
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 19  فروردین  ماه 1399 /  7  آوریل 2020 / 13  شعبان 1441
سال هفدهم /شماره 3726 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

خواب آلودگى بهار را از بین ببریدمحاسباِت غلطه امیر آقا!بدقولى درباره «پایتخت» و ارتباط آن با یک نامه«خروج» چگونه به اکران اینترنتى رسید؟ 561 واحد صنفى در استان اصفهان پلمب شد سالمتورزشجهان نما استان فرهنگ

کرونا 40 هزار اصفهانى را بیکار مى کند
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تعطیلى تمام جشنواره هاى 
سینمایى تا اطالع ثانوى؟

شهر بدون کروناى ایران 
کجاست؟

ساخت دستگاه پرتابل 
ضدعفونى کننده اجسام 

در اصفهان
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صداوسیما 
سرخابى ها را 

به جان هم انداخت

بررسى هاى پژوهشگران نشان مى دهند 
که بهتر است حوله هاى حمام پس از سه 
چهار بار استفاده، شسته شوند و به منظور 

حفظ بهتر بهداشت فردى، توصیه مى شود 
حوله ها پس از استفاده در هواى آزاد ...

پخش یک کلیپ از شبکه ورزش درباره تاریخچه 
باشگاه پرسپولیس که در آن با کنایه اعالم شده 
تیمسار خسروانى، مدیر باشگاه استقالل در دهه 
50 به صورت همزمان در تشکیالت ورزش رژیم 
سابق پست داشته، اعتراض بسیار تند هواداران 
اســتقالل و انتقادات جدى به تلویزیون را در پى 
داشت. اما حواشى پخش این آیتم به همینجا ختم 
نشد و در ادامه سرخابى ها را به جان هم انداخت 
به طورى که با به میان آمدن نــام چند بازیکن 

قدیمى فوتبال مانند...
4

 هشدارهاى آبى عبور از خط قرمز مصرف هشدارهاى آبى عبور از خط قرمز مصرف
33 مقام ارشد شرکت هاى آب اصفهان در آستانه گرم تر شدن هوا مطرح کردند مقام ارشد شرکت هاى آب اصفهان در آستانه گرم تر شدن هوا مطرح کردند

چرا پاى روح «باباپنجعلى»
 به قصه «پایتخت» باز نشد؟

قلعه نویى، نویدکیا و کیانى
 چراغ هاى اول تخفیف در 

قرارداد را روشن کنند
یکى از سایت هاى ورزشى اخیراً نوشــته بود: «با وقوع وقفه در 
لیگ هاى فوتبال، باشــگاه ها و فدراســیون هاى مختلف از نظر 

اقتصادى متضرر شده اند و به...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

باز شدن پرونده سیاسى 
بازیکنان مشهور فوتبال ایران در دهه 50

اوضاع خوب 
تولید گالب 
در اصفهان

تکذیب ایجاد پساب هاى کرونایى
 در غسالخانه هاى اصفهان
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جهانى شویدجهانى شوید
با با  نصف جهاننصف جهان

www.nesfejahan.net

این شهردارى در نظر دارد به استناد به صورتجلسه مورخ 98/04/17 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 2 پالك با کاربرى کارگاهى - خدماتى 
اقدام نماید متقاضیان مى توانند تا تاریخ 99/02/06 جهت دریافت اسناد مزایده به 
شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت 

ادارى روز یکشنبه مورخ 99/02/07 میباشد.
تاریخ بازگشایى پاکتها 99/02/10 خواهد بود.

شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله اول (نوبت اول)

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

ل))چاپ اول

م الف 809924

این شهردارى در نظر دارد به استناد به صورتجلسه مورخ 98/06/23 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 2 پالك با کاربرى مسکونى اقدام نماید 
متقاضیان مى توانند تا تاریخ 99/02/06 جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى 
مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز 

یکشنبه مورخ 99/02/07 میباشد.
تاریخ بازگشایى پاکتها 99/02/10 خواهد بود.

شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم (نوبت اول)

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

ل))چاپ اول

م الف 809922

سکوت تا وقتى آب ها سکوت تا وقتى آب ها 
از آسیاب بیافتداز آسیاب بیافتد

حوله حمام  شما 
آنقدر هم که فکر 

مى کنید تمیز نیست

ند
ه
ر

شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان: افزایش متقاضیان بیمه بیکارى نگران کننده است
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اکبر ترکى، سخنگوى کمیســیون بهداشت در مجلس، در 
رابطه با شرایط فریدن، فریدونشهر و چادگان گفت: در چهار 
شهرستان استان اصفهان وضعیت کرونا کنترل پذیر است. 
تعداد بیماران مبتال به کرونا کاهــش یافته و روال بهبودى 
در شهرستان ها مشاهده مى شــود. در استان اصفهان هم 
وضعیت مدیریت مى شود. وى افزود: با طرح فاصله گذارى 
اجتماعى وضعیت فقر بدتر مى شود و باید وضعیت اقتصادى 
مردم لحاظ شود زیرا نمى توان اقتصاد را تعطیل کرد، برخى 
وضعیت معیشت خوبى ندارند.  نماینده مردم فریدن در رابطه 
با «برگزارى جلسات مجلس در این شرایط» مطرح کرد: شاید 
جلسات مجلس سودى نداشته باشــد اما برگزارى جلسات 

هرچقدرم شرایط سخت باشــد، با رعایت مسائل بهداشتى 
بهتر است. وى افزود: جریان مردمى علیه مجلس است و فکر 
مى کنند ما در منزل خود خوابیده ایم. من پزشک متخصص 
هستم و در شهرســتان خودم، بیماران کرونایى را ویزیت 
مى کنم. برخى مطب خود را بستند اما ما ایستادیم و همراه 
مردم هستیم. من مخالف برگزارى جلسات علنى مجلس 
نیستم زیرا موکلین ما فکر مى کنند آنها شق القمر کرده اند و ما 
به مردم خیانت  مى کنیم. تعطیلى مجلس مسائل اجتماعى و 
حاشیه اى را در بردارد. ترکى گفت: براى شخص من که در 
معرض خطر هستم مجلس بهتر است یا بخش کرونایى که 

در آن فعالیت مى کنم؟! معلوم است مجلس.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت: تصمیم رئیس 
جمهور در اعالم هرمزگان به عنوان استان سفید 100 در 

صد اشتباه است.
احمد مرادى اظهــار کرد: وقتى خبــر اظهارات رئیس 
جمهور در خصوص سفید بودن وضعیت استان هرمزگان 
را مطالعه کردم دو فرضیه در ذهنم متبادر شد یا به ایشان 
اطالعات غلط داده شده و یا اینکه رئیس جمهور از روى 

عمد و بى خیالى این کار را انجام مى دهد.
وى افزود: بنده گمان مى کنم گزینه دوم به واقعیت بیشتر 
نزدیک اســت وگرنه چطور ممکن است رئیس جمهور 
کشور استان ها را تقسیم بندى کند و یکجا را خاکسترى 

و یکجا ســفید و جاى دیگر را قرمز بداند، وقتى ویروس 
جهانى شده یعنى همه جا قرمز است و کشورهاى مختلف 

براى مهار آن برنامه ریزى مى کنند.
مرادى با تأکید بر اینکه در مســئله کرونا باید براى تمام 
کشور یک تصمیم واحد گرفته شود، ابراز کرد: در بحث 
شدت برخورد باید به اســتانداران تفویض اختیار شود تا 
استاندار بتواند برخى نقاط را قرنطینه و یا محدودیت تردد 
اعمال کند اما در موضوع اعالم وضعیت سفید به صراحت 
مى گوییم خیر وضعیت 100 درصد قرمز است و وزارت 
بهداشت و درمان نیز رسمًا اعالم کرده است که هیچ جا 

وضعیت سفید نداریم.

مجلس بهتر است 
یا بخش کرونایى؟!

تصمیم رئیس جمهور
 اشتباه است

شما با «من و تو» 
هماهنگ کردید 

   روزنامه جوان | شــبکه «من و تو» ظهر 
جمعه گذشته فیلم سینمایى «همسفر» را پخش 
مى کند، همان شــب هم در شــبکه اول سیما، 
قسمت آخر ســریال «پایتخت» با ارجاع به این 
فیلم ســینمایى و البته فیلم دیگرى به نام «ممل 
آمریکایى» به کار خود پایان مى دهد، آیا این تقارن 
زمانى سهوى بوده است؟! چطور یک شبکه لندنى 
ضدانقالب تا این حد مى تواند بــا محتواى یک 
ســریال تلویزیونى در صداوسیما هماهنگ عمل 
کند؟ آیا نباید کمى شک کرد که همه چیز مى تواند 
غیر از آن چیزى باشــد که رئیس صداوسیما فکر 
مى کند؛ اتفاقى یا ســهوى بوده اســت؟! یکى از 
ســکانس هاى بحث برانگیز «پایتخت» با بازى 
مهران احمدى، تکرار حرکت زشت این بازیگر در 
نشست خبرى فیلمش در جشنواره فجر بود، آیا این 

هم سهوى است؟/1501

رونمایى از مجسمه گلزار!
   ایران آرت | محمدرضا گلزار، بازیگر سینما و 
خواننده پاپ، ویدیویى از سردیس خود که توسط 
یک هنرمند جوان خلق شــده است را در صفحه 
اینســتاگرامش منتشر کرد. این ســردیس مورد 
توجه هواداران گلزار قرار گرفته است و گلزارى ها 
در کامنت هاى همان پســت قربان صدقه آقاى 

سوپراستار و مجسمه اش مى روند!/1502

حامد عسگرى 
کرونا را شکست داد

   موسیقى ما | حامد عسگرى در نبرد با 
کرونا پیروز شد. این شاعر و ترانه سرا چندى پیش 
به ویروس کووید- 19 مبتال شده بود اما در حال 
حاضر مراحل پایانى درمان را سپرى مى کند و بر 
این بیمارى پیروز شده است. شنیده ها حکایت از 
آن دارد که روز 27 اسفند سال گذشته جواب تست 
کروناى حامد عسگرى مثبت اعالم مى شود و از 
همان زمان با نظر پزشکان متخصص او به قرنطینه 
خانگى مى رود. در حال حاضر شرایط جسمانى این 
شاعر و ترانه سرا بهبود یافته اما براى اطمینان بیشتر 
قرار است یک هفته دیگر هم ضمن مصرف دارو در 

قرنطینه خانگى بماند.

میانگین حقوق بازنشستگان 
   تســنیم | بر اســاس ســازوکار توزیع ده 
هزار میلیارد تومان منابع همســان سازى، حقوق 
بازنشســتگان بیش از چهار میلیون تومان شد. بر 
این مبنا این رقم در ســال جارى حدود 30 درصد 
افزایش یافته است. گفتنى است میانگین حقوق 
بازنشستگان کشــورى در ســال 99 حدود 3/8 
میلیون تومان خواهد بود که 31 درصد رشد کرده 
است. همچنین میانگین درآمد کارمندان دولت 5/4 

میلیون شده است./1503

ارتقاى اینترنت خانگى 
   ایســنا | محمدجــواد آذرى جهرمى، وزیر 
ارتباطات و فناورى اطالعات در جدیدترین توییت 
خود نوشــت: با آغاز مجدد کالس هاى مجازى 
مدارس و دانشــگاه ها، به شــرکت هاى اینترنت 
خانگى ابالغ کردیم که تا پایان اردیبهشت سرعت 
همه  مشترکین خود را «رایگان» به 16مگابیت ارتقا 
دهند. او همچنین با بیان اینکه این دستورالعمل در 
اکثر این شرکت ها اجرایى شده، از رشد 7 درصدى 

متوسط مجموع پهناى باند خبر داد.

زمان واریز اولین یارانه 99 
   عصر ایران | نخســتین مرحله یارانه نقدى 
سال 99 ساعت 24 روز چهارشنبه (20 فروردین)، 
به ازاى هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حســاب 

سرپرستان خانوار واریز مى شود.

کار درستى بود!
   روزنامه همدلى | حســن نــوروزى، عضو 
کمیسیون قضایى مجلس گفته در ماجراى سرنگونى 
هواپیماى اوکراینى هیچ نیروى نظامى بازداشت نشده، 
چراکه هواپیما در کنترل نیروهاى خارجى؛ احتماًال آمریکا 
و اســراییل، بوده و نظامیان ما کارشان را درست انجام 
داده اند. این نماینده مجلس گفت به نظر مى رسد این 
هواپیما که یک هفته پیش از سرنگونى در اسراییل بوده، 
دستکارى شده  است. نوروزى اعالم کرد این هواپیما به  
جاى آنکه به  سوى غرب برود، به سوى شمال تغییر زاویه 
داده و ارتفاع  پروازش به جاى 32هزارپا، هشــت هزارپا 
بوده، چون در کنترل خارجى ها بوده اســت. بنابر این 
نیروهاى نظامى ما وظیفه شان را به خوبى انجام دادند و 

بازداشت و مؤاخذه اى در کار نیست./1497

شوخى تلخ چینى
   انتخــاب | کیانوش جهانپور، ســخنگوى وزارت 
بهداشت طى نشست خبرى درباره آمار اعالم شده توسط 
چین از مبتالیان به کرونا در آن کشور اظهار کرد: ووهان 
تجربه اپیدمى داشت. به نظر مى رسد آمارهاى چین یک 
شوخى تلخ بود. زیرا بسیارى در همه جهان فکر کردند 
این بیمارى مثل آنفلوآنزاست و مرگ و میر کمترى دارد. 
همه این موارد مبتنى بر گزارش هایــى بود که از چین 
گزارش مى شد و به نظر مى رسد چین شوخى تلخى در 

این زمینه با همه دنیا انجام داد. 

تشکر از چین
   تسنیم | سید عباس موسوى، سخنگوى وزارت 
امور خارجه در توییتى با اشــاره به شــجاعت، تعهد و 
حرفه اى گرى و پیشگامى چین در مبارزه با ویروس کرونا 
(کووید19) تأکید کرد که ایران همواره قدردان چین در 
این شرایط دشوار بوده است. موسوى در این توییت آورده 
است: دولت و ملت چین پیشگام مبارزه با ویروس کرونا 
و اعطاى کمک هاى سخاوتمندانه به سایر کشورها در 
اقصى نقاط جهان است. شجاعت، تعهد و حرفه اى گرى 
چین در مهار کرونا شایسته تبریک است و ایران همواره 

قدردان چین در این شرایط دشوار بوده است.

هندى ها از قم مى روند
   جام جم آنالیــن | استاندار قم در دیدار با سفیر 
هند خواســتار تســریع در بازگرداندن باقیمانده اتباع 
هندى حاضر در قم شد. بهرام سرمست در این دیدار، 
از اعزام 802 نفر از اتباع هندوستان به کشورشان طى 
پنج مرحله خبر داد. وى استقرار و سکونت اتباع هندى 
در 50 نقطه از شهر قم را مورد توجه قرار داد و گفت: با 
شیوع بیمارى کرونا، ساماندهى اتباع هندى در دستور 

کار قرار گرفت./1498

بسیار بسیار عاجزیم
   خبر گــزارى حوزه | حجت االســالم حسین 
جوشقانیان، دبیر شبکه ملى وارثون ادامه داد: امروز مى 
بینم که دنیاى تکنولوژى و صنعت تا کجا پیش رفته 
است، اما متأسفانه بشــر از درمان یک ویروس بسیار 
بسیار ناچیز عاجز است. این ویروس اکثر کشورهاى 
دنیا را گرفته و زندگى ها مختل شده است. این نشان 
مى دهد که ما راهى جز اینکه به خــداى متعال پناه 
بیاوریم نداریم. هر چه علم و صنعت و تکنولوژى پیش 
رفت، مى بینیم که خیلى از مشــکالت بشر الینحل 

است./1499

وضع، ِکى عادى مى شود؟
   خبر آنالیــن | علیرضا زالى، فرمانده ستاد مقابله 
با بیمارى کرونا در تهران درباره زمان بازگشت کشور 
به حالت عادى، گفت: وقتــى در تهران وضعیت این 
بیمارى به ثبات برســد، میزان مراجعین رشد نزولى 
داشــته باشــد و میزان بهبودیافتگان نسبت به افراد 
پذیرش شده به تراز مثبتى برسد، مى توان اعالم کرد 

وضعیت خوب است./1500

خبرخوان

پخش یــک کلیپ از شــبکه ورزش درباره 
تاریخچه باشگاه پرســپولیس که در آن با 
کنایه اعالم شده تیمســار خسروانى، مدیر 
باشــگاه اســتقالل در دهه 50 به صورت 
همزمان در تشــکیالت ورزش رژیم سابق 
پست داشته، اعتراض بســیار تند هواداران 
اســتقالل و انتقادات جدى به تلویزیون را 
در پى داشت. اما حواشى پخش این آیتم به 
همینجا ختم نشد و در ادامه سرخابى ها را به 
جان هم انداخت به طورى که با به میان آمدن 
نام چند بازیکن قدیمى فوتبال مانند همایون 
بهزادى، باعث بازگشایى پرونده هاى قدیمى 

در مطبوعات و خبرگزارى ها نیز شد.
بنا بر این گزارش، حسن روشن، ملى پوش 
اسبق اســتقالل در واکنش به پخش این 
آیتم جنجال برانگیز از شــبکه ورزش در 
گفتگویى که با همین شبکه انجام داد ضمن 
رد حکومتى بودن تیــم محبوبش در زمان 
شاه، دست به افشــاگرى بى سابقه اى زد. 
او در ادعاهایى بیان کرد: «یکى از مواردى 
که طى سال هاى اخیر توسط عده اى مطرح 
مى شود، این اســت که تاج (استقالل) تیم 
دربارى بود، اما پرســپولیس ســاختارى 
مردمى داشــت. ادعایى که اصًال صحت 
ندارد، چون در تیم ما فقــط مرحوم عزت 
جانملکى، شادروان غالمحسین مظلومى 
و على آقاى جبارى شــغل دولتى داشتند و 
بقیه ما یا شغل آزاد داشتیم یا بیکار بودیم، 
ولى پرسپولیســى ها به واسطه روابطى که 
مدیران آنها داشتند، یا در وزارت امور خارجه 
بودند، یا کارمند ســازمان برنامه و بودجه 
محسوب مى شــدند. چند نفر از بازیکنان 
پرسپولیس هم کارمند ساواك بودند! بله، 
کارمند ساواك بودند. البته شکنجه گر نبودند 

بلکه کارمند بودند. خود مرحوم عبده همیشه 
مسلح بود و آنقدر در رژیم قبل نفوذ داشت 
که به او اجازه حمل سالح داده بودند. خب 
چنین آدمى با این نفوذ و قدرت چطور مى 
توانست توسرى خور مدیران وقت استقالل 

باشد؟»
در همین حــال على جبارى، پیشکســوت 
باشگاه اســتقالل نیز صحبت هاى جنجالى 
حســن روشــن را تأیید کرد و گفت: «همه 
مى دانند علــى عبده، مالک وقت باشــگاه 
پرسپولیس در دهه 50 خودش ساواکى بود 
و نفوذ فراوانى در کشــور داشــت. از طرف 
دیگر، اصًال در شأن مدیران باشگاه استقالل 
نبود بخواهند نتایج مســابقات را در خارج از 

میدان تعیین کنند. مــا احتیاجى به این کار 
نداشــتیم، چون در مقطعى از دهه 50 تعداد 
ملى پوشانمان دو رقمى بود و کامل ترین تیم 

تاریخ تاج (استقالل) را داشتیم.»
وى در ادامه گفت: «حرف هاى حسن روشن 
عزیز را کامًال تأیید مى کنم. حسن اصًال اهل 
دروغ گفتن نیست و بحث هایى را هم که در 
مورد ساواکى بودن چند بازیکن پرسپولیس 
قبــل از انقالب مطرح کرد، کامًال درســت 
است. تعدادى از بازیکنان پرسپولیس کارمند 
ساواك بودند و ما دقیقاً این مسئله را مى دانیم. 
برخى از این افراد به رحمــت خدا رفته اند و 
عده اى از آنها نیز همچنان زنده هستند. اگر 
الزم باشد اسم بازیکنان ساواکى پرسپولیس 

را فاش مى کنم و به مردم مى گویم آنها چه 
کسانى بودند.»

