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مدیرکل بیمه بیکارى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفت: بیکاران ناشى از بیمارى کرونا که مشمول قانون 
کار و تأمین اجتماعى مى شــوند تا پایان اردیبهشت ماه 

فرصت دارند در سامانه بیمه بیکارى ثبت نام کنند.
مســعود بابایى افزود: قانونگذار تصریح کرده افرادى که 
از کار بیکار مى شوند و این بیکارى غیرارادى است ظرف 
مدت 30 روز باید به ادارات کار مراجعه کنند؛ در این زمینه 
براى اینکه از حضور فیزیکى افراد جلوگیرى کنیم، سامانه 
 bimebikari.mcls.gov.ir بیمه بیکارى به نشان

در 23 اسفند ماه راه اندازى و فعال شد.
مدیرکل بیمه بیکارى وزارت کار گفت: در روز هاى پایانى 

سال 98 با هجوم گسترده درخواست هاى ثبت شده در 
سامانه مواجه شــدیم و پس از بررسى اطالعات شاهد 
بودیم که بسیارى از این افراد مشمول قانون بیمه بیکارى 
نیستند؛ بنابراین از 18 فروردین ماه تغییراتى را در سامانه 
ایجاد کردیم و سامانه هوشمند شد و بر این اساس افرادى 
که مشمول قانون کار و بیمه بیکارى نباشند نمى توانند 
وارد سامانه شوند. مدیرکل بیمه بیکارى بیان کرد: مقرر 
شد اطالعات بررسى شده را در اختیار استان ها قرار دهیم 
و استان ها نیز 10 رســته فعالیت را که بیشتر تحت تأثیر 
ویروس کووید- 19 قرار داشــتند براى دریافت مقررى 

بیمه بیکارى به شعبه هاى تأمین اجتماعى معرفى کنند.

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش در 
واکنش به فوت یک نوجوان 12 ساله بر اثر کرونا ویروس 
که موجى از نگرانى ها را میان خانواده دانش آموزان به 
راه انداخت که بازگشایى مدارس جان فرزندانشان را به 
خطر مى اندازد، گفت: فعًال چیزى که هســت و ما مقید 
هستیم آن را اجرا کنیم این است که تا پایان فروردین ماه 
مدارس تعطیل است. اما به جهت روشن نبودن مسئله 
اصلى زمان پایان سال تحصیلى یا بازگشایى احتمالى با 
وجود محدودیت زمان،  عمًال مقوله بازگشایى تا حدى 

در حال کمرنگ شدن است.
علیرضا کمرئى در پاســخ به این ســئوال که طرح زود 

و فرد شــدن کالس هاى درس چقدر متحمل است؟ 
گفت: این هم بخشى از سناریوهایى است که ما در نظر 
داریم. فرض کنید جامعه به این نتیجه برســد که باید 
مدارس را بازگشــایى کند، در چنین شرایطى پرتکل ها 
باید مطابق با واقعیت هاى جامعه باشــد. به تعبیر دیگر 
اگر کالس 35 نفرى داریم، این احتمال وجود دارد که 
پرتکل ها امکانپذیر نباشد؛ با این شرایط هم باید آموزش 
و هم پروتکل ها را مدنظر داشــت،  از این رو سیســتم 
آموزشى ناچار مى شــود از آموزش بزند و آن را کوتاه تر 
کند و احتماًال و به عنوان مثال به جاى پنج روز، سه روز 

آموزش دهد. 

ثبت نام براى بیمه بیکارى 
هوشمند است

مقوله بازگشایى مدارس در 
حال کمرنگ شدن است

روزنامه ها برگشتند
   ایسنا | کمیته اطالع رسانى ستاد ملى مقابله 
با کرونا با انتشار اطالعیه اى، از نشر نسخه کاغذى 
رسانه ها از امروز شنبه (23 فروردین ماه) خبر داد. در 
متن این اطالعیه آمده است:  در کلیه نقاط کشور با 
رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى مصوب و رعایت 
تمام جوانب براى پیشگیرى از شــیوع کرونا در 
مراحل تولید، چاپ و توزیع توسط مدیران رسانه ها 
از روز 23 فروردین، انتشار نسخه کاغذى روزنامه ها 

و سایر نشریات بالمانع خواهد بود./1533

پسر اسطوره هم کرونا 
گرفت

   رکنــا | محمد پرویــن که در دهــه 80 به 
عنوان هافبک براى تیم فوتبال پرسپولیس بازى 
مى کرد به علت ابتال بــه ویروس کرونا در یکى از 
بیمارستان هاى تهران بسترى شد. او که تنها پسر 
على پروین است پس از مدت کوتاهى بازى براى 
تیم فوتبال پرسپولیس خیلى زود به دوره فوتبال 

