاعتش را دارى که این 
تابوى مربیان رنگى را بشکنى؟ من معتقدم مربى باید فارغ از رنگ ها، کارش را دنبال کند 
و حرفه اى و بین المللى باشد. نباید مثل بازیکنان قدیمى پرسپولیس و استقالل فکر کرد یا 
نگاه طرفدارى داشته باشیم. اگر اینطور باشد، همین وضعیت پیش مى آید و کرى خوانى به 
اینجا مى رسد. مربیان نباید وارد بازى هاى رنگى شوند. ما فقط پیشنهاد دادیم که جواب 

قلعه نویى منفى بود.»
از او در مورد جلســه با قلعه نویى هم ســئوالى پرســیدیم که اینطور پاســخ داد: «بله 
من با او و امیرى معاون وقت باشــگاه استقالل 
جلسه داشــتم. در واقع در همان جلسه 
700 میلیــون تومان کمــک مالى 
به اســتقالل کردم، امــا آن روز، 
صحبتى از پیشنهاد حضورش در 
پرســپولیس نبود. من فقط یک 
بار به صورت تلفنى پیشنهاد دادم 
که به پرســپولیس بیاید. وقتى آن 
همه ســتاره جذب کردیم، باید یک 
سرمربى خوب هم مى آوردیم اما این 

پروژه تکمیل نشد.»

پاسخ محمد رویانیان به اظهارات سرمربى سپاهان:

قلعه نویى بیکار بود ،به او تعارف زدم

 قلعه نویى راهى پرسپولیس مى شد، رکورد مبلغ انتقال 
ست یا نه، افزود: «من نمى دانم موضوع رکوردشکنى در 
مدیگر چطور مطرح شده، اما احتماًال قلعه نویى متوجه 
وب پول مى دهم و به همین علت بحث رکوردشکنى 
کر پرداخت پول هاى آنچنانى بــه بازیکنان و مربیان 
م، چون واقعًا بازیکنــان گرانقیمتى جذب کردم. مثًال 
ر را از ســپاهان که قهرمان لیگ بود و وضعیت بسیار 
حسینماهینى بهترین مدافع راست و مهرداد پوالدى 
ران، رضا حقیقى بازیکن تیم ملى و ستاره فجرسپاسى، 
ل لیگ، محمد قاضى، محسن مسلمان، پیام صادقیان 

ردم.»
0لیرضا جهانبخش قرارداد بستم. جهانبخش را با 700

ب کردم. قرار بود کمى پول هــم به خودش بدهیم. 
با مــن صحبت کرد و گفــت اجازه بدهید 

ر شود که همان زمان، من هم با این 
تموافقت کردم. سردار آزمون را 

مرین تیم کشاندم. 150 هزار 
با او قرارداد بســتیم و حتى 
ن برایش خانــه گرفتیم، 
علت پیشرفتى که داشت، 
ادیم به فوتبال اروپا برود.
حســین کنعانى زادگان 
در پرتغال فرستادم و  ى
 پرسپولیس و تیم ملى 
بستم، اما مجبور  داد
. همین محمدرضا 
پ مى زند، بازیکن

از او در مورد جلســه با قلعه نویى هم ســئوالى پرســیدیم که اینطور پاســخ داد: «بله 
من با او و امیرى معاون وقت باشــگاه استقالل 
جلسه داشــتم. در واقع در همان جلسه 
700 میلیــون تومان کمــک مالى 
به اســتقالل کردم، امــا آن روز، 
صحبتى از پیشنهاد حضورش در 
پرســپولیس نبود. من فقط یک 
بار به صورت تلفنى پیشنهاد دادم 
که به پرســپولیس بیاید. وقتى آن 
همه ســتاره جذب کردیم، باید یک 
سرمربى خوب هم مى آوردیم اما این 

پروژه تکمیل نشد.»

2 مصدوم کلیدى سپاهان در ساختار تدافعى ممکن است با ادامه به تعویق 
افتادن رقابت هاى لیگ برتر به بازى هاى چند هفته پایانى برسند. عزت 
پورقاز و گئورگى ولسیانى دو مدافع اصلى خط دفاع سپاهان با مصدومیت 
هاى سنگین رو به رو شدند و براى مدتى طوالنى از ترکیب زردپوشان دور 
ماندند تا امیر قلعه نویى و کادرفنى این تیم با بحران بزرگى در ســاختار 

تدافعى خود مواجه شوند.
در حالى که غیبت این دو بازیکن در چند بازى دور برگشت همین طور لیگ 
قهرمانان آسیا کامًال به چشم آمد حاال با وقفه ایجاد شده در رقابت ها به 
علت شیوع کروناویروس احتمال اینکه بازگشت آنها به صورت معجزه وار 
در هفته هاى پایانى اتفاق بیافتد، وجود دارد. ربیعى، پزشک باشگاه سپاهان 
در این خصوص گفت: «اگر از اوایل اردیبهشت ماه تمرینات شروع شود، 

ممکن است این دو بازیکن به چند بازى آخر برسند.»

او در ادامه به شرایط مدافع گرجستانى اشاره و تصریح کرد: «ولسیانى در 
گرجستان جراحى کرد. او مشــکالتى در غضروف مفصل دارد. در مورد 
ولسیانى شرایط خیلى سخت اســت، چون جراحى دشوارى را پشت سر 
گذاشته اســت. یک ماه اول را باید اســتراحت مى کرد و بعد از یک ماه 
تمرینات توانبخشــى را دنبال خواهد کرد. این جراحى مثل جراحى رباط 
صلیبى نیست که مى گوییم از 6 تا 9 ماه ورزشکار به زمان نیاز دارد و در واقع 
بستگى به شرایط جسمانى و بازتوانى دارد. قضاوت خیلى سخت است ولى 

شانس حضور در بازى هاى آخر را با این شرایط پیدا مى کند.
در حال حاضر پرونده پزشکى و گزارشات از پیگیرى وضعیت آنها توسط 
کادر پزشکى ســپاهان در اختیار امیر قلعه نویى قرار گرفته تا با اطالع از 
آخرین وضعیت پورقاز و ولسیانى امیدوار به بهره بردن از آنها در بازى هاى 

پایانى لیگ برتر و همینطور ادامه لیگ قهرمانان آسیا باشد.
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ما به سراغ ستاره ها رفتیم.»
مدیرعامل پیشین باشگاه پرســپولیس تصریح کرد: «در 

آن زمــان بازیکنانى جــذب کردم که اکثرشــان در 
تیم ملى بازى مى کردند. این موضوع باعث شــد 

هواداران ما به تیمشــان بیشــتر توجه کنند و 
حتى حساسیت هاى رنگى از بین رفت. به 

دنبال یک مربى خوب هم بودیم. 
باالخــره بحــث 

او در واکنش به این موضوع که
یک مربى در فوتبال ایران مى ش
نقل و انتقال مربى از یک تیم ب
شــد که در آن دوران من خیل
را پیش کشــید. البته من هم
در دوران مدیریت خودم نیس
سیدجالل حسینى و محسن
خوبى داشت، به تیم مان آوردی
بهترین مدافع چپ آن زما
کریم انصارى فرد آقاى
و... را هم پرسپولیس
وى گفت: «حتى
میلیون تومان
پدر جهانبخ
ل علیرضا
درخواس
به مح
دال
در
ام
اج
مح
را به ک
مى بینید که امروز بازیکن فیک
است. با شــجاع خلیل زاده
شدیم او را به ســپاهان بد
خانزاده که االن در تراکتور

عزت و گئورگى در آستانه بازگشت

مهاجم سابق تیم هاى ایرانجوان، نساجى و نفت آبادان درگذشت. 
فونیکه ســى، مهاجم اهل مالى و ســابق تیم هاى نفت آبادان،  نساجى 

مازندران و ایرانجوان بوشهر به دلیل سانحه رانندگى درگذشت.
این مهاجم آفریقایى را در ابتدا با پیراهن نساجى مازندران در فوتبال ایران 
دیدیم. او در 20 بازى ده گل براى ســرخ هاى مازنى به ثمر رساند و یکى 
از بازیکنان خارجى محبوب قائمشهر شد. فونیکه سى سپس با جدایى از 
نساجى راهى ایرانجوان بوشهر شد و با 11 گل زده در 18 بازى به یکى از 