اما باشگاه پرسپولیس در واکنش به اتفاقات 
اخیر رخ داده درباره برخى بازیکنان قدیمى 
تیم فوتبال این باشگاه، بیانیه اى صادر کرد. 
در این بیانیه آمده: «یک برنامه تلویزیونى در 
یک اقدام نســنجیده، صحبت هایى را علیه 
یکى از خادمان قدیمــى فوتبال ایران روى 
آنتن مى برد و سپس گروهى از هواداران تیم 
رقیب اقدام به اعتــراض در فضاى مجازى 
مى کنند. آن وقت تعدادى از پیشکســوتان 
محترم اقدام به متهم کردن اســطوره هاى 
پرسپولیس مى کنند، درحالى که روح آنها از 
این دعوا بى خبر است. سئوال اینجاست که 

چرا پیشکســوتان محترم و بازیکنان بزرگ 
سابق فوتبال ایران که به اردوگاه رقیب تعلق 
دارند، احترام پیشکسوت ترهاى خود را حفظ 
نکرده و علیه آنها الفاظى چنین ســخیف و  
زشــت را به زبان آورده و جامعه هوادارى ما 
را آزرده کرده اند؟ کاش کمى مســئول تر و 
ســنجیده تر صحبت کنیم. امثال همایون 
بهــزادى در فوتبال ایــران هرگز فراموش 

نمى شوند...»
همچنین برخى پرسپولیسى ها به این ماجرا 
واکنش نشان دادند و حمایت خود را از مرحوم 

همایون بهزادى نشان دادند.
على بهزادى، فرزند همایــون بهزادى هم  
در خصــوص صحبت هاى مطرح شــده از 
سوى حسن روشن گفت: «چطور مى توانید 
دربــاره رفیق قدیمى و هم ســفره خودتان 
اینطور حرف بزنید؟ پدر من یک کارمند ساده 
اداره هشتم ضدجاسوسى بود که در سن 17 
سالگى او را اســتخدام کردند. یعنى زور پدر 
من به عنوان یک کارمند ســاده به تیمسار 
خسروانى، مالک تاج ســابق مى رسید؟ نه 
نمى رسید، ولى محبوبیت پدر من خار چشم 
خیلى ها بود و آنقدر او را اذیت مى کردند که 

خدا مى داند.»
بهزادى در ادامه گفت: «اگر پدر من ساواکى 
بود، من هم مى توانم با ســند و مدرك ثابت 
کنم پنج شش بازیکن استقالل هم توده اى 
و چریک فدایى بودند و اسامى آنها را اعالم 
کنم. در یک برنامه تلویزیونى علیه استقالل 
حرف مى زننــد، آن وقت شــما مى آیید پدر 
مرا تخریب مى کنید؟ به زودى با اســناد و 
مدارك خیلى حرف ها را خواهم زد تا آقایان 
به خودشان بیایند و بیشتر از این در حق پدر 

من نامردى نکنند.»

کرونا به تمام کشورهاى جهان و از جمله ایران آمده و اغلب جشنواره هاى 
مطرح جهانى را به تعطیلى کشانده است ولى در ایران حتى شیوع کرونا هم 
باعث نشده به  صراحت جشنواره هاى بودجه خوار بى فایده را تعطیل کنند و 
در این خیالند که تا خردادماه بساط کرونا جمع مى شود تا بساط بریز و بپاش 

هاى جشنواره اى شروع شود.
به تازگى پایگاه اطالع رسانى «سینمامثبت» با ارائه اسناد منتشره از سوى 

ارشاد از بودجه نزدیک به 40 میلیاردى که صرف برگزارى شش جشنواره 
در کشور مى شود رونمایى کرد؛ بودجه اى هنگفت که با صرفه جویى نیمى 
از آن مى شود اسباب گذران امور ســینماگران بیکار شده در نتیجه کرونا 

را فراهم کرد.
با این حال انتشــار این ارقام هم هیچ واکنشى از ســوى مدیران سازمان 
سینمایى براى تعطیلى جشــنواره هاى بودجه خوار الاقل بخاطر کرونا را 
ســاطع نکرد ولى حاال ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فجر- که ازقضا 
پزشک عمومى است- به صراحت از این گفت که تا یک یا دو سال آینده، 

ریشه کن کردن کرونا ممکن نیست!
ابراهیم داروغه زاده به «فارس» گفت: درباره کرونا واقعیت تلخ این است 
تا زمانى که واکسن در مقیاس جهانى تولید و استفاده نشود، ریشه کنى این 

بیمارى معنى ندارد و این اتفاق احتماًال یک تا دو سال زمان خواهد برد.
حاال با توجه به پیش بینى داروغه زاده آیا امکان برگزارى هیچ جشنواره اى 
تا آخر سال99 وجود دارد؟ و آیا نباید از همین حاال برنامه ریزى هاى الزم 
براى استفاده از بودجه هاى میلیاردى جشنواره اى جهت جبران خسارات 

تعطیلى سینما و پروژه هاى سینمایى را انجام داد؟

با اعالم رسمى خبر عرضه آنالین «خروج» ابراهیم حاتمى کیا در شبکه «وى 
او دى» پیش از اکران عمومى، پیش بینى مى شود در چند روز آینده فیلم هاى 
دیگرى که در نوبت اکران بودند هم وارد این چرخه اکران بشوند، چون به نظر 
مى آید تاریخ دقیقى براى بازگشایى سینماها در پى شیوع ویروس کرونا مشخص 
نیســت و برخى صاحبان فیلم ها ترجیح مى دهند بدین شکل فیلم هایشان را 

عرضه کنند. 
اما پیش بینى مى شود حتى اگر «وى او دى ملى» فعًال به مرحله عملیاتى نرسد 
برخى صاحبان فیلم ها با توجه به شرایط مبهم اکران با مذاکراتى با سامانه هاى 
اینترنتى موجود، اگر در مرحله قرارداد و هزینه ها به توافق برسند، فیلم هایشان 

را به صورت آنالین پخش کنند.

باز شدن پرونده سیاسى بازیکنان مشهور فوتبال ایران در دهه 50

صداوسیما، سرخابى ها را به جان هم انداخت

فیلم هاى دیگرى هم «خروج» مى کنند؟!

فرمانده انتظامى خوى ماجراى تخریب خودروى پلیس توســط یک راننده را 
تشریح کرد.

ســرهنگ پاشــایى گفت: یک راننده غیربومى در اجراى طرح فاصله گذارى 
اجتماعى در شهرستان خوى این اتفاق را رقم زد.

وى ادامه داد: در طرح فاصله گذارى اجتماعى، پلیس راهور شهرســتان خوى 
حسب وظیفه قانونى به یک دستگاه خودروى پالك یکى از استان هاى کشور 
دستور ایست و اعمال قانون داد که متأسفانه راننده خودروى غیربومى درمقابل 
اعمال قانون نســبت به تخریب خودروى پلیس راهور اقــدام کرد و در نهایت 
راننده خودروى مذکور دستگیر و بعد از تشکیل پرونده تحویل مقامات محترم 

قضایى شد.

ماجراى تخریب خودروى پلیس در خوى 

تعطیلى تمام جشنواره هاى سینمایى تا اطالع ثانوى؟

ســریال «پایتخت» که با آمار نجومى بیننده بیش از 80 درصدى تا سه 
روز قبل افتخار تلویزیون در نوروز بود پس از نمایش سکانس پایانى آن با 

انتقادات بسیارى از سوى مدافعان سنتى رسانه ملى روبه رو شد.
بینندگان تلویزیون در شرایطى با بدقولى هاى صداوسیما نسبت به پخش 
پشت صحنه «پایتخت6» مواجه شــده اند که در روزهاى اخیر و با پخش 
قسمت پایانى، حاشیه هاى این سریال به اوج خود رسید و نامه اى غیررسمى 
منســوب به رئیس صداوسیما در برخى از رســانه ها منتشر شد که در آن 
على عسکرى خطاب به میرباقرى (معاون سیما) خواستار آن شده بود که 
بررسى شود حواشى قسمت آخر «پایتخت 6»، حاصل بى توجهى است یا 

نتیجه عملیات مرموز دشمن.
بر اســاس این گزارش، نخســتین بار اعالم پخش پشت صحنه سریال 
«پایتخت 6» همزمان با پخش آخرین قسمت سریال اتفاق افتاد و در قالب 
زیرنویس اعالم شد که پشت صحنه شنبه (16 فروردین ماه) ساعت 22 و 
15 دقیقه روى آنتن مى رود اما در شرایطى که انتظار مى رفت این برنامه در 
ساعت مقرر پخش شود، پشت صحنه سریال سیروس مقدم به روى آنتن 
نرفت تا پخش برنامه اى در همان ساعت درباره شخصیت هاى سیاسى و 
حاکمیتى به شائبه ها، تفسیرها و انتساب هایى در فضاى مجازى و رسانه اى 

کشور منجر شود.
همچنین به هنگام پخش این برنامه، شــبکه اول بار دیگر در زیرنویسى 
جدید ضمن عذرخواهى از مخاطبش اعالم کرد که پشت صحنه «پایتخت 
6» روز بعد یعنى یک شنبه (17 فروردین ماه) در ساعت مقرر پخش مى شود 
اما بار دیگر در این روز و این ساعت هم وعده تلویزیون محقق نشد و شبکه 
اول در حقیقت با حذف پشت صحنه پایتخت از کنداکتور خود، مسابقه ایران 

با اجراى سام درخشانى را روى آنتن برد./1504

بدقولى درباره «پایتخت» و ارتباط آن با یک نامه
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«جهش تولید» از فوالد مبارکه
منتخـب مردم شهرسـتان مبارکـه در مجلس شـوراى 
اسـالمى در دیدار با کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: 
شـعار «جهش تولید» از فوالد مبارکه سرچشمه خواهد 
گرفت. پروین صالحى خاطرنشان کرد: انتظار مى رود که 
این قطب صنعتى کشور در سال جدید هم گام هاى بسیار 
بلندى در این راسـتا بردارد. وى خاطرنشان کرد: اجراى 
توسـعه هاى پیش رو و «جهش تولید» در این شـرکت 
عالوه بـر ارتقاى اقتدار این شـرکت در جهـان به رونق 
اقتصاد ملى و کاهش معضل بیکارى خواهد انجامید، که 

قابل تقدیر است. 

برگزارى رزمایش بیولوژیک 
در راستاى هماهنگى هرچه بیشتر مقابله با ویروس کرونا، 
شهردارى شاهین شهر و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
شاهین شهرومیمه رزمایش مشترك بیولوژیک مدافعان 
سالمت را برگزار کردند. مجید عرفان منش، معاون حوزه 
اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر با اعالم 
این خبر گفت: این رزمایش مشترك با هدف هر چه بیشتر 
سطح آمادگى و عملیاتى گروه هاى ضدعفونى کننده در 

مکان هاى عمومى سطح شهر برگزار شد.

شرط افزایش برداشت گندم
رئیس سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: در صورت 
ادامه بارندگى ها تا ماه اردیبهشت و انجام توزیع مطلوب 
آب پیش بینى مى شـود محصول زراعى بـه ویژه گندم 
بیشترى در مقایسه با سـال قبل در این استان برداشت 
شود. مهرداد مرادمند با اشاره به اینکه کشت پاییزه منطقه 
اصفهان در زمان مناسب خود آغاز شد، افزود: امیدواریم 
با تـداوم بارش ها تا آخر فروردین شـاهد بیشـتر شـدن 

محصوالت در مقایسه با سال قبل باشیم.

کاهش شدید تعداد پروازها
مدیـر کل فرودگاه هاى اسـتان اصفهـان از کاهش 70 
درصدى پروازهاى این فرودگاه در نوروز 1399 خبر داد. 
حسن امجدى با اعالم کاهش تعداد پروازهاى فرودگاه 
اصفهان در ایام نوروز امسال در مقایسه با مدت مشابه در 
سال گذشته، اظهار کرد: پروازهاى مسافرى این فرودگاه 

تنها در مسیرهاى داخلى انجام شد.

برگزارى طرح نسیم انتظار 
به مناسبت اعیاد شعبانیه و به ویژه عید بزرگ نیمه شعبان 
و با توجه به محدودیت در برگزارى مراسم به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، طرح نسیم انتظار در اصفهان برگزار مى 
شـود. حجت االسـالم ولـى ا... روان، معـاون فرهنگى 
اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با 
بیان اینکه 25 بقعه متبرکه در استان مجرى اجراى این 
طرح هسـتند، خاطرنشـان کرد: این طرح در سه بخش 
شامل برنامه هاى تبلیغى، برنامه هاى معارفى و برنامه 

هاى اجتماعى برگزار مى شود.

تولید تخم مرغ غنى شده 
محققان یک شـرکت دانش بنیان اصفهانى براى اولین 
بار در کشـور موفق به تولید تخم مرغ غنى شده با اسید 
فولیک به عنوان یک محصول فراسودمند و کامًال دانش 
بنیان شدند که مزایاى قابل توجهى نسبت به قرص هاى 
اسـید فولیک موجود در بـازار دارد. تولیـد این محصول 
نتیجـه چندین سـال کار تحقیقاتى در مرکـز تحقیقات 

کشاورزى اصفهان است. 

به نیاسر نروید
مدیر روابط عمومى شـهردارى نیاسر از ممنوعیت ورود 
خودروى غیربومى به شهر نیاسر در راستاى پیشگیرى 
از شیوع ویروس کرونا خبر داد. مجتبى محلوجى گفت: 
باتوجه به نزدیک شدن به رویش گل هاى آالله و شقایق 
در دشت هاى نیاسر و همچنین رویش گل هاى محمدى 
و گالبگیرى، مسافران و گردشـگران، حتى افراد بومى 
ساکن شهرها و اسـتان هاى همجوار از مراجعه به شهر 
نیاسر خوددارى کنند زیرا از ورود آنها به شهر جلوگیرى 

مى شود.

خبر

دیگ هاى بخار نیروگاه مرکزي ذوب آهن اصفهان 
در اوایل دهه 50 با ظرفیت اســمی تولید بخار 75 
تن بر ساعت و با فشــار 40  اتمسفر و درجه حرارت 
430 درجه ســانتیگراد راه اندازي شــدند. برنامه 
ریزى براى بازســازى و افزایــش ظرفیت دیگ 
هاى بخار نیــروگاه مرکزى از ســال 1380 آغاز 
شــد و دیگ هاى بخار یک و 2 و 3 در ســال هاى 
گذشته بازســازى و مجدداً در فرایند بهره بردارى 

قرار گرفتند. 
اما به دلیل کارکرد زیاد (در حدود 300 هزارساعت) 
دیگ بخار و فرسودگی شــدید لوله هاي محدوده 

اتاق احتراق و ترکیدن لولــه ها، دیگ  4 با توقفات 
ناگهانی روبه رو مى شــد و چندین سال است که 
امکان راه انــدازى مطمئن آن وجود نداشــت که 
این موضوع نه تنهــا کاهش تولید بــرق نیروگاه 
مرکزي را در پى داشــت بلکه بــر وضعیت کاري 
توربوکمپرســورها نیز تأثیر می گذاشت و ضریب 
اطمینان تأمین هــواي دم کوره هــاي بلند را نیز 

کاهش داده بود. 
مدت اجراى این پروژه در قــرارداد پنج ماه تعریف 
شده که از یک ماه و نیم پیش آغاز شده است و هم 

اکنون از پیشرفت 30 درصدى برخوردار است.

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله و پیشگیرى از ویروس 
کرونا در اصفهان گفت: تردد بین استانى همچنان ممنوع 
است و روز دوشنبه (دیروز) مصوب شد تا هرگونه تردد 
بین شهرى تا 23 فروردین مشــمول جریمه و توقیف 

خودرو شود.
حجت ا... غالمى گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه ها تا 
پایان فروردین ماه همچنان تعطیل هستند و براى ادامه 
کار بعد از فروردین تصمیم گیرى خواهد شد، همچنین 
اماکن فرهنگى، ورزشــى، مذهبــى و تفریحى تا پایان 
فروردین تعطیل هستند. وى اضافه کرد: صنوف با ریسک 
باال هیچگونــه فعالیتى را آغاز نمى کننــد و ممنوعیت 

و محدودیت دارند، اما براى مشــاغل با ریســک پایین 
براساس فهرستى که در اختیار اتاق اصناف قرار دادیم، 

فعالیت خود را از 23 فروردین آغاز خواهند کرد.
سخنگوى ستاد استانى مقابله و پیشگیرى از ویروس 
کرونا در اصفهــان، اظهار کرد: ادارات بــا حداکثر دو 
ســوم ظرفیت و با نظر مدیران مى توانند فعالیت خود 
را آغاز کنند. وى با اشاره به تأثیرات بهداشت فردى در 
مصرف باالى آب شرب در زمان مقابله با کرونا، گفت: 
شرکت آب و فاضالب و آب منطقه اى موظف شدند تا 
در راستاى تأمین آب براى روزهاى آتى تدابیر الزم را 

بیاندیشند.