خود خاتمه داد./1534

توضیح جالب بازیگر 
تلویزیون 

   خبر آنالیــن | در بخشــى از گفتگوى الیو 
اینستاگرامى بهرنگ علوى، هنرپیشه تلویزیون با 
محسن مسلمان بازیکن سپاهان، علوى به مسلمان 
مى گوید که مشــغول بازى در سریال ماه رمضان 
اســت و اگر او و همکارانش در دل کرونا جلوى 
دوربین نمى رفتند مردم باید باز تکرار «مختارنامه» 

را مى دیدند./1535

لیگ نوازندگى تمبک 
   موسیقى ما | لیگ نوازندگى تمبک با 
پنج داور صاحب سبک از روز 12 اردیبهشت شروع 
مى شود. ثبت نام این لیگ از تاریخ 14 فروردین ماه 
شروع شــده و تا روز 10 اردیبهشت 1399 امکان 
ثبت نام براى تمامى افراد از سراســر جهان وجود 
دارد. جوایز این لیگ شامل دو میلیون و 500 هزار 
تومان وجه نقد، 21 ضبط استودیو و موزیک ویدیو 
به اسپانسرى لیگ جهانى موسیقى است. این لیگ 
همچون ســایر لیگ هاى موجود در لیگ جهانى 
موســیقى، به صورت رایگان برگزار مى شود و از 
شرکت کنندگان هزینه اى بابت ورودى دریافت 

نمى شود./1536

الیو تتلو رکورد زد!
   برترین هــا | الیو اینســتاگرامى امیر تتلو؛ 
خواننده رپ با ندا یاسى با 436 هزار نفر دنبال کننده، 
رکورد پربیننده ترین الیو اینســتاگرامى جهان را 
شکســت. رکورد قبلى به «ِدِریک»، رپر معروف 
تعلق داشــت. همچنین در اتفاقــى غیرمنتظره، 
«داگالس کاستا»، بازیکن تیم یوونتوس در الیو 
اینستاگرام تتلو حضور یافت که پس از چند دقیقه 
الیو تتلو به 436k رســید که رکورد ِدِریک، رپر 

مشهور کانادایى را شکست.

حذف تدریجى
 دفترچه بیمه سالمت 

   مهــر | معاون آمــار، فنــاورى اطالعات و 
ارتباطات سازمان بیمه ســالمت ضمن تشریح 
آخرین وضعیت ســامانه اطالعــات برخط بیمه 
شــدگان گفت: از نیمه اول تیرماه ســال جارى 
دفترچه بیمه سالمت ایران به تدریج حذف خواهد 
شد. رضا میالبى با اشاره به اینکه سازمان تأمین 
اجتماعى در حال به روزرســانى اطالعات است، 
گفت: پایگاه اطالعات برخط بیمه شــدگان از 9 
دى ماه سال 98 به طور رسمى در تمام مراکز مورد 
تأیید وزارت بهداشت از جمله تمام بیمارستان هاى 
کشور و نرم افزارهاى تأیید شده مورد استفاده قرار

 گرفته است./1537

آغاز مرحله سخت 
   خبر آنالین | حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانى در جلسه هیئت دولت گفت: موج اول مقابله با 
کرونا تا جمعه (دیروز) ادامه مى یابد. شنبه (امروز) مرحله 
سخت ترى شروع مى شود. ما دو جور مردم داریم؛ یک 
عده حقوق ثابت دارند مى گویند سرکار برویم یا نرویم 
حقوق را مى گیریم و فعًال در دســتور کار ما نیســت تا 
حقوق کارمندان را قطع کنیم اما عده اى هســتند که 
کارگر روزمزد هستند و اگر یک روز کار نکنند دستمزدى 
ندارند و پول غذاى شب ندارند. ما باید براى اینها کارى 

کنیم./1538

رئیس صورى!
   خبــر آنالیــن | عبــدا... ناصرى، فعال سیاســى 
اصالح طلب درباره امکان ریاســت قالیباف بر مجلس 
یازدهم گفت: بــا توجه به اینکه در شــهردارى تهران 
پرونده هاى مفاسد اقتصادى و مسائلى دیگر درباره آقاى 
قالیباف وجود دارد، او در مجلس عمًال رئیس در ســایه 
خواهد شــد و از نظر ظاهرى و در تریبون افرادى مثل 
میرسلیم به عنوان رئیس قوه مطرح خواهند شد؛ اما عمًال 
کار مدیریت داخل مجلس به عهده قالیباف خواهد بود و 
رئیس صورى تنها ارتباط با بیرون از مجلس و همچنین 
ارتباطات پارلمان هاى دنیا و اتحادیه هاى بین المللى را 
به عهده خواهد داشت و یک مقام نمایشى است./1539