مهاجمان خوب فوتبال ایران شهرت یافت.
این بازیکن که مشتریان دســت به نقد زیادى را براى خود مى دید بعد از 
جدایى از تیم بوشهرى، به صنعت نفت آبادان رفت و آمار خارق العاده اى از 
خود به جا گذاشت. به طورى که در 32 بازى 20 گل با پیراهن زرد تیمش به 

ثمر رساند و یکى از مدعیان حضور در تیم هاى بزرگ پایتخت شد.
شاید همه فونیکه ســى را با هت تریکش مقابل پرسپولیس در آبادان یاد 
آوردند. جایى که نفت به یک پیروزى ارزشمند خانگى برابر سرخ ها دست 
یافت و این مهاجم  طالیى ترین روز آبادانى ها را رقم زد. یکى از گل هاى 
فونیکه در این بازى از روى ضربه کاشته 30 مترى بود که میثاق معمارزاده 

را مغلوب خود کرد و یکى از زیباترین گل هاى فصل ثبت شد.
آخرین گل او در ایران نیز وارد دروازه استقالل شد. فونیکه سى در دقیقه 10 
آن دیدار از غفلت مدافعان استقالل نهایت استفاده را برد و با ضربه اى دقیق 
مهدى رحمتى را مغلوب خود کرد تا بیستمین گلش همراه با نفت اینگونه 
ثبت شود. فونیکه سى به واسطه گلزنى به تیم هاى استقالل و پرسپولیس 
با لقب قاتل سرخابى ها با پیراهن نفت آبادان به یکى از گزینه هاى اصلى 
سرخابى ها در بازار نقل و انتقاالتى تبدیل شد. تا جایى که همه او را در آستانه 
انتقال به پرسپولیس مى دانستند اما در نهایت این مهاجم آفریقایى با جدایى 
از نفت راهى لیگ امارات و تیم عجمان شد و دیگر در فوتبال ایران کار خود 
را ادامه نداد. فونیکه سى چند سال اخیر را در سودان و با پیراهن تیم االهلى 

پشت سر گذاشت و اخیراً در یک حادثه رانندگى جان خود را از دست داد.

پایان تلخ آقاى «قاتل»

در طول تعطیالت نوروزى، شوخى یکى از داوران مسابقه 
عصر جدید با اسم «آندرا اســتراماچونى» باعث خشم 
گروهى از هواداران استقالل شد. این وسط امیرحسین 
صادقى هم که منتظر فرصت است تا نشان بدهد خیلى 
به تیم تعصب دارد و بیشتر از همه عصبانى مى شود، به 
آن داور 24 ساعت فرصت داد که از هواداران عذرخواهى 
کند. منتها امیرحسین ننوشت که بعد از این 24 ساعت 
چه خواهد کرد و پلن B او چیست؟ االن هم یک هفته 
از این اولتیماتوم گذشته و هنوز خبرى از واکنش بعدى 
صادقى نیست. آدم یاد اولین برخورد کارلوس کى روش 
با مهدى رحمتى مى افتد. آن زمــان داریوش ارجمند تا 
جمعه به کى روش وقت داده بود از رحمتى و همه ایرانیان 
عذر بخواهد. االن هشت سال از آن جمعه گذشته و هیچ 
اتفاقى نیافتاده اســت. خب وقتى اولتیماتوم مى دهید، 

بعدش را هم بگویید دیگر!

گفته مى شود مســئوالن تراکتور که مخالف سرسخت لغو لیگ 
نوزدهم و قهرمان اعالم کردن پرســپولیس هســتند و بارها در 
مصاحبه هاى خود مدعى شده اند که این اتفاق منطقى و جوانمردانه 
نیست، پیشنهاد جدیدى براى پایان دادن لیگ نوزدهم ارائه کرده 
اند. پیشنهادى که برق از سر هر جنبنده اى مى پراند! پیشنهاد این 
است: «لیگ نوزدهم در صورت ادامه این شرایط نیمه کاره رها شود، 
اما هیچ تیمى به عنوان قهرمان معرفى نشود و در عوض چهار تیم 
باالنشین فعلى، سهمیه لیگ قهرمانان آســیا در فصل آینده را به 
دست بیاورند!» با پیشنهاد بامزه تراکتورى ها، پرسپولیس قهرمان 
نخواهد شــد اما این تیم به همراه ســپاهان، تراکتور و استقالل 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فصــل آینده خواهند بود. حاال 
سئوال از دوســتان تراکتورى این اســت که آیا این پیشنهاد آنها 
منطقى و جوانمردانه است؟ آنها مدعى هستند که پرسپولیس با 10 

امتیاز اختالف نسبت به تیم هاى بعدى و حتى با داشتن بازى هایى 
کامًال آسان تر تا پایان فصل، نباید به عنوان قهرمان لیگ نوزدهم 
معرفى شود چرا که تیم هاى تعقیب کننده هم از نظر ریاضى شانس 

قهرمانى دارند. البته قبًال ســابقه داشــته که اختالف امتیازهایى 
بیشتر از 10 امتیاز هم جبران شــده و قهرمان لیگ عوض شده اما 
آیا همین شرایط را هم نمى توانیم براى تیم هاى مدعى سهمیه در 
نظر بگیریم؟ چطور قهرمان اعالم کردن پرســپولیس با 10 امتیاز 
اختالف نســبت به بقیه، ناجوانمردانه اســت اما سهمیه گرفتن 
تراکتور که فقط به ترتیب یک و 2 امتیاز با تیم هاى پایین تر از خود 
فاصله دارد جوانمردانه است؟ همین حاال اگر فوالد خوزستان بازى 
عقب افتاده خود را ببرد به یک امتیازى تراکتور خواهد رسید. صنعت 
نفت آبادان و شــهرخودرو هم مى توانند در عــرض یکى دو هفته 
خودشان را به تراکتور برسانند! پس این چه منطقى است؟ کجاى 
این پیشنهاد جوانمردانه و منطقى است؟ انصافًا اگر تراکتور همین 
حاال تیم پنجم یا ششم جدول بود باز هم چنین پیشنهادى را مى داد 

یا قبول مى کرد؟

خب! بعدش چه مى شود؟ پیشنهادات بامزه تراکتور

انتقال بازیکن بین پرسپولیس و استقالل پیش از این بارها اتفاق افتاده 
است و در آینده دور و نزدیک هم شاهد این انتقال هاى جنجالى خواهیم 
بود. قطعاً بین بازیکنان دو تیم، ستاره هایى هم وجود دارند که هواداران 
تیم رقیب از پوشیدن پیراهن تیمشان توســط آنها استقبال مى کنند. 
مثًال استقاللى شدن مهدى هاشمى نسب یا پرسپولیسى شدن علیرضا 
نیکبخت واحدى دو انتقالى بود که هم هواداران تیم هاى جدید را حسابى 
سر ذوق آورد و هم حال هواداران تیم سابق آنها را گرفت. اما بازیکنان 
معمولى هم در این دو تیم کم نیستند و خب بعید است یاغیگرى از سوى 
آنها با استقبال هواداران تیم رقیب مواجه شود. مثًال سال گذشته وقتى 
شایعه استقاللى شدن فرشاد احمدزاده مطرح شد او مدعى شد که هرگز 
به استقالل نخواهد آمد. البته که او آنچنان بازیکن تاپى هم نبود و همین 

موضوع باعث شد استقاللى ها در آن مقطع حســابى او را سوژه کنند. 
آخرین بازیکنى که به هواداران تیمش قول داده پرسپولیسى نشود و به 
خیال خودش، خیال آنها را هم راحت کرده است محمد دانشگر است. 
مدافعى که اگرچه چند گل براى استقالل زده اما یکى از پراشتباه ترین 

بازیکنان این تیم هم بوده! او آنقدر بازیکن بزرگى نیست که با پیشنهاد 
پرسپولیس رو به رو شود و حتى اگر این اتفاق هم بیافتد و او یاغیگرى 
کند، استقاللى ها زیاد ناراحت نخواهند شد. در واقع جمله «خیال هواداران 
استقالل راحت، به پرسپولیس نمى روم» بیشتر از استقاللى ها، خیال 
هواداران پرسپولیس را راحت کرده و استرس استقاللى ها را افزایش داده 
است. ضمن اینکه قول وفادارى به یک تیم سال هاست که دیگر اعتبار 
و ارزش سابق را ندارد. مگر همین هاشمى نسب نبود که متعصب ترین 
پرسپولیسى زمان خود بود اما خیلى راحت با یک قرارداد نان و آبدار به 
استقالل پیوســت؟ خالصه اینکه بعضى ها نه در حد و اندازه این جور 
یاغیگرى ها هســتند و نه حتى آنقدر متعصب هســتند که بشود روى 

حرفشان حساب کرد.

