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کرونا چه بالیى سر ریه ها مى آورد؟ثبت غیرحضورى درخواست بازنشستگى ادامه ماجراهاى «نورالدین» و رفقا از امشب مخالفان ریاست احتمالى قالیباف بر مجلس باشگاه هاى عزیز! نظرتان را بگویید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چگونه از شر
 کلیه درد 

خالص شویم؟

اصفهان را تا آخر ماه تعطیل کنید
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براى قطع زنجیره کرونا 
برخورد نظامى کنیم!

با کرونا هم شوخى؟! 

الگوهاى مبارزه با کرونا 
در استان اصفهان

5

خسارت میلیاردى 
کرونا به گردشگرى 

و صنایع دستى 
اصفهان

سنگ کلیه دردى مزمن و گاهى اوقات دردش 
مانند درد زایمان طبیعى است. سنگ کلیه در 
مجارى ادرار قرار مى گیرد و موجب به وجود 

آمدن دردهاى خفیف و مزمن مى شود.
 سنگ هاى کوچک را مى توان با درمان هاى...

کرونا به تأسیسات گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان بیش از ده هــزار میلیارد ریال 

خسارت وارد کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى استان با اشاره به مصوبات ستاد مبارزه با 
بیمارى کرونا مبنى بر تعطیلى مراکز گردشگرى 
و صنایع دستى اســتان، گفت: 1000 فروشگاه 
و 4500 کارگاه صنایع دســتى با حدود 23 هزار 
شاغل به همراه 30 هزار شــغل در کارگاه هاى 

4انفرادى...

تولید انبوه داروى درمان کرونا در اصفهانتولید انبوه داروى درمان کرونا در اصفهان
ده ها میلیون قرص به استان هاى مختلف ارسال شدده ها میلیون قرص به استان هاى مختلف ارسال شد

3

درخواست  ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا از ستاد ملى؛

روزگار فخرالدین صدیق 
شریف در قرنطینه خانگى

بیک زاده: بخاطر پول 
به سپاهان رفتم!

7

در صفحه 3 بخوانید

2

ماجراى حقایقى
 که جهانپور 

نباید مى گفت!

نبرد مجازى ایران و چین در میدان کرونا

هشدار درباره سیل احتمالى همزمان با آغاز بارش هاى بهارى 
3

کنکاشى درباره اینکه چرا شیوع
 یک ویروس مهلک هم مایه طنز شده است

ت دردش
کلیه در
ه وجود 

ود.
مان هاى...
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مهرداد محمدى:مهرداد محمدى:

قلعه نویى گفتقلعه نویى گفت
 مصیب بیشتر به تو مى آید مصیب بیشتر به تو مى آید

روزنامه نصف جهان

در صفحه 5 بخوانید

 هاشم بیک زاده، مدافع چپ ســابق استقالل و 
چند تیم لیگ برترى دیگر این روزها و در شرایط 
بازنشستگى به مربیگرى روى آورده و در بادران 

مشــغول اســت. او از روزهاى قرنطینه و تعطیلى 
فوتبال مى گوید و صحبت هاى جالبى از دوران بازى خود دارد.

فرا رسیدن نیمه شعبان، سالروز والدت حضرت قائم آل محمد(عج) را تبریک مى گوییم 
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با وجود تکذیبیه یک شنبه صبح بانک مرکزى در مورد 
نرخ سود، روزنامه «دنیاى اقتصاد» در شماره روز گذشته 
خودش فاش کرده است که مدیران عامل بانک ها در یک 
جلسه توافق کردند نرخ سود براى افراد حقوقى 15 درصد 
باشد و نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقى است که 
به عهده بانک ها واگذار شده است.  اتفاقى که به معنى 
محدود کردن نرخ سود اشخاص حقوقى خواهد بود. البته 
این تصمیم نیاز به مهر تأیید عبدالناصر همتى، رئیس کل 

بانک مرکزى دارد. 
دو نکته در اینجا وجود دارد، نکته اول اینکه براى اولین بار 
نرخ سود اشخاص حقوقى مجزا از اشخاص حقیقى تعیین 

مى شود، نکته دوم اینکه همانند روالى که در سال هاى 
قبل وجود داشته، نرخ سود ابتدا توسط بانک ها و با اعمال 
نظر بانک مرکزى به یک نقطه تفاهم رسیده و سپس به 
شکل ظاهرى، امضاى رئیس کل بانک مرکزى نیز زیر 

آن گنجانده مى شود. 
ظهر روز یک شنبه، 17 فروردین اکثر مدیران بانک هاى 
دولتى و خصوصى گردهم جمع شدند و توافق کردند که 
نرخ سود اشــخاص حقوقى به 15 درصد برسد. اما چرا 
بانک مرکزى آن را فوراً تکذیب کرد؟ به نظر مى رســد 
بانک مرکزى این مالحظه و نگرانى را داشــت که درج 

زودهنگام این خبر، موجب خروج منابع از بانک ها شود.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور 
درباره ناآرامى هاى اخیر در برخى از زندان ها گفت: بعد 
از اینکه در کشــورمان یکصد هزار نفر زندانى توانستند 
مشمول مرخصى شوند و در کنار خانواده هایشان باشند، 
براى کمرنگ کردن این مســئله دشــمن تالش کرد 
کسانى را که در زندان هستند وادار کند که شما احتمال 
ابتال به بیمارى کرونا را دارید؛ لذا دســت به ناآرامى و 

شورش بزنید.
اصغر جهانگیر افزود: افرادى که جرایم سنگین داشتند و 
نمى توانستند مشمول مرخصى شوند تحریک کننده آن 
بودند که تالش کردند زندان را ناآرام کنند و خوشبختانه 

با تدابیر صورت گرفته این ناآرامى ها به آرامش تبدیل شد 
و امروز در همه زندان ها آرامش برقرار است.

وى درباره اینکه آیا زندانیان فوتى یا مبتال بر اثر کرونا در 
زندان ها داریم؟ گفت: با اقداماتى که دستگاه قضایى در 
سه محور از جمله اقدامات مدیریتى، بهداشتى و درمانى 
صورت داد، قبل از اینکه شیوع ویروس کرونا به صورت 
وسیع در کشور مطرح شود، با ابالغ رئیس قوه قضاییه در 
7 اسفند 98 با مرخصى که صورت گرفت؛ قریب یکصد 
هزار نفر مشمول این مرخصى شدند و این موضوع نقطه 
عطفى براى فاصله گذارى اجتماعى در داخل زندان ها از 

جهت کاهش جمعیت کیفرى شد. /1520

سود بانکى
 دو نرخى مى شود

ناآرامى  در زندان ها
 کار دشمن بود

باالخره تکلیف روشن شد
   خبر آنالین | پشــت صحنه تولید ششمین 
فصل ســریال «پایتخت»، پس از چنــد بار لغو، 
ســرانجام روز جمعه 22 فروردین از شــبکه یک 
سیما پخش خواهد شد. این برنامه ساعت 16 روز 
جمعه پخش خواهد شد و باز پخش آن ساعت 23 
همان روز اســت. پس از دستور رئیس صداوسیما 
براى بررسى حواشى ســریال «پایتخت» پخش 
پشت صحنه سریال براى ســومین شب متوالى 
لغو و میزگرد بررســى فصل ششــم این سریال 

جایگزین آن شد.

ادامه حمالت «کیهان» به 
«پایتخت»

   روزنامه کیهان | رئیس  سازمان صداوسیما 
که از مدیران ارشد معترض به سریال «پایتخت6» 
است، الزم اســت یک آسیب شناسى و بازاندیشى 
درباره فرایندى که یک نمایشنامه نویس بدسابقه را 
ناگهان به جایگاه نویسنده فیلمنامه سریال نوروزى 
پربیننده شبکه سراسرى این سازمان رسانده، انجام 
دهد. همچنین سریال «پایتخت6»  بار دیگر نشان 
داد که نظارت در صداوسیما به شدت آسیب پذیر و 
دچار اختالل است. چگونه ممکن است یک سریال 
مثل «پایتخت6» با این همه بدآموزى و مشکالت 
متعدد و آشکار محتوایى، به تولید رسیده و سپس 

پخش شود؟/1523

خواستگارى عجیب تتلو
   رکنا | امیر تتلو یا همان امیرحسین مقصودلو 
در صفحه اینســتاگرام «امیلیا کالرك»، بازیگر 
ســریال «گیم آو ترونز» (بازى تاج و تخت ) از او 
خواستگارى کرد! تتلو در پستى که امیلیا کالرك از 
خودش و دوستانش در اینستاگرام منتشر کرده بود 
کامنتى گذاشته بود که در آن از وى تقاضاى ازدواج 
کرده است. این کامنت و خواستگارى عجیب امیر 
تتلو از امیلیا کالرك بازتاب ها و واکنش هاى جالبى 

را از سوى کاربران در بر داشت./1524

خط و نشان براى کرونا
   ایران آرت | رضا عطــاران ویدیویى جالب از 
سکانس هاى شــاد و خاطره انگیز سینماى ایران 
منتشر کرد. این ویدیو که تصاویر آن از فیلم هاى 
قبل و بعد از انقالب گلچین شده، با آهنگ «دلبر» 
محسن چاوشى میکس شده اســت. عطاران با 
انتشار این ویدیوى خطاب به ویروس کرونا نوشت: 
«هربالیى سرمون بیارى ما آخرش همینیم، دست 

ازسرمون بردار.»

کالهبردارى «م.ق»
   برنــا | گالب آدینه، بازیگــر قدیمى تئاتر و 
تلویزیون اعالم کرد که شــخصى با سوءاستفاده 
از اعتمادش از او کالهبردارى کرده اســت. آدینه 
در استورى صفحه اینستاگرامش نوشت: «چند نفر 
دزد با سوءاستفاده از اسم و بیمارى اصغر شاهوردى 
عزیز از من و رامبد جوان مبالغــى کالهبردارى 
کرده اند.» این بازیگر در ادامه نوشته خود با اعالم 
اینکه پول ها به حساب زنى به نام «م.ق» واریز شده 
اســت از دیگر هنرمندان خواسته با اطالع رسانى 
مانع کالهبردارى هاى دیگر توسط این افراد شوند.

تاریخ پایان سال تحصیلى 
   مهر | سخنگوى کمیسیون آموزش مجلس 
اظهار کرد: بر اســاس مباحث مطروحه مقرر شد 
که وزارت آموزش و پــرورش تا آخر فروردین ماه 
تاریخ پایان سال تحصیلى به ویژه امتحانات نهایى 
دانش آموزان را اعالم کند. میرحمایت میرزاده ادامه 
داد: همچنین طبق اعالم سازمان سنجش، 20 روز 
پس از برگزارى آخرین امتحان نهایى آمادگى الزم 
براى برگزارى کنکور سراســرى مانند سال هاى 

گذشته وجود دارد.

آخرین وضعیت الریجانى 
   تابناك | براساس اطالعات موثق، تجویز «آویگان» 
براى على الریجانى آغاز شــده است. داروى ژاپنى ضد 
آنفلوآنزاى «آویگان» (Avigan) با نام عمومى «فاوى 
پیراویر» (favipiravir) شناخته مى شود. گفته مى 

شود این دارو در درمان کرونا نیز مؤثر است.

ابتالى مدیر خبرساز به کرونا
   برترین ها | پس از انتشار خبرهایى درباره ابتالى 
مدیر شــبکه 3 به بیمارى کرونا، مدیــر روابط عمومى 
این شبکه توضیحاتى دراین خصوص ارائه کرد. بعضى 
رسانه ها به نقل از روزنامه «گل» از ابتالى على فروغى، 
مدیر شبکه 3 به کرونا خبر دادند و از قرنطینه او از یک 
هفته گذشــته نوشــتند. کورش کمره اى، مشاور على 
فروغى ضمن تأیید خبر نوشت: «رسانه اى با تأخیر خبر 
ابتالى مدیر شبکه 3 به کرونا را منتشر کرده است. ایشان 
در ایام تعطیالت نوروز بــراى مراعات حال همکاران و 
انجام کارهاى ضرورى در ساعات غیر ادارى در شبکه 
حاضر شدند و با بهبود شــرایط از اول هفته طبق روال 

عادى در شبکه حضور دارند.»/1521

مژده وزیر
   برتریــن ها | ســعید نمکى، وزیر بهداشت در پى 
موافقت رهبر انقالب با برداشــت یک میلیارد یورو از 
صندوق توســعه ملى براى مقابله و مدیریت عوارض 
ناشى از کرونا، در صفحه شــخصى خود نوشت: «دال 
چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن/ که باد صبح نسیم 
گره گشــا آورد. پس از مدت ها که همکاران ایثارگرم با 
وجود مضیقه شدید مالى شــبانه روز در خدمت بیماران 
مبتال به کرونا بودند، مژده رسید که با موافقت محبت آمیز 
مقام معظم رهبرى و پیگیرى هاى دلسوزانه رئیس جمهور 
محترم، گشایشى حاصل مى شود، خدا را شکرگزاریم.»

درخواست «مکرون» از 
روحانى 

   ایســنا | کاخ الیــزه در بیانیه اى اعــالم کرد که 
«امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه در مکالمه اى 
تلفنى با حسن روحانى رئیس جمهور کشورمان درباره 
اجراى برجام [توافق هسته اى] ابراز امیدوارى کرده است 
که ایران به رعایت تعهدات هســته اى اش بازگردد و از 
اقدامات جدید متغایر با برنامه جامع اقدام عمل مشترك 
[برجام] خوددارى کرده و به کاهش تنش هاى منطقه اى 
کمک کند. مکرون همچنین افزود: اکنون زمان آن فرا 
رسیده اســت که جامعه جهانى براى مبارزه با ویروس 

کروناى جدید باهم متحد شوند.

کار آمریکاست
   ایســنا | یک عضو فراکسیون نمایندگان والیى 
مجلس گفت: کارشناســان بیوتروریسم و جنگ هاى 
میکروبى معتقدند که ویروس کرونا توسط بشر ساخته 
شده است. بعضى از کشورها مثل چین مانع دست یافتن 
آمریکا به منافعش بودند. اقتصاد چین، ســدى مهم در 
برابر آمریکا بود و هست. سید راضى نورى گفت: آمریکا 
اواسط دى ماه گفته بود که مراکز فرهنگى و باستانى ما را 
مورد حمله قرار مى دهد. تحلیلگران، حمالت میکروبى 
کرونایى را عامل تعطیلــى مراکز فرهنگى ما مى دانند. 
همه این حمالت، با برنامه است اما خدا را شکر دامن خود 

آنها را گرفته است.

رژه روز ارتش
 برگزار نمى شود

   ایسنا | امیر دریادار حبیب ا... سیارى، رئیس ستاد 
ارتش از برگزارى طرح جایگزین رژه نیروهاى مســلح 
به مناســبت روز ارتش با نام «رژه خدمت» و با شــعار 
«مدافعان وطن و یاوران سالمت» در سطح کشور خبر 
داد و گفت: پیرو مصوبات ستاد ملى کرونا و براى کمک 
به حل بیمارى کرونا ارتش طرحى را جایگزین طرح رژه 

خود کرده  است. /1522

خبرخوان

کارگردان «پایتخت» در پاسخ به انتقادهاى وارده به اداى 
دین این سریال به فیلم هاى ســینمایى قبل از انقالب 
توضیح داد: این یک شــوخى بود که در فصل هاى قبلى 

«پایتخت» با فیلم هاى ایرانى و 
خارجى و موسیقى هاى مختلف 
شده بود. مثًال در «پایتخت 1»، 
در بخشى از ســریال، صحنه ها 
برداشــتى از «جیمز باند» بودند. 
یا در جایــى دیگر، از موســیقى 
فیلم «راکى» و «رمبو» استفاده 
کردیم، این دلیل نمى شــود که 
ما «سیلوستر استالونه» را دوست 
داشته باشیم. در فصل 5 هم که 
ســفارش مؤسســه «اوج» بود، 

آهنگ «ابرام تاتلیس» و «جیپســى کینگ» را پخش 
کردیم، یعنى واقعًا آنجا هم اداى دیــن به آن خواننده و 

موسیقى بوده است؟

او ادامــه داد: در همین فصل ششــم، اگر بــا یک فیلم 
[همسفر] شوخى کردیم، هیچ اقدام خالف شرعى صورت 
نگرفت و بین «رحمت» و زنش ســوار بــر موتور، کیف 

گذاشته بودیم. همچنین هنگام آزادى «ارسطو» از زندان 
که با فیلم «قیصر» شوخى شد، هیچ اتفاق غیر قانونى و 

غیر عرفى در این سکانس نبود./1525

بین «رحمت» و زنش کیف گذاشتیم تا خالف شرع نشود

در حالى که واکنش ها به نقد جهانپــور بر گزارش هاى 
غلط چینى ها درباره کرونا ادامه دارد، حمید سورى، عضو 
ســتاد کنترل اپیدمى کرونا مى گوید هرچه جلوتر  رفتیم، 
متوجه مى شدیم واقعیت اپیدمى با گزارش هاى چینى ها 
همخوانى ندارد. مینو محرز، عضــو کمیته ملى مبارزه با 
کووید 19 کشور هم گفته ما از ابتدا مى دانستیم نباید به 
آمار چینى ها اتکا کرد. آنها نتایج بسیارى از مقاالت خود 

را پس گرفتند.
ماجرا زمانى آغاز شــد که کیانوش جهانپور، سخنگوى 
وزارت بهداشت در پاسخ به خبرنگار خبرگزارى «آناتولى» 
ترکیه درباره وضعیت کرونا در ایران، از عملکرد چین انتقاد 
کرد. به گفته جهانپور چین با ارائه آمار و مدارکش نسبت 
به بیمارى کووید-19 شــوخى تلخى بــا دنیا کرد. همه 
کشورهاى درگیر این بیمارى، به استناد مدارك چین تصور 
کردند این بیمارى شبیه و آسان تر از بیمارى آنفلوآنزاست. 
اما چنین نیست و نمى شود گفت دوره این بیمارى دو ماه 
است. جهانپور بعد از برخى واکنش ها، بار دیگر در حساب 