با فن خودش ضربه شد!
   خبر آنالین | روزنامه «کیهان» در حالى که هرگونه 
موضعگیرى افراد و رسانه ها را که با استقبال رسانه هاى 
غربى مواجه شود بدون استثنا محکوم مى کند، از اینکه 
یکبار به همراهى با رسانه هاى بیگانه متهم شد، برآشفته 
شد. این روزنامه نوشت: «در برنامه اى که به عنوان نقد 
و بررسى سریال "پایتخت 6" از شبکه اول سیما پخش 
شد، منتقدان ششمین سرى از ســریال "پایتخت"، با 
ضدانقالب خارج کشور همصدا دانسته شدند و در ادامه 
برنامه فوق، مجرى برنامه نیــز که ظاهراً باید بى طرف 

باشد، همان اتهامات را تکرار کرد!»/1540

خبرى از ماسک رایگان نیست
   اعتماد آنالین | نایب رئیس کمیسیون حقوقى و 
قضایى مجلس  با اشاره به اظهارات برخى مسئوالن مبنى 
بر توزیع رایگان ماسک و محلول هاى ضدعفونى کننده 
گفت: با اینکه تولید ماسک در کشــور چندبرابر شده و 
نیازهاى پارچه اى دستکش ها و ماسک ها را دو کارخانه 
بزرگ مالیر تولید مى کنند اما هنوز از ماسک ها خبرى 
نشــده و نمى دانم برنامه دولت چیســت. داروخانه ها 
ماسک، الکل و دستکش ندارند و به صورت رایگان هم 

توزیع نمى شود. 

کرونا هاى مجرمانه 
   فــارس | آیت ا... رئیسى در جلسه شوراى رؤساى 
کل دادگسترى و دادستان ها گفت: دادستان ها و قضات 
مراقبت کنند جامعه به کروناهاى مجرمانه مبتال نشود. 
وى افزود: بعد از شناســایى مبتالیان بــه کروناهاى 
اقتصادى اخالقى و اجتماعى، اوًال مراقبت کنید خودتان 
مبتال نشوید سپس علت یابى کنید و براى درمان، حکم 
صادرکنید. در پایان هم بر دوران نقاهت مجرم و براى 

بازگشت او به جامعه نظارت کنید./1541

کمک برون مرزى اصفهان 
   ایسنا | ستاد بازسازى عتبات عالیات از اجراى طرح 
جمع آورى کمک هاى مردمى و نذر خیران براى توسعه 
حرم مطهر امامین عسکریین (ع) در شهر سامراى عراق 
خبر داد. معاون ستاد بازسازى عتبات عالیات گفته است: 
براساس این طرح، خیرین و دوستداران اهل بیت(ع) در 
استان هاى اصفهان، گیالن، آذربایجان شرقى و غربى و 
زنجان به عنوان استان هاى معین طرح از فرصت معنوى 
ویژه اى براى مشــارکت در فیض توســعه حرم مطهر 

امامین عسکریین علیهم السالم برخوردار مى شوند.

خبرخوان

در دورانى که ســینماگران بیکارشده در نتیجه شــیوع کرونا حتى یک ریال 
عیدى از سازمان نگرفته اند اینکه یکى از رؤساى صنف سینما بابت حضور در 
شوراهاى مختلف سازمان، فقط در یک ماه 30 میلیون عایدى داشته باشد به 

شدت برخورنده است.
به گزارش «ســینماروزان»، رضا اورنگ، روزنامه نگار پیشکسوت سینما در 
یادداشتى با عنوان «30 میلیون تومان دستخوش به خاطر هیچ!» به افشاگرى 
این بریز و بپاش بیهوده در سازمان پرداخته و از مدیران فرهنگى خواسته است 

حتماً در این باره شفاف سازى کنند.
اورنگ نوشته: «شنیده ایم یکى از سردمداران خانه سینما که عضو شوراهاى 
مختلف سازمان سینمایى نیز هست، اسفندماه که همه شوراها تعطیل بوده و 
خروجى نیز نداشته اند 30 میلیون تومان پول بى زبان را به عنوان دستخوش 
دریافت کرده است! اگر براى حضور نیافتن 30 میلیون دریافت مى کنند، خدا 
مى دانند براى حضور نیم بند در این شوراهاى بى خاصیت چقدر دریافت کرده 

و مى کنند!»