این جورى بیشتر خیال هواداران رقیب راحت مى شود
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یک متخصص آسیب شناسى سلولى گفت: شخصى که 
به کرونا مبتال شده تنها 20 درصد از ریه اش درگیر است 
اما با استفاده از موادضدعفونى کلردار، میزان آسیب پذیرى 

و کشندگى آن از ویروس کرونا بیشتر خواهد شد!
دکتر حسن اکبرى با تأکید بر این نکته که نخستین سد 
دفاعى بدن سیستم ایمنى است، اظهار کرد: این روزها 
با شیوع ویروس کرونا در کشورمان و الزام به استفاده از 
مواد ضدعفونى کننده ، میزان استفاده از آنها بسیار افزایش 

یافته است اما از این مواد  به درستى استفاده نمى شود.
اکبرى متذکر شد: اگر شما در یک محیط بسته کوچک 
مانند حمام قرار بگیرید و فقط نیم لیتر وایتکس را به در و 

دیوار حمام بریزید، بعد از گذشت 30 دقیقه ریه هاى یک 
فرد سالم آسیب جدى مى بیند و در بعضى موارد فرد دچار 

بیهوشى خواهد شد!
او تأکید کرد: با توجه به استفاده از موادضدعفونى کلردار 
و مشــکالت مربوط به امور تغذیه، تمام مقدمات براى 
تضعیف سیستم ایمنى بدن در برابر ویروس کرونا فراهم 
است. براى مثال نانى که مصرف مى شود بدون سبوس 
اســت یا آب مصرفى حاوى کلر فراوان است همچنین 
نمک مورد اســتفاده حاوى ید مولکولى ســمى است و 
خمیردندان ها، حاوى فلوئور ســمى اند، بنابراین تمام 

مقدمات براى تضعیف سیستم ایمنى بدن فراهم است!

عضو هیئت مدیره  انجمن دکتراى علوم آزمایشگاهى اظهار 
کرد: آزمایشگاه هاى خصوصى کشور، تشخیص ویروس هاى 
مشابه کرونا مانند ویروس ایدز، هپاتیت و... را انجام مى دادند 
و حتى از امکانات الزم براى تشخیص کرونا برخوردارند اما 
اینکه چرا وزارت بهداشت از ابتدا از ظرفیت آزمایشگاه هاى 

خصوصى استفاده نکرد جاى سئوال دارد. 
به گزارش «فارس»، سید حسن هاشمى مدنى در پاسخ به 
ســئوالى درباره هزینه انجام تست کرونا در آزمایشگاه هاى 
خصوصى گفت: تعرفه ابالغى وزارت بهداشت براى انجام 
تست هاى مشابه کرونا حدود 700 هزار تومان تعیین شده 
که این تعرفه مربوط به سال گذشته است و بخشى از هزینه 

توسط بیمه ها پرداخت مى شود. هاشمى مدنى افزود: هزینه 
تأمین کیت براى آزمایشگاه حدود 300 هزار تومان است که 
البته هزینه پرسنل و سایر مخارج آزمایشگاه نیز باید در نظر 
گرفته شود. وى افزود: اگر وزارت بهداشت به آزمایشگاهى 
کیت رایگان ارائه بدهد آزمایشگاه مورد نظر باید با دریافت 
هزینه جزئى آزمایش را انجام دهد هرچند بعید است که وزارت 
بهداشــت کیت رایگان در اختیار آزمایشگاه خصوصى قرار 
دهد. عضو هیئت مدیره  انجمن دکتراى علوم آزمایشگاهى 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 200 آزمایشگاه توانایى 
انجام این تست ها در کشور را دارند برخى از آنها مى توانند در 

عرض پنج روز از 5000 بیمار تست تشخیص کرونا بگیرند.

از ترس کرونا 
خودتان را نکشید!

قیمت تست کرونا در 
آزمایشگاه هاى خصوصى

فرانسه 2 میلیارد ماسک مى خرد
   ایرنا | وزیر بهداشــت فرانســه اعالم کرد، میزان 
ســفارش هاى این کشــور بــراى خرید ماســک از 
تولیدکنندگان چینى اکنون به حــدود دو میلیارد عدد 
رسیده اســت. «اولیویه وران» پیش از این، از سفارش 
خرید 1/5 میلیارد ماســک از خارج کشور خبر داده بود. 
انتقال این مقدار ماسک با برقرارى یک پل هوایى میان 
دو کشــور با بیش از صد پرواز از چین به فرانسه انجام 
خواهد شد. وى گفته، میزان ماسک هاى سفارش داده 
شده، بسیار بیشتر از آن چیزى است که دریافت مى کنیم 
و این مسئله تحت رقابت جهانى قرار دارد. وزیر بهداشت 
فرانسه پیش تر گفته بود، این کشور براى مباره با کرونا 

به طور هفتگى از 40 میلیون ماسک استفاده مى کند. 

پایان کرونا چه زمانى است؟
   عصر ایران | ساکت، خالى و تعطیل. این وضعیت 
امروز بسیارى از شهرهاى جهان است. مکان هایى که 
به شلوغى و سروصدا مشهور بودند و کرونا در کمترین 
زمان ممکن، آنها را دگرگون کرد. بحران کرونا همه را به 
دردسر انداخته؛ کاسبى ها را تعطیل کرده و رفت وآمدها 
مختل شده. در این روزهاى سخت، یک سئوال از همه 
بیشتر شنیده مى شود: کرونا ِکى مى رود؟ این وضعیت تا 
چه زمانى طول خواهد کشید؟ مدیر سابق مبارز با بیمارى 
هاى واگیر سازمان جهانى بهداشت در منطقه مدیترانه 
شرقى تخمین مى زند پایان کرونا در اواخر اردیبهشت 

روى دهد.

تلفن جدید اطالع رسانى کرونا 
   خبــر آنالین | سامانه کشــورى تلفن گویا 1569 
جهت اطالع رســانى کرونا توســط اتاق فکر معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى ایران راه اندازى شد. 
این سامانه به طور رایگان در رابطه با راه هاى پیشگیرى 
و نحوه انتقال ویروس، همچنین سایر نکات الزم درباره 
کرونا ویروس، اطالع رسانى مى کند. شماره 1569 توسط 
تلفن ثابت و تلفن همراه بدون گرفتن پیش شماره قابل 

استفاده است.

لغو 2میلیون سفر هوایى 
   خبر فورى | انجمن بین المللى حمل ونقل هوایى 
(یاتا) اعالم کرد: تعداد افرادى که سفرهاى هوایى خود را 
در پى شیوع کروناویروس لغو کرده اند، از مرز دو میلیون 
نفر گذشت. بر اساس گزارش هاى منتشر شده این رخداد 
باعث زمینگیر شــدن 80 درصد از ناوگان حمل و نقل 
هوایى در جهان شده است. کارشناسان صنعت هوایى 
بر این باورند که شکل گیرى شرایط موجود که رخدادى 
بى سابقه در صنعت هوانوردى بین المللى است ضمن آن 
که میلیاردها دالر خسارت را متوجه این صنعت نموده به 

سادگى بازگشت پذیر نیست.

مخالفت گروه هاى مذهبى با 
لغو مراسم ها

   ایسنا | اکثر ایالت هاى آمریکا تحت دستور «در 
خانه بمانید» قرار دارند اما تعداد اندکى از این 38 ایالت 
که چنین محدودیت هاى سراسرى را اعمال کرده اند، 
برگزارى مراســم مذهبى را «ضرورى» دانستند که 
به مردم اجازه مى دهد تا بــراى عبادت در گروه هاى 
بزرگ گردهم آیند. بر اســاس نظرســنجى که هفته 
گذشــته برگزار شــده، از هر پنج تن یک فرد اعالم 
کرده همچنان به صورت حضورى در مراسم مذهبى 

شرکت مى کند.