توییتر خود این موضع را تکرار کرد.
این توییت آغاز مجادله لفظى جهانپور با ســفیر چین در 
ایران بود. چرا که «چانگ هوا»، ســفیر چین در تهران، 
دقایقى بعد در پاســخ به توییت جهانپور نوشت: «وزارت 
بهداشــت چین هر روز نشســت خبرى دارد. پیشنهاد 
مى کنم براى حصول نتیجه،  اخبار آن را با دقت بخوانید»؛ 
توییتى که البته بى جواب نماند و جهانپور به آن واکنش 
نشان داد و نوشت: «بســیار عالى. وزارت بهداشت ایران 
هم روزانه دو کنفرانس خبرى، نشست تخصصى ساعت 
11 و 30 و نشست سخنگو در ســاعت 14 و 30 دقیقه با 
حضور خبرنگاران داخلى و خارجى برگزار مى کند که تقریبًا 
کم نظیر است و براى سفراى محترم و اصحاب رسانه در 
همه کشورها به ویژه کشــورهاى دوست قابل استفاده 
خواهد بود.» با این توییت ایــن مجادله لفظى ادامه پیدا 
کرد به طورى که این بار سفیر چین با لحنى غیرمحترمانه 
خطاب به سخنگوى وزارت بهداشت نوشت: «آقاى عزیز، 
بنابراین امیدوارم که شما به حقایق و تالش هاى بزرگ 

مردم چین احترام بگذارید.»
این بده بســتان هاى توییترى البته دوبار دیگر ادامه پیدا 
کرد. این بار جهانپور به دلیل انتقادهایى که از صحبت هاى 
او خطاب به چینى ها در داخل کشور شده بود، از موضع 
گذشته خود کمى عقب نشینى کرد. البته پیش از توییت 

آخر جهانپور، عباس موســوى، ســخنگوى وزارت امور 
خارجه ایران هم در توییتى از دِر دلجویى از طرف چینى 

برآمد.
اما اظهارنظر سخنگوى وزارت بهداشت درباره عملکرد 
چین موجى از اظهار نظرهاى مختلف را از سوى گروه هاى 
مختلف مردمى و همچنین کارشناســان به دنبال داشته 
است. موافقان این اظهار نظر با حمایت از جهانپور، چین 
را به باد انتقاد گرفتند و البته دلجویى ســخنگوى وزارت 
خارجه از ســفیر چین را هم نشانه ضعف دانستند. در این 
میان اما منتقدان وزارت بهداشت و جهانپور در چند دسته 
مختلف به اظهار نظر پرداختند. گــروه اول که از طرف 
موافقان جهانپور با عنوان چین زدگان یا ارزشــى ها مورد 
خطاب قرار گرفتند، حمالت سنگینى را در فضاى توییتر 
علیه جهانپور به راه انداختند. به اعتقاد آنها سخنان حاشیه 
ساز سخنگوى وزارت بهداشت به روابط دیپلماتیک ایران 
و چین لطمه زده و باعث اعتراضات مقامات چینى شده 
است. آنها خواستار عذرخواهى جهانپور شدند، چرا که این 
صحبت موضع رسمى کشور نبوده اســت. برخى از آنها 

نیز از وزیر بهداشت خواســته اند هرچه سریع تر جهانپور 
را برکنار کنند. 

اما دسته دوم منتقدان وزارت بهداشت کسانى هستند که 
مى گوید چرا وزارت بهداشت ما چنین شوخى تلخى را از 
همان ابتدا جدى گرفت؟ آنها چنین صحبت هایى از سوى 
جهانپور را توجیهى مى دانند که کمکى به حل مشــکل 
اپیدمى نمى کند و این ســئوال را مطرح مى کنند که چرا 
کشورى مثل کره جنوبى فریب چین را نخورده است. آنها 
مى گویند اگر کرونا براى چینى ها شوخى بود، پس چرا سه 
ماه تمام کل چین با آن وسعت را درگیر مهار چنین شوخى 

کرده و هزاران میلیارد دالر براى آن هزینه کردند.
در این بین گروه سومى نیز هستند که معتقدند این واقعیت 
که چین گزارش غلط به جهان ارائه کرده اســت نباید از 
سوى دولت مطرح مى شد و وظیفه اطالع رسانى در این 
مورد باید به یک فرد علمى مستقل از دولت سپرده مى شد 

تا هزینه هاى آن براى کشور و دولت به حداقل برسد.
اما آیا واقعــًا اطالعات و داده هایى که از ســوى چین به 
جهان ارائه شده غیرواقعى و مخدوش است و باعث شده 

سیاستگذارى و مقابله با اپیدمى دچار گمراهى شود؟ 
حمید ســورى، اپیدمیولوژیست و اســتاد دانشگاه علوم 
پزشکى شــهید بهشــتى تهران مى گوید: «چیزى که 
مى توانم مطرح کنم این اســت که با توجــه به الگوى 
گسترش اپیدمى و تجاربى که در کشور ما و سایر کشورها 
از جمله ایتالیا و کره جنوبى حادث شده، بعید به نظر مى آید 
اندازه هاى رخداد با چیزى که چین گزارش داده همخوانى 
داشته باشد و یک نوع خدشــه در داده ها دیده مى شود. 
براساس شواهد ماجرا فراتر از آن چیزى است که چینى 

ها گزارش داده اند.»
سورى به روند اپیدمى در ایتالیا اشاره مى کند و مى گوید: 
«به نظر مى آید ایتالیا خیلى درســت تر داده هاى خود را 
منتشر مى کند. درست است که اوایل ماجرا گفته مى شد 
چقدر در این کشور بى توجهى وجود دارد و تعداد مرگ ها 
باالست، اما موضوع این است که وقتى اطالعات درست 
وجود داشته باشد، تصمیم درست هم گرفته مى شود. به 
همین دلیل است که ایتالیا االن به روند کاهشى اپیدمى 

رسیده است ولى ما متأسفانه هنوز به آن نرسیده ایم.»

نبرد مجازى ایران و چین در میدان کرونا

ماجراى حقایقى که جهانپور نباید مى گفت!

2 چهره اصولگرا به ریاســت احتمالــى قالیباف بر مجلس 
یازدهم واکنش نشــان دادند. على اکبر جوانفکر، کنشگر 
سیاسى منسوب به جریان بهار و احمدى نژاد درباره احتمال 

ریاســت قالیباف بر مجلس یازدهم گفت: «پاسخگویى به 
اینگونه پرسش ها به معناى بازگشــت به همان دور باطل 
گذشته است. نباید از یاد ببریم که ماجرا براى این دو جریان 
تمام شده است و هرگونه تالشى براى زنده نگه داشتن آنها 
بیهوده خواهد بود. زاکانى، نماینده سابق مجلس در دوره نهم 
هم در حساب کاربرى خود تلویحاً از احتمال ریاست قالیباف 
بر مجلس یازدهم اینگونه انتقاد کــرد: «مجلس مطلوب، 
مجلس یک نفره نیست و تجربه ناموفق مجلس دهم براى 
نابودى هر مجلسى کافى است. باید کوشید تحولى در قامت 
مجلس رأس امور رقم زد و به جــاى قبایل و باندها، نقش 

آفرینى همه نمایندگان مجلس را به رسمیت شناخت.» 

مخالفان ریاست احتمالى قالیباف بر مجلس
رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس خواستار اتخاذ روش 

هاى نظامى براى قطع زنجیره شیوع کرونا شد.
عبدالرضا عزیزى که در جلسه علنى مجلس پشت تریبون 
رفته بود با تأکید براینکه خود من یک پزشــک هستم، 
گفت: نمى توانیم شــل کن سفت کن داشته باشیم، باید 
رفتارى که در ووهان شــد در ایران هم بشود تا زنجیره 
شیوع کرونا قطع شود. وى افزود: چین در ووهان پلیسى 
عمل نکرد بلکه نظامى عمل کرد، نگذاشت مردم بیرون 
بیایند و آذوقه را به در منازل برد. باید در ایران هم معیشت 
کارگران و مردم تأمین شود بعد بگوییم بیرون نیایید. نمى 

شود گفت بیرون نیایید و بعد به معیشت هم توجه نکرد. 

این نماینده مجلس عنوان کــرد: اگر نظامى عمل کنیم 
100 درصد مردم بیرون نخواهند آمد. در ســیزده به در 
پلیسى عمل شد و موفق بودیم اگر نظامى عمل کنیم مى 

توانیم زنجیره شیوع را قطع کنیم.
عزیزى گفت: این وضعیت فعلى اســترس ایجاد خواهد 
کرد،  هر روز 1000 تا 2000 نفر بــه مبتالیان به کرونا 
اضافه مى شــود. با روش فعلى این ویــروس تبدیل به 
وضعیت مزمنى خواهد شد که اشــتغال، تولید کارخانه 
ها و... را دچار آســیب خواهد کرد. اگر مى خواهیم این 
زنجیره را قطع کنیم باید قواى سه گانه کنار هم به یک 

فکر مشترك برسند و جلوى این آسیب ها گرفته شود.

براى قطع زنجیره کرونا برخورد نظامى کنیم!

امروز 20 فروردین ماه زمان مزایده و قرائت پیشنهادها 
براى فروش پیام رسان «سروش» است. پیام رسانى که 
اواخر سال گذشته آگهى مناقصه فروش مالکیت آن در 
پایگاه اطالع رسانى مناقصات کشور منتشر و رسانه اى 

شدن آن بسیار خبرساز شد.
روزنامه «ایران» در این باره ضمن انتقاد از این پیام رسان 
نوشــت: پیام رسان «ســروش» در بحبوحه فیلترینگ 
تلگرام هر روز خبرساز مى شــد. روزى با ادعاى اینکه با 
بیش از 20 میلیون کاربر، رقیب تلگرام اســت.  روزهاى 
دیگر هم با نشت اطالعات کاربرانش، ثبت نام اجبارى و 
بدون اطالع کاربر، تغییرات پى در پى مدیرانش و سرانجام 
با جنگ لفظى که دست اندرکاران آن با وزیر ارتباطات بر 
ســر حمایت هاى مادى و وام پنج میلیاردى داشتند، نام 
این پیام رسان را سرزبان ها انداختند.  اما حال این سئوال 
مطرح است که چرا صدا و سیما پیام رسان «سروش» را 
مى خواهد به فروش برساند؟ آیا فروش این پیام رسان به 
منزله شکست آن اســت؟ و براى اینکه این پیام رسان 

بتواند با عقبه اى که دارد دوباره مطرح شود و کاربر جذب 
کند ســرمایه گذار جدید آن چه اقدام هاى مؤثرى باید 

انجام دهد؟ 
مهدى انجیدنى، مدیرعامل پیام رســان «گپ» با بیان 
مطلب فوق به «ایران» گفت: به نظر مى رسد علت اول 
به مزایده گذاشتن پیام رســان «سروش»، دشوار شدن 
نگهدارى تجارى این پیام رسان است. چون هزینه هاى 
نگهدارى پیام رسان ها زیاد است و از آنجایى که سازمان 
صدا و سیما نیز با مشکالت مالى روبه رو است و نمى تواند 
از نظر مالى آن را پشتیبانى کند، حال تصمیم گرفته آن را 

به مزایده گذاشته و به فروش برساند.
انجیدنى دلیــل دوم به مزایده گذاشــتن پیام رســان 
«سروش» را فشار اپلیکیشــن «روبیکا» عنوان کرد و 
افزود: به نظرم سازمان صدا و سیما با اپلیکیشن «روبیکا» 
در حال مشارکت است. این برنامه به دلیل قدرت و رانتى 
که دارد، توانسته یکســرى کارها را به دلیل انحصار به 

خوبى انجام دهد. 

«سروش» را امروز مى فروشند
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رکود کار پیک موتورى ها
اگرچه برخـى از مردم نسـبت به افزایـش قیمت پیک 
موتورى ها بعد از شـیوع کرونا گالیه دارند اما به گفته 
رئیـس اتحادیـه دفاتر وانـت تلفنـى و پیـک موتورى 
اصفهـان، قیمت ها و تعرفـه ها هیچ تغییـرى نکرده و 
تنها درخواست ها و نیروها کاهش یافته است. علیرضا 
شـاه سـیاه توضیح داد: نیروهاى فعال در این اتحادیه 
به دلیـل ترس از ابتال بـه ویروس کرونا دیگر مشـتاق 
به ادامه فعالیت در این شـغل نیسـتند، از سـوى دیگر 
به دلیل تعطیلـى برخى مراکز، تقاضـاى مردم کاهش 
یافته به همیـن دلیل فعالیت اقتصـادى پیک موتورى 

ها راکد شده است.

زمان تحویل تاالر هنر 
مدیر منطقه 10 شـهردارى اصفهان گفت: خرداد سال 
جارى تاالر هنر اصفهان بعد از بهسـازى و نوسـازى در 
اختیـار اهالى هنر و شـهروندان قـرار مى گیـرد.  حمید 
شهبازى با اشاره به اینکه ساماندهى تاالر هنر اصفهان 
که اردیبهشـت سـال 98 آغاز شـد، تاکنـون 90 درصد 
پیشرفت داشته است، اظهار کرد: پیش بینى مى شود با 
پیشرفت کنونى، این پروژه تا خرداد سال جارى به پایان 
برسد. وى گفت: یکى از ضرورت هاى طرح ساماندهى 
تاالر هنر استفاده از فضاهاى کاربردى اما بدون استفاده 

آن بود.

تانکر حامل شیر واژگون شد
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهـان گفـت: یک دسـتگاه خـودروى 
حامل شیر در پل شریعتى ابتداى آزادراه معلم این شهر 
واژگون شـد. فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: سـاعت 
13 و 11 دقیقه ظهر روز دوشـنبه، وقـوع این حادثه به 
سامانه 125 اعالم شد. واژگونى این تانکر سبب نشت 
گازوئیل از مخزن آن شده بود که با تالش آتش نشانان 
از بروز انفجـار و حریق جلوگیرى و محـل حادثه ایمن 

سازى شد.

ارتقاى درجه شهردارى 2 شهر
معـاون امـور شـهردارى هاى سـازمان شـهردارى ها و 
دهیارى هاى کشور از ارتقاى درجه 18 شهردارى و ابالغ 
آن از سوى وزیر کشـور به اسـتاندارى هاى ذیربط پس 
از بررسـى مدارك و مسـتندات در کارگروه سـاماندهى 
درجه بندى شهردارى ها خبر داد. از جمله این شهردارى 
ها، شهردارى سین در استان اصفهان است که درجه آن 
به 4 ارتقا یافت. درجه شهردارى  فرخى در این استان هم 

به 3 ارتقا پیدا کرد.

دستور بررسى ازدحام در 
اتوبوس ها

قدرت ا... نوروزى، شـهردار اصفهان در توییتى نوشت: 
براساس دسـتور ویژه مقرر شد در اسـرع وقت وضعیت 
ازدحـام در اتوبوس هـاى اصفهان بررسـى و در صورت 
اعالم نیاز، افزایش ظرفیت در خطوط مشخص صورت 
گیـرد. درحال حاضـر، تعـداد خطـوط در حـد ضرورت 
محدود شـده و 30 درصد ناوگان فعال اسـت اما بخشى 
از شـهروندان ملزم بـه حضـور در محل کار و یـا مراکز 

درمانى هستند.

تقدیر از انجمن قلب و عروق 
محمـد عیـدى، معـاون فرهنگـى شـهردار و رئیس 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردار اصفهان 
در دیـدار بـا رئیـس و اعضـاى انجمن قلـب و عروق 
اصفهان گفت: با شیوع ویروس کرونا حس همکارى 
و هم ُکنشى بین اقشار مختلف جامعه افزایش یافته و 
متوجه ظرفیت هایى شـده ایم که تاکنون از آنها غافل 
بودیم. عیدى بـا بیان اینکه انجمن قلـب اصفهان در 
تنظیم پیام هاى بهداشتى کمک زیادى به شهردارى 
کرده است، گفت: این انجمن افزون بر 200 نفر عضو 
متخصص و فوق متخصص دارد و با روحیه اجتماعى 
و فرهنگى باال تاکنـون فعالیت هاى خوبى انجام داده 
و پیام هاى تخصصـى در حوزه کرونا براى انتشـار به 

شهردارى ارائه کرده است. 

خبر

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان 
گفت: شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال گذشته موجب 
شد تقاضا براى شستشوى فرش در قالیشویى هاى اصفهان، 

30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند.
سعید عصاچى در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا در کشور، اظهار کرد: قالیشویى ها همواره در ایام عید 
نوروز با کمترین ظرفیت فعالیت مى کرده اند زیرا همه ساله 
سفارشات خود را تا پیش از آغاز ایام عید، تحویل مى دهند 
تا نیازى به فعالیت در ایام عید نداشــته باشــند؛ واحدهاى 
قالیشویى در نوروز امسال نیز به دلیل کاهش چشمگیر تقاضا 
براى خدمات شستشو، تعطیل بودند. نایب رئیس اتحادیه 

تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان با بیان اینکه قالیشویى 
ها پس از شیوع ویروس کرونا از مواد بهداشتى و ضدعفونى 
کننده هاى استانداردترى براى شستشوى فرش ها استفاده 
مى کنند، تصریح کرد: افزایش نرخ دستمزد کارگران و قیمت 
مواد شوینده مورد نیاز این واحدها موجب شده قالیشویى ها 
در حال حاضر وضعیت درآمدى مناسبى نداشته باشند.نایب 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان با 
اشاره به تعطیلى واحدهاى صنفى غیرضرورى در روزهاى 
اخیر خاطرنشان کرد: به نظر مى رسد بیش از 200 تا 300 نفر 
از کارگران قالیشــویى هاى اصفهان به دلیل این تعطیلى 

بیکار شده باشند.