دستخوش براى کار انجام نداده!

روزنامه اصولگــراى «جوان» به نقل از خبرگزارى «تســنیم» گزارشــى 
منتشر کرده که نشــان مى دهد، اصولگرایان از بخش هاى میانى مدیریتى 
در صداوســیما ناراضى اند اما با رأس آن مشــکلى ندارنــد و حتى اقدامات 

على عسگرى را قابل ستایش مى دانند.
در بخش هایى از این گزارش نسبت به سیاه پوشى مهمانان «دورهمى»، بهنام 
بانى و پژمان جمشیدى، مهدویان و دیگران اعتراض شده. همچنین ماجراى 
امیرحسین رســتمى و یا بازپخش برنامه اى درشــبکه 4 با حضور امیرپوریا، 

همچنین آوازخوانى پرواز هماى مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما در جاى دیگرى با کلیدواژه «مدیر جوان و انقالبى» احتماًال از ورود افرادى 
مثل على فروغى تمجید شــده و در نهایت با این پاراگرافى که در زیر مى آید 
از نامه نگارى  على عســگرى در مواجهه با «پایتخت» تمجید شــده: «این 
ششمین بارى است که رئیس سازمان صداوسیما به موضوعى حاشیه ساز ورود 
مى کند؛ او دستور رسیدگى به حواشى قسمت آخر "پایتخت6 " را داده است. 
از لحن این دستور مشخص است على عسگرى در برخورد خود مصمم است و 
رودربایستى نخواهد داشت و البته باید منتظر ماند و دید که سطح این برخورد 

چگونه خواهد بود.»

اعتراض، انتقاد، تمجید

زندانى سیاسى و از انقالبیون سرشناس دهه 50 از فوتبالیستى سخن گفته که 
شکنجه گر ساواك بوده اما بعد از انقالب گذاشتند زندگى کند.

هادى غفارى با بیان اینکه ساواك در ورزش حضور پر رنگى داشت، اظهار 
کرد: فوتبالیست هاى بزرگى وجود داشتند که همکار ساواك بودند و بعد از 
انقالب هم متأســفانه انقالب خیلى به آنها بها داد. ساواکى بودند، مى دانم، 
کارمند ساواك بودند؛ در شکنجه گاه حضور داشتند، فوتبالیست هم بودند. 

اینها به زور به ما مى گفتند ساکت شویم، حرف نمى زدیم.
وى افزود: ُمرد و رفت. نمى خواهم پرده  درى کنم. فوتبال یک مجموعه اى 
بود براى آنکه فقط باند جالدى و وابسته به خودشان را در ورزش داشته باشند. 

ورزشکاران خوب و عزیز ما هیچ کدام میدان نداشتند.
این فعال سیاسى ادامه داد: چرا باید تختى از دنیا برود؟ تختى که سالم سالم 
بود. بروید از خانواده تختى، از بابک بپرسید؛ آقاى تختى یک پرونده پزشکى 
ندارد؛ شب بخوابد و صبح بیدار شود. ببخشــید، مغز گوسفند نخورده ایم. 
آقاى تختى چرا باید سکته کند؟ مگر در سن سکته بود؟ مرد قهرمان، سالم، 

بهداشتى شدید و ورزشکارانى که همه از صحنه پرت شدند و آدم هاى دیگر 
را مى آوردند.

فوتبالیست معروف شکنجه گر ساواك بود

یک عضو جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى مى گوید: 
شناخت نیروهاى انقالب از منتخبان مجلس یازدهم این 
است که مسئولیت ها و کرسى ریاست در مجلس یازدهم 

را به هم تعارف کنند نه اینکه درگیرى داشته باشند.
محسن کوهکن گفت: باید خطاب به همه عزیزان منتخب 
مجلس یازدهم، جریان مجلس هفتم را یادآورى کنم. در 
آن مجلس و در ایامى که بحث و گفتگوهاى غیررسمى 
درباره کرسى ریاست و هیئت رئیسه مجلس مطرح بود 
دغدغه اى وجود داشت که از یک طرف آقاى حدادعادل 
حضور دارد، از طرف دیگر آقاى احمد توکلى و همچنین 
آقاى باهنر که اتفاقاً ارتباط تشکیالتى خوبى هم با اکثریت 