نگرانى از موج جدید بحران 
   ایلنا | نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در گیالن، 
موج جدیــد بحران کرونا در اســتان گیــالن را بعد از 
تعطیالت نوروزى نگران کننده عنوان کرد. محمدحسین 
قربانى گفت: سازمان بهداشت جهانى به همه کشورهایى 
که درحال باز کردن قرنطینه هستند، اعالم خطر کرده که 
موج جدیدى در راه است. قربانى ورودى هاى بیمارستانى 

در گیالن را نگران کننده عنوان کرد.

روى موج کووید-19

اولین داروى اختصاصى کرونا در حال تست نهایى 
اســت. نشــریه علمى Cell نتیجه موفقیت  آمیز 
داروى hrsACE۲ را بــر روى ویــروس کرونا 

منتشر کرد.
این دارو به شــکل مؤثرى جلــوى اتصال ویروس 
کرونا به بدنه سلول ها را مسدود مى کند و مى تواند 
به صورت بالقوه سبب درمان بیمارى کووید 19 در 
همان ساعات اولیه شود. على میرعظیمى، پزشک و 
میکرو بیولوژیست جوان ایرانى که ساکن سوئد است 
و در پژوهش همزمان با دانشگاه بریتیش کلمبیا از 
طریق مهندسى پزشکى روش درمانى جدیدى براى 
کرونا کشف کرده، سر تیم پژوهش این تحقیق بین 

المللى مهم بوده است.
میرعظیمى یکى از پروفسورهاى آزمایشگاه پزشکى 
در انستیتو کارولینسکا و از مؤلفان این پژوهش بوده 
است. او در این باره مى گوید: «به عقیده ما افزودن 
کپى ایــن آنزیم ویروس را گمراه مــى کند. به این 

ترتیب ویروس به جاى سلول واقعى، خود را به نسخه 
کپى مى چســباند. این روند اجازه نمى دهد عفونت 
ناشى از ویروس گسترده شود و در نتیجه از رشد آن 

در ریه و بقیه اعضاى بدن مى کاهد.»

نحوه مواجهه دولت ها و مردم در کشــورهاى مختلف 
با کرونا هم در نوع خود ماجراى جالبى است. مرور این 
مواجهه و شــکل مدیریت آن، بهترین و در عین حال 
ساده ترین جامعه شناسى ملت ها و دولت هاست البته 
برخى از آنها نیز واقعًا تعجب برانگیز اســت. بخشى از 

گزارش روزنامه «خراسان» در این باره را بخوانید. 
   بر زبان آوردن کلمه کرونا در ترکمنســتان ممنوع 
شده است. مأموران مخفى دولت اگر بشنوند کسى این 
کلمه را بر زبان آورده است، دستگیرش مى کنند. روى 
دفترچه خدمات درمانى در بیمارستان ها و اماکن عمومى 
نیز گذاشتن اســم این بیمارى جرم محسوب مى شود. 
همچنین مأموران لباس شخصى در عشق آباد، پایتخت 
ترکمنستان، حق دارند کسانى را که ماسک بر صورت 

دارند، بازداشت کنند.
   انتشار تعداد زیادى ویدیو در فضاى مجازى از نحوه 
برخورد پلیس هند با نقض کنندگان قوانین منع رفت و 
آمد و مقابله با کرونا هم در نوع خودش جالب است. پلیس 
ها کسانى را که به خیابان ها آمده باشند به شدت  با چوب 

و شالق هدف ضرب و شتم قرار مى دهند. 
   بالروسى ها هم انگار از ایجاد شرایط ویژه براى کرونا 
خوششان نمى آید و تمهیدات ویژه اى علیه شیوع این 
ویروس  به   اجرا نگذاشته اند. رئیس جمهور این کشور در 
ویدیویى که نشان مى دهد در حال رفتن به زمین هاکى 
روى یخ اســت، لبخند مى زند و به مردم کشورش مى 
گوید هاکى روى یخ بازى کنید و به سونا بروید که اینها 

عالج کروناست.  
   یک شــهردار در اکوادور از دولت خواسته است که 
جنازه جانباختگان کرونا را از داخل خانه هاى مردم جمع 
کند. خیلى از مردم شــکایت کردند که به علت پرشدن 
ظرفیت قبرستان ها ناچارند جنازه عزیزانشان را داخل 
خانه هایشان نگه دارند. این شهردار هشدار داد اگر دولت 
به زودى اقدام نکند، مردم جنازه ها رادر خیابان ها رها 

خواهند کرد. 
   «بولسونارو»، رئیس جمهور  برزیل در چالش جنگ 
با اســتاندارانى است که شــهرها را قرنطینه کرده اند. 

بولسونارو گفته اســت:  «آدم ها سرانجام مى میرند.آیا 
براى تلفات رانندگى یک کارخانه تولید خودرو را تعطیل 
مى کنند؟»  کرونا در برزیل شیوع گسترده اى دارد ولى 

آمار واقعى آن منتشر نمى شود.
   کنیا هم شــرایط خــاص کرونایى خود را ســپرى 
مى کند. طى روزهاى گذشته، دستکم سه نفر که قوانین 
قرنطینه را زیر پا گذاشته، توسط پلیس به ضرب گلوله 
جانشان را از دست داده اند.مسئوالن کشور فیلیپین نیز 
بعد از اقدام عملى کنیا که به مرگ سه نفر ختم شد، در 
ابالغى به پلیس و ارتش اجازه داده اند افرادى را که در 
مقابل اجراى قوانین قرنطینه مقاومت نشان مى دهند با 

شلیک گلوله از پا در آورند.
   در اسپانیا که جزو کشورهاى شیوع شدید کروناست، 
هر شب ساعت 20 مردم به بالکن خانه هایشان مى آیند 
و با تشویق و پخش موسیقى از کادر درمانى کشورشان 
تشــکر و تجلیل مى کنند. یک ویدیو از مادرید نشان 
مى دهد که  پرســتار یک پیرمرد که آلزایمر دارد، او را 
روى بالکن آورده تا سازش را بنوازد. نکته اینجاست که 
پرستار به آن پیرمرد گفته اســت، مردم براى تو کف و 

سوت مى زنند.  
   تجلیل از پزشــکان و پرســتاران در هند اما  شکل 
دیگرى دارد. کادر پزشــکى هند که خودشان را آماده 
مقابله با موجى از مبتالیان کرده اند، حاال به جاى این که 
از آنها تقدیر شود، با این بهانه که آنها عامل انتشار ویروس 
اند با تهدید و اخراج از طرف صاحب خانه ها و همسایه 
هایشان مواجه شده اند. البته  دولت گفته است که با این 

رفتارها به شدت برخورد خواهد کرد.
   مقامات کشور پرو هم براى جلوگیرى از خروج مردم 
از خانه، اقدام به اجراى قانونى کرده اند که مردم براساس 
جنســیت برخى روزها حق دارند از خانه خارج شوند. بر 
این اساس مردها در روزهاى دوشنبه، چهارشنبه و جمعه 
حق خروج از خانه را فقط براى انجام کارهاى ضرورى 
دارند و زن ها نیز در روزهاى سه شنبه، پنج شنبه و شنبه. 
در روزهاى یک شنبه نیز هیچکس حق خروج از خانه را 

در این کشورنخواهد داشت.