تردد بین شهرى تا 23 فروردین 
مشمول توقیف خودرو مى شود

بازسازي دیگ بخار شماره 4 
نیروگاه مرکزي ذوب آهن

مدیر نظــارت و بازرســى اتاق اصنــاف اصفهان 
گفت: 561 واحد صنفى در اســتان اصفهان به دلیل 
رعایت نکردن شــرایط قرنطینه و ادامه فعالیت به 
رغم دستور ســتاد ملى مقابله با شــیوع کرونا براى 
تعطیلــى واحدهاى صنفــى غیرضــرورى، پلمب

 شده است.
جواد محمدى فشارکى در گفتگو با «ایمنا» با اشاره 
به افزایش نظارت بر روند فعالیت بازار در پى شیوع 
ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملى مقابله با شیوع این 

ویروس براى تعطیلى واحدهاى صنفى غیرضرورى، 
اظهار کرد: در همه رســته هاى صنفــى اصفهان، 
متخلف داشته ایم و اصنافى که مرتکب تخلف شوند با 
مغازه آنها پلمب مى شود، هیچ رسته صنفى نمى تواند 
ادعا کند در آن صنف تخلف نبوده است. وى افزود: 
اداره بهداشت هم بر اساس بازرسى و نظارتى که در 
بازار دارد در صورت مشــاهده موارد تخلف در حوزه 
بهداشتى با آن واحد صنفى به طور مستقیم برخورد 

کرده و آنها را پلمب مى کند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اســتان اصفهان گفت: 
افزایش نرخ ارز باعث رشد 10 درصدى قیمت طال در 

بازار استان اصفهان شده است.
هوشنگ شیشه بران در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران 
جوان» در خصوص علت روند افزایش نرخ ارز در بازار 
استان اصفهان گفت: همانطور که نقش بازار ارز در 
شکوفایى یا رکود بازار طال بسیار پر رنگ واقع شده 
به همین دلیل مى توان علت اصلى روند صعودى نرخ 
ارز در بازار را سیاستگذارى هاى خاص دولت با توجه 

به ورود ویروس کرونا به حوزه اقتصاد کشور خواند.
شیشه بران یادآور شد: پیش بینى مى شود با برگشتن 
اوضاع به حالت عادى خود نرخ طال و جواهر در بازار 

نیز کاهش چشمگیرى داشته باشد.
او اضافه کرد: باید اشاره داشــت که آسیب پذیرى 
ویروس کرونا بر حوزه عیار و اونس طال در بازار هاى 
جهانى به صورت غیرمســتقیم نقش مهمى داشته 
اســت و باید کلیــه راهکارها را بــراى جبران این 

خسارات به کار گرفت.

561 واحد صنفى در استان اصفهان پلمب شد

علت افزایش نرخ طال در بازار اصفهان

همزمان با گرم شدن تدریجى هوا، مدیران ارشد دو شرکت 
آب منطقه اى و آب و فاضالب استان اصفهان که مسئولیت 
تأمین و توزیع آب این اســتان را بر عهده دارند، با اشاره به 
کاهش بارندگى ها و افزایش مصرف آب، هشدارهاى الزم 

در رابطه با صرفه جویى را کلید زدند.  
روز گذشته هاشم امینى، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان اعالم کرد که با شیوع بیمارى کرونا، میزان 
مصرف آب در اســتان 18درصد افزایش داشته و خواستار 
صرفه جویى در مصرف آب شــد. از طرف دیگر مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اى اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «ایرنا» 
به شرایط دشوار تأمین آب براى کشت و کار کشاورزان اشاره 
کرد و گفت که در زمان حاضر حجم ذخیره آب سد زاینده رود 
حدود 460 میلیون مترمکعب است و با این شرایط وارد آبدهى 

قسمت دوم کشت پاییزه در استان شدیم. 
مسعود میرمحمد صادقى با بیان اینکه اکنون میزان بارش ها 
در کوهرنگ 1000 میلیمتر است، افزود: بارش میانگین در 
بلندمدت 1189 میلیمتر است که نشان مى دهد 16 درصد 
کاهش داشتیم. وى تصریح کرد: بارش سال گذشته 1956 
میلیمتر بوده که نســبت به سال گذشــته حدود 50 درصد 
کاهش را نشان مى دهد. میرمحمد صادقى با اشاره به پیش 

بینى هواشناسى از بارش ها بیان کرد: براساس سایت هاى 
هواشناســى امیدواریم از چهارشــنبه بارش هاى خوبى در 
کوهرنگ داشــته باشــیم از این رو هواشناسى حدود 250 

میلیمتر بارش را پیش بینى کرده است.
وى با بیان اینکه با توجه به شرایط آبى امسال کشت بهاره 
نخواهیم داشت، گفت: در دو مقطع آب براى باغ هاى غرب 

استان در مرداد ماه و شهریور ماه توزیع مى کنیم.
میرمحمد صادقى تصریح کرد: اگر بارش ها طبق برنامه پیش 
بینى شده تحقق نیابد حجم سد زاینده رود تا پایان شهریور 
به حدود 165 میلیون مترمکعب خواهد رســید لذا ضرورت 
صرفه جویى در آب آشامیدنى، بهداشت، کشاورزى و صنعت 

بسیار ضرورى خواهد بود.
در همین حال  ناصر اکبرى، معاون بهره بردارى آبفا استان 
اصفهان هم در گفتگو با خبرگزارى «ایسنا»، میزان مصرف 
آب شرب در اصفهان در 16 روز نخست امسال را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته مورد بررسى قرار داد و گفت که این 

میزان  حدود 18/5 درصد افزایش داشته است.
اکبرى با اشــاره به افزایش مصرف آب شرب در ایام نوروز، 
اظهار کرد: با وجود افزایش 18 درصدى مصرف آب شرب در 
اصفهان، میانگین بارش ها طى روزهاى اول تا 16 فروردین 
ماه 16 درصد و نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته، 46 

درصد کاهش داشته است.
وى با بیان اینکه موضوع زیرســاخت هاى تأسیسات آبى 
به دو بخش مجزا کارفرمایى و مردمى تقسیم مى شود که 
اصل موضوع در بحران فعلى کرونا مصارف مردمى است، 
افزود: با توجه به شــرایط خشکسالى موجود،  در سال هاى 
گذشــته 30 درصد کمبود منابع آبى داشتیم که در صورت 
مشارکت جمعى و کنترل، مى توانیم شرایط را همانند سال 

گذشته نگه داریم.
اکبرى با اشاره به برخى اقدامات فنى شرکت آب و فاضالب، 
در خصوص یارى مردم براى بهبود و کنترل شــرایط آبى 
موجود، گفت: براى گــذر از این شــرایط برنامه ریزى ها، 
اقدامات فنى و زیرســاختى الزم توسط شرکت آبفا صورت 
گرفته و اطالع رسانى خواهد شد، اما از مردم نیز به عنوان نیمه 
دیگر در کنترل بحران آب، انتظار مى رود با مدیریت مصرف و 
جلوگیرى از هدر رفت آب همانند سال هاى قبل کمک رسان 

سیستم آبى استان باشند.
اکبرى با تأکیــد بر کنترل کیفیت آب بــه عنوان خط قرمز 
این شرکت، توضیح داد: کیفیت آب، خط قرمز شرکت آب 
و فاضالب اســت و هیچ آبى بدون تأیید کیفیت و سالمت، 
تحویل مردم نخواهد شد، حتى اگر احتمال قطعى در سیستم 

داشته باشیم.

3 مقام ارشد شرکت هاى آب اصفهان در آستانه گرم تر شدن هوا مطرح کردند

 هشدارهاى آبى عبور از 
خط قرمز مصرف

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: در تدفین و تغسیل اجســاد متوفیان مبتال به 
کرونا، موارد بهداشــتى با دقت باال رعایت مى شــود 
و تخلفــى در زمینه پســاب هاى آلــوده نیز گزارش

 نشده است.
احمدرضا مرادى در گفتگو با «تســنیم» اظهار کرد: 
متوفیان بیمارى کرونا مطابق با دســتورالعمل هاى 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان و وزارت 
بهداشت، غســل و تدفین مى شــوند. وى با تکذیب 
ایجاد پساب هاى کرونایى در غسالخانه ها که منجر به 
انتشار ویروس مى شود گفت: در همه مراحل غسل و 
تدفین تمامى متوفیان بیمارى کرونا ناظران بهداشت 
حاضر هستند و نکات بهداشتى مربوطه را به کارکنان 

و عزاداران گوشــزد مى کنند. تاکنــون در هیچ یک 
از گزارش هاى این ناظران تخلفــى در زمینه ایجاد 

پساب هاى آلوده دیده نشده است.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
افزود: تمامى موازین شــرعى و بهداشتى در رابطه با 
فوتى هاى کرونا انجام شده و در همین رابطه تمامى 
این اجساد پیش از خاکسپارى ضدعفونى نیز مى شوند.

وى خاطرنشان کرد: با این حال و براى رعایت بیشتر، 
تدفین اجســاد تنها با حضور اقوام درجه یک متوفى 
انجام مى شود. خودروهاى حمل اجساد نیز پس انتقال، 
با رعایت تمام موارد بهداشــتى ضد عفونى مى شوند، 
سپس اجســاد در قبرهایى به عمق حداقل 2 متر به 

خاك سپرده مى شوند.

تکذیب ایجاد پساب هاى کرونایى
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان از ثبت نام 18  در غسالخانه هاى اصفهان

هزار و 500 نفر در این استان براى دریافت بیمه بیکارى پس 
از شیوع بیمارى کرونا خبر داد.

محسن نیرومند در گفتگو با «ایرنا» با بیان اینکه پیش بینى 
مى شد بین 30 تا 40 هزار نفر در استان با توجه به شرایط به 
وجود آمده پس از شیوع ویروس کرونا، شغل خود را از دست 
بدهند، اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى براى 
رفع آسیب هاى ناشى از این شــرایط و جلوگیرى از مراجعه 
 bimebikari.mcls.gov.ir مردم به اداره ها، سامانه
را اواخر اسفند سال گذشته براى ثبت نام متقاضیان دریافت 

بیمه بیکارى ناشى از بیمارى کرونا معرفى کرد.
وى با اشــاره به اینکه از بیست و هشتم اســفند گذشته تا 
شــانزدهم فروردین دســتکم 18 هزار و 500 نفر از استان 
اصفهان در این سامانه ثبت نام کردند، خاطرنشان کرد: این 
رقم نگران کننده است و اگر باز هم افزایش یابد حتى اگر کل 
اعتبار کشور را به اصفهان تخصیص دهند بازهم نمى تواند 

همه این تقاضاها را پوشش دهد.
به گفته وى، اصفهان در زمینه تعداد ثبت نام کنندگان بیمه 
بیکارى پس از شیوع بیمارى کرونا، رتبه پنجم کشورى را دارد 
و اگر به این شدت افزایش یابد امکان پرداخت بیمه بیکارى 

به همه آنها وجود ندارد.
نیرومند خاطرنشان کرد: سامانه ثبت نام بیمه بیکارى به مدت 
72 ساعت براى هوشمندسازى بسته شد و از سه شنبه (امروز) 

فعالیت آن از سر گرفته مى شود.
نیرومند با بیان اینکه کارگران آسیب دیده در شرایط حاصل از 
شیوع بیمارى کرونا دو دسته هستند، توضیح داد: یک دسته 
آنها بیمه شده اجبارى ماده 148 قانون کار هستند و بر اساس 

قانون که در شرایط خاص مى توان از آنها حمایت کرد، امکان 
ثبت نام آنها در سامانه بیمه بیکارى فراهم شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعى اصفهان با بیان اینکه 
باید شرایط افراد متقاضى بیمه بیکارى که در سامانه مذکور 
ثبت نام کردند، راستى آزمایى شود، تأکید کرد: ممکن است 
تعدادى از آنها مســتحق دریافت این بیمه نباشند یا شرایط 
الزم را نداشته باشند به همین دلیل باید شرایط همه ثبت نام 

کنندگان بررسى شود.
وى با بیان اینکه فهرست کامل ثبت نام کنندگان در سامانه 
بیمه بیکارى تا بیست و یکم فروردین در اختیار اداره تعاون 
اســتان اصفهان قرار مى گیرد، خاطرنشــان کرد: تالش 
مى شود که این فهرست در یک هفته بررسى و اعالم نتیجه 
و نخستین حقوق بیکارى تا پایان فروردین امسال پرداخت 
شــود. به گفته وى، براى افرادى که مشمول دریافت بیمه 
بیکارى خواهند شد، پیامک اطالع رسانى ارسال مى شود و 

نیازى به مراجعه آنها به اداره هاى کار نیست.
نیرومند دســته دوم را کارگران فصلى و صنفى فاقد بیمه یا 
افراد شاغل با بیمه خاص مانند کارگران ساختمانى، رانندگان 
و قالیبافان خواند و افزود: براى این دســته از افراد نیز دولت 
در حال تعیین ساز و کار مشــخص براى واریز کمک مالى 
بالعوض یا تسهیالت بانکى است که مبلغ 10 تا 20 میلیون 
ریال به آنها تعلق مى گیرد. وى با بیان اینکه هنوز ساز و کار 
این تصمیم به استان ها ابالغ نشده است و پس از مشخص 
شدن آن، به مشموالن اطالع رسانى مى شــود، ادامه داد: 
تسهیالت بانکى که به این افراد پرداخت مى شود پس از چند 
ماه تنفس و به صورت اقساط با مبلغ کم از روى حساب یارانه 

برداشت خواهد شد.

دبیر ســازمان نظام صنفى کشاورزان منطقه شمال 
استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان جزو سه 
استان پیشتاز در حوزه تولید گالب ناب و باکیفیت در 
کشور شناخته مى شود و خوشبختانه در سال جدید 
توانستیم مسیر صادرات گالب تولید استان اصفهان 
به کشور هاى خارجى به خصوص کشور هاى حاشیه 
خلیج فارس از جمله قطر، کویــت، امارات، عراق و 
عربســتان را فراهم کنیم تا ارزآورى هشت میلیون 
و 336 هزار دالرى ناشــى از این صنعت در استان 

رقم بخورد.
حســین علیزاده افزود: 456 هزار هکتار از اراضى 
استان اصفهان زیر کشــت محصول گل محمدى 
است که خوشبختانه در ســال جدید شاهد رشد 10 
درصدى سطح زیر کشت این محصوالت در مقایسه 
با سال گذشته هســتیم به طورى که میزان سطح 
زیر کشت محصول گل محمدى استان 30 هکتار 

بیشتر شده اســت و کمتر از ده روز دیگر به مرحله 
برداشت مى رسد. دبیر سازمان نظام صنفى کشاورزان 
منطقه شمال استان اصفهان تأکید کرد: خوشبختانه 
برداشــت محصول گل محمدى در اراضى سراسر 
استان اصفهان به صورت ســاالنه در حال افزایش 
است و در سال جدید نیز پیش بینى مى شود میزان 
برداشــت گل محمدى در اراضى سطح زیر کشت 

استان 4 درصد رشد داشته باشد.
علیزاده گفت: پیش بینى مى شــود در سال جارى 
کشاورزان اســتان در مرحله برداشت بیش از 2 ُتن 
گل محمدى برداشــت کنند که حاصل این میزان 
برداشت اســتخراج 10 میلیون لیتر گالب است. او 
ادامه داد: همچنین باید اشاره داشت که میزان سطح 
کیفیت گالب تولیدى استان اصفهان بسیار مطلوب 
بوده و این میزان در مقایسه با سال گذشته 20 درصد 

رشد پیدا کرده است.

اوضاع خوب تولید گالب در اصفهان

کرونا 40 هزار اصفهانى را بیکار مى کند

محققــان دانشــکده مهندســى مکانیک 
دانشگاه صنعتى اصفهان، دستگاه یو-وى 
گان پورتابل با قابلیت حمل آسان را طراحى 
کردند و ساختند که با بهره گیرى از آن مى 
توان کلیه سطوح و اجسام را از ویروس ها، 
باکترى هــا و میکروارگانیــزم هاى مضر 

پاکسازى کرد.
عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان 
با اشــاره به ویژگى هاى ممتاز این دستگاه 
ضدعفونى کننده سبک و قابل حمل گفت: 
این دســتگاه که مشــخصات ظاهرى آن 
مشابه با سشــوارهاى خانگى و حتى قابل 
طراحى با ابعاد بســیار کمتر است، با توان 
6 وات و امکان تغییر آن ســاخته شده و از 
قابلیــت تنظیم به توان هــاى پایین تر نیز 

برخوردار است.
دکتــر مهــدى کاروان افزود: دســتگاه 
یو-وى گان پورتابل ســاخته شده توسط 
محققان دانشــگاه صنعتى اصفهان پس از 
مجاورت با سطح اجســام و بدون دخالت 
دست، به صورت هوشــمند فعال مى شود 
و با پرتودهى به اشــیاى مقابل خود، اقدام 
به از بیــن بردن باکترى هــا، ویروس ها و 

میکروارگانیزم هاى مضر مى کند.

ساخت دستگاه پرتابل 
ضدعفونى کننده 
اجسام در اصفهان

آرمان کیانى



0404فرهنگفرهنگ 3726سه شنبه  19 فروردین  ماه   1399 سال شانزدهم

سیروس مقدم براى خیلى از مردم آشناست. او در کارنامه 
هنرى خود آثارى دارد که همه از ســریال هاى تراز اول 
تلویزیون محسوب مى شوند. با ساخت سریال «پایتخت» 
به نظر نمى آمد قصه هاى یــک خانواده معمولى از خطه 
شــمال آن هم در قالب یک ســریال تلویزیونى بتواند 
مخاطب بسیارى را به خود جذب کند، اما زمانى که فصل 
اول سریال «پایتخت» در فروردین سال 90 به روى آنتن 
رفت، همه این تصورات از بیــن رفت. تا جایى که اولین 
سریال تلویزیونى شد که در سال اخیر به فصل 6 رسید. 
حاال دیگر مخاطبان عادت کرده اند کــه نوروز خود را با 
قصه هاى خانواده «نقى معمولــى» بگذرانند. به بهانه 
پخش سریال «پایتخت 6» گفتگویى با سیروس مقدم 

کارگردان این سریال انجام شده است. 
آقاى مقــدم، ایده قصــه «پایتخت 
6» چگونه شــکل گرفت؟ آیا زمانى 
که نگارش ابتدایى را شروع کردید 
مرحوم خشایار الوند بودند یا اینکه 
به طور کامل قصه بعد از درگذشــت 

ایشان تغییر کرد؟
ایده «پایتخت6»، زمانى شکل گرفت که مرحوم خشایار 
الوند از دنیا رفته بود. قرار بود نســخه اى سینمایى براى 
روز پدر سال گذشته بسازیم. 50 درصد فیلمنامه توسط 
مرحوم خشــایار الوند نوشته شــده بود که به ناگهان از 
بین ما رفت و همه را ســوگوار کرد. آن نسخه سینمایى 
هم منتفى شــد و ما دیگر دل و دماغ کار نداشتیم. چند 
وقت بعد، قرار شد «پایتخت 6»، براى نوروز ساخته شود 
که ما دو طرح داشتیم که یکى از آنها تصویب شد و شد 
همین «پایتخت6». از دست دادن خشایار ضایعه  جبران 
ناپذیرى براى «پایتخت» بود و هســت. محسن تنابنده 
براى نگارش «پایتخت 6»، نیاز به نویسنده و کمک دست 
داشت. مدت ها طول کشید، نویسندگان زیادى آمدند و 
رفتند، تست زدند، مذاکره کردند، اما هیچ کدام نتوانست 
جاى مرحوم الوند را بگیرند. خشایار یکى از اعضاى اصلى 
و ارکان اساســى «پایتخت» در طى ده سال همکارى 
مشترك ما بود. او به جاى «نقى»، «ارسطو»، «رحمت»، 
«بهتاش»، «بهبود»، «هما»، «فهیمه» و حتى «سارا» 
و «نیکا» بازى مى کرد، لحن ها را مى شناخت. به فرهنگ 

و عاشق این و گویش مازندران مسلط بود 
خطه از ســرزمینمان بود. 
او در کنار محســن تنابنده 

زوج تکرار نشــدنى را تشکیل 
داده بودند. طبیعى اســت در چنین 

شرایطى پیدا کردن جانشین براى مرحوم 
خشایار الوند کارى سخت و پر ریسک باشد.