نمایندگان آن مجلس داشت.
نماینده لنجــان ادامه داد: با این حال یکــى از زیباترین 
حرکت ها توســط این آقایان انجام شد. هر سه نفر یک 
پیام نانوشته اى انتقال دادند که بســیار به دل منتخبان 
مجلس هفتم و بزرگان نظام نشســت؛ اعالم کردند که 
خاطر نیروهاى انقالب راحت باشد چون ما هیچ گاه بر سر 

کرسى ریاست با هم دعوا نمى کنیم.
این نماینده اصولگراى مجلس خاطر نشان کرد: مطمئن 
باشید با شان و شــناختى که از برادران منتخب مجلس 
یازدهم دارم مى دانم که نهایتًا روى این مســائل با هم 
دعوا و درگیرى نخواهند داشــت. اما اینکه بنشینند و با 
مشارکت و همفکرى براى اداره مجلس تصمیم گیرى 
کنند امرى معقول است. شــاید عده اى اسم آن را سهم 
خواهى بگذارند اما به هرجهت افرادى که تجربه حضور 
در مجلس و مدیریت هاى کالن داشــته اند مجموعه 

اى هســتند که مى توانند با کمــک یکدیگر مجلس را 
اداره کنند.

کوهکن همچنین تأکید کرد: دوستان منتخب باید هوشیار 
باشند که فکر مى کنم هستند و نیازى به تذکر نیست. باید 

بدانند چشمان نیروهاى انقالب به آنهاست و اگر در اولین 
قدم ها با چالش مواجه شود امید آنها هم به یأس تبدیل 
مى شود. دیدگاه آنها این اســت که منتخبین مسئولیت 
ها و کرسى ریاســت در مجلس یازدهم را به هم تعارف 

کنند نه اینکه بر سر قدرت درگیرى داشته باشند. شناخت 
نیروهاى انقالب از منتخبین خود به این صورت است و 
من فکر مى کنم بعد از تشکیل مجلس بسیارى حواشى 

پایان خواهد یافت.

درخواست نماینده لنجان از اصولگرایان منتخب مجلس یازدهم:

ریاست مجلس را به هم تعارف کنید!

کانال تلگرامى منتسب به شیخ عباس تبریزیان از مدعیان طب اسالمى که 
با آتش زدن کتاب پزشکى «هاریســون» حاشیه ساز شده بود، به تازگى در 
مطلبى به تحلیل ماجراى ابتالى بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به 

بیمارى کرونا پرداخته است.

در تحلیل این کانال تلگرامى آمده است:
   کشور ایران از نظر علم پزشــکى باالتر از آمریکا و اروپا قرار دارد، اساسًا 
ایران خودش اصل و پایه و مبتکر طب نوین است، نه اروپا و آمریکا، هاریسون 
نیز ایرانى بوده! اساسًا دانشجویان از آمریکا و اروپا به ایران مى آمدند و علم 

پزشکى را مى آموختند و این علم را به اروپا و آمریکا منتقل کردند.
   دلیل اینکه ایران از آمریکا و اروپا در علم پزشکى باالتر است جریان بیمارى 
کروناست که در چین و سپس ایران شروع شد، این بیمارى به سرعت در ایران 
و بدون تدابیر جدى کنترل شد ولى در آمریکا و کشورهاى اروپایى همچون 
ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلستان و... تلفات بیشترى گرفت و عده بیشترى را 
مبتال کرد و همچنان نیز ادامه دارد، پس آمریکا که مدعى است که هاریسون 
از خودشان است و جزو یهودان آمریکایى بوده، اکنون باید به این سئوال پاسخ 

دهد که طب هاریسون کجاست؟ چرا به داد بیماران کرونایى نمى رسد؟
    اگر طب هاریسون توانایى داشت نخست وزیر انگلستان را درمان مى کرد، 
پس پیشرفت آنها در طب کجاست؟ طب مدرن و استعمارى جز پول و انحصار 

طلبى هیچ ندارد! خجالت نمى کشند.

تحلیل کانال تبریزیان درباره کروناى «بوریس جانسون»!

بانک هــا و مؤسســات اعتبــارى خصوصــى بــراى 
خدمات رسانى به مشــتریان به منظور کاهش خطرات 
ناشى از اپیدمى ویروس کرونا و دورسازى آن از مراجعان 
بانکى و کارکنان ســاعات کارى خود را متناسب با زمان 
کار دستگاه هاى اجرایى کشور از تاریخ 23 فروردین تا 30 

فروردین اعالم کرده اند.