خبرگزارى «تسنیم» با انتشار گزارشى تصویرى، از شستشوى خیابان هاى قم توسط نیروهاى حشدالشعبى خبر داده 
است. این خبرگزارى نوشته: جمعى از نیروهاى حشدالشعبى عراق، طالب خارجى و بسیجیان عصر شنبه 16 فروردین 

1399 با حضور در مناطق مختلف شهر قم اقدام به ضدعفونى معابر و پخش مایع ضد عفونى کننده کردند./1491

پزشک ایرانى، کابوس کرونا را تمام مى کند؟

ماجراهاى عجیب کرونا در جهان

حشد الشعبى، قم را ضدعفونى مى کند

بعد از ایجاد شرایط نسبتًا خوب، خلوت بودن خیابان ها و 
قرنطینه خانگى در تعطیالت نوروزى، با آغاز فعالیت ها در 
سال جدید، بار دیگر خیابان هاى شهرهاى کشور شلوغ 
شده اند. در این میان بسیارى نگرانند که موج دوم کرونا 
با قدرت بیشترى از راه رسیده و موجب افزایش تصاعدى 
تلفات شود. اما این امر تا چه حد ممکن است؟ بررسى هاى 

تاریخى شاید به ما در این زمینه کمک کند.
تاریخ پزشکى بارها نشان داده که معموًال موج دوم شیوع 
یک بیمارى پاندمى از موج اولش قدرتمندتر و خطرنا ك تر 
است. یک نمونه مشخص و جدید از این امر، شیوع بیمارى 

آنفلوآنزاى اسپانیایى در دهه دوم قرن بیستم است.
طبق گفته مورخان، موج اول همه گیرى که در نیمه اول 
1918 (زمستان 1296 و بهار 1297 شمسى) اتفاق افتاد، 
شدت زیادى نداشــت. اما موج دوم و مرگبار آنفلوآنزاى 
اسپانیایى باعث کشتار افراد بسیارى شــد. در واقع موج 
دوم آنفلوآنزاى اسپانیایى در ســال هاى پایانى دهه دوم 
قرن 20 به مراتب مهیب تر، خطرناك تر  و کشــنده تر از 
موج ســوم و به خصوص موج اول بوده است. مورخان و 
محققان معتقدند سه عامل منجر به افزایش تلفات موج 
دوم آنفلوآنزاى اسپانیایى شد: جهش ویروس با اوج گیرى 
جنگ جهانى اول و سفر سربازان به مناطق و کشورهاى 
مختلف. ضعف و خستگى و ناکارآمدى نیروهاى درمانى. 
چشم پوشى دولت ها از انتشار اخبار این بیمارى به علت 

درگیر بودن در جنگ.
از میان سه دلیل کشندگى موج دوم آنفلوآنزاى اسپانیایى، 

دو دلیــل اول در مورد کووید 19 نیز وجــود دارند. به جز 
خستگى باالى کادر درمانى و کمبود تجهیزات پزشکى و 
بهداشتى، امکان جهش ویروس کووید 19 نیز وجود دارد. 
البته بسیارى از محققان معتقدند که جهش کرونا ویروس 
ها قابل مقایســه با ویروس آنفلوآنزا نیســتند. بر اساس 
گزارش «یو اس آ تودى» جهش ژنتیکى یا موتاســیون 
براى یک ویروس طبیعى است و خوشبختانه جهش هاى 
ژنتیکى کرونا ویروس نه تنها خیلى سریع نیست، بلکه تا 
به حال باعث تقویت قابلیت کشندگى آن نیز نشده است. 
کندى سرعت جهش این ویروس ممکن است باعث شود 
بر خالف آنفلوآنزاى فصلى (که ساالنه نیاز به واکسن جدید 
دارد) تنها به یک واکسن واحد نیاز باشد. به گفته «چارلز 
چیو» (اســتاد بیمارى هاى عفونى در دانشگاه کالیفرنیا) 
ویروس آنقدر آهســته جهش مى یابد که گونه هاى آن 
تفاوت هاى اندکى با هم دارند. ایــن جهش 8 تا 10 برابر 
کندتر از ویروس آنفلوآنزا و شبیه به ویروس هایى از قبیل 
سندروم شدید تنفسى حاد (SARS) و سندروم تنفسى 

خاورمیانه (MERS) است.
با وجود مســائل فوق الذکر، نباید زیاد به ویژگى ژنتیکى 
کرونا دل خوش باشیم. همانطور که در مورد آنفلوآنزاى 
اسپانیایى گفتیم، جهش سریع ویروس با افزایش رفت و 
آمد ســربازهاى درگیر جنگ جهانى اول همراه شد. موج 
دوم یک بیمــارى پاندمیک زمانى به وجــود مى آید که 
یک ویروس نسبتًا ضعیف شــده و تعداد تلفات حاصل از 
این ویروس از حالت پیک (اوج) خارج شــده و به سمت 

پایین مى آید. مردم و دولت ها خســته از شرایط بحرانى، 
با مشاهده نزول این بیمارى و به خیال نابودى کامل آن، 
فعالیت هاى خود را از سر گرفته و رفت و آمدهاى خود را 
افزایش مى دهند. نتیجه این اقدام مشخص است. ویروس 
با قدرت بیشــتر جهش پیدا کرده و یک موج جدید ایجاد 
مى شود. این دقیقًا چیزى اســت که در مورد آنفلوآنزاى 
اسپانیایى مشاهده شد و ممکن اســت در مورد کرونا نیز 

به وقوع بپیوندد.
آنچه در چند هفته اخیر قابل مشاهده است این است که 
نوعى جهش جدید در شــیوع کرونا در شــرق آسیا قابل 
مشاهده است. این جهش بیشتر به علت افزایش رفت و 
آمد شهروندان و کم شدن سختگیرى دولت ها به وجود 
آمده است. کره جنوبى، چین و سنگاپور در میان کشورهاى 
آسیایى هستند که به دلیل سفر افراد مبتال از خارج با موج 

دوم شیوع ویروس کرونا روبه رو هستند. 
همچنین بسیارى از رســانه ها در ایاالت متحده در مورد 
جهش مجدد کووید 19 هشدار داده اند. «دیلى بیست»، 
در گزارشــش ویژگى اصلى کوویــد 19 یعنى در کمون 
دو هفته اى بودن و نداشــتن هر گونه عالمت را عامل 
خطرناك جهش بیمارى دانســت. نویســنده گزارش 
تأکید دارد که حتى مدتى بعد از به صفر رســیدن تعداد 
مبتالیان جدید نیز باید شرایط قرنطینه و رعایت مسائل 
بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى را حفظ کنیم چرا که 
نشانه هاى بیمارى کرونا ممکن است تا چند روز بعد هم 

بروز پیدا نکنند.

موج دوم و خطرناك تر کرونا 
در راه است؟

در حالى که کروناویروس جدید تاکنون در 206 کشــور 
و منطقه جهان شــیوع یافته و بیش از یک میلیون مبتال 
بر جاى گذاشته است، شــمار اندکى از کشورهاى جهان 
هنوز درگیر این همه گیرى نشده اند. این کشورها مدعى 
شــده اند تاکنون هیچ موردى از ابتال به کووید19 را ثبت 
نکرده اند. این کشورها شامل مجمع الجزایر قمر، کریباتى، 
لسوتو، جزایر مارشــال، میکرونزى، نائورو، کره شمالى، 
پاالئو، ساموآ، سائوتومه و پرنسیپ، جزایر سلیمان، سودان 

جنوبى، تاجیکستان، تونگا، ترکمنستان، تووالو، وانواتو و 
یمن هستند.

هرچند برخى از این کشــورها از جمله کره شــمالى که 
همیشــه به طور شــدیدى در حالت قرنطینه قرار دارد و 
یمن و سودان جنوبى که در شرایط جنگى به سر مى برند، 
احتمال مى رود هیچ موردى از ابتال را گزارش نکنند اما به 
نظر مى رسد دیگر کشورهاى نامبرده واقعاً از این ویروس 
همه گیر که تاکنون حدود 60 هزار قربانى در سراسر جهان 

بر جاى گذاشته، در امان مانده اند.
بیشتر این کشورها جزایر کوچک  دورافتاده اى هستند که 
در حالت عادى نیز گردشــگران زیادى نداشته و انزواى 
اجتماعى بخشى عادى از زندگى روزمره مردم آنهاست. در 
یکى از این کشورها حتى پیش از شیوع این ویروس جدید 

اقدامات شدیدى صورت گرفته است.
رئیس جمهورى نائورو، یک جزیــره کوچک در منطقه 
میکرونزى واقع در شمال شرقى استرالیا ضمن ابراز نگرانى 
نسبت به همه گیرى و شیوع سریع کروناویروس جدید در 
جهان، اعالم کرده که این کشور همه چیز را در مرزهاى 

خود متوقف کرده است.
این کشــور با صد هزار نفر جمعیت، دومین کشــور کم 
جمعیت ثبت شده در سازمان ملل متحد محسوب مى شود 
و بیش از 321 کیلومتر با نزدیک ترین همسایه خود، جزیره 
بانابا که بخشى از کریباتى، کشــور واقع در اقیانوس آرام 
است، فاصله دارد. کریباتى نیز خود تاکنون هیچ موردى 
از ابتال به کووید-19 مشاهده نکرده است. نزدیک ترین 
شــهرى که به نائورو پرواز مســتقیم دارد نیــز بریزبِن 

استرالیاست که حدود 3380 کیلومتر با آن فاصله دارد.
نائورو تنها یک بیمارســتان در کشــور خود داشته و به 
شدت با کمبود پرستار مواجه است. این کشور همچنین 
هیچ دستگاه تنفســى ندارد و از این رو در صورت شیوع 

کروناویروس هیچ شانسى نخواهد داشت.