در  عباســى  آرش 
همکارى هاى قبلى هم با شما 

بود یا اینکه در این فصل اضافه 
شد؟

من و تهیه کننده خانم الهام غفورى، آرش عباســى را 
نمى شــناختیم و ســابقه  هیچگونه همکارى با ایشان 
نداشــتیم. آرش در «پایتخت» قبلى هم حضور نداشت 
و تازه به تیم نویســندگان قرار بود، اضافه شــود. آرش 
نویســنده  چند تئاتر بود و تئاتر «مولن روژ» را با محسن 
تنابنده و احمد مهرانفر کار کرده بود و تا حدودى از سالیق 
و توانایى هاى همدیگر آگاه بودند. بعــد از آن تئاتر بود 
که محسن تنابنده آرش عباســى را به عنوان نویسنده  
جایگزین مرحوم خشایار الوند به ما معرفى و کار را شروع 
کرد. طبیعى است مسیرى را که تنابنده طى ده سال طى 
کرده بود تا به پختگى براى «پایتخت» نویســى برسد، 
آرش عباسى مى بایست در زمان کم و اندکى سپرى مى 
کرد. خوشبختانه با استعداد و خالقیت خود و همراهى و 
هدایت هاى تنابنده کم کم به حــال و هواى پایتختى ها 
نزدیک شــد و به مرور مدیوم تلویزیــون را که مرحوم 
خشایار الوند به خوبى بلد بود و از نگارش براى آن بر مى 

آمد، بهتر شناخت.
گفته مى شــد روح «بابا پنجعلى» در 
این فصل سریال حضور دارد. به نظر 
شما نبود این شخصیت کمبودى در 

آن ایجاد نکرد؟
به لحاظ دراماتیک «باباپنجعلى» دیگر کارکرد خود را از 
دســت داده بود و به ورطه تکرار و مالل افتاده بود. «بابا 
پنجعلى» به دلیل آلزایمر و بیمارى و کهولت سن امکان 
تحرك و ریتم در قصه را کم مى کرد. خود بازیگر این نقش 

هم اذعان داشت که دیگر انگیزه و خالقیتى 
براى ادامه ندارد و به شدت تکرارى 

شده است و نقش برایش جذابیتى 
ندارد. پیشــنهاد بازگشت در 

فرم و قالب روح هم بعد 
از صحبت هــاى زیاد 
منتفى شد. «پایتخت» 

اثرى واقع گرایانه است. این پیشنهاد 
ما را وارد فضاى غیــر واقعى و فانتزى 

مى کرد که بــا روح «پایتخت» در تضاد 
بود؛ بنابراین قرار شــد کــه «پایتخت6» با 
فوت «بابا پنجعلى» بعد از یکســال شــروع 
شود و اعضاى بدنش جان عده اى را نجات 

داده و حتى مرده اش هم خیر و برکت 
داشته باشــد. ما تصمیم داشتیم 
تا با جایگزیــن کردن نقش 

پیرمرد دیگــرى مثًال 

برادر «پنجعلى» و... جاى خالى «بابا پنجعلى» را پر کنیم 
که متأسفانه روند فیلمنامه به سمتى رفت که دیگر این 

امکان هم وجود نداشت.
ما در این فصل گاف ها و سوتى هاى 
زیادى را شاهد بودیم. این موضوع 
به علت سرعت در تولید سریال بود؟

ما هیچ عجله اى براى تولید نداشتیم؛ با فراغ بال و آرامش 
و حتى در شرایط هجوم کرونا با تمهیداتى که تهیه کننده و 
تیم تولید تدارك دیده بودند، کار کردیم. اما اتفاقى که افتاد 
و باعث چند خطا در کار شد، همزمانى پخش و کار هاى 
فنى و پس از تولید بود. طبیعى است که بعضى مواقع حتى 
با بار ها دیدن و دقت و بازبینى موارد ریز و جزئى از چشم ما 
و ناظران و بازبین ها دور بماند و متوجه آنها نشویم. به نظر 
من باید به حرف اصلى سریال توجه کرد تا نکاتى که حتى 

ارزش محتوایى و چشمگیرى در اثر ندارد.
در این فصل همه مى گفتند «پایتخت» 
خط داستانى ندارد و تنها با تکیه بر 
کنایه هاى سیاســى به دنبال جلب 
نظر مخاطب است. چقدر موافق این 

موضوع هستید؟
مگر مى شود بدون داشتن خط داستانى، این همه مخاطب 
را با خود همراه کرد. خط اصلى «پایتخت» همان قصه 
تکرارى است؛ گمشده اى که پیدا مى شود و با حضورش 
نظم موجود را به هم مى زند. کنار این خط داستانى، بچه 
قصه هایى هم وجود دارد؛ مثًال به خالف کشــیده شدن 
«ارسطو»، درخشــیدن «بهتاش» درون دروازه 
فوتبــال و... به بهانه  این خــرده قصه ها، با 
بعضى سیاسیون، هنرمندان، ورزشکاران 
و ناهنجارى هاى اخالقى هم شوخى 
مجاز شــد و این خاصیت طنز و 

طنازى است.

و وروز ى بر
کى از آنها تصویب شد و شد 
ت دادنخشایار ضایعه  جبران

ود و هســت. محسن تنابنده 
 نیاز به نویسنده و کمک دست 
، نویسندگان زیادى آمدند و 
کردند، اما هیچ کدام نتوانست 
 خشایار یکى از اعضاى اصلى

ت» در طى ده سال همکارى 
نقى»، «ارسطو»، «رحمت»، 
ا»، «فهیمه» و حتى «سارا» 
ن ها را مى شناخت. به فرهنگ 

اینبود  و عاشق

کیل 
در چنین 

ن براى مرحوم
 پر ریسک باشد.

در  ســى 
قبلى هم با شما 

ر این فصل اضافه 

انگیزه و خالقیتى هم اذعان داشت که دیگر
براى ادامه ندارد و به شدت تکرارى 

شده است و نقش برایش جذابیتى 
ندارد. پیشــنهاد بازگشت در 

بعد قالب روح هم فرم و
از صحبت هــاى زیاد 
منتفى شد. «پایتخت» 

اثرى واقع گرایانه است. این پیشنهاد 
ما را وارد فضاى غیــر واقعى و فانتزى 

مى کرد که بــا روح «پایتخت» در تضاد 
بود؛ بنابراین قرار شــد کــه «پایتخت6» با 
فوت«بابا پنجعلى» بعد از یکســال شــروع 
شود و اعضاى بدنش جان عده اى را نجات
داده و حتى مرده اش هم خیر و برکت 
داشته باشــد. ما تصمیم داشتیم 
نقش تا با جایگزیــن کردن
پیرمرد دیگــرى مثًال 

ز رو رون ش به ن ی ر و ر
فوتبــال و... به بهانه  این خــرده قصه ها، با 
بعضى سیاسیون، هنرمندان، ورزشکاران 
و ناهنجارى هاى اخالقى هم شوخى 
خاصیت طنز و  مجاز شــد و این

طنازى است.

توضیحات سیروس مقدم درباره «پایتخت 6»

چرا پاى روح «باباپنجعلى»
 به قصه «پایتخت» باز نشد؟

مجموعه تلویزیونى «زیرخاکى» به تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا و کارگردانى جلیل 
سامان که در گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم تهیه مى شود در حال آماده سازى و 
انجام مراحل فنى براى پخش در شب هاى ماه مبارك رمضان از شبکه یک سیماست.

«زیرخاکى» از آثارى است که سعى دارد بخشى از فرایند هاى اجتماعى کشور را با 
نگاهى متفاوت روایت کند. این مجموعه در لوکیشن هاى متعددى جلوى دوربین رفته 
و داستان آن درباره مردى است که به دنبال «زیرخاکى» است و براى یافتن گنج درگیر 
ماجرا هایى مى شود. بنابراین گزارش، نقش اول مرد سریال به عهده پژمان جمشیدى 
و نقش اول زن را ژاله صامتى عهده دار است. همچنین هادى حجازى فر، نادر فالح، 
امید روحانى، ایرج سنجرى، اصغر نقى زاده، گوهر خیراندیش و... نیز در این سریال 

ایفاى نقش مى کنند./1492

«زیرخاکى» 
سریال رمضانى شبکه یک شد

مشاور رسانه اى فیلم سینمایى «خروج» ضمن تشریح تمهیدات در نظر گرفته شده 
براى عرضه اینترنتى این فیلم سینمایى پیش از اکران عمومى، از مذاکره با تلویزیون 

براى پخش تیزر تبلیغاتى فیلم خبر داد.
تازه ترین اثر ابراهیم حاتمى کیا از اوایل هفته آینده در ســامانه هاى نمایش آنالین 
قرار خواهد گرفت و مخاطبان مى توانند با خرید قانونى با خانواده به تماشاى این فیلم 
سینمایى در «فیلیمو» و «نماوا» بنشینند. براى اولین بار است که یک فیلم سینمایى 

ابتدا پخش آنالین مجازى و سپس اکران در سینما ها را خواهد داشت.
محمد ذوقى، مشاور رسانه اى فیلم ســینمایى «خروج» درباره عرضه اینترنتى این 
فیلم پیش از اکران عمومى آن در سینماها گفت: با توجه به شرایطى که در حال حاضر 
در آن به سر مى بریم و به نظر مى رسد بحران کرونا و تأثیرات روانى- اجتماعى آن 
همچنان ادامه داشته باشد تصمیم مان بر این بود که حرکت نو و جدیدى را در کشور 
امتحان و تجربه کنیم به همین دلیل براى رفاه حال مردم قرار شد ابتدا فیلم پخش 
آنالین در بسترهاى وى  او دى داشته باشد و بعد روى پرده سینما بیاید. وى تأکید کرد: 
حتماً در این فرایند به تبلیغات، فروش و... فکر کرده ایم و طراحى هایى داریم از همین 

رو در حال گفتگو با صداوسیما براى پخش تیزرهاى این فیلم در تلویزیون هستیم.
مشاور رسانه اى فیلم «خروج» افزود: به نظرمان در مدل جدیدى که طراحى کرده ایم 
یعنى با پخش اینترنتى و بعد اکران سینمایى و سپس نمایش تلویزیونى، این فیلم 
بیشتر دیده مى شود. ضمن اینکه به علت برگشت سرمایه هم اتفاق مبارکى مى افتد. 
ذوقى درباره احتمال قاچاق فیلم همزمان با اکران اینترنتى هم عنوان کرد: مردم ما 
حتمًا با فرهنگ تر از این حرف ها هستند، ضمن اینکه خود وى  او دى ها تمهیداتى 

اندیشیده اند براى اینکه این اتفاق نیافتد./1493

«خروج» چگونه به اکران اینترنتى 
رسید؟

با آنکه نمایش تازه ترین فیلم از سرى سینمایى «جیمز باند»، به دلیل همه گیرى 
ویروس کرونا هفت ماه به تعویق افتاده اما اولین نقد این فیلم از ســوى یکى از 

ستارگان اصلى اش منتشر شده است. 
«زمانى براى مردن نیســت» تازه ترین فیلم از ســرى «جیمز باند» اســت که 
«دنیل کریگ» را در نقش «مأمور 007» نمایش مى دهد و «لیا سیدو»، پس از 
بازى در فیلم «اسپکتر»، یک بار دیگر در نقش «مادلین سوئن» در این زنجیره 
سینمایى بازى مى کند.  سیدو در گفتگو با «دیلى میل» درباره فیلم اخیر که قرار 
بود اول آوریل در سینماها به نمایش درآید، سخن گفته است. او گفت:  «این فیلم 
"باند" بسیار عاطفى است. خیلى تکان دهنده است. مطمئنم که اشک بیننده را 
درمى آورد. خودم وقتى تماشایش کردم، گریه کردم که خیلى عجیب است چون 
در آن بازى مى کنم.»  اگر جهان به حالت تعطیلى درنیامده بود، «جیمز باند 25» 
این هفته اکران مى شد و تا حاال نقدهایى درباره اش در نشریات انتشار یافته بود. 
به این ترتیب این اظهار نظر از سوى سیدو، ناخودآگاه اولین نقد فیلم رسمى درباره 

«زمانى براى مردن نیست» به شمار مى رود. 
این فیلم قرار است 12 ماه نوامبر به پرده سینماها راه یابد.

«جیمز باند 25»
 اشکتان را در مى آورد!

کریم لک زاده درباره آخرین وضعیت جدیدترین فیلم سینمایى خود توضیحاتى 
ارائه کرد.

این کارگردان ســینما درباره آخریــن وضعیت تولید «شــیرجه بزرگ» گفت: 
صداگذارى و ساخت موسیقى فیلم ادامه دارد و تالش مى کنیم خرداد ماه، نسخه 
نهایى آماده شود. او افزود: صداگذارى برعهده امین شریفى و ساخت موسیقى را 

احسان صدیقى انجام مى دهد.
در این فیلم ســینمایى که تهیه کنندگى آن برعهده محمدرضا شــفیعى است؛ 
بازیگرانى مانند پگاه آهنگرانى، پدرام شریفى، سونیا سنجرى، ساسان کاوه، حامد 
نجابت، على سعدى، محمد رضاپور مقدم، زهرا ابراهیمى، اصالن شاه ابراهیمى و 

میثم دامن زه ایفاى نقش مى کنند.
«شیرجه بزرگ» که فیلمى جاده اى است، در لوکیشن هاى شهر تهران، گیالن و 

کشور ارمنستان فیلمبردارى خواهد شد.
در خالصه داستان این فیلم سینمایى آمده است: «َمرد و مریم براى یافتن گمشده 
هایشان همراه با سه جامانده از یک گروه سیرك، وارد سفرى پرماجرا در جاده ها 

مى شوند.»

آخرین وضعیت تولید فیلم
 پگاه آهنگرانى

سریال «ستایش 1» بعد از گذشــت حدود ده سال از ساخت به آنتن شبکه آى فیلم 
بازگشته است.

سریال «ستایش» به کارگردانى سعید سلطانى در سه فصل ساخته شد و اولین فصل 
این سریال آذر ماه سال 89 از شبکه 3 سیما پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت.

بازپخش «ستایش 1» از شبکه آى فیلم هر شب به جز پنج شنبه ها ساعت 23 خواهد 
بود و تکرار آن روز بعد ساعت 7:00 و 15:00 مجدداً پخش خواهد شد.

سریال «ستایش» روایتگر زندگى پر فراز و نشیب دختر جوانى به نام «ستایش» است 
که با به هم خوردن ماجراى ازدواج، کمک به فرار برادرش «محمد» از خدمت سربازى 
و آشنایى و ازدواج با «طاهر فردوس»، دوست «محمد» داستان هاى پرتالطمى در 

زندگى را تجربه مى کند که در سه فصل از این سریال به نمایش گذاشته شد.
در فصل اول سریال «ستایش» بازیگرانى چون نرگس محمدى، داریوش ارجمند، 
مهدى پاکدل، محمود عزیزى، محمدمهدى سلوکى، سیما تیرانداز، جمشید مشایخى، 
گوهر خیراندیش، شیوا خنیاگر، کریم قربانى، زهرا سعیدى، مهدى میامى، مهوش 
وقارى، ناصر گیتى جاه، زنده یاد کاظم افرندنیا، فرحناز منافى ظاهر، رضا ایرامنش، 

محمد عمرانى، آزیتا الچینى، مریم بوبانى و... به ایفاى نقش پرداختند./1494

بازپخش «ستایش 1»
 10 سال بعد از ساخت

حمایت هنرمندان از اقشار کم درآمد در این روزهاى کرونایى تقریباً به یک اپیدمى در 
سراسر دنیا تبدیل شده اســت و حاال هر چند کمى دیر اما هنرمندان ایرانى نیز دست 

به کار شدند تا از اقشار کم درآمد حمایت کنند.
در وقایع اخیر شاید نخستین هنرمند ایرانى که خیلى زود به یارى مردم شتافت هدیه 
تهرانى بود. این بانوى بازیگر سینماى ایران به تنهایى و با حمایت مردمى از ابتداى 
حضور کرونا همواره در روستاهاى مختلف به کمک مردم شتافته است. پرویز پرستویى 
هم که حاال کمى از هم صنف هاى خود فاصله گرفته چند وقتى است که با همکارى 

برخى از پهلوانان کشتى ایران به یارى قشر ضعیف جامعه آمده است.
در این بین اما انگار هنوز جاى کمپینى منسجم از هنرمندان براى کمک به اقشار آسیب 
پذیر جامعه خالى بود که روز یک شنبه ویدیویى از اشکان خطیبى در فضاى مجازى 
منتشر شد که از هنرمندان ایرانى خواسته بود مانند هنرمندان بقیه دنیا نشان دهند پشت 
مردمشان هستند و از آنها حمایت مى کنند و به پویش «حمایت هنرمندان از مردِم در 
قرنطینه» بپیوندند. در ادامه نیز رامبد جوان در پاسخ به دعوت اشکان خطیبى با انتشار 
ویدیویى گفت که «اشکان کارى رو پیشنهاد کرده که مى شه یک مسئولیت اجتماعى 

که خیلى باحاله. من هستم، بودم و خواهم بود».
جوان در ادامه پیام خود از هنرمندانى چون رضا گلزار، حامد بهداد، بهرام رادان، بهرام 
افشارى، رضا عطاران، الناز شاکردوست، الناز حبیبى، مهران مدیرى، نوید محمدزاده، 
هوتن شکیبا، جواد عزتى، لیندا کیانى، امیر جدیدى و امیر جعفرى براى حضور در این 

کمپین دعوت کرده است./1495

سلبریتى ها 
سرانجام دست به کار شدند!

کارگردان برنامه تلویزیونى «بریم بسازیم» از چگونگى 
ساخت موســیقى تیتراژ این برنامه توسط «عجم بند» و 
ساخت موسیقى توسط این گروه براى یک برنامه ایرانى 

براى اولین بار صحبت کرد.
مهدى ماهــان، کارگــردان برنامــه تلویزیونى «بریم 
بسازیم» که نوروز 99 از شبکه 3 سیما روى آنتن رفت، 
در گفتگو با «خبرآنالین» در خصوص موســیقى تیتراژ 
این برنامه و ساخت آن توسط «عجم بند» اظهار داشت: 

شــخصًا براى من موســیقى 
اهمیت بســیار زیادى دارد و از 
آنجایى که در زمینه موســیقى 
دستى هم بر آتش دارم و با اهالى 
موســیقى روابط خوبــى دارم، 
همیشه عوامل برنامه هایى که 
مى سازیم مســئولیت موسیقى 
را به من مى ســپارند. و در مورد 
«بریم بســازیم» نیز از مدت ها 
قبل من شروع به جستجو براى 
موســیقى تیتراژ کرده بودم. به 
دلیل اینکه یک تجربه بســیار 
خوب در «ضدگلوله» داشــتیم 
و اولین حضــور تلویزیونى کاوه 

آفاق براى این برنامه بود و براى اولین آن مدل موسیقى 
با خط شکنى ما در تلویزیون اتفاق افتاد.