بر این اســاس، ســاعت کارى براى کارمنــدان ادارى 
بانک ها و مؤسسات در ایام هفته از ساعت 7 و 30 دقیقه 
آغاز مى شود و تا ســاعت 14 و 30 دقیقه به پایان خواهد 
رسید و براى روزهاى پنج شنبه ساعت پایان کار 13 اعالم 

شده است.
همچنین ساعت شروع کار در ایام هفته براى مشتریان 

بانکى 8 صبح الى 14 و در روزهاى پنج شنبه 8 صبح الى 
12 و 30 دقیقه تعیین شده است.

براساس این بخشنامه، براى تسریع بیشتر در انجام امور 
مراجعان بانکى از این پس کلیه ادارات و شــعب بانکى 
با حضور نوبتى دو ســوم از کارکنان خود فعالیت خواهند 
داشت و یک سوم از آنها در درجه اول از طریق دورکارى و 

در مرتبه دوم با استفاده از مرخصى نوبتى فعالیت خواهند 
کرد. البته کانون بانک ها و مؤسسات اعتبارى خصوصى 
همچنان تأکید دارد که مشتریان بانکى به منظور حفظ 
سالمت خود و پرســنل بانک،  حتى االمکان از خدمات 
الکترونیکى اســتفاده کنند و مراجعات حضورى خود را 

کاهش دهند.

ساعت کار بانک ها تا پایان فروردین اعالم شد
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قدردانى از کادر پزشکى 
امام جمعـه اصفهان از خدمات نیروهاى کادر پزشـکى، 
بسـیج، سـپاه و ارتش یاوران مـردم در مبازره بـا کرونا 
قدردانى کرد. آیت ا... سـید یوسف طباطبایى نژاد گفت: 
این گروه ها به کمک دولت و ملت آمده اند و نگذاشـتند 
تا همچون برخى از کشورها کنترل این بیمارى از دست 

خارج شود.

حداکثر تعداد مسافر
 در تاکسى ها

مدیرعامل سـازمان مدیریـت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شـهردارى اصفهان تعـداد حداکثرى مسـافر در تمامى 
سـفرهاى درون و برون شـهرى را سـه نفر اعالم کرد. 
هـادى منوچهرى گفـت: از مبدأ تـا مقصد باید شیشـه 
تاکسـى ها در حد تهویه هواى مطبوع داخـل خودرو باز 
باشد و از بستن شیشه ها اکیداً خوددارى شود.  وى اظهار 
کرد: تمامى رانندگان ناوگان تاکسى شامل تاکسى هاى 
پالك «ت» زرد، تاکسـى  هاى بى سـیم و تاکسى هاى 
اینترنتى ملزم به اجراى برخـى موارد مانند رعایت تعداد 

مسافر، تهویه هواى مناسب و...  هستند.

خیز خمینى شهر براى 
فاصله گرفتن از کرونا

خّیران شهرستان خمینى شـهر تاکنون براى مقابله با 
شـیوع ویروس کرونا بیش از 20 میلیـارد ریال کمک 
نقدى کـرده انـد. فرماندار شهرسـتان خمینى شـهر با 
اعالم ایـن آمار، دربـاره اقدامات کروناسـتیزانه در این 
شهرسـتان گفت: عملیـات شـبانه روزى گـروه هاى 
سمپاشـى و ضدعفونى با صرف بیش از 800 هزار لیتر 
مواد ضدعفونى کننده، تولید ماسـک هاى بهداشـتى، 
شـیلد صورت و تجهیزات مـورد نیاز بیمارسـتان هاى 
شهرسـتان خمینى شـهر بخشـى از اقدامـات صورت 
گرفته در یـک ماه اخیر اسـت. وى گفت: بـا کمک ده 
میلیارد ریالى خیران خمینى شهرى بیمارستان حضرت 
رسـول اکرم(ص) براى بیماران کرونایـى با 60 تخت 
الکترونیکى به همراه ده تلویزیون و ده یخچال تجهیز 

و آماده پذیرش بیماران کرونایى شد.

کاهش 35 درصدى بارش ها 
در استان 

منصـور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحـران 
اسـتاندارى اصفهان با اشـاره به میانگین بارندگى هاى 
اسـتان در شـش ماه گذشـته، افزود: از ابتداى سال آبى 
تاکنـون 112 میلیمتـر بارش در اسـتان اصفهـان ثبت 
شده اسـت که این آمار از کاهش 35 درصدى بارندگى 
ها نسبت به سال گذشته به ویژه در نیمه شمالى و شرقى 
اسـتان حکایت دارد؛ امسـال این اسـتان در مقایسـه با 
بلندمدت مشـابه نیز  13 درصد کاهش بارندگى داشـته 

است.