داستان کشورى که اگر کرونا به آنجا نفوذ کند نابود مى شود!

«نائورو» فقط یک بیمارستان دارد
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حذف آب خالص از برنامه غذایى باعث تجمع آن در بدن و افزایش وزن مى شود. حتى نخوردن آب کافى موجب 
افت انرژى هم خواهد شد. هنگامى که بدن شما به مقدار کافى آب دریافت نکند، سموم شروع به افزایش مى 

کند و این روند التهاب، درد و عفونت کلیه ها و مثانه را به همراه دارد.
آرتریت روماتوئید یکى از عوارض کم شدن آب بدن است. این وضعیت موجب درد مفاصل مى شود. عالیم 
این بیمارى تا حد زیادى با مصرف آب و امالح کاهش مى یابد. افراد بهتر اســت نوشیدنى هاى کافئین دار را 
کنار بگذارند و سعى کنند، بیشتر آب بنوشند. زیرا با نخوردن آب کافى تمرکز فرد موجب اختالل مى شود. بر 
اساس مطالعات؛ کم آبى نه تنها دوره بهبود بعد از سکته را طوالنى تر مى کند، بلکه مى تواند خود سکته را نیز 

تشدید کند.
اگر از آن دسته افرادى هســتید که نمى توانید حجم زیادى آب خالص بنوشید، مى توانید با مواد طبیعى مثل 

کنید. براى هیدراته ماندن، قبل از هر وعده غذایى یا میان وعده، یک لیمو ترش، آب را طعم دار 
نوشیدنى غیرشیرین دیگر بنوشید.لیــوان آب یا یک 
آب خود را از دســت مى دهد، راه هاى هوایى هنگامى که بدن، 

کردن آب محدود مى کند و این دلیلى براى را براى ذخیره 
و آلرژى است. همچنین ثابت شده است ابتال به آسم 
کم  آبى بدن موجب مى شود برخى گلبول کــه 
اسید آمینه هیستیدین را به هیستامین هاى سفید 
که واکنــش هاى آلرژیــک را تحریک تبدیل کنند 
هنگامى که آب کافى به بدن مى رســد، خواهد کرد. 

تولید هیستامین خود را کاهش مى دهند و این گلبول ها 
از بین مى رود.نشانه هاى تنفسى 

همانند یک مســکن هنگام سر درد عمل نوشــیدن آب 
قبل از اینکه به سراغ ُمسکن بروید، مى کند، 

نوشیدن آب را امتحان کنید. 
نبود آب کافى باعث خلل در 
عملکرد قلب مى شــود. 
اگــر کم آبى شــدید 
باشــد، خون کافى 
به مغز نمى رســد و 
بیهوش خواهید شد.

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
ضمن ارائه توضیحاتى در خصــوص فرایند تولید و آماده 
سازى محصوالت غذایى صنعتى، به افراد توصیه کرد تا 
حد امکان از خرید مواد غذایى روباز و سنتى در زمان شیوع 

ویروس کووید-19 خوددارى کنند.
دکتر سید امیر مرتضویان در خصوص وجود ویروس کرونا 
در مواد غذایى عنوان کرد: با توجــه به اطالعات موجود، 
دماى سالم سازى مواد غذایى براى حذف ویروس کروناى 
احتمالى موجود در آنها، حداقــل 60 و ترجیحًا 70 درجه 
سلسیوس در نظر گرفته مى شــود و ممکن است آلودگى 
احتمالى در این مواد در دماى کمتر از بین نرود. وى تأکید 
کرد: مردم مى توانند اکثر مواد غذایى صنعتى را با اطمینان 
خاطر  مصرف کنند، زیرا با ضریب بهداشتى باال تهیه شده 
و ماده اولیه آنها اغلب سالم سازى بهداشتى مى شود، اما در 
خصوص محصوالت غذایى غیر صنعتى، هم در ماده اولیه 
تولید و هم پس از تولید، احتمال آلودگى به ویروس کرونا 

وجود دارد.
وى در خصوص لبنیات پاستوریزه ادامه داد: شیر پاستوریزه 
در طول فرایند تولید براى 15 ثانیه در معرض دماى حداقل 
75 درجه سلسیوس قرار مى گیرد که آلودگى احتمالى را از 
بین مى برد. میزان دما براى شــیر استریلیزه نیز به مراتب 
بیشتر است، بنابراین در مجموع تمامى لبنیات بسته بندى و 
صنعتى که از شیر پاستوریزه تهیه مى شوند همچون ماست، 
پنیر، خامه و بستنى را با اطمینان کامل مصرف کنید. البته 

بسته بندى آنها نیاز به شستشو با آب و مایع شوینده دارد.
مرتضویان فرایندهاى پخت و آماده سازى فرآورده هاى 
گوشتى همچون سوســیس را نیز قابل اطمینان خواند و 
افزود: دماى پخت این محصوالت نیــز باالى 70 درجه 
سلسیوس است، اما نکته قابل توجه در خصوص کالباس، 
احتمال بروز آلودگى ثانویه هنگام باز کردن بســته بندى 

اولیه، برش زدن و گذاشــتن آن در بسته در مغازه یا مرکز 
خرید است. در خصوص سوسیس این نگرانى وجود ندارد 
چراکه هم به صورت بسته بندى اولیه از کارخانه به فروش 
مى رسد (و در کارخانه شرایط پخت اولیه را گذرانده است) 
و هم مصرف کننده طى پخت و پز خانگى، مجدداً آن را در 
معرض گرماى کافى قرار مى دهد. به طور کلى باید توجه 
داشــت که متخصصان علوم تغذیه اى، مصرف مستمر 

سوسیس و کالباس را توصیه نمى کنند.
عضو هیئت علمى دانشگاه، ویروس کرونا را قابل انتقال از 
حیوان به انسان اعالم کرد و گفت: به همین منظور توصیه 
مى شود براى مصرف محصوالتى همچون تخم مرغ نکات 

بهداشتى را رعایت کنید؛ بدین صورت که در صورت تمایل 
به آبپز کردن، حتماً به مدت کافى در معرض گرما قرار دهید 
تا کامًال پخته شود. تخم مرغ نیمرو جاى نگرانى ندارد چون 
گرماى کافى مى بیند. وى احتمال آلودگى نان هاى کامًال 
صنعتى را نیز نزدیک به صفر اعالم و تصریح کرد: نان هاى 

کامًال صنعتى که همگى بسته بندى شده، آلوده نیستند.
مرتضویان استفاده از نان ســنتى را در صورت گرما دادن 
کافى، پیش از استفاده، بدون مشکل خواند و افزود: در این 
قبیل نان ها بعد از فراینــد پخت، احتمال آلودگى از طریق 
محیط پخت و عرضه وجود دارد. وى انتقــال آلودگى از 
فرآورده هاى غیرصنعتى را محتمل دانست و گفت: در این 

دوران مردم بر خرید و مصرف آبمیوه هاى باز، لبنیات غیر 
پاستوریزه سنتى همچون شیر، پنیر، خامه و بستنى اصرار 
نداشته باشند. همچنین اگر تصور مى کنید با جوشاندن شیر 
سنتى (به عنوان روشى مرسوم در منزل) مشکل برطرف 
مى شود، بهتر است بدانید جوشاندن شیر از نظر تغذیه اى و 

بهداشتى اصًال کارى درست و اصولى نیست. 
این متخصص علوم و صنایع غذایى در خصوص مصرف 
آجیل نیز بیان کرد: مغزها مانند پسته، بادام و تخمه، حتى 
در انواع از پیش بسته بندى شده، براى حصول اطمینان، 
قبل از مصرف با استفاده از مایکروویو یا تفت دادن، گرما 

داده شوند.