وى ادامــه داد: بنابرایــن با توجــه به تجربــه موفق 
«ضدگلوله» براى «بریم بسازیم» هم قصد خط شکنى 
داشــتیم و به یک تم فکر مى کردم و دنبال یک حال و 
هواى فولک در موسیقى این برنامه بودم. در ذهنم تلفیقى 

از موســیقى فلکلور و رپ بود که اصًال هم به یاد «عجم 
بند» نبودم اما پس از جســتجوهاى فراوان یاد این گروه 
افتادم و متوجه شــدم چقدر ســبک فعالیت این گروه با 

ذهنیت من همخوانى دارد.
ماهان در ادامه با اشــاره به اینکــه تحقق همکارى با 
«عجم بند» حکم رها کردن تیر در تاریکى را داشــت، 
تصریح کرد: «عجم بند» گروهــى بودند که در لندن 
مشــغول به کار بودند و بعد از اینکه دوباره کارهایشان 

را گوش دادم، گفتم چقدر حال و هواى کارهایشــان 
با چیزى که ما بــراى «بریم بســازیم» مدنظر داریم 
همخوانى دارد اما به دلیل همیــن فعالیت در خارج از 
کشور اول فکر کردیم که قابل دسترس نیستند. مدتى 
بعد نمونه کارهاى این گروه را در گــروه تولید برنامه 
گذاشتیم که با استقبال خیلى خوب بچه ها و به خصوص 

مهرداد صالح، مجرى طرح برنامه مواجه شد. یک ایده 
خیلى اولیه مطرح شد که اى کاش بشود با «عجم بند» 
کار کرد و همین نقطه شروعى براى پیگیرى مجوزها 
و رها کردن تیر در تاریکى شــد که واقعــًا امید خیلى 
کمى به تحقق این ماجرا داشــتیم. در نهایت مذاکرات 
مختلفى انجام شــد و با زحمت مجرى طرح برنامه در 
فضاى مجازى ارتباطى با این گــروه برقرار کردیم و 
متوجه شدیم که امین عجمى سرپرست این گروه چند 
ماهى است که به ایران آمده و 
«عجم بند» را مى خواهد مجدد 

در ایران شکل بدهد.
کارگردان برنامه «بریم بسازیم» 
در خاتمه اظهار کرد: واقعًا امکان 
همکارى با «عجــم بند» براى 
ما اتفاق عجیــب و باورنکردنى 
بود و بالفاصله قرارهاى کارى 
گذاشته شــد و با امین عجمى 
جلسه گذاشــتیم و خوشبختانه 
این هنرمنــد بســیار همراه و 
نزدیک به فضاى ذهنى و کارى 
ما بود و باوجود اینکه از کودکى 
در انگلستان زندگى کرده بود اما 
آشنایى و مطالعات بسیار خوبى درباره فرهنگ و موسیقى 
ایرانى دارد و در واقع شــانس و اقبال با ما یار بود تا اولین 
کار جدى «عجم بند» در ایران با تیتــراژ برنامه «بریم 
بسازیم» شنیده شود که انصافًا هم بازخوردهاى خوبى از 
آن گرفتیم و از شکل گیرى این همکارى بسیار خوشحال 

هستیم./1496

کمى عجیب، کمى باور نکردنى

«عجم بند» چگونه براى «بریم بسازیم» خواند؟
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یکى از سایت هاى ورزشــى اخیراً نوشته بود: «با وقوع 
وقفه در لیگ هاى فوتبال، باشــگاه ها و فدراسیون هاى 
مختلف از نظر اقتصادى متضرر شده اند و به همین دلیل 
خیلى از بازیکنان و مربیان اعــالم آمادگى کرده اند که 
دستمزدشــان کاهش پیدا کند. هر روز اخبار مشابهى از 
همه جا در این مورد ارســال مى شود. حتى برانکو و کى 
روش هم به عمان و کلمبیا تخفیف داده اند، اما هنوز هیچ 
مربى یا بازیکن ایرانى به این منظور اعالم آمادگى نکرده 
که در نوع خودش جالب است. شاید دلیلش این است که 
اینجا باشگاه ها آنقدر در حق بازیکنان بدعهدى کرده اند 

که طرف مقابل هــم در این مخمصه تــن به انعطاف 
نمى دهد. شــاید هم بازیکنان و مربیان، باشگاه هاى ما 
را به معناى واقعى خصوصــى نمى دانند و نیازى هم به 
گفتن نیست که در ایران دل  هیچکس براى جیب دولت 

نمى سوزد!»
اشاره رسانه مذکور به این موضوع که بدعهدى باشگاه 
ها باعث شده تا مربیان و بازیکنان تن به انعطاف در این 
قضیه ندهند شاید تا حدى درست باشد ولى حداقل در 
مورد باشگاهى مانند سپاهان صدق نمى کند. از سنگ 
تمام هایى که کارخانه فوالد مبارکه براى باشگاه و تیم 
فوتبال سپاهان گذاشــته تا حمایت ها و پراخت هاى 

خوب و منظم مالى در همه ادوار به ویژه دوسال گذشته، 
حساب سپاهان را از باشــگاه هاى بدعهد جدا مى کند. 
با توجه به همه معرفت ها وخوش حســابى هاى مالى 
باشگاه و کارخانه به نظر مى رسد حاال که در بسیارى از 
نقاط دنیا مربیان و بازیکنان براى کسر قراردادهایشان 
داوطلبانه اقدام کرده اند سپاهانى ها هم براى کمک به 
باشگاه در این روزهاى بحرانى پیشقدم شوند و در گام 
اول آقاى امیر قلعه نویى و دو کاپیتان تیم یعنى رسول 
نویدکیا و مهــدى کیانى چراغ هــاى اول را در بحث 
تخفیف روشن کنند تا بقیه ســپاهانى ها هم در ادامه 
راغب شــوند و به آنها بپیوندند. شاید برخى بگویند که 

ممکن است لیگ ادامه پیدا کند و دیگر نیازى به تخفیف 
نیســت اما بدانید مربیان و بازیکنانى که در بسیارى از 
نقاط دنیا تخفیف داده اند این احتمال را هم پیش روى 
خود مى بینند که لیگشــان پس از مدتى مجدداً ادامه 
یابد و با وجود فرضیه قوى شروع دوباره مسابقات این 
تخفیف را به باشگاه هاى خود در این ایام سخت داده اند. 
چقدر خوب است قبل از قوانین الزام آور فیفا براى بحث 
کاهش دستمزد،مربیان و بازیکنان سپاهان در پاسخ به 
همه خوش قولى هاى مالى باشگاه و فوالد مبارکه، خود 
داوطلبانه در این روزهاى کرونایــى براى تخفیف در 

قراردادهایشان قدم به پیش بگذارند.

قلعه نویى، نویدکیا و کیانى چراغ هاى اول 
تخفیف در قرارداد را روشن کنند

 مرتضى رمضانى راد

علیرضا نقى زاده به اصفهــان آمده بود تا زوج مهدى 
کیانى در لیگ نوزدهم باشد.

 یکى از چالش هاى امیرقلعه نویى در لیگ هجدهم 
که کومان و کیانى دو بازیکن ثابت تیم در میانه زمین 
بودند، انتخاب ضلع ســوم این مثلــث به خصوص 

در بازى هایى بود که طالیى پوشــان مقابل 
مدعیان لیگ بازى مى کردند و ســرمربى 
ســپاهان به بازیکنى نیاز داشت که هم 
قدرت تخریبى باالیى داشته باشد و هم 

بتواند در بازیسازى شرکت کند.
به همیــن منظور در پنجره تابســتانى 
علیرضا نقى زاده، هافبک تدافعى تراکتور 
که دوران فوق العاده اى را در گســترش 

فوالد تبریز ســپرى کرده بود، مد نظر 
امیرقلعه نویى قرار گرفت.

این بازیکن که با قراردادى 
دو ساله به سپاهان پیوسته 
اســت، در تمرینات پیش 
فصل با مصدومیت هاى 
جزئى، بازى هاى ابتدایى 
فصل را از دست داد و در 

نهایت بدشانسى سراغش آمد با پارگى رباط صلیبى 
فصل را به طور کامل از دست داد.

البته قلعه نویــى در روزهاى انتهایــى پنجره نقل و 
انتقاالت موفق شد امید نورافکن را به اصفهان بیاورد 
و در اولین بازى طالیى پوشان مقابل شاهین بوشهر 
خیال ســرمربى ســپاهان بابت در اختیار 
داشتن بازیکنى که بتواند زوج خوبى با 

کیانى باشد را راحت کرد.
همانطور که امیرقلعه نویى این روزها 
با تعویق لیگ برتر امیدوار به آمادگى 
هر چه ســریع تر دو مدافع میانى خود 
یعنى پورقاز و گولســیانى است، علیرضا 
نقى زاده هم ایــن فرصت را پیدا 
کرده تا شــاید بتواند 
در لیگ نوزدهم 
بــا پیراهــن 
ن  ها ســپا
بازى کند.

از نقى زاده چه خبر؟

سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن در غم از دست دادن پدرش سوگوار شد.
پدر علیرضا منصوریان، سرمربى پیشین تیم هاى فوتبال ذوب آهن، استقالل و نفت تهران صبح دیروز به دلیل 
ایست قلبى به دیار باقى شتافت. مراسم تدفین آن مرحوم  امروز سه شنبه برگزار خواهد شد اما به دلیل شیوع ویروس 

کرونا مراسمى از سوى خانواده برگزار نخواهد شد.

علیمنصور سوگوار شد

                                                  وقفه در مسابقات لیگ نوزدهم 
به درازا کشیده و فعًال هم مشخص نیست چه زمانى 
امکان از سرگیرى این رقابت ها وجود خواهد داشت. 
در همین راستا فرضیه لغو کامل مسابقات امسال نیز 
وجود دارد و روز به روز تقویت مى شود. اگر این اتفاق 
رخ بدهد، بازى هاى امسال نیمه کاره باقى خواهد ماند 
و تیم ها و بازیکنان تا ابتــداى فصل بعد (تیر یا مرداد) 
مرخص خواهند شد. این فرضیه موافقان و مخالفانى 
دارد، اما اگر قرار به اجراى آن باشــد، چند بازنده مهم 

خواهیم داشت.
قهرمانى در زمین مى چسبد

بزرگ ترین بازنده قطع مسابقات پرسپولیس خواهد 
بود؛ تیمى که با 10 امتیاز اختالف در آســتانه کسب 

چهارمین قهرمانى پیاپى قرار دارد و همه مى دانند که با 
دو سه برد دیگر از مسابقات نه چندان دشوار باقیمانده به 
این مهم نائل خواهد شد. اگر لیگ بدون اعالم رسمى 
قهرمانى پرســپولیس لغو شــود که این تیم به شدت 
متضرر خواهد شد، اما اگر این اتفاق توأم با اهداى جام 
به سرخپوشان صورت بگیرد هم این قهرمانى حالوت 
معمول را نخواهد داشت. قطعًا پرسپولیسى ها ترجیح 
مى دهند این چند مسابقه برگزار شود و بدون حرف و 

حدیث در زمین مسابقه جام را باالى سر ببرند.
امیر در حوالى خط پایان؟

این یکــى از معدود مواردى اســت کــه قلعه نویى و 
پرسپولیس با هم در یک ســبد قرار مى گیرند، اما به 
هر حال به نظر مى رسد لغو لیگ به ضرر امیر هم باشد. 
حقیقت آن است که سپاهانى ها تا این لحظه از عملکرد 
دو ساله قلعه نویى روى نیمکت تیمشان راضى نیستند. 
آنها اخیراً تعارف را هم کنار گذاشــته اند؛ به طورى که 
سرپرست جدید باشگاه به صراحت گفته بود در مورد 

ادامه همکارى با این مربى در پایان فصل تصمیم گرفته 
خواهد شد. اگر مسابقات ادامه یابد، شاید امیر بتواند با 
قهرمانى در جام حذفى و مثًال نایب قهرمانى در لیگ 
کارنامه اى قابل دفاع براى خودش در اصفهان بسازد، 
اما پایان همه مســابقات در این نقطه، به معنى یک 

ناکامى محض براى این مربى خواهد بود.
سهمیه آسیایى؛ رؤیایى که شاید بسوزد

جواد نکونام امسال عملکرد خوبى در فوالد خوزستان 
داشته و در زمســتان هم با جذب پاتوسى، تیمش را 
تقویت کرد. فوالد مدعى جدى کسب سهمیه آسیایى 
اســت؛ اتفاقى که اگر رخ بدهد به معناى یک پاداش 
خوب بــراى نکونام خواهــد بود، امــا در صورت لغو 
مسابقات، تالش هاى او هم بدون ثمره عینى و عملى 

باقى خواهد ماند.
نیمــار آبــى در 

حسرت آقاى گلى
مهدى قائدى در بهترین فصل 
فوتبالــى اش گرفتار وقفه در 
مسابقات شد. او کامًال روى 
فرم بــود و ادامه ایــن روند 
مى توانســت بــه حضورش 
در تیــم ملــى یــا دریافت 
پیشنهادهاى خوب خارجى 
منجر شود، اما ویروس تاجدار 
بد موقعى به جان فوتبال ایران 
افتاد. از همه بدتر اینکه قائدى با 9 گل روى پله دوم برترین 
گلزنان فصل قرار دارد و فقط یک گل کمتر از آل کثیر و 
مقانلو زده است. بنابراین مهاجم استقالل شانس باالیى 
براى کسب عنوان آقاى گلى لیگ داشت که اگر بنا به لغو 

مسابقات باشد، طبیعتاً این فرصت را از دست خواهد داد.
سرنوشت عجیب پدیده استقالل

شاید اسم محمد بلبلى تناســب چندانى با سایر عناوین 
این فهرست نداشته باشــد، اما قصه او واقعاً بامزه است. 
پدیده نیم فصل دوم مسابقات پارسال، ابتداى فصل جارى 
مورد توجه چند باشگاه قرار گرفته و از هول هلیم با دو سه 
تیم به طور همزمان قرارداد بست. در نتیجه بلبلى چهار 
ماه محروم شــد و پس از پایان این مدت و نیز بهبودى 
مصدومیتش، اوایل اسفندماه در بازى با ذوب آهن براى 
اولین بار در لیست 18 نفره قرار گرفت، اما لیگ از همان 
زمان تعطیل شد و حاال اگر بنا به لغو قطعى مسابقات باشد، 
لیگ نوزدهم به بدتریــن و عجیب ترین خاطره زندگى 

بلبلى تبدیل خواهد شد!

بازنده هاى لغو کامل لیگ

 در حالى که هنوز زمان زیادى براى تصمیم در خصوص اینها قطعاً ضرر مى کنند
اعالم قهرمانى یک تیم یا لغو کلى آن بدون اعالم تیم 
قهرمان باقى مانده اما امیر عابدینى که به اعتراف خود 
زمانى با البى توانسته بود پرسپولیس را قهرمان ایران 
کند، در اظهار نظرى عجیب مدعى شد پرسپولیس را 
قهرمان اعالم کنند چرا که به تیم هاى باالى جدول 

باج نداده است!
عابدینى در جدیدترین مصاحبــه اش گفته: پنج تیم 
باالى جدول مشخص اند و دیدارهاى رودررو هم نشان 
مى دهد آنها مقابل هم چه نتایجى کسب کرده اند. وقتى 
پرســپولیس به هیچ یک از این تیم ها باج نداده، یعنى 
قهرمان است دیگر. به نظر من چهار تیم نخست را باید 
براى حضور در لیگ قهرمانان به کنفدراسیون فوتبال 

آســیا معرفى کننــد اما بین 
چهار تیم پایین جدول بازى 
بگذارند تــا تکلیف تیم هاى 
سقوط کننده مشخص شود. 
47 امتیاز یعنى پرســپولیس 
از هر بازى بــه طور میانگین 
2/3 امتیاز گرفته. ســپاهان 
از نظر میانگیــن امتیاز به 2 
نرســیده و حدود 1/8 است. 
تراکتورسازى به همین شکل. 
حاال 9 بازى مانده و بر اساس 
میانگیــن، پرســپولیس 20 

امتیاز مى گیرد و 67 امتیازى مى شــود. سپاهان 16 یا 
17 امتیاز مى گیرد و مى شــود 54 امتیاز. پرسپولیس 
مستحق ترین تیم براى کسب عنوان قهرمانى است. 
به نظر من اگر نمى خواهند بازى ها را ادامه بدهند، نام 
پرسپولیس را به  عنوان قهرمان اعالم کنند و فوتبال 
را اذیت نکنند. اگر نه بگذارند بازى ها تمام شود و لیگ 
بعد را یکى دو ماه دیرتر آغاز کنند. هر چند فکر نمى کنم 
ادامه برگزارى بازى ها تأثیــرى روى نام تیم قهرمان 

داشته باشد.
این اظهارات عابدینى در شــرایطى مطرح شــده که 
پرسپولیس در نیم فصل اول رقابت ها به سه تیم صدر 

جدولى، شهر خودرو، تراکتورسازى و سپاهان باخته بود 
و در نیم فصل دوم نیز مقابل استقالل در دقایق آخر از 
شکســت گریخت و در بازى مقابل سپاهان نیز بدون 
برگزارى بازى با نتیجه 3 بر صفر به پیروزى رســید و 
مشخص نیست دقیقًا منظور او از اینکه پرسپولیس به 

تیم هاى باالى جدول باج نداده چیست؟
جالب ترین بخش از صحبت هــاى امیر عابدینى به 
نتیجه گیرى او از کســب معدل امتیــازى براى تیم 
هاى باالنشین جدول اســت که در نوع خود جالب به 
نظر مى رسد؛ شــاید اگر او بار دیگر میانگین امتیازات 
پرسپولیس در 9 هفته پایانى فصل گذشته را بررسى 
کند، نظــرش بابت این ادعاى عجیب عوض شــود. 
ضمناً هواداران فوتبال هنوز از یاد نبرده اند که سپاهان 
فرکى در حالى که در رده ششم 
و هفتم جدول بود در یک اتفاق 
شگفت انگیز در هشت هفته 
پایانى به هشت پیروزى رسید 
و به عنوان قهرمانى لیگ برتر 
دست پیدا کرد و از همه واضح 
تر اینکه اگر اشتباهات داورى 
دو هفته پایانى فصل هجدهم 
نبود، اکنون پرســپولیس به 
عنوان قهرمان معرفى نشده 
بود و شاید بهتر باشد، عابدینى 
بیشــتر از اینکه پیگیر اعالم 
قهرمانى پرسپولیس باشد، به دنبال برگزارى بازى ها 
در شرایطى عادالنه باشد تا اعتبار و گذشته نه چندان 

درخشانش بیش از این زیر سئوال نرود.
ضمنًا به نظر مى رســد اســتاد عابدینى از پیشنهاد 
منصفانه اى که چند روزى هســت در حال بررســى 
شدن مى باشد مطلع نیست که چنین ادعاى مضحکى 
را مطرح کرده چرا که اگر بر تعیین تیم قهرمان باشد، 
این تیم مى بایست در زمین مسابقه مشخص شود و 
اگر بنا به تعطیلى لیگ باشد، هیچ تیمى نباید به عنوان 
قهرمان اعالم شود چرا که پنج تیم باالى جدول شانس 

قهرمانى دارند.

محاسباِت غلطه امیر آقا!