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
سازمان تأمین اجتماعى، تمام همکاران باالى50 سال 
سن که 30 سال سابقه همکارى در سیستم این سازمان 
داشــته اند را انتهاى سال گذشــته و با وجود اینکه مى 
توانســت این نیروها را حفظ کند، بدون استثنا و به اجبار 

بازنشسته کرده است.
محمد گورابى در گفتگو با «ایسنا» با توجه به نیاز به تکمیل 
کادر درمان در شرایط شیوع ویروس کرونا، احتمال داد که 
ســازمان مرکزى تأمین اجتماعى در سال جارى، جذب 

نیرو خواهد داشت.
مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعى اصفهان اضافه کرد: 

اقشــارى که حایز شــرایط بازنشستگى هســتند، باید 
درخواست بازنشستگى خود را به سازمان ارائه کنند، اما 
با شرایط به وجود آمده و  با هدف کاهش مراجعات، اعالم 
شد که ضرورتى به تحویل و تکمیل درخواست، به صورت 
حضورى نیست و بیمه شدگان واجد شرایط بازنشستگى، 
بر اساس لیست ترك کار که توسط کارفرما در اسفند ماه 

به سازمان ارائه شده است، بازنشسته مى شوند.
به گفته گورابى، تمام مســیر اســتفاده از بیمه بیکارى، 
به صورت اینترنتى، در ســایت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى قرار گرفته و افراد با مراجعه به این ســایت مى 

توانند درخواست خود را ارائه کنند.

ثبت غیرحضورى درخواست 
بازنشستگى 

کرونا فعالیت قالیشویى ها را 
کساد کرد

در حالى که هواشناسى پیش بینى کرده بارش ها تا اوایل 
هفته آینده در استان اصفهان ادامه خواهد داشت، خبرها 
حاکى از آمادگى استان براى مقابله با احتمال جارى شدن 

سیالب است.
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از بارش هاى بهارى تا روز پنج شنبه در اصفهان خبر داد 
و گفت: ســامانه اى که از روز سه شنبه وارد استان شده، 
بارش هاى بهارى و کاهش دماى محسوس به ویژه در 

نیمه شمالى و شمال شرقى استان را به همراه دارد.
ابراهیم هنرمند اظهار کرد: از روز چهارشــنبه  تا آخر این 
هفته با افزایش ابر در بیشتر مناطق استان، شرایط رگبار 
و رعد و برق به ویژه در نیمه غربى و نواحى شمالى استان 
مهیاست و این ناپایدارى ها تا آخر هفته به طور متناوب و 
به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب وجود دارد، همچنین 
در مناطق مستعد، بارش تگرگ و در ارتفاعات بارش برف 

دور از انتظار نیست.
وى با بیان اینکه اوج این سامانه در شهر اصفهان در روز 
چهارشنبه و پنج شنبه و در نقاط دیگر استان تا روز یک 
شنبه هفته آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: بارش هاى 
بهارى حالت پراکنده و رگبارى دارند و مشــابه آن را در 

هفته اول فروردین ماه در استان اصفهان شاهد بودیم.
این کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان، با 

اعالم اینکه از روز چهارشنبه تا پنج شنبه این هفته کاهش 
محسوس دماى حداقل، به ویژه در نیمه شمالى استان تا 
حدود 10 درجه ســانتیگراد پیش بینى مى شود، افزود: 
دماى هوا طى امروز در بیشتر مناطق استان یک تا 2 درجه 

کاهش خواهد داشت.
در همین حال همه دستگاه هاى امدادى و خدماتى استان 
اصفهان براى مقابله با ســیل احتمالى تا پایان هفته در 

آماده  باش کامل قرار گرفتند.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
مراقبت الزم براى کنترل و استحکام سیل بندهاى اطراف 
جاده ها به اداره راه محول و شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان هم موظف شد استحکام سیل بندهاى حدود 70 
شهرك صنعتى استان را بررسى کند. منصور شیشه فروش 
به فعال شدن ستاد سیل در شــهردارى ها اشاره کرد و 
گفت: قرار شــد تیم هاى گشت و بازرســى با همکارى 
آب منطقه اى تشکیل دهند و مسیر رودخانه هاى داخل 

شهرها و مادى هاى شهر اصفهان را کنترل کنند.
وى برداشــت مصالح از رودخانه هاى استان را ممنوع 
اعالم کرد و گفت: هشــدار الزم به جهاد کشاورزى هم 
به منظور پیشگیرى از ســرمازدگى و مخاطرات جوى 
در اراضى کشــاورزى و اهمیت بیمه کردن محصوالت 

کشاورزى داده شد.

در حالى که همواره گفته شده بیمارى کرونا جان افراد 
مسن را بیشتر از دیگران تهدید مى کند اما در میان بهبود 
یافتگان این ویروس مرگبار زنان و مردانى هم هستند 
که از سن و سال باالیى برخوردارند. از جمله روز گذشته 
رئیس مرکز آموزشى درمانى شهید بهشتى کاشان خبر 
داد که یک زن 92 ساله در این واحد درمانى بر ویروس 

کرونا غلبه کرده است.
بیمارستان شهید بهشتى کاشان یکى از مراکز درمانى 
بیماران کرونایى در کشور است که تاکنون چند بیمار 
باالى 80 سال در این بیمارستان پس از غلبه بر کرونا با 

حال عمومى خوب مرخص شده اند.
محمدرضا شریف در این باره اظهار کرد: این بیمار پس 
از هشت روز مبارزه با کرونا توانســت بهبودى خود را 
به دست آورد و از بیمارســتان مرخص شود. این بیمار 
در 9 فروردین، با عالیم تب، تنگى نفس و ســرفه به 

بیمارستان مراجعه کرده بود.
در همین حال سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران  و 
بیدگل هم گفت: مردى 81 ساله از اهالى این شهرستان 
که مبتال به ویروس کرونا شده بود، با مراقبت و بهبود 
وضعیت جسمانى و سالمتى مناســب این بیمارى را 

شکست داد.

اعظم باقرى اظهار کرد: این فرد در تاریخ 26 اسفندماه با 
شرایط بیمارى حاد تنفسى به بیمارستان سید الشهدا (ع) 
مراجعه کرد که پس از انجام آزمایش هاى الزم، ابتالى 
وى به ویروس کرونا تشخیص داده شد. این پیرمرد در 
نتیجه حاد بودن بیمارى به حالت کما رفت و دو هفته با 
استفاده از دستگاه ونتیالتور نفس مى کشید اما در نهایت 
توانست با تالش کادر درمانى و اراده قوى این ویروس 
را شکست دهد و با توجه به اینکه باید زیر نظر باشد، به 

بخش منتقل شد.
وى همچنین از بهبودى دو فرد 85 و 61 ساله مبتال به 

بیمارى کرونا در روزهاى گذشته خبر داد.

هشدار درباره سیل احتمالى
 همزمان با آغاز بارش هاى بهارى 

کرونا به تأسیسات گردشــگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان بیش از ده هــزار میلیارد ریال خســارت وارد 

کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان با اشاره به مصوبات ســتاد مبارزه با بیمارى کرونا 
مبنى بر تعطیلى مراکز گردشگرى و صنایع دستى استان، 

گفت: 1000 فروشــگاه و 4500 کارگاه صنایع دستى با 
حدود 23 هزار شاغل به همراه 30 هزار شغل در کارگاه 
هاى انفرادى مشــاغل خانگى از اواخر بهمن پارســال 
تاکنون به دلیــل پرداخت هزینه براى تجهیز 
منابع و فروش نداشتن در نوروز امسال، حدود 

7000 میلیارد ریال خسارت دیده اند.
فریدون اللهیارى با اشــاره به تعطیلى مراکز 
اقامتى اســتان از اواخر بهمن پارسال تاکنون 
به دلیل شیوع کووید 19 افزود: این مراکز نیز 
به دلیل ارائه نکردن خدمــات و یا تعلیق رزرو 
تورها با حــدود 7000 نفر نیرو، 2500 میلیارد 
ریال خسارت متحمل شدند. وى با بیان اینکه 
با شیوع کرونا، از 25 اســفند، تمام تأسیسات 
گردشگرى و صنایع دستى اســتان به حال تعلیق در آمد 
افزود: فعالیت هاى کارگاه ها و فروشگاه هاى این حوزه 

به طور کامل متوقف شد.

خسارت میلیاردى کرونا 
به گردشگرى و صنایع دستى اصفهان

الگوهاى مبارزه با کرونا در استان اصفهان

بیش از 33 میلیون قرص هیدروکســى کلروکین در 
اصفهان تولید و براى درمان بیماران کرونایى کشور به 

مراکز درمانى ارسال شد.
مدیرعامل شرکت داروســازى امین گفت: با توجه به 
اینکه قرص هیدروکســى کلروکین در پروتکل هاى 
بهداشــتى  جهان و ایران از قرص هــاى اثر بخش و 
تأثیرگذار در درمان کرونا شــناخته شــده این شرکت 
با بسیج تمام امکانات خود در اســفند ماه، 18 میلیون 
و در تعطیالت نوروز هم 7/5 میلیــون از این قرص را 

تولید کرد. 
 محمدمهدى حقوقى با اشاره به اینکه داروسازان هم 

اکنون در حال تولید هشت میلیون قرص هیدروکسى 
کلروکین دیگر هســتند افزود: این قرص براى درمان 
ماالریا و روماتیسم هم کاربرد دارد و تمام شیمیدانان دنیا 
پس از آزمایش هاى گوناگون به این نتیجه رسیده اند که 
در درمان بیماران کرونا مؤثر است و االن در بیمارستان 
هاى ایران این دارو براى درمان کرونا استفاده مى شود.

وى گفت: با همه گیر شــدن کرونا اثربخشى این دارو 
جایگاه ویژه اى پیدا کــرد و به عنوان یکى از پایه هاى 
اصلى درمان این بیمارى در تمام دنیا معرفى شد. البته، 
توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که به علت 
تداخالت گسترده آن با بســیارى از داروها و عوارض 

جانبى غیر قابــل پیش بینى هیدروکســى کلروکین، 
مصرف خودســرانه این دارو به هیچ وجه توصیه نمى 

شود.
مدیرعامل شرکت داروســازى امین با اشاره به اینکه 
اســتریپ آفتوژل یکى دیگــر از داروهــاى مؤثر در 
پیشگیرى کرونا، در شرکت داروسازى امین اصفهان 
تولید مى شود، افزود: این دارو از گیاه شیرین بیان تولید 
مى شود و به علت تأثیر ضد ویروس و خاصیت صابونى 
ماده مؤثر شــیرین بیان، مى تواند الیه چربى اطراف 
ویروس کرونــا را حل و از تکثیر ایــن ویروس در گلو 

جلوگیرى کند./1527

ده ها میلیون قرص به استان هاى مختلف ارسال شد

تولید انبوه داروى درمان کرونا 
در اصفهان

آرمان کیانى

سخنگوى ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا در اصفهان 
گفت: لیست مشــاغل پرخطر و کم خطر مشخص شده 
است و روز چهارشــنبه (امروز) لیست مشاغل کم خطر را 

اعالم مى کنیم.
حجت ا... غالمى در گفتگو با «تســنیم» درباره وضعیت 
فعالیت اصناف اصفهان اظهار کرد: طبق تصمیم ســتاد 
ملى، مشاغل کم خطر در شهرستان ها از تاریخ 23 فروردین 
و در تهران از 30 فروردین ماه مى توانند فعالیت خود را آغاز 
کنند، اما ستاد استانى اصفهان از ستاد ملى درخواست کرده 
که در اصفهان نیز مانند تهران این تاریخ به پایان فروردین 
ماه موکول شــود و این موضوع روز چهارشنبه مشخص 
مى شود. وى افزود: لیست مشاغل پرخطر و کم خطر نیز 

مشخص شده است و در همین روز لیست مشاغل کم خطر 
را اعالم مى کنیم. سخنگوى ستاد استانى مدیریت بیمارى 
کرونا در اصفهان گفت: ساعت کار ادارات در استان ها از 7 
صبح تا 2 بعدازظهر است و براى اینکه مشکلى براى تردد 
کارمندان به وجود نیاید، طرح زوج و فرد از ساعت 8 صبح 
تا ساعت 13 اجرا مى شود تا کارمندان بتوانند پیش از این 
بازه زمانى به سر کار بروند. همچنین از ساعت 13 تا 15 
نیز اعمال قانون نمى شود تا کارمندان بتوانند به منازل خود 
بازگردد و طرح زوج و فرد از ساعت 15 تا 24 ادامه مى یابد.

وى در پاسخ به اینکه آیا قرار نیست ادارات استان اصفهان 
مانند تهران پنج شنبه ها تعطیل شوند، بیان کرد: در این 
زمینه به اســتانداران تفویض اختیار شده تا در هر استان 

تصمیم گیرى شود. پیشنهاد تعطیلى ادارات اصفهان در 
پنج شنبه ها در جلسه روز چهارشنبه(امروز) ستاد استانى 

مطرح و در خصوص آن تصمیم گیرى مى شود.

اصفهان را تا آخر ماه تعطیل کنید

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى اصفهان با 
اشاره به اینکه 2400 واحد مرغدارى و 20 کشتارگاه صنعتى 
در استان اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به تقاضاى 
سال هاى گذشته در شب عید، از دى تا اسفندماه با افزایش 
سه میلیون جوجه ریزى در واحدهاى مرغدارى در استان 
اصفهان مواجه شدیم که متأسفانه با شیوع بیمارى کرونا و 

لغو سفرهاى نوروزى این مقدار تولید مرغ جذب بازار نشد.
حسین ایراندوست در گفتگو با «مهر» افزود: سازمان جهاد 
کشاورزى قبل از عید نوروز با خرید بالغ بر 4000 تن مرغ 
حمایتى با وزن الشه 1800 گرم و نگهدارى در انبارهاى 
ســردخانه شــرکت هاى امور دام به حمایت واحدهاى 
مرغدارى برآمد؛ گرچه این اقــدام هاى حمایتى مفید بود 

اما کافى نبود.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اصفهان تأکید کرد: باید این نکته را درنظر گرفت که پس 
از عبور از این دوران و تنظیم شدن عرضه و تقاضا در آینده 
نزدیک، قیمت مرغ واقعى خواهد شد و آن موقع نباید این 

شائبه ایجاد شود که قیمت مرغ گران شده است.

قیمت مرغ در اصفهان واقعى نیست

مدیرکل راه و شهرسازي اســتان اصفهان از ادامه روند 
اجرایی عملیات پروژه تونل خوانســار خبرداد و گفت: با 
توجه به اهمیت محور خوانسار- بویین میاندشت و نقش 

تونل در افزایش ایمنی تردد، با پیگیري هاي انجام شده و 
از طریق تهاتر بدهی معوقه به پیمانکار، این پروژه مجدداً 

از سرگرفته شد. 
علیرضا قاري قرآن اظهار کرد: ادامه عملیات اجرایی 
تونل خوانســار، با پیگیري هاي انجام شده و تأمین 

اعتبار از دو محل «ســازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي» و «شرکت ســاخت و توسعه راه ها» رسمًا 

آغاز شد.
مدیرکل راه و شهرسازي استان گفت: پروژه 
حفاري و احداث تونل خوانسار یکی از پروژه 
هاي راهسازي این اداره کل است که ارتباط 
بین شهرستان خوانســار با شهرستان بویین 
میاندشت را با توجه به راه صعب العبور موجود، 
تسهیل می بخشد. این منطقه به دلیل وجود 
گردنه با شیب هاي طوالنی بسیار زیاد، نبود 
مشخصات فنی منطبق با طبقه بندي و شرایط 
هندسی راه، لغزندگی شــدید مسیر، یکی از 
طرح هاي شــاخص این اداره کل است. وى 
همچنین بیان کرد: ایــن تونل که به عنوان شــاهراه 
غرب اســتان اصفهان تلقی می شود، سه استان اراك- 
اصفهان- خوزســتان را متصل می کند و با اتمام تونل 
میزان تردد از گردنه و زمان سفر کاهش یافته و ایمنی در 

تردد افزایش می یابد.

استارت مجدد پروژه تونل خوانسار

براى نخستین بار در کشــور، اجراى طرح برون سپارى 
تهیه نقشه عرصه امالك در استان اصفهان آغاز شد.

مدیر کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان گفت: با 
اجراى این طرح به حکم قانون تبصــره 3 ماده 9 آیین 
نامه قانون حد نگار، به سازمان ثبت مجوز داده شد که از 
ظرفیت بخش خصوصى براى تولید نقشه استفاده شود.

على بهبهانى افزود: در این طرح تمام دانش آموختگان 
بیکار رشته هاى نقشه بردارى از دانشگاه ها و اعضاى 

کانون کارشناســان رســمى دادگســترى و اعضاى 
مرکز مشــاوران قوه قضاییه و نظام مهندسى تا پایان 
اردیبهشــت فرصت دارند با مراجعه به ســامانه شمیم 
در این طرح ثبت نــام کنند. وى گفت: در پى شــیوع 
کرونا، متقاضیان پس از ثبت نام در این سامانه از دوره 
آموزش مجازى و دوره اى عملى برخوردار مى شوند و با 
دریافت کد اختصاصى، مى توانند نقشه عرصه امالك 

تهیه کنند.

برون سپارى تهیه نقشه عرصه امالك در اصفهان
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برنامه «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى از امشب با روال سابق پخش، روى آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.
این برنامه یکى از برنامه هاى پربیننده است که در ایام تعطیالت نوروز هر شب از شبکه نسیم پخش شد. با 
پایان تعطیالت نوروز پخش برنامه «دورهمى» هم به روال سابق بازگشت و از این پس در شب هاى پایانى 

هفته مهمان خانه هاى مخاطبان خواهد بود.
پخش برنامه «دورهمى» همزمان با شب نیمه شعبان روى آنتن مى رود و چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه شب 

ساعت 23 از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
پخش هر شب برنامه «دورهمى» در ایام تعطیالت نوروز 99 با حضور مهمانان سرشناس یکى از متنوع ترین 

برنامه هاى «دورهمى» را رقم زد و نظرات خوبى از سوى مخاطبان دریافت کرد.
بهنام بانى، بهرام افشارى، محمدحسین مهدویان، محمد بحرانى و سینا درخشنده، پژمان جمشیدى و فرزاد 
فرخ، یکتا ناصر و سهیل مهرزادگان، ریما رامین فر، امیرحسین آرمان و مهدى دارابى، بنیامین بهادرى، امید 
حاجیلى و بهناز جعفرى به ترتیب در شب هاى اول تا پایانى تعطیالت نوروى مهمان برنامه «دورهمى» 

شدند.
پخش چهارمین فصل برنامه «دورهمى» از شب یلداى سال 98 آغاز شد و مهران مدیرى با ویژه برنامه اى 

یلدایى و مهمانانى ویژه به آنتن شبکه نسیم بازگشت و شروعى دوباره را رقم زد.