کاهش حوادث از ابتداى امسال 
مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهـان از کاهـش 30 درصـدى حوادث 
در این کالنشـهر در 15 روز نخسـت امسـال خبر داد. 
آتشپاد محسـن گالبى از وقوع 209 مورد آتش سوزى 
و حادثه امدادى در کالنشهر اصفهان از ابتداى امسال 
تا 15 فروردین ماه خبـر داد و اظهار کـرد: این حوادث 
در مدت مشـابه سـال گذشـته 323 مورد بود از این رو 
در سـال جارى کاهـش 30 درصدى حریـق و حوادث 
را شاهد هسـتیم. آتشـپاد گالبى علت کاهش حوادث 
در 15 روز نخسـت سـال 99 را در خانه ماندن به دلیل 

شیوع کرونا دانست.

توزیع 3500 بسته فرهنگى 
به مناسبت جشن بزرگ نیمه شعبان،  بسته هاى فرهنگى 
ویژه بین اهالى امامـزاده زینبیه در اصفهان توزیع شـد. 
روابط عمومى اداره اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان 
اعالم کرد: از محل درآمد آستان مقدس حضرت زینب 
(س) 3500 بسته فرهنگى بین مردم محله هاى اطراف 

حرم زینبیه اصفهان توزیع شد.

خبر

معاون خرید ذوب آهن اصفهان درباره اهمیت تأمین 
مواد اولیه پایدار براى تحقق بخشیدن به شعار سال 
گفت: عوارض موضوعه بر صادرات سنگ آهن مؤثر 
بوده لیکن آنچه توانسته از کمند عوارض رهایى یابد 
و صادر شود ســنگ دانه بندى با عیار باال و عناصر 
مضره پایین بــوده که مى توان گفت گل سرســبد 
سنگ آهن اســت. افزایش نرخ ارز و همچنین تغییر 
نرخ تبدیل قیمت ارزش بهاى صادراتى سنگ آهن 
دو عاملى هستند که همچنان شــرایط صادرات را 

جذاب و جذاب تر مى کند.
محمدجعفــر صالحــى بیان کــرد: بــا توجه به 

نامگذارى سال 99 به نام سال «جهش تولید» با 
تدبیر و آینده نگرى مقام معظم رهبرى ضرورت 
دارد، تدابیــر الزم در جهــت تحقق این شــعار 
مدبرانه اندیشیده شــود که یکى از این اقدامات 
مهم و اساســى مــى تواند ممنوعیــت صادرات 
ســنگ آهن و یا به عبارتى هر آنچه در داخل به 
منظور جهش تولید الزم اســت، باشد. ذوب آهن 
اصفهان آمادگــى الزم را دارد با راه اندازى کوره 
شــماره یک در ســال جهش تولید براى اولین 
بار رکــورد عبــور از 3 میلیون ُتــن را به عرصه 

عمل آورد.

براى نخســتین بار در استان اصفهان ســامانه هوشمند 
شهروند سپارى براى پاسخگویى غیرحضورى در هفت روز 
هفته و 24 ساعت شبانه روز، در حوزه معاونت شهرسازى و 

معمارى شهردارى شاهین شهر اجرایى مى شود.
شهردار شاهین شهر گفت: در راستاى انتخاب شاهین شهر 
به عنوان شهر پایلوت کشور براى اجراى سیستم هوشمند 
توسعه شهرى توسط وزارت هاى راه و شهرسازى و کشور، 
تمام عزم و توان خود را براى تحقــق این مهم مصروف 
داشته ایم و توانستیم نخستین ســامانه آن تحت سامانه 

شهروند سپارى را اجرایى کنیم.
حمیدرضا فرهنگ در ادامه با بیان اینکه پاســخگویى در 

24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته، از جمله برنامه هاى 
کالن اینجانب بوده تصریح کرد: با راه اندازى این سامانه 
متقاضى نیازى به مراجعه حضورى به شهردارى نخواهد 
داشت و مى تواند در هر مکان درخواست خود را ثبت کند 
و مراحل مربوطه را طى و پاسخ را به صورت الکترونیکى 

دریافت کند.
شهردار شاهین شــهر فرایند شهروندسپارى را فرایندى 
گام به گام عنوان کــرد و گفت: این مراحل با اســتعالم 
بانک و دفترخانه (چرخه کوتاه) آغاز و در ادامه شامل سایر 
درخواست هایى نظیر پروانه ســاختمان، پایانکار، گواهى 

عدم خالف طى بازه دو ماهه خواهد بود.