یک روزنامه قطرى و همچنین یک خبرنگار کلمبیایى 
خبر جدیدى را از پیشنهاد باشــگاه السد و الهالل به 

رادامل فالکائو منتشر کرده اند.
 رادامــل فالکائــو، مهاجــم کلمبیایــى تیم 
گاالتاسراى ترکیه در آستانه جدایى از این تیم 
قرار دارد. روزنامه «الوطن» در شماره جدید 
خود نوشته: او که پیشنهاد کاهش قراردادش 
به خاطر کرونــا را رد کرد، در آســتانه قبول 

پیشنهاد ده میلیون یورویى (معادل 180 
میلیارد تومان) باشگاه السد قطر 

اســت که در این صورت وى 
شاگرد ژاوى هرناندز خواهد 

شد.
این در حالى است که استیون 
آرســون، خبرنگار کلمبیایى 
اعالم کرد کــه مدیر برنامه او 
صحبتى با مدیــران الهالل 

داشته و پیشنهاد باشگاه ســعودى را دنبال مى کند. 
تیمى کــه هدایتش برعهده لوچســکیو، 

سرمربى رومانیایى است.
قرارداد او با گاالتاســراى هفت 
میلیون یورو است و باشگاه ترکیه 
اى نصف این مبلغ را براى صدور 
رضایت نامه طلب خواهد کرد. در 
این صورت آنها هفــت میلیون یورو 
حقوق سال آینده فالکائو را هم 
در خزانه خــود ذخیره 
مى کننــد. فالکائو 
در هشــت بازى 
اخیر گاالتاساراى 
هشــت گل زده و 
در مجموع ده گل 
و یک پاس گل را 

ثبت کرده است.

فالکائو در راه است

پیشــنهادهاى جالب و شــاید هم عجیبى براى ادامه  
برگزارى بازى هاى لیگ برتر مطرح مى شود!

در تازه ترین پیشنهاد شیعى، مدیر عامل سابق باشگاه 
پیکان به ســازمان لیگ گفته جدول بازى هاى لیگ 
نوزدهم را به لیگ بیســتم انتقال دهد و تکلیف چهره 
تیم قهرمان و  همچنین تیم هاى سقوط کننده بعد از 51 
هفته مشخص شود؛ به این دلیل که در فصل جارى تیم 
ها 21 بازى انجام داده اند و در فصل آینده نیز بازى ها در 
30 هفته برگزار خواهد شد. با این پیشنهاد جدول نتایج در 
این فصل از بازى ها پاك نخواهد شد اما نتایج بازى هاى 
فصل آینده نقش اصلى را در سرنوشت تیم ها ایفا خواهد 
کرد و نتایج این فصل هم به قوت خود در جدول باقى 
مى ماند بى آنکه در این برهه از زمان تعیین کننده باشد.

چند تیم لیگ برترى هم به ســازمان لیگ پیشــنهاد 
داده اند ادامه بازى هاى لیگ برتر را به صورت متمرکز 
در چند شهر گرم کشور از جمله اهواز،کیش، بوشهر و... 
برگزار کنند به این علت که ویروس کرونا در شــرایط 

آب و هوایى گرم شانس کمى براى فعالیت و همچنین 
انتقال دارد. جالب اینکه شاید کنفدراسیون فوتبال آسیا 
هم تصمیم بگیرد با توجه به کمبــود وقت ادامه بازى 
هاى لیگ قهرمانــان را به صــورت متمرکز و در چند 
کشــور برگزار کند. پیش تر اینطور مطرح شده بود که 
بازى هاى گروه هاى یک و 2 در یک کشور و بازى هاى 
گروه هاى 3 و 4 در یک کشور دیگر برگزار خواهد شد 
و دو کشور مطرح شده براى برگزارى بازى ها کویت و 

بحرین بودند.
سهیل مهدى، رئیس کمیته مسابقات گفته بود احتمال 
نیمه تمام ماندن بازى ها بسیار کم است و به طور حتم 
بازى ها تا پایان ادامه خواهد یافت. پیش بینى ها بر این 
است که تیم ها از اواسط اردیبهشت ماه مجوز تمرین 
بگیرند و خرداد ماه بازى کنند. ســازمان لیگ تا اکنون 
واکنشى به این پیشنهادات نشان نداده است؛ هر چند 
احتمال دارد در ادامه بازى ها بدون حضور تماشــاگر 

برگزار شود.

احتماالً پیش به سوى جنوب

 که طالیى پوشــان مقابل 
مى کردند و ســرمربى 
نیاز داشت که هم  کنى
داشته باشد و هم  الیى

 شرکت کند.
در پنجره تابســتانى 
هافبک تدافعىتراکتور
گســترش ده اى را در
بود، مد نظر ى کرده

 گرفت.
قراردادى 
 پیوسته 
تپیش 
هاى  ت
بتدایى 
د و در 

خیال ســرمربى ســپاهان بابت در
داشتن بازیکنى که بتواند زوج خ

کیانى باشد را راحت کرد.
همانطور که امیرقلعه نویى این
با تعویق لیگ برتر امیدوار به آ
هر چه ســریع تر دو مدافع میان
ع یعنىپورقاز و گولســیانىاست،
نقى زاده هم ایــن فرصت
کرده تا شــاید
در لیگ نو
بــا پیر
ســپ

بازى

بعد از استعفاى محمدحسن انصارى فرد از مدیرعاملى 
پرسپولیس، حرف و حدیث هاى زیادى درباره عملکرد 
او به وجود آمد. از ســویى بیشتر هواداران پرسپولیس 
به او اعتماد و اعتقاد داشــتند و خواهان بازگشت او به 
باشگاه بودند و از سوى دیگر، عملکرد او و اشتباهات 
مدیریتــى اش در این چند ماه پیش چشــم همه بود؛ 
با این حال، همچنان بودند کســانى که معتقد بودند 
انصارى فرد عملکرد خوبى داشته و باید در تیم مى ماند. 
نزدیکان رســانه اى اش هم در این مدت سنگ تمام 
گذاشتند و از عملکردش در باشــگاه حسابى تعریف 
و تمجید کردند. یعنى اگر کســى خبــرى از اوضاع 
پرسپولیس نداشت و این تعریف و تمجیدها را مى خواند 
مطمئن مى شد که در دوران انصارى فرد در پرسپولیس 
همه چیز گل و بلبل بوده! اما در روزهاى اخیر دیگر خبر 
خاصى از تعریف و تمجیدهاى اغراق آمیز از انصارى فرد 
در فضاى مجازى نیســت. فرامــوش نکرده ایم که 
مدیرعامل فعلى پرسپولیس هم در اواخر سال گذشته 
خواهان برگزارى مناظره با انصارى فرد شــده بود اما 
انصارى فرد و نزدیکانش انگار این روزها تصمیم به روزه 
سکوت گرفته اند. البته اگر اتفاقات چند روز اخیر را رصد 
کنیم احتماًال دلیل این سکوت را متوجه خواهیم شد. 
مثًال با وجود همه ادعاهاى انصارى فرد درباره قرارداد 
استوکس، این بازیکن با خیال راحت اعالم کرده که 

قصد ندارد به پرسولیس برگردد و احتماًال در این باره 
کارى از دســت مدیران باشگاه پرسپولیس برنخواهد 
آمد. این یعنــى همه ادعاها درباره قــرارداد محکم با 
اســتوکس پوچ و غیرواقعى بوده! ماجــراى قرارداد 
عجیب با یحیى گل محمدى هم یکى دیگر از دسته 
گل هاى انصارى فرد در این چند ماه است. چک هاى 
پرسپولیس به تیم مشهدى پاس نشــده و با توجه به 
قرارداد بین دو باشگاه، هر روز مبلغى هم بابت دیرکرد 
به بدهى پرسپولیس به شهرخودرو اضافه مى شود! با 
بقیه گاف هاى انصارى فرد کارى نداریم، اما با توجه به 
همین دو مورد، احتماًال هر کس دیگرى جاى او بود، 

ترجیح مى داد سکوت کند تا آب ها از آسیاب بیافتد.

سکوت تا وقتى آب ها از آسیاب بیافتد

   بانک ورزش |

ى را از پیشنهاد باشــگاه السد و الهالل به 
ائو منتشر کرده اند.

تیم الکائــو، مهاجــم کلمبیایــى
ى ترکیه در آستانه جدایى از اینتیم
وزنامه «الوطن» در شماره جدید 
او که پیشنهاد کاهش قراردادش 
ونــا را رد کرد، در آســتانه قبول 

0 میلیون یورویى (معادل 180
ن) باشگاه السد قطر 

این صورت وى  در
ى هرناندز خواهد 

ى است که استیون
خبرنگار کلمبیایى 
کــه مدیر برنامه او 
 مدیــران الهالل 

تیمى کــه هدایتش برعهد
سرمربى رومانیایىاس
قرارداد او با گاالتا
میلیونیورو است
اى نصف این مبلغ
رضایت نامه طلبخ
این صورت آنها هفــت
حقوق سال آیند
در خزانه
مىک
در
اخی
هش
م در
و یک
ثبت
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر به مصرف کنندگان 
مواد مخدر هشدار داد و گفت: با شــیوع کرونا و تبع آن 
گران شدن موادمخدر و همچنین محدودیت ترددها و 
برخوردهاى پلیس، سبب شده تا فروشندگان موادمخدر 
براى فروش مواد، ناخالصى هایى را به آن اضافه کرده که 

سالمت مصرف کنندگان را به خطر مى اندازد.
سردار محمدمسعود زاهدیان افزود: محدود شدن ترددها 
و برخوردهاى پلیس منجر شــده تا قیمــت مواد مخدر 
در اســتان هاى مختلف افزایش یابد. از ســوى دیگر 
فروشندگان براى حفظ بازار خود قیمت مواد مخدر را به 
گونه اى نگه داشته اند تا مصرف کنندگان، مواد مخدر 

مورد نیاز خود را تأمین کنند براین اساس از ناخالصى هایى 
در تولید مواد مخدر استفاده مى کنند که براى سالمت 
افراد بسیار خطرناك اســت. وى ادامه داد: قیمت مواد 
مخدر از آنجایى در استان هاى مختلف افزایش یافته که 
ترددها محدود شده و انتقال مواد مخدر به نقاط مختلف 

کشور را سخت تر کرده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن هشدار به مصرف 
کنندگان مواد مخــدر گفت: در این شــرایط فعلى که 
فروشندگان مواد مخدر در ساخت مواد مخدر از ناخالصى 
هایى استفاده مى کنند بهتر است مصرف کنندگان رفتار 

درست را در پیش بگیرند.

استاد دانشگاه علوم پزشکى دانشگاه شهید بهشتى نسبت 
به تحت فشار قرار گرفتن وزارت بهداشت براى اجراى طرح 

فاصله گذارى هوشمند ابراز نگرانى کرد.
حمید سورى در گفتگوى ویژه خبرى شبکه 2 سیما گفت: 
طرح فاصله گذارى هوشمند الزامات بسیارى دارد و نگران 
هستم وزارت بهداشت تحت فشارهاى اقتصادى مجبور به 
تصمیمى شده باشد که فراگیرى (اپیدمى) بیمارى کرونا را 
خاموش نکند و شرایط به سمتى برود که نه تنها طرح فاصله 
گذارى هوشمند به اقتصاد کشور کمکى نکند بلکه به اقتصاد 
آسیب بیشــترى بزند. این متخصص اپیدمیولوژى افزود: 
نظارت بر طرح فاصله گذارى اجتماعى به جز در روز طبیعت 

آنچنان موفق نبوده اســت و اکنون هیچ نشانه اى از روند 
خاموشى فراگیرى بیمارى کرونا نمى بینیم.

سورى گفت: نتوانســته ایم واکنش سریعى در مقابل رفتار 
مردم نشان دهیم و بر این اساس فراگیرى از یک محدوده 
کوچک در کشور به مناطق دیگر نیز گسترش یافته است. 
وى افزود: به هیچ وجه از پیک بیمارى کرونا عبور نکرده ایم 
و نگران این هستیم که با اجراى طرح فاصله گذارى هوشمند 
به موقع نتوانیم جلوى شیوع بیمارى را بگیریم و تلفات زیادى 
داشته باشیم. استاد دانشــگاه علوم پزشکى دانشگاه شهید 
بهشتى گفت: اکنون همه شهرهاى کشور به ویروس کرونا 

آلوده هستند و نقطه سفید نداریم.

چرا کرونا قیمت مواد مخدر را 
افزایش داد؟

پیک کرونا 
در راه است

فرمانده هم مبتال شد!
   ایرنا | «برت کروزیر»،  فرمانده برکنار شده ناو 
هواپیمابر «یو.اس.اس تئودور روزولت» آمریکا که 
به علت هشدار شیوع ویروس کرونا در میان پرسنل 
این ناو و ضرورت نجات جان آنها، از سوى مقامات 
پنتاگون برکنار شــد، خودش هم بــه این بیمارى 

مبتال شده است.
 پیش از آنکه کروزیر پنج شنبه گذشته برکنار شود، 
عالیم ابتال به ایــن ویروس در وى هویدا شــده 
بود هرچند دلیل اصلى برکنارى او، خشــم دولت 
و مقامات عالــى پنتاگون از اقدام وى در افشــاى 
واقعیت شــیوع کرونا در میان پرســنل و ملوانان

 ناو بود./1506

ابتالى ببر نیویورکى به کرونا
   برترین ها | نتیجه آزمایش ببر ماالیى چهارساله 
باغ وحش نیویورك مثبت اعالم شد. این ببر که «نادیا» 
نام دارد به همراه خواهرش، دو ببر و ســه شــیر دیگر 
نشانه هاى سرفه خشک از خود نشــان دادند اما گمان 
مى رود وضعیتشــان رو به بهبودى است. گمان مى رود 
یک مأمور پیش از پیدا شدن عالیم ویروس کرونا، آن را 

به این حیوانات منتقل کرده است. 

تا مهار کرونا 
زمان زیادى مانده است

   ایســنا | هرچند بنابر اعالم وزارت بهداشتى ها، 
کووید 19 در کشورمان مدیریت شده، اما این شرایط 
مدیریت شده شکننده است و هنوز تا زمان کنترل و 
مهار بیمارى فاصله زیادى باقى مانده است. اکنون 
که طبق آخرین آمارى که تا این لحظه منتشر شده، 
کرونا در 206 کشور جهان گسترش یافته و نزدیک 
به 65 هزار قربانى در سراسر جهان گرفته، الزم است 
که بیش از پیش براى کاهش شیوع و مرگ و میر آن 
در کشور همچنان فاصله گذارى اجتماعى و فیزیکى 

را رعایت کنیم.

ترامپ: کرونا باهوش است
   فارس | «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا که 
معتقد بود ویروس کرونا آمریکا را با مشکالت چندانى 
مواجه نمى کند در حساب توییترى خود نوشت: «داریم 
چیزهاى زیادى از این دشمن نامرئى یاد مى گیریم، کرونا 
سرسخت و باهوش است اما ما باهوش تر و سرسخت 
تر هستیم.» ترامپ و بسیارى از مقامات آمریکایى معتقد 
بودند که کرونا از آنفلوآنزا هم ضعیف تر اســت و نباید 

نگران آن بود.

رتبه ایران در ابتال به کرونا 
   ایســنا | بر اساس بررســى هاى اپیدمیولوژى 
صورت گرفته بر روند ابتال و گسترش ویروس کرونا 
در ایران و جهان که از سوى وزارت بهداشت منتشر 
شده، در جهان کشورهاى آمریکا، اســپانیا، ایتالیا، 
آلمان، فرانسه و چین رتبه هاى اول تا ششم ابتال به 
بیمارى کووید-19 را به خود اختصاص مى دهند. بر 
اساس اعالم گزارش منتشر شــده از سوى وزارت 
بهداشت، ایران نیز رتبه هفتم ابتال به کووید- 19 را 

در جهان به خود اختصاص داده است./1507

خودکشى از ترس مرگ
   جام جم آنالیــن | خبرى که فوتبال فرانسه را 
به شوك فرو برده خودکشــى «برناردو گونزالس»، 
دکتر 60ساله تیم رنس فرانسه است. این دکتر پس 
از مثبت شدن آزمایش کرونایش به دلیل نامعلومى 
خودکشى کرد. این اتفاق درحالى رخ داد که همسر 

وى نیز مبتال به ویروس کروناست. 
این باشگاه در بیانیه اى گفت: «برناردو یک پزشک 
عالى در باالترین سطح بود و همه ما قدردان تالش 
هاى وى براى باشــگاهمان هســتیم. او نخستین 
چهره مرتبط با ورزش نیســت که مبتــال به کرونا

 مى شود.» 

روى موج کووید-19

با افزایش تهدید کرونا در سراسر دینا، شایعات مربوط 
به کرونا نیز بیشتر شده و مى شود. در جدیدترین نمونه، 
هندى ها پیش قدم شده و یک «نوستراداموس» محلى 
معرفى کرده اند. یکى از سایت هاى خبرى هند، پسر 
14 ساله اى را معرفى کرده که در کانال یوتیوب خود در 
آگوست 2019 پاندمى کروناویروس را پیش بینى کرده 
بود. نکته جالب در مورد داســتان این پسر که «ابیگیا 
آناند» نام دارد این است که او تاریخ شیوع این بیمارى را 
نوامبر 2019 و اوجش را انتهاى مارس و ابتداى آوریل 

2020 مى داند؛ تاریخى که تا حد زیادى درست است.
این پســر نوجوان در ویدیوى خــود در یوتیوب بحث 
هاى دیگرى را نیز مطرح مى کند. او معتقد است کرونا 
باعث به هم خوردن تعادل بازار و افزایش درگیرى بین 
کشورها مى شود. او معتقد است این اتفاق باعث خواهد 
شد که یک رکود عظیم اقتصادى رخ دهد و در نتیجه 
کشورها وارد یک جنگ بزرگ جهانى شوند. این پسر 

مدعى است بحران اقتصادى کرونا تا نوامبر سال 2021 
ادامه خواهد یافت و در این مدت مردم دچار چالش هاى 

بسیارى خواهند شد.
 آناند مدعى اســت اطالعات بســیارى در مورد نجوم 
و کیهــان شناســى دارد و در ویدیوهایــش همواره 
سعى مى کند با استفاده از مســائل نجومى و سماوى 
ادعاهایش را مورد تأیید قرار دهد. فى المثل، او در یکى 
از ویدیوهایش سعى دارد با استفاده از تبیین هاى کیهانى 
و نجومى این مطلب را به اثبات برساند که 31 مارس، 

اوج(پیک) شیوع بیمارى کرونا خواهد بود.
نکته جالب این است که حرف هاى آناند توانسته توجه 
بسیارى از وبســایت هاى هندى را به خود جلب کند و 
بسیارى از رسانه ها به مصاحبه با او بپردازند. مهمترین 
این رسانه ها «ایندین تایمز» است که در تأیید ضمنى 
حرف هاى این پســر، او را یک نابغه دانسته که جوایز 

بسیارى را در المپیاد نجوم کسب کرده است.