ماســک هــاى پارچه اى 
احتمــاًال بــه علت نداشــتن 

اســتاندارد الزم نتواننــد از نفوذ 
قطرات و ذرات تنفسى محافظت 

کنند.
حســین عرفانى، رئیس اداره مراقبت از بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى در خصوص 
اینکه آیا از بین رفتن حس چشایى و بویایى از عالئم اصلى 
کووید 19 است و وضعیت ابتال در بدن هاى مختلف به چه 
صورت است گفت: کرونا ویروس ها از خانواده ویروس هاى 
سرماخوردگى هستند و در نتیجه عالمت تب، عالمت الزامى 
براى کرونا ویروس نیســت، یعنى فرد مبتال مى تواند تب 
داشته باشد یا نداشته باشد. در سرماخوردگى معمولى هم فرد 

بعضاً تب ندارد اما سرفه، گلو درد و آبریزش بینى دارد.
او افزود: اما در خانواده آنفلوآنزا، تب جزو عالئم ثابتش است 
یعنى اگر کسى که بدون تب باالى 38 درجه به مراکز درمانى 

مراجعه کند، قطعاً به آنفلوآنزا مبتال نیست.
دکتر عرفانى ادامه داد: از زمان شناسایى و گزارش کووید 19 
تا به امروز، برابر با مقاالتى که در این خصوص منتشر شده و 
براساس برخوردهاى بالینى اى که در ایران با بیماران مبتال 
به کرونا داشته ایم، مشخص شده است که تعدادى از بیماران 
با کاهش حس چشایى و بویایى عالئم بیمارى را نشان مى 
دهند و این کاهش حس چشایى و بویایى موقت بوده و پس 

از بهبودى به تدریج باز مى گردد.
عرفانى در رابطه با مقاومت نسبت به ویروس در بدن هاى 
مختلف هم نکتــه مهمى را بیان کرد: مقاومت نســبت به 
ویروس در بدن ها و سنین مختلف، متفاوت است. بنابراین 
بیمارى هاى زمینه اى، تعداد ویروسى که وارد  بدن فرد شده 
باشد، کمبود تغذیه، ورزش، استعمال سیگار و دخانیات و... 
در شــدت و عالئم بیمارى مى تواند تأثیر مثبت با منفى به 

جاى گذارد.
وى تأکید کرد: مثًال دو مرد 30 ســاله امکان دارد مبتال به 
کرونا شوند، در یکى عالئم بیمارى به شکل سرماخوردگى 
ساده خود را نشان دهد و یک هفته بعد کامًال بهبود یابد اما 
فرد دیگر براثر ابتال به کرونا دچار نارســایى حاد ریه شود و 

حتى فوت کند.
او گفت: در نتیجه در مورد همــه افراد از یک نوزاد یک روزه 
گرفته تا پیرمرد و پیرزن صد ساله امکان ابتال وجود دارد اما 
گفته مى شود هر چه سن باالتر رود احتمال عوارض و شدت 

عالئم کرونا بیشتر است اما این باز به آن معنا نیست که در 
سنین پایین تر عوارض شدید  و مرگ اتفاق نیافتد.

دکتر عرفانى چاقى را عاملى مؤثر در ابتال به کرونا ویروس 
دانست و عنوان کرد: قابل ذکر است سیستم ایمنى بدن در 
افراد با نمایه توده بدنى/  BMI باالى 40 و چاق، کمتر است 
و کســانى که نمایه بدنى باالى 40 دارند نسبت به ویروس 
کرونا حساس ترند و در صورت ابتال عالئم شدیدترى دارند.

وى توصیه مهمى در خصوص اســتفاده از ماســک هاى 
فیلتردار داشت: در این بین تعدادى از ماسک ها فیلتر دارند 
و تعدادى فاقد فیلتر هستند؛ آنهایى که فیلتردار هستند باید 
توسط افراد سالم مورد استفاده قرار گیرد نه افراد بیمار! چون 
در صورتى که فرد بیمار از ماسک فیلتردار استفاده کند، موقع 
بازدم دریچه ماسک باز مى شود و هواى بازدمى ریه، کامل 

بیرون مى آید و باعث مى شود هواى اطراف آلوده شود.
او اظهار کرد: ماسک هاى پارچه اى احتماًال به علت نداشتن 
استاندارد الزم نتوانند از نفوذ قطرات و ذرات تنفسى محافظت 
کنند. بهترین کار این اســت که افراد در خانه بمانند و براى 
کارهاى غیر ضــرورى از خانه خارج نشــوند و  در صورت 
حضور در جامعه براى انجام امور ضــرورى، اصول فاصله 
گذارى اجتماعى که رعایت حدود دومتر با افراد دیگر یکى از 

آنهاست، مراعات کنند.
دکتر عرفانى با بیان اینکه ویروس کرونا 14 روز دوره کمون  
دارد و 14 روز هم دوره بیمارى دارد، گفت: یعنى حدود یک ماه 
یا چهار هفته فرد مى تواند دیگران را آلوده کند و جالب است 
که هر پنج روز، یک نفر مى تواند دو تا سه نفر را جاى خودش 

بگذارد و آمار با تصاعد هندسى باال مى رود.
این مسئول وزارت بهداشت افزود: بنابراین در دوره واگیرى 
باید افراد بیمار حتى در صورت داشتن سرماخوردگى ساده 
از خانه بیرون نیاینــد چون همین مى تواند عامل انتشــار 

بیمارى باشد.

آب بخورید تا این بالها سرتان نیاید!

عده اى با بروز هر عالئم مشابه مانند تنگى نفس، خودشان را یکى از مبتالیان به کرونا تصور مى کنند. اما هر 
تنگى نفس را با عالئم کرونا اشتباه نگیرید و ذهن خود را با این اخبار دروغ و کاذب درگیر نکنید چرا که آسم، 
فشار خون و اضطراب از دالیل شایع انسداد راه هاى تنفسى است. در این روز هاى کرونایى که بازار مبارزه با 
این ویروس داغ شده است عده اى با بروز هر عالئم مشابهى مانند تنگى نفس، خودشان را یکى از مبتالیان به 

این بیمارى تصور مى کنند. اما باید تنگى نفس عالئم و عوامل متعدد 
آن را شناخت و باید دانست که آسم، ساده ترین دلیل تنگى 

نفس است. متخصصان ریه عقیده دارند که برونشیت 
راه هاى تنفســى را مى بندد و بیمــارى آمبولى ریه با 
عالئمى همانند تنگى نفس همراه با خون همراه است و 
همچنین اضطراب ناشى از ابتال به ویروس جدید کووید 

19 ممکن است باعث تنگى نفس ما شود.
متخصصان عفونى و تغذیه عقیــده دارند که ترس ابتال به 

ویروس کرونا باعث کاهش سیستم ایمنى بدن خواهد 
شد و در صورتى که سیستم ایمنى کاهش پیدا کند 

مقاومت بدن ما در مقابل این ویروس به شــدت 
پایین خواهد آمد؛ بنابراین بــه هیچ عنوان گول 
اخبار دروغ را نخوریــد و تا مى توانید با دور کردن 
اســترس و مصرف میوه جات و سبزیجات تازه 
سیســتم ایمنى بدن را در مقابل ویروس کرونا 

تقویت کنید.

عامل دیگرى جز کرونا 
که موجب تنگى نفستان مى شود دماى الزم براى سالم سازى مواد غذایى

 در مقابل کرونا

 (Ivermectin)محققان دانشگاه «موناش» استرالیا اعالم کردند، دارویى ضد شــپش به نام ایفرمکتین
مى تواند ظرف دو روز سلول هاى کووید-19 را از بین ببرد.

این مطالعه محققان دانشگاه موناش نشان داده است که یک ُدز از داروى مذکور مى تواند جلوى رشد ویروسى 
که عامل بیمارى کووید-19 است را در کشت سلولى بگیرد.

دکتر «کایلى وکتاف»، محقق این مطالعه گفت: «ما دریافتیم که حتى یک ُدز از این دارو مى تواند ظرف 48 
ساعت آر.ان.اى ویروسى را حذف کند و به طور مؤثرى کلیه مواد ژنتیکى ویروس را از بین ببرد و حتى ظرف 24 

ساعت هم کاهش قابل توجهى در آر.ان.اى ویروس ایجاد کرد.»
در حالى که نحوه عملکرد این دارو بر ویروس هنوز مشخص نیســت اما قدم بعدى دانشمندان این است که 
ُدز مناسب آن را براى انســان تعیین و اطمینان حاصل کنند که ُدز مورد استفاده در شرایط آزمایشگاهى براى 

انسان بى خطر است.
دانشمندان پیش بینى مى کنند آزمایش این دارو روى انسان احتماًال یک ماه طول خواهد کشید.