«شکستن همزمان بیست استخوان» به کارگردانى جمشید 
محمودى از سه شــنبه 19 فروردین ماه در شبکه نمایش 

خانگى توزیع شد.
«شکستن همزمان بیست استخوان» به تازگى جایزه تنوع 
فرهنگى یونسکو را از جشنواره آسیا پاسفیک، دو جایزه معتبر 
جشنواره وزول فرانسه و جایزه هیئت داوران اتحاد مذاهب را از 
جشنواره مانهایم و هایدلبرگ دریافت کرده است و بیش از 25 حضور 
موفق بین المللى داشته است. این فیلم محصول مشترك ایران 
و افغانستان است و به عنوان نماینده اسکار از طرف سینماى 
افغانستان به آکادمى اســکار معرفى شده است. همچنین 
در جشــنواره جهانى فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین فیلم 
در بخش بین االدیان و دیپلم افتخار بهترین فیلم آســیایى 

را کسب کرد.
محســن تنابنده، مجتبى پیرزاده، فرشــته 
حسینى، فاطمه حســینى، فاطمه میرزایى، 
محیى رضایى، ســعید چنگیزیان و علیرضا 
استادى در این فیلم نقش آفرینى مى کنند./1513

فخرالدین صدیق شریف، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا اکثریت پروژه ها منتفى و معوق شده و من هم به طبع 

اکثریت مردم در حال حاضر در خانه مانده ام. 
وى با اشاره به توقف تولید سریال «گیل دخت» به دلیل بیمارى کرونا افزود: پیش از شیوع بیمارى مشغول 
بازى در سریال «گیل دخت» به کارگردانى مجید اسماعیلى بودم که بعد از بیمارى و شیوع آن ضبط فعًال 
متوقف شده است. این بازیگر پیشکسوت درباره زمان شروع فیلمبردارى سریال «گیل دخت» اظهار کرد: 
همه ما منتظر پایان بیمارى کرونا هستیم و طبیعتاً فیلمبردارى بعد از 
قطعى شدن شرایط عادى شروع مى شود، نزدیک به یکسال از 
فیلمبردارى اثر مانده و من هم فعًال در همین پروژه فعال هستم.

بازیگر سریال «گیل دخت» درباره مضمون این اثر اضافه کرد: 
این سریال به دوره زمانى قاجار بازگشته و اثرى تاریخى اجتماعى 
محسوب مى شود، در داستان «گیل دخت» ما شاهد بروز وقایعى 
در آن بازه تاریخى هستیم که به نظر فیلمنامه و قصه جذابى دارد. 

وى با اشاره به خانه نشینى اکثریت جامعه در هفته هاى پیشین افزود: 
اکثریت خانواده ها به دلیل بیمارى کرونا در خانه مانده اند، من تصور 
مى کنیم به فراخور سلیقه بهترین زمان براى مطالعه 
کتاب، کنار خانواده ماندن و فیلم دیدن براى ما 
به وجود آمده است که خود من از تمامى این 

زمان حداکثر بهره را مى برم. 

یکى از سریال هاى پرمخاطب تلویزیون که نوروز سال 
گذشته روى آنتن رفت، مجموعه «نون.خ» به کارگردانى 
ســعید آقاخانى بود. بر اساس اخبار منتشــر شده از این 
مجموعه، قرار بود «نون.خ» ماه رمضان از شــبکه یک 
سیما پخش شود اما بنا به شرایط موجود پخش این سریال 

جلو افتاده و قسمت هاى آن کم شده است.
مهدى فرجى،تهیه کننده سریال «نون.خ» درباره شرایط 
تولید این مجموعه و علت کاهش قسمت هاى آن گفت: 
حدود 7 قســمت از این مجموعه کم شد که بخش هایى 
از آن به این علت بود که ما قصد داشتیم این روزها براى 
فیلمبردارى برویم و کار را براى ماه مبارك رمضان آماده 
کنیم اما به دلیل تغییر سیاست هاى سازمان، پخش سریال 
جلوتر افتاد چراکه قرار شد بعد از نوروز هم جدول پخش 
شبکه ها همچنان نوروزى باشد و برنامه هاى شاد و مفرح 
از شبکه ها پخش شود. بنابراین پخش سریال «نون.خ» 
به 20 فروردین که مصادف با شــب نیمه شعبان است، 
موکول شــد که تا روز اول ماه مبارك رمضان به پخش 

خود ادامه مى دهد.
یکى از موضوعاتى که ایــن روزها تلویزیــون را دچار 

چالش کرده، پخش مجموعه هایى همچون «پایتخت» 
اســت که برخى از عوامل آن طى پخش سریال چندین 
بار به صداوســیما اعتراض کردند و دلیل آن را سانسور 
اعمال شــده در صحنه هایى از مجموعه عنوان کردند، 
فرجى درباره شرایط پخش ســریال ها از تلویزیون و به 
صورت خاص مجموعه «نون.خ»  اظهــار کرد: طبیعتًا 
ما با تلویزیون تعامل داریم. به نوعى تلویزیون ضوابطى 
دارد که باید اعمال شود. براى اعمال این موارد تلویزیون 
با کســى تعارف ندارد و جایى که احســاس کند ضوابط 
نادیده گرفته شده و مى تواند حساســیت هایى به وجود 
بیاید، اعمال ضوابط کرده و پیشنهاد حذف مى دهد. طبیعتًا 
تهیه کنندگان و عوامل کار هم اجــرا مى کنند. من فکر 
مى کنم که ما در پخش به مشکل جدى برخورد نمى کنیم 

و همچنان با تعامل کار خود را جلو مى بریم.
وى همچنین درباره داستان فصل دوم مجموعه «نون.خ» 
توضیح داد: اگر «نون.خ» را دیده باشید، داستان جایى تمام 
شد که خبر رسید کسى که قرار است طلب «نورالدین» را 
بدهد، فوت کرده است. در این فصل نیز داستان از ادامه 
این ماجرا شروع شــده که «نورالدین» در حال پرداخت 

بدهى هاى خود است.
این تهیه کننده همچنین درباره تأثیــرات کرونا در روند 
تولید این مجموعه بیان کرد: دوستان و عوامل پروژه در 
روزهاى کرونایى، با تمام توان و قدرت کار خود را انجام 
دادند. ما تا 23 اسفند فیلمبردارى داشتیم و دوستان ما هر 
روز حاضر بودند و کارشان را انجام مى دادند. تقریبًا همه 
از ساعت 6 صبح مى آمدند و تا 8 شب حضور داشتند و کار 
را جلو مى بردند ولى از 23 اســفند که کرونا به شدت اوج 
گرفت و توصیه ها به خانه ماندن آغاز شد، کار را متوقف 
کردیم چراکه کار ما به شــکلى بود که هر روز نزدیک به 
چهل پنجاه بازیگر داشتیم و سکانس هایمان بسیار شلوغ 
و گروه فیلمبردارى بسیار بزرگ و گسترده اى همراهمان 
بود. به همین دلیل در یک نقطــه اى که فکر مى کردیم 
سریال مى تواند تمام شــود، کار را قطع کردیم که بعداً 
تصویربردارى کنیم که دیگر شــرایط پخش مجموعه 

جلو افتاد.
وى در پایان درباره سالمت گروه تهیه و تولید این پروژه 
بیان کرد: شــکرخدا هیچ اتفاقى براى عوامل مجموعه 

«نون.خ» رخ نداد و همه سالمت هستند./1518

پخش مجموعه تلویزیونى «بر ســر دو راهى» از امشب چهارشــنبه 20 فروردین براى آى فیلمى ها آغاز 
مى شود.

مجموعه تلویزیونى «بر ســر دو راهى» به کارگردانى بهرنگ توفیقى روى آنتن کانال فارسى این شبکه 
قرار مى گیرد.

این سریال تلویزیونى که اولین بار در نوروز سال 98 از شبکه 2 سیما پخش شد، این قصه را روایت مى کند: 
«یک جوان فقیر ساده دل به واسطه مردانگى و کمک به بانویى سالخورده، بى آنکه بخواهد و بداند با اتفاقاتى 

عجیب روبه رو مى شود که...»
حمید گودرزى، مهراوه شریفى نیا، میترا حجار، عنایت بخشى، بهنوش بختیارى، افسانه چهره آزاد، بهرنگ 
علوى، مجید مشیرى، شهین تسلیمى، اسماعیل پوررضا، اکبر رحمتى، یلدا قشقایى، شیرین آقاکاشى، داود 

بنى اسد، محمد شهرابى و مجید علیزاده ازجمله بازیگران این سریال هستند.
سریال «بر ســر دوراهى» هر شب ســاعت 20:00 راهى آنتن مى شــود. بازپخش آن نیز در دو نوبت در 

ساعت هاى 4 صبح و 12 ظهر خواهد بود./1519

ویدیوى کنسرت با فاصله اجتماعى «ماکان بند» به 
زودى منتشر مى شــود. اعضاى این گروه قرار است 
در روزهایى که به توصیه متخصصان نیاز اســت تا 
حد امکان همه در خانه ها حضور داشته باشند آهنگ 
«یه لحظه نگام کن» را بــا رعایت فاصله اجتماعى 
اجرا و ویدیوى آن را به صورت اختصاصى از سایت 
«موســیقى ما» منتشــر کنند. این آهنگ یکى از 
محبوب ترین آثار «ماکان بند» اســت که در جریان 
پنجمین جشن ســاالنه «موســیقى ما» به عنوان 
بهترین آهنگ سال 97 از دیدگاه مخاطبان انتخاب 
شده بود. این اتفاق در حالى رخ مى دهد که اعضاى 
«ماکان بند» این روزها قصد انتشــار آهنگ جدید 
ندارند اما روند تولید آثار جدیدشان متوقف نشده است.

از سوى دیگر قرار بود تیتراژ پایانى سریال نوروزى 

شبکه 2 ســیما با یکى از آهنگ هاى جدید «ماکان 
بند» روى آنتن بــرود ولى این اتفــاق رخ نداد. این 
موضوع با وجود اعالم قبلى از سوى اعضاى «ماکان 
بند» و اعالم در رسانه ها، براى طرفداران این گروه 
سئوال برانگیز شــده بود. پیگیرى ها از دلیل پخش 
نشــدن آهنگ «ماکان بند» در تیتراژ پایانى سریال 
«کامیون» به کارگردانى مسعود اطیابى حکایت از 
آن دارد که حاشیه خاصى پیش نیامده است. چرا که 
عوامل سریال، آهنگ ارائه شده از سوى «ماکان بند» 
را مناسب پروژه خود نمى دانند و درخواست خود مبنى 
بر تغییر آهنگ را مطرح مى کنند. اما به دلیل زمان کم 
و عدم فعالیت شوراهاى دفتر موسیقى وزارت ارشاد 
براى صدور مجوز، امکان ارائه آهنگ جدید از سوى 

«ماکان بند» میسر نمى شود. /1517

آخرین جزئیات درباره بخش دوم سریال «نون.خ»

ادامه ماجراهاى «نورالدین»
 و رفقا از امشب 

در حالى که انتظار مى رفت فیلم سینمایى «بالدشات» ژانر 
اکشــن و علمى تخیلى با بازى «ون دیزل» بازیگر مطرح 
هالیوود به عنــوان یکى از پرفروش ترین آثار ســال 2020 
معرفى شود، اما این فیلم تاکنون مبلغ 30 میلیون دالر فروخته 
که هنوز بخشى از بودجه ســاخت را هم جبران نکرده است. 
فروش «بالدشات» در هفته اول بدترین فروش «ون دیزل» 

در تمام ادوار فعالیت خود در عرصه بازیگرى است. 
«وین دیزل»، بازیگر مطرح ســینماى هالیــوود بار دیگر و 
همزمان با آغاز سال نو میالدى با فیلم جدید و اکشن خود به 
سینماهاى جهان باز خواهد گشت. از معروف ترین فیلم هاى 
او مى توان به سرى فیلم هاى «سریع و خشن»، «ریدیک» و 

«تریپل اکس» اشاره کرد. 
«بالدشات» نام فیلم جدیدى است که «وین دیزل» در آن به 
ایفاى نقش پرداخته است، این اثر فیلمى در ژانر ابرقهرمانى 
به کارگردانى «دیو ویلسون» است که در سال 2020 منتشر 
خواهد شد. فیلمنامه این فیلم توسط «جف وادلو» و «اریک 
هیزرر» بر اساس شخصیتى به همین نام از انتشارات «ولیانت 

کامیکس» به رشته تحریر درآمده است.
دیزل امسال پرفرو ش ترین فیلم تاریخ سینماى جهان را در 
برنامه داشت، فیلم ســینمایى «اونجرز 3» با حضور نزدیک 
به 20 شخصیت ابرقهرمانى توانست با گذر از مرز دو میلیارد 
دالر فروش جهانى چهارمین فیلم تاریخ سینما باشد که این 
مرز را رد مى کند. این فیلم بعد از سه فیلم «آواتار»، «جنگ 
ســتارگان» و «تایتانیک» چهارمین فیلــم پرفروش تاریخ 

سینماى جهان است.

فیلم «ون دیزل» خرج ساخت 
خود را هم در نیاورد!

محمدحسین مهدویان، کارگردان فیلم «ماجراى نیمروز 2» 
با انتشار پستى درباره علت تأخیر در توزیع این فیلم در شبکه 

نمایش خانگى توضیح داد.
فیلم ســینمایى «ماجــراى نیمــروز 2» بــه کارگردانى 
محمدحســین مهدویان و تهیه کنندگــى محمود رضوى 
مهرماه سال گذشته در سینماهاى کشور اکران شد و قرار بود 
هفته سوم فروردین ماه به نمایش خانگى بیاید اما توزیع این 

فیلم با تأخیر مواجه شد.
محمدحسین مهدویان، کارگردان این فیلم سینمایى با انتشار 
پستى درباره توزیع این فیلم در شبکه نمایش خانگى توضیح 
داد. مهدویان در رابطه با زمان توزیع فیلم «ماجراى نیمروز 

2» نوشت:
«از قرار معلوم به دلیل محدودیت هاى ترافیکى ناگزیرى که 
بابت کرونا وضع شــده، امکان توزیع نسخه نمایش خانگى 
"ماجراى نیمروز-ردخون" بــراى این هفته وجود ندارد و با 
وجود اطالع رسانى قبلى، توزیع فیلم حداقل تا اواخر هفته بعد 

به تأخیر خواهد افتاد.»
«ماجراى نیمــروز- رد خون» مهرماه ســال گذشــته در 
سینماهاى کشور اکران و با استقبال خوبى از سوى مخاطبان 
روبه رو شد و به فروشــى بیش از شش میلیارد تومان دست 

یافت.
هادى حجازى فر، جواد عزتى، بهنوش طباطبایى، محسن 
کیایى، هستى مهدوى، حسین مهرى و مهدى زمین پرداز، 
محمد عســگرى، امیراحمد قزوینى، امیرحسین هاشمى و 

حسین فالح در این فیلم سینمایى ایفاى نقش کرده اند.
«ماجراى نیمروز2» با داســتانى پیرامون عملیات مرصاد و 
ماجراى بعد از پایان جنگ ایران و عراق در سال 67 ساخته 
شد و خط داستانى آن ادامه «ماجراى نیمروز1» است که با 
بازى هاى درخشان بازیگران باز هم توانست نظر مخاطب را 

جلب کند./1515

لیســت پروژه هاى ساخته نشــده «کوئنتین تارانتینو» داالنى 
حیرت انگیز براى اکتشاف است و به نظر مى رسد این کارگردان 
برنده جایزه اسکار، منبعى بى پایان از ایده ها در هر ژانر در ذهن 

دارد.
از برداشتى از مجموعه «سفر ستاره اى» گرفته تا قسمت سوم 
«بیل را بکش» و حتى یک فیلم «جیمز باند»، تارانتینو اشتیاق و 
ذوق بسیارى براى فیلمسازى دارد. یکى از این پروژه ها که ممکن 
بود تبدیل به فیلم بعدى او شود ورود به دنیاى سینمایى مارول با 

فیلم «لوك کیج: قهرمان براى استخدام» بود.
تارانتینو که همیشه عالقه مند تعریف کردن داستان هایى درباره 
قهرمان هاى سیاهپوست بوده مى توانست انتخابى مناسب براى 
به تصویر کشــیدن داستان نخســتین ابرقهرمان سیاهپوست 
دنیاى کمیک بوك ها در اوایل دهه 70 میالدى باشد. او در واقع 
نخستین بار بعد از اکران فیلم «سگ هاى انبار» در سال 1992 به 

فکر ساختن اقتباس سینمایى «لوك کیج» افتاد.
تارانتینو گفته اســت: بعد از «ســگ هاى  انبار» و قبل از «پالپ 
فیکشن» بود و مى خواستم به ســراغ «لوك کیج» بروم. وقتى 
بزرگ مى شدم کلکســیونر کمیک بوك بودم و دو کمیک بوك 
محبوب من «لوك کیج: قهرمان براى استخدام» و «لوك کیج: 

پاورمن» بودند.
امــا تارانتینو گفت که دوســت هاى عالقه مند به ســوژه هاى 
کمیک بوکى او به جهت دیگرى رفتند و او را از ساختن این پروژه 

منصرف کردند.

چرا «ماجراى نیمروز 2» 
به شبکه نمایش خانگى نیامد؟

«تارانتینو» 
فیلم  ابرقهرمانى مى سازد؟

«شکستن همز
محمودى از س
خانگى توزیع
«شکستن همز
فرهنگى یونسکو
جشنواره وزول فرانس
جشنواره مانهایم و هاید
موفق بین المللى داش
و افغانستان است
افغانستان به آک
در جشــنواره ج
در بخش بین اال
را ک
م
ح
مح
استادى

توزیع فیلمى با بازى محسن تنابنده در 
شبکه نمایش خانگى

روزگار فخرالدین صدیق شریف
 در قرنطینه خانگى

حمید گودرزى و مهراوه شریفى نیا 
بر سر دو راهى!