همه گیرى ویروس کرونا تأمین مواد غذایى در جهان 
را مختل کرده و باعــث کمبود نیروى کار در بخش 

کشاورزى شده است.
اکنون که پس از آغاز بحران ویروس کرونا در چین، 
بســیارى از هواپیماها پرواز ندارند و یافتن کشتى 
هاى کانتینرى دشوار شــده، ارسال صیفى جات از 
آفریقا به اروپا یا میــوه از آمریکاى جنوبى به آمریکا 

مختل شده است.
کمبــود نیروى کار هم ممکن اســت باعث شــود 
محصوالت در زمین مانده و خراب شــوند. با آغاز 
بهار در اروپا، بسیارى از مزارع تالش مى کنند براى 
چیدن توت فرنگى و مارچوبه کارگــر پیدا کنند در 
حالى که بسته شدن مرز کشــورها براى جلوگیرى 
از شیوع ویروس کرونا، مانع از جابه جایى کارگران 
فصلى شده است. فرانسه از شــهروندان خود براى 
جبران کمبود 200 هزار کارگر، درخواســت کمک 

کرده است.
زیان هاى زراعى گســترده در هند کــه قرنطینه 
سراسرى اعالم کرده و کارگران را در خانه نگه داشته 
و مزارع و بازارها را از نیروى کار الزم براى برداشت 
محصوالت اساســى مانند گندم محروم کرده، در 

حال وقوع است.
بهاى معامالت آتى گندم در مارس به باالترین حد 
در دو ماه اخیر صعود کرد که تــا حدودى به دلیل 
افزایش تقاضا براى محصوالت نان و پاستا بود در 
مقابل، ذرت که به طور گسترده براى تولید سوخت 
هاى زیستى مورد اســتفاده قرار مى گیرد، تحت 
تأثیر ریزش قیمت نفت به پایین ترین حد در ســه 
سال و نیم گذشته ســقوط کرد. قیمت برنج سفید 
تایلند هم به باالترین حد در هشــت سال گذشته 

صعود کرد.
نوســان قیمت ها در بازارهاى کاال لزومًا در قیمت 
هاى بــازار کاالى مصرفى تأثیر نمــى گذارد زیرا 
شرکت هاى غذایى معموًال مواد خام مورد نیازشان را 
از پیش خریدارى مى کنند. اما اگر افزایش قیمت ها 
استمرار پیدا کند، نهایتًا به مصرف کنندگان منتقل 

مى شود.
سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد (فائو) هشدار 
داده که هجوم براى خرید از سوى کشورهایى که به 
واردات مواد غذایى اساسى وابسته هستند، با وجود 
ذخایر فراوان کاالهاى اساسى، ممکن است باعث 

تورم جهانى قیمت مواد غذایى شود.

از اواسط نوروز، طرح فاصله گذارى اجتماعى اعالم و اجرا شده و طبق آن، بسیارى از مغازه ها و کسب و کار ها باید تا 
هفته آینده فروردین تعطیل باشند. با این حال، عده اى اصول فاصله گذارى را در این روز ها رعایت نمى کنند، بلکه از 
طرحى که به مثابه قانون است و براى سالمتى خود و دیگران وضع شده تبعیت نمى کنند. مغازه ها و فروشگاه هایى 
که به طور پنهانى با کرکره هاى نیمه باز مشغول کاسبى اند. البته که اوضاع اقتصادى نابسامان است. اما نمى دانند 

سالمتى مى فروشند و کرونا مى خرند./1505

«نوستراداموس»ِ هندى و پیش  بینى کرونا

تأثیر بحران کرونا بر تأمین مواد غذایى در جهان

کاسبى پنهان در روزهاى کرونایى

ویروس کرونا در تمام مناطق استان یزد جوالن مى دهد 
و حتى بسیارى از روســتاهایش را نیز درگیر کرده است. 
آمار مبتالیان به کرونا در اســتان یــزد از مرز 1200 نفر 
گذشته اما شهر «ندوشن» به عنوان یکى از مهمترین و 
پرجمعیت ترین شهرهاى این اســتان، شهر بدون کرونا 
شناخته شده و تاکنون هیچ یک از اهالى آن مبتال نشده اند.

این شهر از توابع شهرستان میبد است که در روزهاى مبارزه 
با کرونا با همبستگى مثال زدنى و فعالیت و همکارى همه 
فرهیختگان و فعاالن اجتماعى توانســته نسبت به همه 
کشور، پیشتاز در قرنطینه شهر و دیار خود باشد و کرونا را تا 

به االن شکست دهد.  
مردم این دیار کویرى از همان ابتداى شیوع کرونا در یزد با 
حضور در خانه هاى خود و تردد کمتر در سطح شهر و رعایت 
همه نکاتى که توسط کادر بهداشت و درمان استان مطرح 
مى شد، موفق شدند زنجیره شیوع این ویروس را قطع کنند.

سید هادى موسوى، شهردار شهر ندوشن با ابراز خوشحالى 
از اینکه تا امروز موردى مشــکوك و یا مثبت به بیمارى 
کرونا در ندوشن مشاهده نشده است، گفت: لبنیات شهر 
ندوشن در استان یزد به دلیل اینکه کامًال طبیعى تهیه مى 
شود و برند معروفى است، از سراسر استان متقاضى زیاد 
دارد و ترددهاى زیادى براى خریدارى محصوالت لبنى 
این شهر از اقصى نقاط استان در ندوشن اتفاق مى افتد. 
به همین دلیل تصمیم گرفتیم بــا کنترل مبادى ورودى 

و خروجى شــهر از ورود خودروهاى غیربومى به ندوشن 
خوددارى کنیم. حتى افرادى را هم که ســاکن شهرهاى 
دیگر استان بودند و در ندوشن خانه داشتند و اواخر هفته 
به این شهر مى آمدند را دیگر به شهر راه ندادیم و از آنها 
مى خواستیم در این کار با ما همکارى کنند و خوشبختانه 

همکارى هم مى کردند.
شــهردار ندوشــن افزود: اقدام دیگر ما بستن پارك ها و 
بوستان هاى شهر بود که تردد در آنها را در همان روزهاى 
ابتدایى شیوع کرونا در اســتان ممنوع اعالم کرده بودیم. 
همچنین در ورودى شهر غربالگرى و تب سنجى افرادى 
که تردد داشــتند را انجام مى دادیم و خودروهایى هم که 
از کمربندى ندوشن قصد تردد داشتند را ضدعفونى مى 
کردیم که البته این اقدامات همچنان نیز ادامه دارد. براى 
افرادى هم که ساکن ندوشن هستند اما در شهرهاى دیگر 
استان شــاغلند کارت تردد صادر کردیم و هنگام ورود و 

خروج از شهر نیز تب سنجى مى شوند.
موسوى درباره تهیه ماسک و دستکش و مواد ضد عفونى 
براى مردم شــهر نیز گفت: طى یک دوره در اسفند ماه 
سال گذشته  1400 پکیج بهداشتى به همراه بروشورهاى 
آموزشــى براى پیشــگیرى از بیمارى کرونا و ماسک و 
دستکش و ژل هاى ضدعفونى کننده بین مردم ندوشن 
و پنج روستاى اطراف آن به طور رایگان توزیع کردیم. در 
حال حاضر هم مردم خودشــان با رعایت اصول و قوانین 

بهداشتى از داروخانه ها و مراکز بهداشتى شهر این اقالم را 
تهیه مى کنند و خوشبختانه کمبودى در این زمینه نداریم.

وى با یادآورى اینکه هم اکنون با هزینه شهردارى ندوشن 
و به کمک 20 نفر از خانم هاى مؤسسات مردم نهاد تعدادى 
ماسک براى ارگان هاى شــهرمان مانند ادارات؛ بانک و 
مراکز درمانى تهیه مى کنیم، تصریح کرد: این ماسک ها 
به طور رایگان در اختیارشان قرار مى گیرد. البته ماسک ها 
را بعد از دوخت جهت ایزوله شدن به شهر میبد مى فرستیم 

چون متأسفانه در شهر خودمان چنین امکاناتى را نداریم.
شهردار ندوشن افزود: یکى از مشــکالت براى مبارزه با 
کرونا وجود معدن سنگ آهنى است که در این شهر واقع 
شده و به گفته برخى از کارکنانش قرار بوده از 5 فروردین 
ماه فعالیتشان را شــروع کنند. این در حالى است که این 
معدن خصوصى اســت و ضرورتى مبنى بر اینکه هرچه 
ســریع تر شــروع به کار کند، وجود ندارد. با این حال با 
مکاتباتى که با مسئوالن اســتان داشتیم سعى شد زمان 
فعالیتشان کمى به تعویق بیافتد. چون تعدادى از کارگران 
این معدن در دیگر شهرهاى استان ساکن هستند و ممکن 
است ناقل ویروس کرونا باشــند و با ورود به شهر ما این 
بیمارى را گسترش دهند. در حال حاضر معدن حالت نیمه 
تعطیل دارد و تعدادى از کارگران براى کارهاى تعمیراتى 
در معدن حضور دارند و این مسئله براى ما نگرانى ایجاد 

کرده است.

شهر بدون کروناى ایران کجاست؟

درست زمانى که آمریکایى ها به روزنامه ها بیش از هر زمان 
دیگرى احتیاج دارند، صنعت نشــر روزنامه  ایاالت متحده 
که در حالت عادى با مشکالت فراوانى دست و پنجه نرم 
مى کند، این بار به واسطه کرونا با چالشى بى سابقه روبه رو 

شده است.
به گفته روزنامه ها آمار ترافیک اینترنتــى اخبار آنالین و 
اســتفاده از اشــتراك هاى خبرى افزایش یافته است اما 
روزنامه ها و سایر نشــریات تحت فشار هستند. این مراکز 
فرهنگى ناچار به کمتر کردن شــمار کارکنان، کم کردن 
ســاعات کارى و حقوق کارمندان و کاهش تیراژ و تعداد 
نسخه هاى چاپى شده اند و حتى در بعضى از موارد به طور 

کامل بسته شده اند.

به گفته  «پنلوپه ابرناتى»، استاد دانشگاه کارولیناى شمالى 
که صنعت خبر را مورد بررســى قــرار مى دهد، محققان 
نگران این هستند که بحران اقتصادى پیش رو که به گفته 
اقتصاددان ها قریب الوقوع اســت، مى تواند رخداد انقراض 

روزنامه ها باشد.
اخیــراً، روزنامه هــاى بــزرگ ایاالت متحــده همچون 
«نیویورك تایمز»، «واشنگتن پســت» و «وال استریت 
ژورنال» افزایش دادن میلیون ها اشــتراك دیجیتالى را به 
عنوان روش جدید کســب درآمد انتخاب کرده اند؛ این در 
حالى است که بسیارى از نشریات مشابه همچنان به تبلیغات 
متکى هستند. انجمن جهانى رسانه خبرى با مورد بررسى 
قرار دادن 20 نشــریه خبرى جهانى، میانگین 23 درصد 

کاهش در فروش تبلیغات در سال 2020 را پیش بینى کرده 
است. در ایاالت متحده سود حاصل از تبلیغات روزنامه ها در 
هفته هاى اخیر در مقایسه با همین بازه زمانى در سال گذشته 
با 20 الى 30 درصد کاهش مواجه شده است. از بحران هاى 
صنعت نشــر خبرى ایاالت متحده به این موارد مى توان 
اشاره کرد: هفته پیش روز دوشنبه «گانیت» بزرگ ترین 
کمپانى رسانه گروهى ایاالت متحده از مرخصى 15 روزه و 
قطع پرداخت حقوق براى بسیارى از کارکنانش خبر داد. روز 
سه شنبه، «لى اینترپرایس» یک کمپانى بزرگ رسانه دیگر 
ایاالت متحده نیز از مرخصى و کم شدن حقوق کارمندانش 
خبر داد. در «نوادا» نیز یک کمپانى رسانه اى، انتشار شش 

هفته نامه محلى را متوقف خواهد کرد.

چالش بى سابقه روزنامه هاى آمریکا به دلیل کرونا

«بوریس جانسون»، نخست وزیر بریتانیا که نزدیک دو هفته 
پیش به دلیل مثبت بودن آزمایش کرونا در قرنطینه خانگى 
است، روز یک شنبه به بیمارستان منتقل شد. در اطالعیه اى 
که دفتر نخست وزیرى بریتانیا در این باره صادر کرده بدون 
اشاره به جزییات بیشتر گفته تنها به دلیل اینکه تب بوریس 

جانسون قطع نمى شــده بنا به توصیه پزشک براى انجام 
برخى آزمایش هاى پزشکى به بیمارستان منتقل شده است.

جانســون یک ماه پیش و در حالى که تالش داشت خطر 
ویروس کرونا را کوچک جلوه دهد از بخش بیماران کرونایى 
بیمارستانى در لندن بازدید کرده و به گفته خودش با بیماران 
کرونایى دست داده بود. او در یک نشست خبرى با افتخار 

این موضوع را اعالم کرد و افزود این کار را ادامه خواهد داد.
همچنین همســر باردار جانســون نیز اعالم کرده از هفته 
گذشته عالیم بیمارى کووید- 19 را دارد. او از زمان مثبت 
شدن آزمایش جانسون محل زندگى خود را ترك کرده و از 

جانسون جدا شده بود.
بوریس جانسون در شرایطى به بیمارستان منتقل شده که 
طبق تقویم پیشرفت بیمارى کرونا در غالب بیماران بدحال 

کرونا، هفته دوم آلودگى به ویروس ممکن است بیمار عالیم 
تنفسى حاد داشته  و نیاز به دستگاه تنفسى پیدا کند.

روز یک شــنبه ملکه بریتانیا در پیامى کم ســابقه رادیو - 
تلویزیونى خطاب به ملت، بحران شــیوع کرونا را چالشى  
متفاوت براى کشــور خود دانســت و ضمن تقدیر از کادر 
درمانى کشورش براى مداواى بیماران، از مردم خواست به 
توصیه هاى صادر شده درباره عدم حضور در بیرون از خانه ها 
پیروى کرده و با همکارى نزدیک با یکدیگر و دولت، کمک 

کنند این بحران هرچه سریع تر حل شود.
«ملکه بریتانیا» از حدود ســه هفته پیش کاخ باکینهگام را 
ترك کرده و به منظور حفاظــت از احتمال ابتال به ویروس 
کرونا در شرایط شبه قرنطینه در قلعه وینسور زندگى مى کند. 

«شاهزاده چارلز»، ولیعهد بریتانیا نیز مبتال به کروناست.

تب کرونا در هیئت حاکمه انگلیس
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فصل بهار با شادى و نشاط و نو شدن که به همراه دارد یک خصیصه دیگر هم 
دارد و آن هم بى حالى و خواب آلودگى است که گریبان خیلى از افراد را مى 
گیرد. خواب آلودگى در فصل بهار تجربه اى است که از دوران دانش آموزى 
آن را تجربه کرده ایم و در دوران دانشجویى نیز متهم اصلى برخى از نمره هاى 

پایین آخر ترممان به حساب مى آمد.
اما این رخوت و بى حالى بهار در هر دوره و برهه اى از زندگى 
خودش را نشان مى دهد و گاهى آنقدر در افراد اثر مى کند 
که برخى در ماه هاى دیگر سال نیز این خواب آلودگى را به 

همراه دارند.
زهره احمدى، روان شــناس بالینى در خصوص ضعف ها و بى 
حالى هاى فصل بهار گفت: این بى حالى مى تواند الیه مختلفى 
داشته باشد و یکى از علل آن مى تواند افت فشار خون و یا دیابت 

باشد. نخوردن صبحانه نیز مى تواند یکى دیگر از 
علل ضعف افراد باشد که گاهى به اشتباه آن را به 

فصل بهار مربوط مى داننــد. وى اضافه 
کرد: تغییرات هوا در فصل بهار ســبک 
زندگى متفاوتى را در فصل بهار مى طلبد 
که یکى از دالیل بى حالى و خواب آلودگى 
در این فصل رعایت نکردن این ســبک 

زندگى است.

این روان شناس با تأکید بر اینکه همه ما با بهار طبى روبه رو هستیم اظهار 
کرد: بهار با 15 روز تعطیلى آغاز مى شــود و از آنجا که امسال اسفند ماه نیز 
بسیارى از مشاغل عمًال تعطیل و مردم در قرنطینه بودند باعث شد که ساعت 
خواب مردم کمى بیشتر شود و با شــروع روزهاى کارى قطعًا این رخوت و 
بى حالى بیشتر مى شود زیرا تا مدت ها بدن در برابر بیدارى در ساعت هاى 
اولیه صبح مقاومت مى کند به همین دلیل بهتر است در چند روز باقیمانده در 
قرنطینه سعى کنید ساعت خواب خود را مانند روزهاى کارى تنظیم کنید تا 

بدنتان به شرایط جدید عادت کند.
احمدى تأکید کرد: جلو کشیدن ساعت هم در ابتداى فصل بهار مى تواند 
یکى از علت هاى احساس بى حالى، کسالت و خواب آلودگى در روزهاى 
اولیه این فصل باشد. در بسیارى از کشــورها با هدف بهینه سازى انرژى 
در فصل بهار و پاییز ساعت رسمى کشــور یک ساعت به جلو و یا به عقب 

کشیده مى شود. این تغییر ســاعات کار در ظاهر شاید به چشم نیاید اما در 
بسیارى از مواقع باعث اختالل در ساعت ذهن و بدن ما مى شود. اختالل 
احتمالى در ساعت بدن مى تواند ما را با مشــکل مواجه کند و کمى زمان 
مى برد تا بدن بتواند خودش را با یک ساعت زمانى که به جلو کشیده شده 

تطبیق دهد.
این روان شناس خاطر نشان کرد: تغذیه مناسب مى تواند از این رخوت و بى 
حالى کم کند. سعى کنید در طول روزهاى فصل بهار غذاى سنگین نخورید 
زیرا خوردن غذاهاى چرب و سنگین سبب مى شود همه خون از سمت قلب 
به سمت دســتگاه گوارش برود و خون کمترى به سمت مغز برود و همین 
موضوع سبب خواب آلودگى مى شود. وى با تأکید بر اینکه باید مناسب هر 
فصل غذاى مناسب آن فصل را مصر ف کرد اضافه کرد: بیشتر مردم همان 
غذایى راکه در پاییز مصرف مى کنند در بهار نیز مى خورند که این موضوع 
اشتباه است و اســتفاده بى رویه از فست فودها سبب خواب آلودگى زیاد در 
افراد مى شود و به همین دلیل توصیه مى شود افراد در این فصل از غذاهاى 
ملین مانند آش و سوپ بیشتر استفاده کنند و از خوردن غذاهاى سنگین 
مانندکله پاچه و کنسرو و فست فود جلوگیرى کنند. تا کمتر احساس خواب 

آلودگى کنند . 
ادویه جات، فلفل سیاه و زنجبیل مناسب فصل بهار نیستند و مصرف آنها در این 
فصل توصیه نمى شود. به طور کلى سعى کنید در فصل بهار رژیم غذایى تان را 

به سمت غذاهاى گیاهى ببرید و کمتر مواد حیوانى مصرف کنید.