ایفرمکتین یک داروى ضد شپش سر تأیید شده از سوى سازمان غذا و داروى آمریکاست که پیش تر در شرایط 
آزمایشگاهى روى از بین بردن ویروس هاى HIV، زیکا و آنفلوآنزا نیز مؤثر بوده است.

درمان قطعى آزمایشگاهى کرونا با داروى 
ضد شپش سر

ده ترین دلیل تنگى 
رند که برونشیت
ى آمبولى ریه با 
ن همراه است و 
وس جدید کووید 

ود.
رند که ترس ابتال به 

یمنى بدن خواهد 
کند  هش پیدا

به شــدت 
نوان گول 
 دور کردن 
جات تازه
س کرونا

کنید. براى هیدراته ماندن، قبل از هر وعده غذایى یا میان ولیمو ترش، آب را طعم دار 
نوشیدنى غیرشیرین دیگر بنوشید.لیــوان آب یا یک 
ننن،دن، که ب آب خود را از دســت مى دهد، راه هاهنگامى

کردن آب محدود مى کند و این دلرا براى ذخیره
و آلرژى است. همچنین ثابتشابتال به آسم 
کم  آبى بدن موجب مى شود برخکــه 
به ههاى سفید هیستیدین را اسید آمینه

که واکنــش هاى آلرژیــک رتبدیل کنند 
هنگامى که آب کافى به بدن مىخواهد کرد. 

تولید هیستامین خود را کاهش ماین گلبول ها 
از بین مى رود.نشانه هاى تنفسى 

همانند یک مســکن هنگام سرنوشــیدن آب 
قبل از اینکه به سراغ ُمسکمى کند، 

نوشیدن آب را امتح
نبودآب کافىباعث
عملکرد قلب مى
اگــر کم آبى
باشــد، خو
به مغز نمى
بیهوش خو

یک پزشک متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: با توجه به شــواهد علمى بسیار بعید به نظر مى رسد که 
ویروس کرونا از طریق هوا به اشخاص دیگر منتقل شود و اگر هم این اتفاق مى افتد به این دلیل است که فرد 

آلوده به ویروس فاصله بسیار کمى با دیگر افراد دارد.
دکتر خلیل رازقیان عنوان کرد: هیچ یافته علمى ثابت نکرده اســت که ویروس کرونا از طریق هوا منتقل 
مى شود و فرضیه هاى مربوط به ماندگارى این ویروس در هوا و روى سطوح آن هم براى ساعات طوالنى 

پذیرفته شده نیست هر چند رد هم نمى شود.
رازقیان گفت: ویروس کرونا در شرایطى منتقل مى شود که ذرات آلوده به ویروس از طریق عطسه و سرفه و 
از فاصله 2 مترى و کمتر به فرد دیگرى برسد. با این شرایط مى توان گفت بله، ویروس کرونا از طریق 
هوا منتقل مى شود اما در فواصل طوالنى چنین چیزى درست نیست. بگذارید مثال واضح ترى بزنم. 
بر فرض فردى که به کرونا آلوده است از یک معبر مى گذارد و عطسه مى کند. ذرات معلق و آلوده حاال 
در هوا وجود دارند. شخص دیگرى که به فاصله 10 مترى از آنجا عبور مى کند اما قرار نیست این ذرات معلق 
را به درون ریه خود بکشد مگر آنکه اوًال در فاصله 2 مترى و کمتر از فرد آلوده قرار داشته باشد ثانیًا هم فرد 

آلوده و هم فرد غیربیمار ماسک نزده باشند.
این پزشک متخصص یادآور شد: نگرانى هاى بى موردى در این میان به وجود مى آید که درد دیگرى 
به درد مردم اضافه مى کند که نباید به آن اهمیت داد. البته این خیلى خوب است که مردم تا این اندازه 
نسبت به مسائل مربوط به ویروس کرونا حساس هستند و این مسائل را پیگیرى مى کنند اما باید این را هم 
بدانند که ذرات معلق ناشى از عطسه و سرفه که آلوده به کرونا هستند سنگین تر از آن چیزى هستند که بتوانند 

ساعت ها در هوا معلق بمانند و افراد دیگر را آلوده کنند.
این پزشک متخصص در رابطه با اینکه چه زمانى ویروس کرونا فروکش مى کند گفت: واقعیت علمى این 
است که هیچکس نمى تواند پایان کرونا را پیش بینى کند. کرونا بر خالف آنچه قبًال عنوان مى شود ارتباطى 
به تغییر فصل ندارد که برود یا بماند. همه چیز بر عهده مردم است. رعایت مسائل بهداشتى و ماندن در خانه 

است که تعیین مى کند این ویروس باالخره چه زمانى راه خود را از جوامع مختلف جدا مى کند.

احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق هوا کم است 
آیا کرونا در 

بدن هاى مختلف 
واکنش متفاوت 

دارد؟ 

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد افراد بى خواب به میزان قابل توجه در معرض حمله قلبى و سکته ها 
هستند. پژوهش بر روى بیش از 500 هزارنفر به خوبى اثبات کرد که اگر به اندازه کافى نخوابید، کم خوابى 
شما را خواهد کشت.  به گفته کارشناسان، خواب شب از این نظر حیاتى است که باعث مى شود قلب و سایر 

ارگان ها احیا شوند.
یافتن این تحقیق به تحقیقات زیادى مى انجامد که بى خوابى را با پیامدهاى بهداشتى مرتبط نشان مى دهد. 
دانشمندان مى گویند، افرادى که شب ها هنگام خواب مشکل دارند به طور قابل توجهى بیشتر دچار حمله 

قلبى یا سکته مغزى مى شوند.
براساس آمارهاى موجود، از هر سه بزرگســال یک نفر از بى خوابى یا بدخوابى در هنگام شب رنج مى برند 
و همین موضوع ریســک بروز بیمارى هاى قلبى و سکته را دســتکم یک پنجم افزایش مى دهد. به گفته 
کارشناسان، خواب به عنوان یک زمان ترمیمى بسیار مهم است و باعث مى شود فرد احساس انرژى و شادابى 
کند. همچنین به سیستم ایمنى و سیستم قلبى عروقى استراحت و در عین حال اجازه مى دهد اعضاى دیگر 

بدن نیز احیا شوند.

بدخوابى با سکته مرتبط است

فرآورده هاى غیرصنعتىمى شود براى مصرف محصوالتى همچون تخم مرغ نکات م باز کردن بســته بندى 

ـتن
 نفوذ 
فظت

ه مراقبت از بیمارى هاى واگیر 
 آموزش پزشــکى در خصوص 
چشایى و بویایى از عالئم اصلى 
بدنهاىمختلف به چه تال در

یک پزشکم
ویروس کرون
آلوده به ویرو
دکتر خلیلر
مى شود و فر
پذیرفته شده
رازقیان گفت
از فاصل
هوا من

بر فرض
د در هوا وجود
را به درون ری
آلوده و هم فر
اینپ
به در
نسبت به مس

بدانند که ذرات
ساعت ها در
اینپزشک م
است که هیچ

احتمال
 در 

مختلف 
تفاوت 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداوند شما را گوش عطا کرد، تا آنچه درخور شــنیدن و نگهداشتن است 
بشنوید و نگه دارید. و چشــم داد تا ظلمت نابینایى را فروغ بینایى بخشد. 
و اندام هایى بخشید که خود اجزایى در بر دارند و هر یک از اندام ها را در 
جاى مناســب خود قرار داد، در ترکیب خاص خود و بــر دوام و کالبدى در 
رســانیدن منافع خود همچنان بر پاى. و دل هایى که روزى خود مى طلبند. 

همه در نعمت هاى او غرقه اند و رهین منت او هستند. 
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ماسک هایى براى مقابله با کرونا

ویروس کرونا به سرعت در جهان در حال گسترش است و استفاده 
از ماســک در زمان شــیوع ویروس کرونا مى تواند خطر انتقال 
ویروس را کاهش دهد. این تصاویر نشــان مــى دهد که مردم در 
نقاط مختلف جهان از چه ماسک هایى براى مقابله با ویروس کرونا 

استفاده مى کنند.
منبع: میزان