همه ما منتظر پایان بیمارى
قطعى شدن شرایط ع
فیلمبردارى اثر مانده
بازیگر سریال «گیل
این سریال به دوره زما
د محسوب مى شود، در
در آن بازه تاریخى هستی
وى با اشاره به خانه نشینى
اکثریت خانواده ها به دلیل
مى کنیم به
کتاب
و به
زم

کار جدید «ماکان بند» در راه است

محمدرضا گلزار با انتشار نماهنگى از قطعه جدیدش 
با نام «ســاحل» کــه روى تصاویرى از ســریال 
«عاشقانه» میکس شــده، از تولید فصل دوم این 

سریال در آینده اى نزدیک خبر داد. 
سریال «عاشقانه» به کارگردانى منوچهر هادى با 
بازى محمدرضا گلزار، هومن ســیدى، ساره بیات، 
مهناز افشار، حسین یارى، پانته آ بهرام، فرزاد فرزین، 
سارا رسول زاده و... تولید شد. فصل دوم این سریال 
قرار است به زودى کلید بخورد. مهناز افشار غایب 
بزرگ این فصل خواهد بود. بخشى از قصه به حضور 
بازیگران این مجموعه در فصل اول منوط است که 
در صورتى که در فصل جدیــد حضور نیابند قصه با 
تغییرات مواجه مى شــود. اما هومن سیدى در این 
سریال از کاراکترهاى محبوب مردم بوده و قطعًا در 

«عاشقانه 2» نیز ایفاى نقش خواهد کرد.
 فصل دوم سریال «عاشقانه»  به کارگردانى منوچهر 
هادى در 34 قسمت در شبکه نمایش خانگى تولید 
خواهد شد. داســتان فصل دوم این سریال از ادامه 
ماجرایى که در قســمت آخر پخش شــد، شروع 

مى شود و ترجیح گروه تولید بر آن است تا از همان 
بازیگران فصل قبل در فصل جدید سریال استفاده 

کنند.
فصل اول این سریال داستان چند خانواده با قصه ها 
و مشکالتشان را نشان مى داد که هر کاراکتر قصه و 

گذشته مخصوص خودش را داشت.
این سریال اجتماعى با داشــتن بازیگران محبوب 

توانست به موفقیت خوبى دست پیدا کند. /1516

خبر محمدرضا گلزار درباره «عاشقانه 2»

پخش «دورهمى» با روال سابق 
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چپ پاى تند و تیز تیم آوس پرتغال در گفتگویى، درباره گذشــته و آینده اش صحبت هاى 
جالبى کرد.

 یکى از انتقال هایى که طى سالیان اخیر قرار بود به پرسپولیس انجام شود و حتى به طور جدى 
درباره آن بحث شده بود، به جابه جایى مهرداد محمدى از راه آهن تهران به جمع سرخپوشان 
برمى گشــت، اما در نهایت چنین اتفاقى رخ نداد و این مهاجم به سپاهان پیوست که اکنون 

محمدى درباره رفتنش به اصفهان توضیحاتى ارائه کرد.
مهرداد محمدى درباره اینکه ســال ها قبل براى تماشاى بازى هاى پرسپولیس به ورزشگاه 
آزادى مى رفت، اظهار کرد: 100 درصد به استادیوم مى رفتم و بازى هاى پرسپولیس را تماشا 
مى کردم. آن باال(بین تماشــاگران) بودم و با بچه  ها پرسپولیس را تشویق مى کردیم اما لیدر 

نبودم.
او درباره بحث حضورش در پرسپولیس که قبل از انتقالش به سپاهان مطرح شده بود، ابراز کرد: 
آن مقطع خیلى بحث بود که به پرسپولیس بیایم و حتى کارهاى انتقال هم در حال نهایى شدن 
بود اما به یکباره پرسپولیس سراغ یک بازیکن دیگر رفت و دیگر حتى به من زنگ هم نزدند. من 
هم به سپاهان رفتم و خدا را شکر مى کنم که به این تیم خوب رفتم و واقعاً براى من ایده آل بود.
ملى پوش ایرانى آوس پرتغال اضافه کرد: بعد از رفتن به ســپاهان، فهمیدم که هر بازیکنى 
باید تجربه حضور در این باشــگاه را به دســت بیاورد چون واقعًا تیم بزرگى است، امکانات 
فوق العاده اى دارد. سه ســال در ســپاهان بودم اما هیچ بدى از مردم اصفهان، تماشاگران و 
مدیران باشگاه ندیدم و هر چیزى از ســپاهان بگویم، کم گفتم. االن هم تیم مورد عالقه ام 

سپاهان است و آرزوى موفقیت براى آنها را دارم.
محمدى در پاســخ به این ســئوال که «اگر قرار بود یک اســم و فامیل دیگر براى خودش 
انتخاب کند، چه چیزى بود؟» عنوان کرد: همین مهرداد محمدى خیلى خوب اســت. البته 
امیرخان(قلعه نویى) آن اوایل فوتبالم به من گفت به تو مى خورد که اسمت «مصیب» باشد و 

انگار «مهرداد» اسم فرهنگى تو است(با خنده).
او درمورد اینکه عالقه دارد کدام بازیکن کنار او بازى کند، گفت: خیلى دوست داشتم در کنار 
على آقا کریمى بازى کنم چون بازیکنى است که واقعاً در بازى ها کار را درمى آورد و پاس هاى 
ُهلو مى داد! یکى دو نفر را دریبل مى زد و پاس مى داد. خیلى خوب اســت که على آقا کریمى 

خیلى خوب است کنار یک مهاجم باشد.
محمدى در پاسخ به این سئوال که در دوران قرنطینه به چه کارى مشغول است، گفت:شروین 
رفیقم اینجاست و از «نقى» تا «نقى» (سریال پایتخت)کال آو دیوتى بازى مى کنیم که بازى 

خیلى خفنى است!
او همچنین اعالم کرد در شرف ازدواج است و با همسر آینده اش نامزد کرده؛ کسى که قرار 

است در بازى هاى کامپیوترى پایه و کنارش باشد.
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مهرداد محمدى:

قلعه نویى گفت 
مصیب بیشتر به تو 

مى آید

 هاشم بیک زاده، مدافع چپ سابق استقالل و چند تیم لیگ برترى دیگر این 
روزها و در شرایط بازنشستگى به مربیگرى روى آورده و در بادران مشغول 
است. او از روزهاى قرنطینه و تعطیلى فوتبال مى گوید و صحبت هاى جالبى 

از دوران بازى خود دارد.
   در حال حاضر فعالیــت خاصى ندارم و بخاطر ویــروس کرونا همه در 
قرنطینه خانگى هســتیم و خود من فقط براى کارهاى ضرورى و تأمین 
مایحتاج خانه از منزل خارج مى شــوم ولى هربار که مى بینم مردم زیادى 
بیرون هستند نا امید مى شــوم. فکر مى کنم حداکثر نصف مردم شرایط را 
رعایت مى کنند و نصف دیگر اهمیتى نمى دهند. من این روزها مشــغول 
کتاب خواندن هســتم و از راه دور هم تمرینات بازیکنان بادران را پیگیرى 

مى کنیم و خودم هم شخصاً تمرین مى کنم.
   از نزدیکان ما کســى تا کنون به این ویروس مبتال نشده و از دوستان 
هم فقط میثم بائو بود که در تماس بودیم و خدا را شکر حالش خوب شده و 

ویروس را شکست داده است.
   من زمانى با پرسپولیس مذاکره کردم و توافق هم کردیم ولى نمى دانم چرا 
آن انتقال نهایى نشد، شاید سرنوشت من این بود که به استقالل بروم و همان 
سال اول قهرمان شویم. فکر مى کنم تقدیر من این بود که به استقالل بروم 
قهرمان شوم و چندین قهرمانى بیاورم و به نظرم در پرسپولیس این اتفاقات 

نمى افتاد و آن زمان بهترین دوران استقالل بود.

   درباره رفتن به سپاهان با خســرو و جانواریو، در مورد آنها نمى دانم ولى 
خودم نیاز داشــتم مدتى در تیمى بازى کنم که از لحاظ مالى برایم شرایط 
خوبى رقم بزند و سپاهان این شرایط را داشت. من هرچه دارم از استقالل 
دارم ولى از لحاظ مالى حسابى در این تیم ضرر کردم و 500 میلیون بدهى 
خودم را بخشیدم و االن هم هنوز مشکالت مالیاتى بابت قرارداد با استقالل 
دارم. من دوست داشتم در استقالل بمانم و خوشحالم که بعد از آن مقطع 

زود به این تیم برگشتم.

بیک زاده: بخاطر پول به سپاهان رفتم!

مدیر ســازمان فوتبال ذوب آهن گفت: بحث تعطیلى مسابقات لیگ برتر 
مانند انتخاب بازیکنان تیم ملى است که همیشه موافقان و مخالفان خاص 

خودش را دارد.
 رسول کربکندى در ارتباط با بحث تعطیلى مسابقات لیگ برتر و نیمه کاره 
ماندن بازى ها گفت: در حال حاضر شــرایطى خاص و البته سخت در این 
خصوص به وجود آمده و نمى توان بــا یک جمله و به راحتى گفت که لیگ 
تعطیل شود یا ادامه پیدا کند. اگر مسابقات تعطیل شود چالش هاى زیادى 
به وجود مى آید که مى توان به نحوه پرداخت دستمزد بازیکنان، مربیان و... 
اشاره کرد و مشخص نیســت اگر بازى ها تعطیل شود این موضوع چگونه 

حل خواهد شد.
پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: بحث تعطیلى مسابقات لیگ برتر مانند 
انتخاب بازیکنان تیم ملى اســت که همیشــه موافقان و مخالفان خاص 
خــودش را دارد. وى در ارتباط با بحث تعیین تیم قهرمــان اظهار کرد: در 
حال حاضر پرســپولیس با تیم دوم جدول 10 امتیاز اختالف دارد و طبیعتًا 
دوست ندارد بازى ها تعطیل شــود. آنها در صورت تعطیلى لیگ برتر توقع 
دارند که به عنوان قهرمان معرفى شوند و تیم هاى دیگر شاید نظر دیگرى 
داشته باشــند، هر تیمى مطمئنًا به منافع خودش فکر مى کند و البته بحث 
بازى هاى لیگ دســته اول و صعود دو تیم به لیگ برتر هم مهم است. این 
مسائل باید به صورت دقیق کارشناسى و در نهایت تصمیمى گرفته شود که 

کمترین دردسر را داشته باشد. کربکندى یادآور شد: در مورد شرایطى که در 
دنیا وجود دارد، یورگن کلوپ بهترین حرف را زد. او گفت که حتى اگر قرار 
باشد یک نفر جانش را از دست بدهد، فوتبال در مقابل این موضوع اهمیتى 
ندارد. االن شرایط طورى است که جان انسان ها از هر چیزى مهمتر است و 
امیدوارم این ویروس ریشه کن شود. فدراسیون منتظر تصمیم ستاد مبارزه 
با کروناست، اگر این ستاد رأى به تعطیلى لیگ بدهد، قطعًا کار فدراسیون 

هم راحت تر خواهد شد.

رسول کربکندى: هر تیمى به منافع خود فکر مى کند

منوچهر نیکفر، سرپرســت باشگاه ســپاهان گفت: براى مشخص شدن 
وضعیت فصل جارى لیگ برتر فوتبال در صــورت نیمه تمام ماندن، تنها 

دو روش وجود دارد.
منوچهر نیکفر در گفتگویى درباره تعطیلى مسابقات لیگ برتر فوتبال به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: فعًال همه منتظریم تا مسئوالن 
وزارت بهداشت، آمار و وضعیت موجود را ارزیابى و براى برگزارى بازى ها 
تصمیم گیرى کنند. اولویت اول ســالمت مردم اســت و باید حفظ شود، 
بنابراین اگر وزارت بهداشت تشخیص مى دهد که صالح نیست مسابقات 

ادامه پیدا کند، همه باید از این تصمیم تبعیت کنیم.
وى ادامه داد: اگر وزارت بهداشت تشخیص داد که به طور مثال دو ماه دیگر 
وضعیت خوب مى شود، مى توان برنامه ریزى کرد و مسابقات را ادامه داد، 
ولى مسئله مهم در هر صورت سالمت مردم و جامعه است، چون بازیکنان 
هم خانواده دارند و با آنها در ارتباط هســتند و خانواده هــا نیز با جامعه در 
تماس هستند. ولى اگر قرار باشد مســابقات ادامه پیدا کند باید از 20 روز 

قبل تمرینات آغاز شود. 
سرپرست باشگاه ســپاهان درباره اینکه برخى ها اعتقاد دارند در صورت 
نیمه تمام ماندن مسابقات  پرسپولیس به عنوان صدرنشین لیگ باید عنوان 
قهرمانى را کسب کند، اشاره کرد: امکان چنین اتفاقى نیست. هنوز 9 بازى 
و 27 امتیاز تا پایان لیگ مانده و ممکن است خیلى چیزها تغییر کند. اگر قرار 
باشد قهرمان اعالم شود، باید قهرمان نیم فصل، عنوان قهرمانى را بگیرد!

نیکفر یادآور شد: در صورت نیمه تمام ماندن مسابقات  دو روش مى تواند 
در دستور کار قرار بگیرد، اول اینکه 21 بازى گذشته نادیده گرفته و فصل 
نوزدهم تکرار شود. روش دوم هم این است که لیگ همینجا تمام شود و 
قهرمان نیم فصل به عنوان قهرمان فصل انتخاب شود. االن از نیم فصل 

شش هفته گذشــته و تا پایان فصل 9 هفته مانده، پس منطقى است که 
قهرمان نیم فصل، قهرمان لیگ باشد.

وى درباره حرف و حدیث هایى که براى زمــان نیم فصل (هفته پانزدهم 
یا هفته هفدهم) وجود دارد، تأکید کرد: لیگ ما 16 تیمى است و در طول 
فصل هر تیم 30 بازى برگزار مى کند، بنابرایــن هفته پانزدهم نیم فصل 
خواهد بود. اگر بخواهیم نیم فصل را در هفته اى مثل هفته شانزدهم قرار 
دهیم، این یک تعریف جدید از نیم فصل خواهد بود و مى شود «نیم فصل 

به عالوه یک بازى». 
نیکفر در خاتمه گفت: نباید در این باره اســتانداردها را تغییر داد و مبانى 
اصولى باید رعایت شــود و  همه قبول کنیم. در نهایت بهترین مســئله 
مى تواند نظر و تصمیم فیفا باشد که همه باید آن را بپذیریم، اما به نظر من 

اگر فصل تکرار شود، بهتر است.

نیکفر: اگر اینگونه است به قهرمان نیم فصل جام بدهید

 مسئوالن سازمان لیگ با ارسال نامه به باشگاه هاى لیگ برترى از 
آنها درخواست کردند در خصوص برگزارى یا لغو مسابقات فصل 

نوزدهم نظر نهایى خود را اعالم کنند.
تعطیلى رقابت هاى لیگ برتر به قدرى عجیب و پیچیده شده که 
یک ارگان به تنهایى قادر به تصمیم گیرى در خصوص سرنوشت 
فصل نوزدهم نیست. از این رو نیاز به همفکرى اهالى فوتبال دارد. 
در همین راستا مسئوالن ســازمان لیگ اخیراً با ارسال نامه به 
مدیران باشگاه هاى لیگ برترى از آنها خواستند در خصوص ادامه 
یا لغو فصل نوزدهم نظر خود را اعالم کنند. این در حالى است که 

اکثر مدیران باشگاه ها طى یک ماه گذشته در مصاحبه هاى خود 
نظرات متفاوتى داشتند.

برخى از آنها معتقد بودند لیگ نوزدهم در همین نقطه باید خاتمه 
یابد تا فصل بیستم آسیبى نبیند و برخى نیز اعتقاد داشتند رقابت ها 
با وقفه دو ماه بایــد ادامه یابد تا تکلیف تیــم قهرمان، تیم هاى 
صعودکننده به آســیا و تیم هاى سقوط کننده به لیگ دسته یک 

مشخص شود.
سازمان لیگ حاال با ارسال نامه به باشگاه هاى مختلف از مدیران 
عامل درخواســت کرده تا در خصوص فصل پیش رو، سرنوشت 

بازى هــا، تعیین قهرمــان و تیم هاى پایین جدولــى و انتخاب 
تیم هایى که باید به لیگ قهرمانان آسیا 2021 معرفى شوند، نظر 

خود را اعالم کنند.
آنها یکى دو روز براى این کار مهلت دارند و پس از آن ســازمان 
لیگ با دریافت نظرات، جمع بندى نهایى در مورد سرنوشت فصل 
نوزدهم را به صورت علنى اعالم خواهد کرد تا یک اتفاق تاریخى 

و بى نظیر در تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
باید دید اکثریت نظر ها مبنى بر ادامه فصل است یا لغو بازى ها در 

لیگ بدون سرانجام.

باشگاه هاى عزیز! نظرتان را بگویید

محمد رویانیان، مدیرعامل اسبق پرسپولیس در مصاحبه اى 
درباره احتمال بازگشتش به دنیاى فوتبال گفت: «من بازى هاى 
فوتبال به خصوص دیدارهاى پرســپولیس را دنبال مى کنم و 
ارتباطم با رفقاى فوتبالى برقرار اســت اما اصًال آرزو نمى کنم 
که به فوتبــال برگردم. هرگز دوســت ندارم ایــن اتفاق رخ 
بدهد به خصوص در پســت مدیریت که بازگشت من اصًال 
رقم نمى خورد. فوتبال بالتکلیف، بدون قانون و فاقد ساختار 
است.  جایگاه مشخصى ندارد و همه چیز در آن مبهم است. به 
همین دلیل آرزو نمى کنم به فوتبال برگردم.» او البته احتمال 
بازگشتش به فوتبال را تکذیب نکرده اما مدعى شده که آرزو 
نمى کند به فوتبال برگردد، به خصــوص به بخش مدیریت 
فوتبال! خب ما هم هر چه خاطــرات دوران مدیریت او را در 
پرسپولیس مرور مى کنیم به این نتیجه مى رسیم که برنگشتن 
او به مدیریت فوتبال اتفاقى خوب و درست است. فقط به همین 

چند مورد توجه کنید: دادن خودروهاى لوکس و گرانقیمت به 
بازیکنان پرسپولیس به جاى مبلغ قرارداد آنها، تأسیس دانشگاه 
پرسپولیس که بعد از او تعطیل شــد و البته در دوران مدیریت 

خود او هم به جایى نرسید و هیچ نتیجه اى به همراه نداشت، 
اســتفاده از واژه عجیب «لنگ» درباره پرسپولیس که باعث 
ناراحتى هواداران این تیم شــد، جذب محمدرضا خلعتبرى از 
لیگ امارات که میلیاردها تومان هزینه براى پرســپولیس به 
جا گذاشــت، مذاکره با امیر قلعه نویى براى سرمربیگرى در 
پرسپولیس و... اینها فقط بخشى از شــاهکارهاى مدیریتى 
رویانیان در پرسپولیس است. عجیب اینکه او به فوتبال ایران 
لقب بالتکلیف، بدون قانون و بدون ساختار مى دهد و نمى گوید 
که حضورش به عنوان مدیر فوتبالى در ایران محصول همین 
بالتکلیفى و بى قانونى بود! ما هم امیدواریم رویانیان دیگر به 
این فوتبال برنگردد اما وقتى او مى گوید به خصوص دوســت 
ندارد به مدیریت فوتبال برگردد، حس مى کنیم ممکن است 
تمایل داشته باشد به حوزه هاى دیگر مثل مربیگرى و... ورود 

کند که خب این هم نگران کننده است؟ آیا اینطور نیست؟

بهتر نیست بى خیال شوى؟

شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه اى به فدراسیون 
هاى عضو، از اقدامات آنها در قبال کرونا قدردانى کرد.