در حالى که برخى فیلم ها و مقاالت، افراد را ترغیب مى کنند 
تا ظروف موادغذایى خریدارى شده از فروشگاه ها، نامه ها و 
سایر بسته بندى هایى را که وارد خانه مى شود، ضدعفونى 
کنند اما کارشناسان این کار را زیاده روى دانسته و شستشو 

با آب را براى این منظور کافى مى دانند.
ویروس کرونا تا حد زیادى از طریق تماس فرد با فرد منتقل 
مى شود اما این ویروس مى تواند براى چند روز روى سطوح 
از جمله بسته بندى هاى موادغذایى زنده بماند. تحقیقات 
اولیه نشان مى دهند که این ویروس مى تواند به مدت 24 
ساعت روى مقوا و 72 ساعت روى پالستیک زنده بماند. اما 

در عین حال شمار این ویروس در طول این مدت به سرعت 
کاهش مى یابد.

مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى آمریکا در حال حاضر 
ضدعفونى کردن بســته بندى هاى مواد غذایى را توصیه 
نمى کنند و در عوض اعالم مى کنند که خریداران باید پس 
از دست زدن به هر کاالیى که ممکن است دیگران نیز به 

آن دست زده باشند، دست خود را به دقت بشویند. 
هنوز هیچ مدرکى وجود ندارد که نشــان دهد انتقال این 
ویروس از طریق بسته بندى هاى مواد غذایى صورت مى 
گیرد. اما در عین حال مى دانیم که ویروس کرونا مى تواند 

ساعت ها یا حتى روزها روى سطح بسته بندى مواد غذایى 
زنده بماند؛ بنابراین یک خطر فرضى انتقال این ویروس 
از طریق تماس با یک ســطح آلوده و سپس لمس کردن 
چشم ها، بینى یا دهان است. بنابراین به جاى ضدعفونى 
کردن این اقالم بهتر است بعد از تماس با کاالها تنها دست 

خود را بشوییم.
کارشناســان ایمنى مواد غذایى همچنین مى گویند که 
محصوالت خوراکى را تنها باید با آب و بدون اســتفاده از 

مایع ظرفشویى شست.  
کارشناسان توصیه مى کنند که در صورت امکان خرید خود 

را از سوپرمارکت ها به دو هفته  یکبار محدود کنید. همچنین 
در صورت امــکان زمانى براى خرید به ســوپر مارکت ها 
بروید که اوج کارى آنها نباشد و افراد کمترى در فروشگاه 
ها باشند. در هنگام خرید در فروشگاه ها فاصله مناسب 2 
مترى خود را با سایر افرادى که در فروشگاه هستند، رعایت 
کنید. همچنین از قبل چیزهایى را که الزم دارید، بنویسید تا 

حداقل زمان را در سوپر مارکت سپرى کنید. 
«الیزابت اکستروم»، اســتاد و رئیس بخش بیمارى هاى 
سالمندان دانشگاه «بهداشت و علوم اورگان» مى گوید: به 
محض ورود به سوپر مارکت دست خود را با مایع ضدعفونى 
کننده تمیز کرده و دسته سبد خرید خود را ضدعفونى کنید؛ 
سپس دوباره دســت خود را با مایع ضدعفونى تمیز کنید؛ 
همچنین در ســوپرمارکت تنها به اقالمى که نیاز دارید، 

دست بزنید.
«ژولیا مارکوس» متخصص همه گیرشناسى بیمارى هاى 
عفونى و اســتاد بخش بهداشــت جمعیت در «دانشکده 
پزشــکى هاروارد»، گفت: در هنگام خرید به گوشى تلفن 
همراه خود دســت نزنید و گوشــى خود را بعد از هرگونه 

آلودگى احتمالى تمیز کنید.
وى استفاده از دستکش را ضرورى ندانست و افزود: معموًال 
وقتى در خارج از مراکز مراقبت هاى بهداشتى و در جامعه 
از دستکش استفاده مى کنیم، دستکش پوست دوم ما مى 
شود. ما به صورت خود دست مى زنیم و ممکن است تصور 
کنیم که در معرض خطر نیستم اما این دستکش ها آلوده 
مى شوند و در واقع نســبت به پوست دست سطح بهترى 

براى تجمع ویروس ها هستند.
کارشناســان همچنین توصیه مى کنند سطوحى از خانه 
که بیشترین میزان تماس دســت با آنها وجود دارد مانند 

دستگیره هاى در و پریزهاى برق مرتب شسته شوند.

بررسى هاى پژوهشگران نشان مى دهند که بهتر است حوله هاى حمام پس از سه چهار بار استفاده، شسته 
شوند و به منظور حفظ بهتر بهداشت فردى، توصیه مى شود حوله ها پس از استفاده در هواى آزاد قرار گیرند 

تا به خوبى خشک شوند.
حوله هاى مرطوب محل مناسبى براى تولید باکترى هاى مختلف هستند. البته باید بدانیم که ما به طور مداوم 
در همه جا و با لمس هر چیزى با باکترى ها ارتباط داریم. تقریباً مى توان گفت باکترى هاى روى حوله هاى 

حمام، همان باکترى هاى روى پوست شما هستند.
در صورتى که بدن شما هیچ زخم و صدمه دیدگى نداشته باشد دلیلى ندارد که میکروب هاى آن زخم ها به 
حوله منتقل شده و در استفاده هاى بعدى دوباره به صورت خطرناك تر به شما بازگردند. بنابراین در شرایطى 
که بدن شما سالم و بدون مشکالت پوستى باشد، توصیه مى شود که پس از سه یا چهار بار استفاده از حوله 
هاى حمام آنها را بشویید. در صورتى که زخم یا جراحتى در بدن وجود داشته باشد که میکروب هاى آن به 

حوله منتقل شود باید پس از استفاده شسته شود.
بررسى هاى پژوهشگران نشان مى دهند که معموًال افراد بیش از پنج بار استفاده از حوله هاى حمام آنها را 
مى شویند و ظاهراً هیچ مشکل جدى برایشان ایجاد نمى شود. البته بهتر است پس از استفاده حوله، آنها را در 

هواى آزاد قرار داد تا به خوبى و طى مدت زمانى کوتاه خشک شوند. 
یکى از نکاتى که معموًال کسى به آن توجه نمى کند این است که باید حتمًا حوله هایى که خریدارى شده و 
نو هستند پیش از مصرف شسته شــوند تا از باکترى هاى احتمالى که در روند تولید، بسته بندى و انتقال به 
حوله منتقل شده پاك شوند. حوله هایى که در هنگام ورزش استفاده مى شود نیز باید پس از هر بار استفاده 

شسته شوند.

مطالعه جدید نشان مى دهد نوشابه هاى قندى با ایجاد اختالل در 
میزان کلسترول و ترى گلیسیریدها موجب افزایش ریسک بیمارى 
قلبى و سکته مى شوند. به گفته محققان دانشگاه تافتس بوستون 
آمریکا، نوشیدن بیش از یک قوطى نوشابه قندى یا آبمیوه در روز 

براى سالمت قلب و عروق خوب نیست.
«نیکوال مک کئون»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: 
«شواهد زیادى نشان مى دهد که بین مصرف نوشابه هاى قندى و 

تأثیرات مضر بر سالمت ارتباط وجود دارد.»
به گفته محققان، نوشیدنى هاى نظیر نوشابه هاى گازدار، نوشابه 
هاى ورزشى و نوشیدنى هاى با طعم میوه بزرگ ترین منبع مواد 

قندى افزودنى هستند.
تیم تحقیق دریافت نوشیدن بیش از یک قوطى نوشابه قندى در روز 
با 53 درصد احتمال بیشتر ترى گلیسیرید باال و 98 درصد احتمال 

بیشتر پایین بودن کلسترول خوب HDL مرتبط است.
مک کئون در ادامه مى افزاید: «نتایج ما بیانگر این مطلب است که 
محدود کردن و حتى حذف نوشــابه هاى قندى ممکن است ایده 
خوبى براى افرادى باشد که خواهان حفظ میزان نرمال کلسترول و 

ترى گلیسیریدشان هستند.»

حوله حمام  شما آنقدر هم که فکر مى کنید 
تمیز نیست

یک نوزاد تازه متولد شده، با صداى بلند گریه مى کند که نشانه اى از سالمتى و قدرت او است. در روزها و هفته 
هاى آینده به سرعت والدین به این گریه ها عادت مى کنند. اما اگر از نزدیک نگاه کنید، خواهید دید که گریه 

یک نوزاد کمى متفاوت از کودکان بزرگ تر است: اشکى وجود ندارد.
البته اشک براى محافظت از چشم و مرطوب نگهداشتن آن الزم است. وقتى با احساسات شدید مانند غم، 
عصبانیت یا حتى خوشبختى مواجه مى شــویم، گریه مى کنیم. این لحظات احساسى و گریه کردن باعث 
محافظت بیشتر از چشم مى شود. اشک ها همچنین مى توانند به ترشح هورمون هاى محرك استرس که 

ممکن است در زمان هاى سخت ایجاد شده باشند، کمک کنند. 
در حالى که نوزادان با مجارى اشک متولد مى شوند، هنوز کامًال رشد نکرده اند. آنها به اندازه کافى اشک براى 
پوشاندن چشم و مرطوب نگه داشتن آن تولید مى کنند، اما براى تشکیل قطره هایى که باعث ریزش آن به 
گونه هاى چاقشان شود کافى نیست. پس از سه یا چهار هفته، مجارى اشک آور کودك معموًال به اندازه کافى 

بالغ مى شوند تا اشک هاى متشکل از احساسات قوى ایجاد کنند.
چشمان یک نوزاد تمایل به خشکى دارد و پوست آن نیز چنین مى شود. مهم نیست که چقدر گرم است، یک 
نوزاد تازه به ســختى براى دو هفته اول زندگى خود عرق مى کند. دلیل این است که غدد عرق هنوز کامًال 

کاربردى نیستند.
از آنجا که نوزادان نمى توانند کامًال عرق کنند، براى خنک شدن به کمک احتیاج دارند. باید مراقب عالیم 
گرماى بیش از حد از جمله پوسته پوسته شدن پوست، تنفس ســریع و پى در پى و کاهش فعالیت بازوها و 

پاهاى نوزاد باشیم.

چرا نوزادان اشک و عرق ندارند؟ 

با فرارسیدن فصل بهار و افزایش دماى هوا پرسشى مهم براى بسیارى مطرح شده است از جمله اینکه آیا 
حشراتى مانند پشه ها و مگس ها که در بهار و تابستان زیاد مى شوند مى توانند ویروس کرونا را منتقل کنند 
یا نه؟ دانشمندان متخصص در زمینه حشرات در روســیه فرضیه انتقال ویروس کرونا از طریق حشرات را 

بعید مى دانند. 
دانشمندان چینى نیز به نوبه خود در این زمینه پژوهش هایى را انجام 

دادند و به این نتیجه رسیدند که حشــرات خون آشام به ویژه 
مگس ها ویروس کرونا را منتقل نمى کنند.

اما به هر حال دانشمندان هنوز به پاسخ قطعى درباره اینکه 
حشــرات مى توانند این ویروس را منتقل کنند یا نه 

نرسیده اند. اگر تصور کنیم که شخص مبتال 
به کرونا روى دستش عطسه کند و بالفاصله 
بعد از آن یک مگس روى دســتش بنشیند 
سپس همین مگس به شخص دیگرى منتقل 

شــود و ویروس را به وى منتقل کند، این یک فرضیه بسیار 
بعیدى است.

ستاد مرکزى اطالع رســانى داروها و ســموم دفتر نظارت و پایش مصرف 
فرآورده هاى ســالمت ســازمان غذا و دارو، در اطالعیه اى نسبت به بروز 

مسمومیت با قارچ هاى سمى هشدار داد.
1540 مورد در اثر مســمومیت با قارچ هاى خودرو و سمى در سال 1396 به 
بیمارستان ها مراجعه کردند که این آمار در سال 1397 به بیش از 1726 مورد 
و در نیمه نخست سال 1398 به 398 مورد رســیده است. مصرف خوراکى 
قارچ هاى خودرو و سمى، منجر به فوت، نارسایى کبد و بسترى شدن بسیارى 

از افراد شده است.
اما توجه به توصیه هاى عمومى مى تواند از بروز مسمومیت و مرگ ناشى از 

قارچ هاى سمى جلوگیرى کند.
از مصرف قارچ هاى خودرو مخصوصًا 

قارچ هایى که در کنار تنه درختان 
(به خصوص درختان خشــک 
شده) مى رویند و یا قارچ هاى 
فله اى جمع آورى شده توسط 

افراد بومى، خوددارى کنید. براى 
حفظ ســالمت خود و خانواده تان 
تنها قارچ هایى را که توسط مراکز 
مجاز فروخته مى شوند و در بسته 

بندى هاى داراى مجوز قرار دارند، خریدارى 
و مصرف کنید.

شناسایى انواع خوراکى قارچ از انواع سمى تنها بر اساس خصوصیات ظاهرى 
مانند شکل، رنگ، بو، قوام و مزه مشــکل بوده و تنها توسط متخصصان و 
کارشناسان مجرب قارچ شناسى و گیاه شناســى امکانپذیر است. بنابراین 
به توصیه هاى برخى از افراد در تشــخیص انواع سمى از انواع خوراکى قارچ 

توجه نکنید.
مصرف قارچ ها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلى و وحشى، نشان دهنده 

غیر سمى بودن قارچ براى انسان نیست.
برخى از روش ها و معیارهاى سنتى مانند تغییر رنگ قاشق نقره در اثر تماس 
با قارچ، یا وجود حشــرات در اطراف قارچ و محل رویش قارچ معیار علمى و 

صحیحى براى تشخیص سمى نبودن قارچ در همه موارد نیست.
برخى از سموم موجود در قارچ هاى ســمى، مقاوم به گرما بوده و فرایندهاى 
آماده سازى غذا مانند کباب کردن، آب پز کردن، سرخ کردن، بخار پز کردن 

قادر به تخریب کامل مواد سمى موجود در آن نیست.
در صورت بروز عالیم و نشــانه هاى گوارشى (تهوع، اســتفراغ و اسهال) 

تأخیرى (5 تا 12 ســاعت پس از مصرف بــه صورت 
خوراکى قارچ هــاى خودرو)، هر 
چــه ســریع تر بیمــار را به 
مرکز درمانــى تخصصى 
منتقل  هــا  مســمومیت 
کنید. در مواردى که عالئم 
گوارشى به صورت تأخیرى 
(با فاصله بیش از شــش 
ســاعت از مصــرف قارچ 
خــودرو) رخ دهد این دســته 
از قارچ ها ســمیت بــه مراتب 
بیشــترى دارند و در سال هاى 
گذشته منجر به نارسایى حاد کبدى و مرگ تعدادى از هموطنانمان شده است.

انتقال ســریع بیمار مســموم به یک مرکز درمانى تخصصى مسمومیت ها 
امکان درمان موفقیت آمیز را افزایش مى دهد و هرگونــه تأخیر در این امر 
سبب افزایش احتمال شکست درمان و حتى مرگ بیمار مى شود. بنابراین با 
مشاهده عالیم و نشــانه هاى بالینى اولیه به ویژه از نوع تأخیرى در فردى با 
سابقه مصرف خوراکى قارچ خودرو، از هرگونه خوددرمانى و درمان عالمتى 

پرهیز کرده و بیمار را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل کنید.

حشرات ویروس کرونا را منتقل مى کنند؟

هشدار درباره مسمومیت با قارچ

خواب آلودگى بهار را از بین ببرید

آیا الزم است موادغذایى خریدارى شده را 
بشوییم؟

نوشیدنى هایى که براى قلب 
مضر است

حد از جمله پوسته پوسته شدن پوست، تنفس ســریع و پى در پى و کاهش فعالیت بازوه
یم.

6یت با قارچ هاى خودرو و سمى در سال1396 به 
1726 مورد  6 به بیش از 7 که اینآمار در سال1397
8 به 398 مورد رســیده است. مصرف خوراکى  1
جر به فوت، نارسایى کبد و بسترى شدن بسیارى

ومى مى تواند از بروز مسمومیت و مرگ ناشى از 
ند.

خصوصًا 
ختان 

ک 
ى 
سط

براى 
اده تان 
 مراکز 
ر بسته 

دارند، خریدارى

از انواع سمى تنها بر اساس خصوصیات ظاهرى
و مزه مشــکل بوده و تنها توسط متخصصان و 
ناسى و گیاه شناســى امکانپذیر است. بنابراین 
 در تشــخیص انواع سمى از انواع خوراکى قارچ 

صحیحىبراى تشخیص سمى نبودن قارچ در همه موارد نیس
ب برخى از سموم موجود در قارچ هاى ســمى، مقاوم به گرما
آماده سازى غذا مانند کباب کردن، آب پز کردن، سرخ کرد

قادر به تخریب کامل مواد سمى موجود در آن نیست.
در صورت بروز عالیم و نشــانه هاى گوارشى (تهوع، اسـ

2 تا 12 ســاعتبــه صورت  تأخیرى (5
خوراکى قارچ هـ
چــه ســری
مرکز درما
مســمومی
کنید. در مو
گوارشى به
(با فاصله
ســاعت از
خــودرو) رخ
از قارچ ها ســم
بیشــترى دارن
گذشته منجر به نارسایى حاد کبدى و مرگ تعدادى از هموطن
درمانى تخصص انتقالســریع بیمار مســموم به یک مرکز
امکان درمان موفقیت آمیز را افزایش مى دهد و هرگونــه
سبب افزایش احتمال شکست درمان و حتى مرگ بیمار مى
مشاهده عالیم و نشــانه هاى بالینى اولیه به ویژه از نوع تأخ

 زمینه پژوهش هایى را انجام
رات خون آشام به ویژه

نند.
قطعى درباره اینکه 

تقل کنند یا نه 
ص مبتال 
اصله 
شیند 
منتقل

ن یک فرضیه بسیار 

هه اى از زندگى 
فراد اثر مىکند 
ب آلودگى را به 

صوص ضعف ها و بى 
ى تواند الیه مختلفى 
فشار خون و یا دیابت 

یگر از
 را به 

اولیه صبح مقاومت مى کند به همین دلیل بهتر است در چند روز باقیمانده در 
کنید تا  مانند روزهاى کارى تنظیم قرنطینه سعى کنید ساعت خواب خود را

بدنتان به شرایط جدید عادت کند.
در ابتداى فصل بهار مى تواند  ساعت هم احمدى تأکید کرد: جلو کشیدن
از علت هاى احساس بى حالى، کسالت و خواب آلودگى در روزهاى  یکى
اولیه این فصل باشد. در بسیارى از کشــورها با هدف بهینه سازى انرژى 
در فصل بهار و پاییز ساعت رسمى کشــور یک ساعت به جلو و یا به عقب 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آنان، که در اوج رونق جوانى هســتند، جز پیرى و خمیدگى چه انتظارى 
دارند یا کســى کــه در عین تندرســتى اســت چشــم بــه راه چه توانــد بود 
جز بیمارى و ناتوانى؟ آیــا آنان، که هنــوز زنده و برجاى اند در اندیشــه 
مرگ و نیستى نیستند؟ زمان جدایى و دورى فرا رسیده است. از اضطراب، 
لرزه بر تن افتاده، دردها شدت گرفته و از بسیارى اندوه، آب دهان در گلو 
گره شده و چشم در طلب فریادرسى به اطراف مى نگرد، مگر، از فرزندان 

موال على (ع)یا خویشاوندان و عزیزان و همسران یکى دست فرا کند. 
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