 در حالى که همه منتظر نظر کنفدراســیون فوتبال آسیا و همچنین فیفا در 
مورد سرنوشت لیگ هاى داخلى هستند،  شیخ سلمان نامه اى را در مورد 
اقدامات جامعه فوتبال در قبال کرونا نوشــت و هیچ اشاره اى نیز به ادامه 
مسابقات نداشت. او در نامه خود ضمن تشــکر از فوتبالیست هایى که به 
کمپین AFC ملحق شدند، گفت: اقدامات فدراسیون ها در قبال بیمارى 
کووید19 در ابعاد داخلى و بین المللى نشان داد که تأثیر فوتبال چقدر زیاد 

است.
همچنین شیخ ســلمان از جامعه بزرگ فوتبال براى کمک به شهروندان 
کشورها چه از طریق دولت و چه از طریق سازمان هاى مردم نهاد تشکر و 
براى آنها آرزوى سالمتى کرد. وى با اعالم اینکه از مردم مى خواهد در خانه 
بمانند، تأکید کرد که همگى باید به پیام هاى سازمان بهداشت جهانى به 

صورت دقیق عمل کنیم.
رئیس کنفدراســیون فوتبال آســیا دوره کرونا را «دوره تاریکى» خواند و 

اعضاى این کنفدراسیون را نورى در تاریکى دانست.

همه شما نورى در تاریکى هستید

تعطیلى مسابقات لیگ رســانه ها را وادار به نبش قبر حوادث 
گذشته کرده و در همین فضا هم پیشــنهاد محمد رویانیان 
به امیر قلعه نویى براى هدایت پرســپولیس بازخوانى شــده 
است. ظاهراً این پیشنهاد در ســال 92 مطرح شده و اساسًا از 
همان زمان چشمه موفقیت هاى امیر به طور کامل خشکیده 

است! جالب اینجاســت که رویانیان هنوز هم از پیشنهادش 
دفــاع مى کنــد و مى گوید: «چــه اشــکالى دارد قلعه نویى 
سرمربى پرسپولیس شود؟ نگاه من حرفه اى بود. حتى یحیى 
گل محمدى هم مى تواند سرمربى استقالل شود.» خب البته 
اینها از نظر رویانیان مشــکلى ندارد، چون خود سردار که به 

ادعاى اطرافیانش و نیز به گواه یک مصاحبه قدیمى با نشریه 
ناجا هوادار استقالل بوده، بعداً مدیرعامل پرسپولیس شد؛ آن 
هم در حالى که حتى نمى دانست پست شیث رضایى چیست! 
بنابراین معلوم است که پرسپولیسى شدن قلعه نویى هم از نظر 

ایشان اشکالى ندارد

وقتى مدیر قرمزآبى باشد چرا که نه
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بر اساس پیش بینى سازمان جهانى گردشگرى، میزان 
نزول این صنعت بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا مى 
تواند با کاهش 20 تا 30 درصدى سفر در سال 2020 و 

بازگشت به آمارهاى هفت سال پیش بیانجامد.
 (UNWTO) سازمان جهانى گردشگرى سازمان ملل
در جدیدترین گزارش خود با اشــاره به محدودیت هاى 
اجتناب ناپذیر سفر در سراسر جهان به سبب شیوع ویروس 
کرونا، پیش بینى کرد که میزان سفرهاى بین المللى در 
سال 2020 با مقایسه با آمار سال گذشته 20 تا 30 درصد 
نزول خواهد داشت که در این صورت با زیان 290 تا 440 

میلیارد دالرى براى این صنعت همراه خواهد بود. 

در ســال 2009 میالدى و در ســایه بحران اقتصادى 
جهانى، میزان سفر گردشــگران خارجى تنها 4 درصد 
نزول داشــت و این در حالى است که در سال 2003 و با 
شیوع ویروس سارس گردشگرى بین المللى با نزول تنها 

0/4 درصدى رو به رو شد. 
«زوراب پولولیکاشــویلى»، رئیــس ســازمان جهانى 
گردشــگرى در این باره گفــت: «گرچه هنــوز براى 
ارزیابى کامــل تأثیرات ایــن بحران جهــان بر روى 
صنعت توریسم خیلى زود اســت اما مشخص است که 
میلیون ها شغل وابســته به این صنعت در خطر نابودى

 هستند.» 

یک فــوق تخصــص بیمارى هــاى عفونى بــا تأکید 
بر باال بودن شــدت بیمارى زایى کووید19 نســبت به 
آنفلوآنزا گفت: بیمارى زایى بیمارى کووید19 نســبت 
بــه آنفلوآنزا بســیار باالتر اســت. از طرفــى آنفلوآنزا 
واکســن دارد و با تزریق واکســن، جمعیت کمترى به 
آن مبتال مى شــوند، در حالى که شــدت بیمارى زایى 
کرونا فوق العاده بیشــتر بوده و حتى از ســارس و سایر 
ویروس هاى هم خانواده خودش نیز شدت بیمارى زایى

 بیشترى دارد.
دکتر مینو محرز با بیان اینکه ســرعت انتقال کووید19 
بسیار باالســت و اصًال با ســرعت انتقال آنفلوآنزا قابل 

مقایسه نیست، افزود: البته بیمارى آنفلوآنزا هم مى تواند 
در مواردى شدید باشد و حتى ریه را درگیر کند، اما نه به 
شدتى که کووید19 ریه را درگیر مى کند. بنابراین شدت 
و ســرعت انتقال کرونا ویروس جدید از آنفلوآنزا بسیار 

بیشتر است.
محرز ادامه داد: در عین حال اطالعات نشان مى دهد که 
ظاهراً میزان مرگ و میر ناشــى از بیمارى کووید19 نیز 
بیش از آنفلوآنزاســت، اما هنوز در این رابطه نمى توان 
دقیق اظهارنظر کرد. البته به نظــر مى آید میزان مرگ  
ناشــى از این بیمارى از 2 درصد مرگ و میرى که چین 

اعالم کرده، بیشتر است.

کرونا صنعت گردشگرى را
 7 سال عقب کشید 

بیمارى زایى کووید19 
شدیدتر از آنفلوآنزاست

آن 30 درصد
   ایسنا | مدیر کمیته اپیدمیولوژى کووید 19 وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در پاسخ به این سئوال 
که شاهدیم تعدادى از مردم با پایان یافتن تعطیالت در 
خیابان ها حضور پیدا کرده و نکات بهداشتى را رعایت 
نمى کنند؟ بیان کرد: به اعتقاد بنده 70 درصد مردم هنوز 
به موضوع کرونا حساس هستند و شدیداً نکات بهداشتى 
را رعایت مى کنند اما قبول داریم یک درصدى از مردم 

نسبت به هفته گذشته کمتر رعایت مى کنند.

پاسخ به یک سئوال مهم
   رکنا | مردم با ترس از اتوبوس و مترو استفاده مى 
کنند و نمى دانند آیا ضدعفونى هاى وسایل نقلیه ادامه 
دارد یا خیر. کیانوش جهانپور، سخنگوى وزارت بهداشت 
مى گویــد: تاریخ انقضاى ضد عفونــى یک خودروى 
شخصى، تاکســى یا واگن مترو، زمانى است که اولین 
گروه مسافران سوار مى شوند. در یک روز بارها و بارها 
یک حمل و نقل عمومى ضد عفونى نمى شود به همین 
دلیل بهداشت فردى باید مورد توجه قرار گیرد. در هیچ 
جاى دنیا یک واگن مترو با هر نفرى که وارد مترو مى 

شود، ضد عفونى نمى شود.

«جانسون» به آى سى یو رفت
   فارس | روزنامه انگلیسى «گاردین» گزارش داده 
نخست وزیر انگلیس که به بیمارى «کووید-19» مبتال 
شده به بخش آى سى یو منتقل شــده است. بر اساس 
گزارش گاردین، تیم پزشکى «بوریس جانسون» این 
تصمیم را بعد از شــدت گرفتن نشانه هاى او گرفته اند. 
طبق این گزارش، جانسون هوشیار است و این تصمیم 
براى رعایت جوانب احتیاط و احتمال نیاز او به دستگاه 

تنفس مصنوعى گرفته شده است.

«ترامپ»، نور دید!
   فــارس | «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 
گفت که این کشور در دوره اى کوتاه در مقابله با کرونا 
پیشــرفت بزرگى به دســت آورده و هفته آینده تعداد 
مبتالیان به کرونا در آمریکا افزایــش خواهند یافت. 
ترامپ در ادامه این کنفرانس خبرى مدعى شد که در 
حال حاضر بیش از نیازهاى ضرورى بیمارستان ها در 
ایالت هاى مختلف تأمین شده اســت. وى بار دیگر از 
شهروندان آمریکایى خواست تا در منازلشان باقى بمانند 
و گفت که نورى در انتهاى تونل دیده مى شود. ترامپ 
گفت: «ما انتظار داشتیم که 150 هزار نفر به دلیل این 
ویروس کشته شــوند اما معتقدم که تلفات از این عدد 

کمتر خواهد شد.»

جدیدترین آمار جهانى
 شیوع کرونا

   ایسنا | آمارهاى رسمى حاکى از آن است که شمار 
مبتالیان به کووید-19 در سراسر جهان همچنان روند 
افزایشى خود را طى مى کند و در حال حاضر به 209 کشور 
و منطقه از سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. تا ظهر 
روز گذشته شمار کلى مبتالیان به کووید-19 در جهان 
یک میلیون و 347 هزار و 235 نفر اســت که 74 هزار و 
767 نفــر از آنها جان باخته و 286 هــزار و 234 نفر نیز 

بهبود یافته اند.

جلسه شوراى امنیت
 درباره کرونا 

   مهــر | شوراى امنیت سازمان ملل قرار است پنج 
شنبه این هفته به رغم اختالف نظرى که میان اعضاى 
دائم شورا (چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و روسیه) وجود 
دارد براى صحبت در باب این بیمارى همه گیر تشکیل 
جلسه دهد. آمریکا اصرار مى ورزد که هرگونه نشست یا 
بیانیه اى درباره کرونا با تمرکز بر چین به عنوان منشــأ 
پیدایش بیمارى باشد، حال آنکه چین پیش تر هشدار 
داده بود ممکن است این بحران نیز یکى از دستاوردهاى 
ارتش آمریکا باشد. ظاهراً فرانسه هم درباره لزوم تشکیل 

جلسه تردید داشته است.

روى موج کووید-19

«جى. کى. رولینگ»، نویسنده مشهور سرى کتاب 
هاى «هرى پاتر» نیز نامش به تعداد زیادى از ستارگان 

معروف دنیا که مبتال به کرونا شده اند، پیوست.
رولینگ روز دوشــنبه 6 آوریل در صفحه توییتر خود 
نوشت اگرچه رسمًا براى این ویروس مورد آزمایش 
قرار نگرفته است، اما طى دو هفته گذشته، همه عالیم 
این بیمارى از جمله افسردگى و مشکالت تنفسى را 
تجربه کرده  است. نویسنده مشــهور دنیا در صفحه 
توییتر خود تأکید کرد که در حال حاضر کامًال بهبود 

یافته  است.
رولینگ همینطور توصیه  هایى را درباره مسائل تنفسى 

از سوى پزشکى در بیمارستان کویینز در انگلستان با 
مخاطبان خود به اشتراك گذاشت. در این توصیه که 
براى کمک به بیماران با عالیم تنفســى است، آن 
پزشک پیشنهاد مى کند که طى دو مرحله، پنج نفس 
عمیق بکشید و در ششمین نفس، یک سرفه بزرگ 
انجام دهید و ســپس دهان خود را بپوشانید تا گلو و 
ریه  هایتان باز شــوند. سپس این پزشک از بینندگان 
مى خواهد که صورت خود را روى بالش بگذارند و 10 

دقیقه نفس عمیق بکشند.
رولینگ خودش در متن این پســت نوشت که از این 

تکنیک بهره مند شده است.

کرونا اگرچه اقتصاد جهانى را ویروسى کرده اما برخى 
صنایع در یک ماه اخیر رشد عجیب  و غریبى داشته اند؛ 

صنایع مبتنى بر وب، آشپزى، بدنسازى و مدیتیشن. 
خانه نشینى، روند روزانه زندگى در تمام جهان را متحول 
کرده است. کافى اســت صفحه اینستاگرام را باز کنى، 
یکى در حال آموزش شیرینى پزى است، یکى خمیر نان 
ورز مى دهد و یکى دیگــر از روش هاى ورزش در خانه 
مى گوید. یکى یوگا مى کند و یکى دیگر نیز روى تردمیل 
مى دود. این وضعیتى است که نه فقط در ایران، بلکه در 
تمام جهان و در تمام زبان هاى شــبکه هاى اجتماعى 

دیده مى شود. 
نشــریه «اکونومیســت» در ایــن باره مى نویســد: 
«اپلیکیشن هاى مدیتیشــن ، برنامه هاى بدنسازى یا 
فیتنس دیجیتال و دوره هاى آشــپزى آنالین در حال 
رونق چشمگیرى هستند. برنامه "زوم" یک سرویس 
کنفرانس ویدیویى، حاال بیش از 40 میلیارد دالر ارزش 
دارد. از آنجایى که بســیارى از کالس هــا و دوره ها به 
صورت پخش گسترده آنالین برگزار مى شوند، حاال زوم 
به یکى از مهمترین شرکت هاى "سالمت اجتماعى" 

تبدیل شده است.» 
بر اساس گزارش «اکونومیســت»، تعداد بازدیدهاى 
روزانه ویدیوهاى «یوتیوب» که با تیتر «با من...» شروع 
مى شوند و مربوط به آشپزى، درس خواندن و  چیدمان 
منزل مى شــوند، از 15 ماه مارس تا کنون 600 درصد 

رشدکرده است. 
در چین در یک ماه قرنطینه در مــاه فوریه، دانلود پنج 
برنامه برتر دستور آشپزى دو برابر شــد. در انگلستان 
فروشــگاه بزرگ «جان لوئیس» از پنج برابر شــدن 

فروش دستگاه هاى پاستا ســاز خانگى خبر داده است. 
«اکونومیست» به کنایه مى نویسد: «وزنه هاى ورزشى 
و تشــک هاى یوگا، مانند دســتمال توالت به فروش 

مى روند.»
همچنین بر اســاس گزارش «ســى ان ان  بیزینس»، 
گردش مالى صنعت بدن ســازى در ســال 2018، 94 
میلیارد دالر بوده اســت. حاال قرنطینه خانگى جهان، 

شکل و شمایل این صنعت را تغییر داده است. 
این پایگاه خبرى مى نویسد: «با گسترش ویروس کرونا، 
باشگاه هاى ورزشى و بدنسازى درهایشان را بسته اند و 
خود را با یک واقعیت جدیــد هماهنگ مى کنند. تغییر 
ناگهانى، باعث ایجاد خالقیت و انعطاف پذیرى باشگاه ها 
شده است؛ باشــگاه هایى که به شدت وابسته به محل 

فیزیکى و کارکنانشان بوده اند.» 
گزارش «سى ان ان بیزینس»، نشان مى دهد که از این 
شرایط، شرکت هاى مجازى و دیجیتالى بدن سازى سود 
خوبى از تغییر وضعیت این صنعت مى برند. «میرر» یک 
سیستم بدنســازى خانگى مبتنى بر واقعیت مجازى و 
کنش متقابل اســت که با قیمت 1495 دالر به فروش 
مى رسد. فروش این سیستم در روزهاى اخیر رشد بسیار 
زیادى داشته است. «برایان جینت»، رئیس این شرکت 
مى گوید: «از زمان شیوع کووید 19، فروش ما بیش از 

دو برابر شده است.» 
میزان رشد جستجوى صنایع سالمت اجتماعى در گوگل 
در دو ماه اخیر نشان مى دهد که «جیگساو» بیشترین 
میزان رشد را دارد. این  عنوان پازل هاى چند هزار تکه 
در آمریکاست که بر اساس گزارش «سى ان ان»، میزان 
فروش آنها در دو هفته اخیر 370 درصد رشد داشته است!

گرافیتى یا نقاشى هاى دیوارى در سالیان اخیر فارغ از کارکردهاى زیبایى شناسانه که براى تزیین فضاهاى شهر در نظر 
گرفته شده است به عنوان یک رسانه جایگاه خود را تثبیت کرده است؛ از شعارنویسى بر روى دیوار تا نقاشى و گرافیتى، 
هنرنمایى هاى دیوارى توانسته است ایستگاه گفتگو میان هنرمند و عابران باشد. گرافیتى یکى از پدیده هاى هنرى 
مردم پسند است که به ویژه از نظر ارتباط با خرده فرهنگ ها، فرهنگ اعتراض جوانان و هنر خیابانى در شهرهاى بزرگ 

مورد توجه قرار گرفته است.
در روزهایى که صداى کرونا از سراسر جهان به گوش مى رسد دیوارها نیز به صدا درآمدند. بدون شک اختصاص گرافیتى 
هاى دیوارهاى شهرهاى مختلف جهان به یک موضوع مشخص بى سابقه بوده و این در حالى است که گرافیتى ها در 

این ایام از رویکرد انتقادى به سمت اطالع رسانى تغییر موضع داده اند که این امر نیز کم سابقه است./1526

تکنیک خالق «هرى پاتر» براى شکست کرونا 

کرونا چه کسانى را پولدار کرده است؟

تکیه کرونا بر دیوارهاى جهان

ویروس کرونا که آمد، تعدادى شــروع کردند به ساختن 
کلیپ هاى خنده دار، نوشــتن جوك و یادداشــت هاى 
طنزآمیز. عده دیگرى فریاد برآوردند که بس است؛ این 
چه کارى اســت که مدام با درد و رنج هاى مردم شوخى 
مى کنید. با همه کس و همه چیز شــوخى، با کرونا هم 

شوخى؟!
واکنش طنزآمیز به وقایع و بحران ها تازگى ندارد. از سیل 
و زلزله گرفته تا گرانى بنزین، حاال هم کرونا، دســتمایه 
شوخى با مسئوالن، مدیران و شخصیت هاى سیاسى شده 
است. در این میان هستند کسانى که واکنش هاى طنز به 
بحران هاى  طبیعى و انسانى را توطئه داخلى  و عاملى براى 

تداوم و تکرار مصایب اجتماعى مى دانند. 
راه درست کدام است؟ طنز، نجات دهنده است یا بسترى 
براى ترویج بى تفاوتى نســبت به رنج هــا؟ جواد میرى، 
پژوهشــگر جامعه شناسى هشــدار مى دهد که باید بین 
تمسخر و طنز که مرز باریکى بین آنهاست، تفاوت قایل 

شویم. 
با وجود این، بارها شنیده ایم که برخى افراد در شبکه هاى 
مجازى، طنز را آفت فهم عمیق جامعه دانسته  و معترضند 
که چرا عــده اى در مواقع بحرانى مانند شــیوع ویروس 

کرونا، برخوردى توأم با شــوخى و خنده دارند؟ میرى با 
تأکید بر اینکه واکنش طنزآلود به کرونا، محدود به ایران 
نیست مى گوید: مى توانم مستنداتى ارائه کنم که از ابتداى 
شــیوع کرونا، حداقل در ایتالیا، آلمان، انگلیس و ترکیه 
برخوردهاى طنزآمیز با این مشــکل داشتند. براى مثال 
در انگلستان، یکى دو روز پس از اوج گیرى ابتال به کرونا 
و نایاب شدن دســتمال کاغذى در این کشور، ویدیویى 
ساخته شد که در آن یک فرد انگلیسى به خانه اى دستبرد 
مى زند. او به جاى دزدیدن اشــیاى گرانقیمت مثل طال، 
دســتمال کاغذى مى دزد. این کلیپ پربازدید، واکنش 
طنزآمیز به یک بحران اجتماعى است. بنابراین برخورد 
طنزآلود با بحرانى مثل کرونا محدود به ایران نیست و در 
سطح جهان مشاهده مى شود که هدف آن عالوه بر نقد 

ساختار قدرت است. 
این پژوهشــگر حوزه جامعه شناسى معتقد است، طنز به 
مثابه یک نقد اجتماعى تالش مى کند سنگینى وضعیت 
ناشى از غم و غصه و درد و رنج ناشى از فاجعه و بحرانى را 
که بر زندگى فردى و جمعى انسان ها وارد شده، به گونه اى 
ســبک یا آن را از یک پدیده درونى بــه یک امر عینى و 
بیرونى تبدیل کرده و به تدریج بین درون انسان و آن غم و 

غصه فاصله گذارى و در نهایت تسلى ایجاد کند.  
اما چرا جامعه ایران در بســیارى از مسائل، واکنش طنز 
نشان مى دهد؟ یا اینکه واکنش هاى طنز در ایران بیشتر 
به چشم مى خورد؟ در پاســخ به این پرسش جواد میرى، 
جامعه شــناس فرهنگى با اشــاره به تعدد بحران هاى 
اجتماعى، سیاسى و اقتصادى در ایران، مى گوید: جامعه 
ایران در مقایسه با جوامع رشدیافته مثل سوئد یا انگلستان 
با دغدغه ها و مســائل اجتماعى متعددى روبه رو است. 
براى مثال در یکسال گذشته، ایران به تناوب با دردهاى 
اجتماعى و بحران هاى اقتصادى بسیار مواجه بوده است 
و همین شرایط، نیاز به تعدد و تکثر طنزپردازى را بدیهى 

مى کند.  
این جامعه شــناس تأکید دارد: هر جامعــه اى که قدرت 
طنزآفرینى بیشترى داشته باشد، قدرت تداوم و تاب آورى 
آن هم باالتر است، بنابراین واکنش طنزآلود به بحران ها 
به این معنا نیست که ما مســائل را مسخره مى کنیم که 
به قطع باید بین تمسخر و طنزآفرینى که مرز باریکى بین 
آنها وجود دارد، تفاوت قائل شــویم اما بى شک مترادف 
گرفتن مســخرگى با طنزآفرینى به این معناست که ما 
تاریخ پر فراز و نشیب نقد اجتماعى طنز را نادیده بگیریم.

کنکاشى درباره اینکه چرا شیوع یک ویروس مهلک هم مایه طنز شده است

با کرونا هم شوخى؟! 

جهان براى مبارزه با ویروس کرونا بهترین اقدام را 
قرنطینه خانگى و ماندن مردم در خانه ها مى داند. 
اما این قرنطینه خود یک مشــکل دیگر را به وجود 
آورده اســت و آن افزایش خشونت علیه زنان است 
که با واکنش دبیر کل سازمان ملل متحد همراه شد.

«آنتونیو گوترش»، دبیر کل ســازمان ملل متحد 
در پیامى که در توییتر خود منتشر کرد نوشت: «به 
خوبى مى دانیم که بستن اماکن و قرنطینه خانگى 
براى کشیدن ترمز کرونا ضرورى است اما این اقدام 
باعث شده تا زنانى که شرکاى بدى دارند زیر فشار 
بیشترى قرار گیرند. براى بســیارى از زنان تهدید 

بزرگ تر خانه هاى آنها است که باید امن ترین مکان 
برایشان باشد.»

او در ادامه نوشت: «تماس هاى زنان با سازمان هاى 
پشتیبانى و امدادرســانى در این روزها در بعضى از 
کشورها بیشتر شده این درحالى است که مددکاران 
و پلیس هم به علت حجم باالى کار خسته شده اند و 

با کمبود نیرو مواجه هستند.» 
طبق اعالم خبرگزارى «DPA» به چند کشور از 
جمله آلمان هشدار داده شده است که قرنطینه خانگى 
به دلیل مبارزه با کرونا باعث افزایش خشونت در خانه 

علیه زنان شده است.

سازمان جهانى بهداشت (WHO) هشدار داد: در حال حاضر 
تعداد بیشترى از جوانان با عالئم شــدیدتر بیمارى کووید-19 
و مرگ ناشى از آن مواجه هســتند. بنابر اعالم سازمان جهانى 
بهداشت تعداد قابل توجهى از افراد جوان با عالئم شدید بیمارى 
کووید-19 مواجه شده یا بر اثر آن جان خود را از دست مى دهند.

کارشناسان به دنبال آن هستند تا مشخص شود چرا افراد کمتر از 
60 سال که به نظر از وضعیت سالمى برخوردارند به دلیل ابتال به 
بیمارى کووید-19 و وخامت حالشان به بسترى شدن در بخش 
هاى مراقبت ویژه نیاز پیدا مى کنند. به گفته کارشناســان این 
سازمان، هنوز نکات بسیار قابل توجهى در مورد کروناویروس و 

بیمارى ناشى از آن وجود دارد که ناشناخته است.

یک زن هندى براى جلوگیرى کردن از سرایت ویروس کرونا به 
فرزندانش تصمیم به خودکشى گرفت. این درحالى بود که او اصًال 

مبتال به این ویروس نشده بود.
پلیس هند اعالم کرد که یک زن 60 ساله در اقلیم بنجاپ از ترس 
اینکه مبتال به ویروس کرونا شده است و مبادا فرزندانش را هم 

مبتال کند تصمیم به خودکشى گرفت.
 این زن از ناحیه حنجره احســاس درد شدید مى کرد و از آن مى 
ترسید که به کرونا مبتال شده باشد و فرزندانش را هم مبتال کند. با 
وجود آنکه دکتر به او گفت که مبتال به کرونا نشده است با این حال 

او نتوانست بر ترس خود غلبه کند و تصمیم به خودکشى گرفت.
یکى از نزدیکان ایــن زن گفت که او از ترس ســرایت ویروس 
به فرزندانش دســت به خودکشــى زد و با خوردن قرص هاى

 حشره کش بسیار سمى به زندگى اش پایان داد.

افزایش خشونت علیه زنان در دوران کرونایى 
مشاهده عالئم شدید 
کووید-19 در جوانان

خودکشى مادر از ترس 
سرایت کرونا به فرزندانش

هزاران نفــر از گردشــگران چینى بــدون رعایت 
فاصله گذارى اجتماعى به صورت همزمان وارد پارك 
ملى چین شدند. پارك ملى «هونگشان» در شرق چین 
که از تاریخ 25 ژانویه و به سبب شیوع ویروس کرونا 
در این کشور تعطیل شده بود، سرانجام از 21 فوریه 
دوباره میزبان گردشگران شد. اما ظرفیت روزانه 50 
هزار نفرى خود را به 20 هزار نفر کاهش داد؛ با وجود 
این، با رایگان اعالم شــدن ورود به این پارك ملى 
(ورودیه این پارك 25 دالر است) براى رونق بخشیدن 

مجدد به گردشگرى، ده ها هزار نفر توریست شانه به 
شانه هم و بدون در نظر گرفتن فاصله گذارى اجتماعى 
براى جلوگیرى از شیوع مجدد ویروس کرونا، وارد این 
منطقه شدند. با رسیدن به ظرفیت 20 هزار نفر پیش 
از ساعت 8 صبح، مســئوالن پارك ملى هونگشان 
درهاى ورودى را بستند و از گردشگرانى که نتوانستند 
وارد شــوند، عذرخواهى کردند. در راستاى اقدامات 
جدید براى رونق گردشــگرى در چین که با شیوع 
ویروس کرونا با آســیب جدى روبه رو شد، از تاریخ 1 
تا 14 آوریل، ساکنان اســتان آنهویى در شرق چین 
مى توانند به صورت رایگان از 31 محوطه در منطقه 
کوهستان هونگشان به صورت رایگان دیدن کنند. 
تجمع در مقاصد گردشگرى چین در حالى روز به روز 
بیشتر مى شود که دولت چین به تدریج در حال کاستن 
از محدویت هاى سفر و اقدامات قرنطینه اى است، این 
در حالى است که متخصصان سالمت همچنان خطر 

شیوع ویروس کرونا را در این کشور جدى مى دانند.

مفت گردى در روزهاى اوج کرونا!
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کروناویروس  به علت وجود شــاخک هاى تاجى شــکلى کــه بر روى 
سطوحش وجود دارد، با این نام شناخته شده و مى تواند سبب بروز کووید 
19 شود. این ویروس یک عفونت ویروسى واگیردار است که در ابتدا گلو 

و سپس ریه  فرد مبتال را درگیر مى کند.
کروناویروس ها ســلول هاى زنده را آلوده مى کنند کــه بتوانند از آن 
طریق تولید مثل کنند؛ درون ویروس هــا ماده ژنتیکى وجود دارد که 
ویروس ها به کمک اطالعات نهفته در آن تکثیر مى شوند، پوسته پروتئینى 
ویروس محافظى سخت مانند یک حصار محکم بر روى ماده ژنتیکى آن 
ایجاد مى کند که ویروس بتواند به راحتى بین موجودات زنده جا به جا شده 

و تکثیر شود.
در خارجى ترین الیه ویروس، شــاخک هاى پروتئینى وجود دارند 
که به اتصال ویروس به سلول هاى سالم کمک مى کنند؛ 
وقتى ویروس وارد بدن فرد مى شود شاخک هاى 
موجود بر ســطح ویروس بــه مولکول هاى 
گیرنده موجود بر سطح غشا سلول هاى سالم 
متصل مى شــود و ویروس وارد سلول هاى 

بدن ما مى شود.
البته ویروس ها نیازى به ورود به هســته 
سلول ها ندارند و مى توانند مستقیماً به بخشى 
از سلول دسترسى داشــته باشند و از این 
طریق پروتئین هاى مورد نیاز براى تکثیر 
ویروس را مى ســازند و در نهایت یک 
ویروس جدید ساخته شده که شروع به 

حرکت به بافت هاى بدن مى کند.

هر کدام از ریه ها از چند بخش تشکیل شده اســت، در حالت عادى هنگامى 
که تنفس مى کنیم هوا آزادانه درون ناى و لوله هاى تنفســى حرکت مى کند و 
سپس وارد کیسه هاى هوایى مى شود. این کیسه هاى هوایى خاصیت ارتجاعى 
دارند و هر کدام از آنها ساختارى مانند یک بادکنک کوچک دارد که کار تبادل 
اکسیژن تازه و کربن دى اکسید در این محل و بین رگ ها و کیسه هاى هوایى 
انجام مى شود. الیه موجود در مجارى تنفسى بیشتر میکروب هارا به خود جذب 

مى کند.
در بدن یک فرد ســالم مژك هایى در مجارى تنفســى وجود دارند که مدام 
میکروب هاى درون مجارى تنفسى را به بیرون هدایت مى کنند و در نهایت فرد 
با یک سرفه آنها را از بدن خارج مى کند. از طرفى سلول هاى دستگاه ایمنى بدن 
میکروب ها و ویروس هایى که به کیسه هاى هوایى رسیده اند را نابود مى کند 
اما وقتى دستگاه ایمنى بدن ضعیف باشــد،  مثل موارد ابتال به کرونا ویروس، 
ویروس ها مى توانند دســتگاه ایمنى بدن فرد را احاطه کنند و تحت تأثیر قرار 
دهند. در چنین حالتى کیسه هاى هوایى ملتهب شده و دستگاه ایمنى شروع به 
حمله به ویروس هاى در حال تکثیر مى کند و در نتیجه این التهاب کیسه هاى 

هوایى پر از مایع مى شوند و کار تبادل اکسیژن سخت مى شود.
عفونت ویروسى ایجاد شده مى تواند حتى هر دو ریه فرد مبتال را آلوده کند که به 
دنبال بروز این عفونت تنفس فرد سخت شده و درد سینه را احساس خواهد کرد.

سرفه،  تب و لرز، پریشانى، ســر درد، درد و کوفتگى بدن و احساس خستگى از 
عالئم عفونت ریه اســت، اما عوارض این مشکل گاهى جدى تر هم مى شود. 
وقتى تنفس براى فرد مبتال به بیمارى ســخت شود نارســایى تنفسى ایجاد 
مى شود و در آن شــرایط فرد براى تنفس نیاز به دستگاه هاى کمک تنفسى 
یا ونتیالتور خواهد داشت. البته شدت بروز عالئم در هر فرد وابسته به عوامل 

مختلفى همچون سن، شرایط ایمنى بدن و... دارد.

یکى از چیزهایى کــه این روزها زیاد مى بینیم، افرادى هســتند که در 
فروشگاه ها و ســوپرمارکت ها دستکش به دســت کرده اند و مشغول 
خرید هستند؛ دســتکش هاى یک بارمصرف، دستکش هاى التکس، 
دستکش هاى نخى و حتى دستکش هاى ظرفشویى! آیا واقعًا این کار 
درست است؟ آیا استفاده از دستکش هنگام خریدهاى روزانه براى شما 

ایمنى ایجاد مى کند؟
این ویروس جدید از خانواده  کرونا از طریق دست ها (پوست) وارد بدنتان 
نمى شود، بنابراین شما به هیچ سد دفاعى در دست هایتان نیاز ندارید. اگر 
سطح آلوده اى را با دستکش لمس کنید و سپس به چیز دیگرى دست 

بزنید، همان اندازه احتمال انتشار ویروس وجود دارد که اگر به سطح آلوده  
بدون هیچ دستکش و پوششى دســت بزنید؛ حتى شاید بدتر هم باشد! 
ویژگى هاى چسبندگى ویروس هاى متفاوت با هم فرق مى کند و این 
احتمال وجود دارد ویروس کرونا به دستکش التکس بهتر بتواند بچسبد 
تا به پوستتان. ضمناً شما دست هایتان را بهتر و مؤثرتر مى توانید بشویید 

و تازه دوباره هم مى توانید از آنها استفاده کنید!
وقتى از دستکش استفاده مى کنید ممکن اســت به راحتى در تله  این 
اشتباه بیافتید که دیگر نیازى نیست دست هایتان را بشویید. ضمناً وقتى 
دستکش دستتان هست و از سطحى به سطح دیگر دست مى زنید، تنها 
اتفاقى که مى افتد این است که میکروب و ویروس را به جاهاى دیگر نیز 
منتقل مى کنید. در حالى که اگر دستکش دستتان نباشد، احتمال اینکه بعد 
از دست زدن به یک سطح، دست هایتان را بشویید یا اگر امکانش نبود از 
ضدعفونى کننده  دست استفاده کنید خیلى خیلى بیشتر خواهد بود. به هر 

حال استفاده از دستکش، احساس نادرستى از ایمن بودن به شما مى دهد 
در حالى که واقعاً خطرات دیگرى وجود دارد.

وقتى دستکش هایتان را به طور نادرست از دست هایتان خارج مى کنید، 
هر آلودگى که روى دستکش هاســت، به دست هایتان و جاهاى دیگر 
منتقل مى شود. به درســتى درآوردن دســتکش ها اصًال کم اهمیت 
نیست که به راحتى آن را نادیده بگیرید. دانشمندان و محققان مطالعات 
و مشــاهدات زیادى در این مورد انجام داده اند و متوجه شــده اند حتى 
بسیارى از افراد در کادر درمان، این کار را اشــتباهى انجام مى دهند و 
براى همین از مدت ها پیش، طرز درست درآوردن دستکش به همه  آنها 

آموزش داده شد.
دستکش هاى آلوده را چطور از دســتتان درآورید؟ به طور مختصر باید 
بگوییم که شما باید لبه  کوچکى از یک دستکش را در نزدیکى مچتان 
بگیرید و در حالى که به سمت پایین روى دســتتان مى کشید آن را به 

صورت پشت و رو از دســتتان درآورید. ســپس آن را داخل دستى که 
هنوز دستکش دارد نگه دارید و با دقت و احتیاط، یک انگشت دستى که 

دست دیگرتان دستکش ندارد را زیر لبه  دستکشى که روى 
است بلغزانید و دستکش را به صورت پشت 

و رو تــا پایین دســتتان 
بکشــید و خارج 
کنید و در کیســه 
زبالــه بیاندازید. 
در تمــام مراحل 

باید حواســتان باشد 
قســمتى از روى که پوست دســتتان به هیچ 

دستکش ها برخورد نکند. دستکش هاى آلوده باید به درستى دور انداخته 
شوند چون این پتانسیل را دارند که سطوح دیگرى را آلوده کنند و افراد 

دیگرى را در معرض خطر قرار بدهند. بعد از درآوردن دستکش ها حتمًا 
باید دست هایتان را بشویید حتى اگر مطمئن هستید که دستکش ها را به 

درستى خارج کرده اید.

پوست ماهى اولین محلى است که در معرض آلوده شدن 
قرار مى گیرد و خوردن آن به دلیل وجود جیوه ســالمتى 

افراد را در معرض خطر قرار مى دهد.
مصرف پوست ماهى به علت داشتن نیترات فراوان سبب 
بیمارى هایى نظیر سرطان و سنگ کلیه مى شود و براى 
سالمتى بسیار مضر است، زیرا پوست ماهى اولین جایى 
است که در معرض آلوده شــدن قرار مى گیرد؛ بنابراین 

توصیه مى کنیم در زمان مصرف ماهــى از میل کردن 
پوست آن خوددارى کنید.

کورش صمدپور متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: 
از مهمترین غذا هایى که توصیه مى کنیم حتمًا در برنامه 
هفتگى خود قرار دهید؛ مصرف ماهى است. ماهى به دلیل 
دارا بودن امگا 3 نقش مهمى در پیشگیرى از بیمارى هاى 
قلبى-عروقى دارد و به عنوان یک ضد التهاب مناسب 

شناخته شده است.
متخصص تغذیه و رژیم درمانى افزود: ماهى ها به دلیل 
اینکه در مکان و آب هاى مختلفى پرورش و رشــد داده 
مى شــوند؛ به همین منظور به طور کامــل نمى توانیم 
اطمینان حاصل کنیم که آب مورد استفاده سالم است و 
همچنین پوست ماهى که به طور مستقیم با محیط اطراف 
خود تماس دارد؛ بنابراین توصیه ما این است که پوست 
ماهى حتمًا جدا شود و مورد 

استفاده قرار نگیرد.
 او بیان کرد: در صورت آلوده 
بودن آب و مکان پرورش، 
پوست و چربى هاى ماهى به 
عنوان محل تجمع بسیارى 
از آلودگى هــا و حتى فلزات 
سنگین مانند جیوه محسوب 
مى شــوند؛ بنابراین بعد از 
تهیه ماهى و هنگام شستشو 
پوســت و چربى هاى ماهى 
را دور بیاندازید تا از به خطر 
انداختن سالمتى جلوگیرى 

کنید.
متخصص تغذیه و رژیم درمانى مطرح کرد: متأســفانه 
عادت غلط ســرخ کردن و مصرف پوست ماهى در بین 
مردم بسیار دیده مى شود که از نظر سالمتى و بهداشتى به 

هیچ عنوان توصیه نمى کنیم.
تنها ماهى که امکان آلودگى پوســت آن کمتر اســت 
مى توان به ماهى ساردین اشاره کرد که با توجه به اندازه و 

نوع تغذیه این ماهى، خطر آلودگى کمترى دارد.

چرا خوردن پوست ماهى مضر است؟

کرونا چه بالیى سر ریه هامى آورد؟
اسباب بازى هاى کودك ممکن است سرگرم کننده و بى ضرر به نظر برسند اما بدون تمیز کردن منظم، 

این لوازم نیز مى توانند به سرعت به مکانى براى رشد میکروب ها تبدیل شوند.
همانطور که اکثر والدین مى دانند، کودکان عالوه بر تماس زیادى که با اسباب بازى هاى خود دارند، 
ممکن است این وسایل را در دهان خود قرار دهند و از این رو تمیز و ضد عفونى کردن آنها به خصوص 

در شرایط شیوع کروناویروس از اهمیت زیادى برخوردار است.
با توجه به ضررها و حساسیت هاى احتمالى که استفاده از سفیدکننده ها براى ضدعفونى کردن اسباب 
بازى ها ممکن است براى کودکان به همراه داشته باشــد در ادامه روش هاى ضدعفونى کردن این 
وسایل بدون استفاده از آب ژاول آورده شده است. این روش ها نه تنها براى تمیز کردن اسباب بازى ها 

از آلودگى ها بلکه براى ضدعفونى کردن آنها با استفاده از ماشین لباسشویى و ظرفشویى کاربرد دارد.
نحوه ضدعفونى کردن اسباب بازى هاى کودك شما به نوع اسباب بازى و جنسى که از آن ساخته شده 
بستگى دارد. به عنوان مثال باید برخى از اسباب بازى هاى کودك را با روش هاى ساده و با دست تمیز 

کرد اما برخى دیگر از آنها را مى توان داخل ماشین لباسشویى یا ماشین ظرفشویى انداخت.
اما براى آن دسته از اسباب بازى هایى که نمى توان داخل ماشین لباسشویى یا ظرفشویى انداخت، الزم 
است از محلول هاى اسپرى یا تمیز کننده مناسبى اســتفاده کرد که از سالم بودن آنها اطمینان کافى 
داشته باشید. به طور معمول مى توان اسباب بازى هاى پارچه اى و پولیشى را با مایع یا پودر لباسشویى 

ضدعفونى کننده داخل ماشین هاى لباسشویى انداخت.
براى خشک شدن این اسباب بازى ها با توجه به جنس و مدلشان مى توان آنها را در محلى در معرض 
هواى آزاد قرار داد یا آویزان کرد. در صورتى که نسبت به خراب شدن شکل آنها نگرانید مى توانید آنها 
را به همراه چند توپ تنیس داخل خشک کن لباسشویى قرار دهید تا شکل و حالتشان تغییر نکند و مواد 
داخلشان گلوله نشود. مى توان برخى از اســباب بازى هاى پالستیکى را که فاقد باترى هستند، براى 

ضدعفونى  شدن داخل ماشین ظرفشویى قرار دهید.
با استفاده از کمى مواد شوینده و آب گرم اسباب بازى هاى کودك شما به خوبى در ماشین ظرفشویى 
ضدعفونى مى شوند. فقط دقت داشته باشید که اســباب بازى ها فاقد هرگونه باترى یا قطعات ریزى 

باشند که امکان آسیب دیدن آنها در ماشین ظرفشویى وجود دارد.
فراموش نکنید که اسباب بازى هاى حاوى مواد الستیکى را نمى توان داخل ماشین ظرفشویى قرار داد، 

چرا که مواد الستیکى تحمل دماى باال را نداشته و با آب داغ خراب مى شوند.
براى ضدعفونى کردن اسباب بازى هاى ســخت، غیرپارچه اى، باترى دار یا هرگونه اسباب بازى که 
نمى توان داخل ماشین لباسشویى یا ظرفشویى قرار داد، مى توان به راحتى از یک دستمال پارچه اى 
و محلول آب گرم و صابون استفاده کرد. ابتدا با اســتفاده از محلول آب گرم و صابون و یک دستمال 
پارچه اى تمیز اسباب بازى ها را ضدعفونى کنید. سپس با یک دستمال دیگر آنها را خشک کنید. پس 
از آن باید با استفاده از آب و دستمال دوباره اسباب بازى ها را تمیز کنید تا هرگونه اثرات مواد شوینده 
و صابون از روى آنها زدوده شود. در نهایت با یک دســتمال تمیز اسباب بازى را خشک کنید. اکنون 

مى توانید آن را در اختیار کودکتان قرار دهید.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: بى اشتهایى در افراد 
باید جدى گرفته شود، زیرا طیف وسیعى از بیمارى ها باعث بى 

اشتهایى مى شود.
کورش صمدپور اظهار کــرد: بیمارى هــاى روحى- روانى 
عاملى هستند براى کم اشتهایى افراد، که اگر این بى اشتهایى 
درمان نشود و ادامه دار باشد منجر به کاهش وزن، سوء تغذیه 
و بیمارى هاى ثانویه ناشى از سوء تغذیه مى شود. او بیان کرد: 
اگر فردى بــه بیمارى هاى تب دار، بیمارى هاى ویروســى و 

بیمارى هاى عفونى دچار شــود ممکن است این بیمارى ها 
سبب کاهش اشتها شود. همچنین فردى که دچار بیمارى 
پنومونى، ناراحتى گوارشى عفونى، کولیت و یا بیمارى 
عفونى دیگرى مثل مننژیت باشد با شروع تب بى اشتها 

مى شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى علل شایع کم اشتهایى را 
بیمارى هاى روحى و روانى دانست و افزود: انواع افسردگى ها، 
استرس ها و آنورکســیا که یک اختالل در غذا خوردن است 
باعث بى اشتهایى فرد مى شــود. صمدپور اظهار کرد: زمانى 
که بیمارى هاى کبدى، انواع هپاتیت ها، بیمارى هاى کلیوى، 
نارسایى قلبى، بیمارى HIV و کم کارى تیروئید مزمن شوند، 
اشــتهاى فرد کاهش پیدا مى کند. وى ادامه داد: ممکن است 
سرطان دســتگاه گوارش در ابتدا با بى اشتهایى فرد نمود پیدا 
کند، پس انواع ســرطان ها هم مى توانند باعث بى اشتهایى 
شوند. براى همین است که فردى که اشــتها ندارد باید ابتدا 
بیمارى هایى که ممکن است از این طریق به آن دچار شود را 
مورد بررسى قرار دهد و در مرحله دوم به بیمارى هاى روحى 

روانى توجه شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانــى گفت: افرادى که به هر 
نحوى داروهایى مصرف مى کنند کــه از ترکیبات آنفتامین 
(موادى که در شیشــه وجــود دارد) و ترکیبــات کدئین زیاد 
(هروئین) تولید مى شوند، ممکن است باعث بى اشتهایى آنها 
شود. همچنین افرادى که در حال شیمى درمانى هستند نیز با 
کمبود اشتها مواجه مى شوند. وى اضافه کرد: اگر فردى بدون 
علت و به یکباره دچار بى اشتهایى شد باید براى بررسى کامل 
به پزشک مراجعه کند تا درمان صورت گیرد. همچنین در کنار 
آن بعضى از افراد هستند که از کودکى وزن خوبى نداشتند و به 
تبع آن اشتهایى خوبى هم ندارند این افراد باید مواد 
غذایى با حجم کم استفاده کنند. با این روش 
فرد با خــوردن غذا آن هــم در حجم کم 
مى تواند تمام ویتامین هاى و کالرى مورد 

نیاز بدنش را تأمین کند.

کروناویروس  به علت وجود شـ
با این نام سطوحش وجود دارد،
19 شود. این ویروس یک عفون
و سپس ریه  فرد مبتال را درگی

کروناویروس ها ســلول هاى
طریق تولید مثل کنند؛ درون
ویروس ها به کمک اطالعات نه
ویروس محافظى سخت مانند ی
ایجاد مى کند که ویروس بتواند به

و تکثیر شود.
در خارجى ترین الیه ویرو
که به اتصال وی
وقتى ویر
موجو
گیر
متص
بدن
الب
سلو
ا

کرونا چه

سنگ کلیه دردى مزمن و گاهى اوقات دردش 
مانند درد زایمان طبیعى اســت. سنگ کلیه 
در مجارى ادرار قرار مــى گیرد و موجب به 
وجود آمدن دردهاى خفیف و مزمن مى شود. 
سنگ هاى کوچک را مى توان با درمان هاى 
خانگى دفع کرد، اما در مورد سنگ هاى بزرگ 
باید درمان هاى پزشکى انجام شود. درمان هاى 
خانگى براى ســنگ هاى با قطر کمتر از 3 میلیمتر 

مؤثر است.
آب زیاد بخورید

آب بهترین انتخاب اســت؛ آب با تخلیه 

کردن کلیه ها به آنها کمک مى کند. باید آنقدر مایعات بنوشید که در 
زمان دفع ادرار، ادرارتان شفاف یا تقریباً شفاف باشد.

خاکشیر
گیاه خاکشیر ادرارآور و قادر است التهاب کلیه (پیلونفریت) را برطرف 
کند. خاکشیر سنگ کلیه را از بین مى برد و به این منظور مى توان 
خارشتر، خاکشیر و ترنجبین را با هم مخلوط کرد و صبح ناشتا خورد.

لیمو بخورید
گاهى اوقات، یک لیمو را قاچ کنید و در آب بیاندازید یا غذاهایى که با 
آب لیمو درست شده اند، مصرف کنید. لیمو سرشار از سیتریک اسید 
است که به نظر مى رسد براى شکســتن سنگ هایى که کلسیمى 
هستند، مؤثر است. زمانى که سنگ ها شکسته شوند، راحت تر دفع 
مى شوند و درد کمترى دارند. سعى کنید روزانه نصف پیمانه (125 

میلى لیتر) آبلیمو خالص بخورید.
فعالیت داشته باشید

فعالیت هاى جســمانى منظم مى تواند به ادامه حرکت سنگ کلیه 

کمک کند. پس ورزش خفیف و متعادل پیشنهاد مى شود. از آنجایى 
که سنگ کلیه مى تواند دردناك باشد، ممکن است قادر نباشید زیاد 
ورزش کنید. ورزش مالیم را امتحان کنید و در صورت نیاز، براى کم 
کردن درد استراحت کنید. نیاز است که فعال باشید، اما شما مى توانید 

و باید زمانى که درد دارید، استراحت کنید.
سبزیجات تازه بخورید

براى دفع سنگ کلیه، غالت کامل و سبزیجات تازه بیشترى مصرف 
کنید. بسیارى از غذاهاى سرشار از فیبر، حاوى فیتیک اسید هستند 
که مــى تواند به جلوگیرى و کم شــدن متبلور شــدن نمک هاى 
کلسیمِى ایجاد کننده ســنگ، کمک کند. این ترکیب در حبوبات، 

گندم و سبوس یافت مى شود.
کافئین کمتر بخورید

نوشابه هایى که فسفریک اسید دارند، سیترات ادرار را کم مى کنند 
و مشکل را سخت تر مى کنند. هرچند، آن نوشابه هایى که سیترات 
دارند مى توانند قابل قبول باشــند. تا جایى که مى توانید از مصرف 

کافئین خوددارى کنید. به عقیده برخى کارشناســان کافئین ایمن 
است، در حالى که سایرین پیشنهاد مى کنند که طبیعت خشک کردن 
آب بدن توسط کافئین، مشکل زاست. از نوشیدنى هاى بدون کافئین 

استفاده کنید تا ایمن باشد.
مصرف نمک و پروتئین را کم کنید

مصرف سدیم تان را به 3 گرم یا کمتر در روز برسانید و مصرف 
پروتئین گوشــتتان را در تعادل نگه دارید. نمک، کلســیم ادرار 
را افزایش مى دهد که مى تواند باعث ایجاد ســنگ کلیه هاى 
کلسیمى شــود. همینطور بعضى از تحقیقات پیشنهاد مى دهند 
که سدیم، نمک اوریک اسید را باال مى برد که مى تواند تشکیل 
ســنگ کلیه را تحریک کند. پروتئین، اوریک اســید، کلسیم و 
اُکساالت ادرار را افزایش مى دهد، در حالى که سیترات را کاهش 
مى دهد. پروتئین گوشت بیشتر مشکل ساز است، زیرا سولفور 
بیشترى دارد، بنابر این از پروتئین سبزیجات، بیشتر اسید تولید 

مى کند.

اگر فردى بــه بیمارى هاى تب دار، بیمارى هاى ویروســى و 
بیمارى هاىعفونى دچار شــود ممکن است این بیمارى ها 

سبب کاهش اشتها شود. همچنین فردى که دچار بیمارى 
پنومونى، ناراحتى گوارشى عفونى، کولیتو یا بیمارى
عفونى دیگرىمثلمننژیت باشد با شروعتب بى اشتها

ین ر م وبى یى ه ن بع
غذایى با حجم کم استفاده کن
فرد با خــوردن غذا آن هـ

مى تواند تمام ویتامین هاى
نیاز بدنش را تأمین کند.

سنگ کلیه در
مانند درد زایم
در مجارى اد
وجود آمدن د
سنگ هاى ک
خانگى دفع کر
باید درمان هاىپ
خانگى براى ســنگ

مؤثر است.
آب زیاد بخ
آب بهتری

چگونه از شر کلیه 
درد خالص شویم؟

بى اشتهایى نشانه کدام بیمارى هاست؟

آیا استفاده از دستکش 
هنگام خرید مؤثر است؟ 

چگونه اسباب بازى هاى کودکان را 
ضدعفونى کنیم؟

دست دیگرتان یر لبه  دستکشى که روى 
کش را به صورت پشت 

ســتتان 

شد 
قســمتى از روى ن به هیچ 

انداخته  نکند. دستکشهاىآلوده باید به درستىدور
سیل را دارندکه سطوحدیگرى را آلوده کنند و افراد

درستى خارج کرده اید.

مى توانید آن را در اختیار کودکتان قرار دهید.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

حکومــت دنیا ناپایــدار، عیــش و زندگانــى آن تیــره و تار، 
گواراى آن شور و شــیرینى آن تلخ، غذاى آن زهر و اسباب 
و وســایل آن پوســیده اســت؛ زنــده آن در معرض مــردن و 
تندرست آن گرفتار بیمارى است؛ حکومت آن بر باد رفته و 
عزیزان آن شکسته خورده؛ متاع آن نکبت آلود و پناه آورنده 

آن غارت زده خواهد بود.
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