راه اندازى سامانه هوشمند 
شهروند سپارى در شاهین شهر 

گل سرسبد سنگ آهن را 
صادر کرده اند

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى ســمیرم از 
توقف 13 دستگاه کامیون حامل دام عشایر کوچنده 

به این شهرستان خبر داد. 
على پور عسگر اظهار کرد: هر 13 کامیون از مسیر 
مرز عشایرى و پاسگاه حفاظتى منابع طبیعى مستقر 
روســتاى چهارراه قصد ورود به ییالق داشتند که 
متوقف شدند. به گفته وى، مأموران یگان حفاظت 
منابع طبیعى در این مرز عشایرى این تعداد کامیون را 
که از استان هاى کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال 
و بختیارى قصد ورود به ســمیرم داشــتند متوقف 
کردند و کامیون هاى حامل دام بعد از توقف با کمک 
مأموران پلیس از مرزهاى شهرستان سمیرم و استان 

اصفهان خارج شدند.
پورعســگر درباره اینکه ممکن است کامیون ها در 
بازگشت دام ها را در مراتع استان هاى همجوار پیاده 
کرده و به شــکل ســنتى اقدام به کوچ و حرکت به 

ســمت ییالق کنند، گفت: مأموران یگان حفاظت 
این اداره در آن صورت نیز اجــازه ورود هیچ دامى 

را نخواهند داد.
وى تأکید کرد: زمان باز شدن قرق و تقویم کوچ 25 
اردیبهشت است که تا آن زمان 35 روز باقى است و 
این کوچ زودهنگام با وجود بارش هاى بسیار شدید 
هفته گذشته، شیوع ویروس کرونا و رعایت نکردن 

چندین باره بازه کوچ بهاره هیچ توجیهى ندارد.
سال گذشته عشایر در اقدامى بى سابقه نسبت به همه 
سال هایى که کوچ بهاره انجام شد پنجم اردیبهشت 
وارد ییالق سمیرم شــدند و امسال نیز با وجود شیوع 
ویروس کرونا و اعالم همه هشــدارها بسیار زودتر از 
سال گذشته به سمت سمیرم حرکت کرده اند. در این 
مقطع زمانى پوشــش گیاهى نورس و زمین خیس و 
نمناك است و بدین ســبب ورود دام عشایر تخریب 

طبیعت و پوشش گیاهى را در پى دارد.

معاون حمل و نقــل اداره کل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى استان اصفهان گفت: با شیوع بیمارى کرونا 
و کاهش سفر و تردد در جاده ها از آمار تلفات ناشى از 

تصادفات در استان اصفهان کاسته شد.
علیرضا جعفرى اظهار کرد: از 25 اسفند تا 18 فروردین 
ماه، جابه جایى مسافر به شــدت کاهش یافت و در 
برخى از مسیرها هیچ گونه سفرى انجام نشد؛ برخى 

از مســیرها با 75 درصد کاهش ســفر و 82 درصد 
جابه جایى مسافران نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشــته کاهش یافت. وى افزود: از 25 اسفند تا 15 
فروردین ماه، در مجموع با 73 درصد کاهش تلفات 
در تصادفات جاده اى همراه بود که مى توان به آمار 63 
درصد کاهش فوتى، 67 درصد کاهش جرحى و 85 

درصد کاهش تصادفات خسارتى اشاره کرد.

رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان از برگزارى 
جلسات شــورا به  صورت حضورى و غیرحضورى در 

وضعیت پیش آمده خبر داد.
علیرضا نصر اصفهانى اظهار کرد: کار شورا و شهردارى 
تعطیل بردار نیست، با توجه به 320 مأموریتى که شورا 
و شــهردارى در مدیریت شــهرى دارند، این کارها 
باید ادامه پیدا کند؛ اما اینکه به چه صورت ادامه پیدا 
کند با توجه به مقتضیات زمان و شــرایطى که در آن 
قرار مى گیریم باید تصمیم گیرى شود و کار استمرار 

داشته باشد.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان ادامه داد: در 

شورا، کمیسیون هاى هفتگانه به  صورت حضورى از 
هفته گذشته شروع به کار کردند و جلسات تشکیل شده 
است، البته این اختیار به کمیسیون ها درباره  تشکیل 
جلسات به  صورت حضورى یا غیرحضورى به  صورت 

ویدیوکنفرانس، داده  شده است.
نصر اصفهانى با تأکید بر اینکه تــالش بر این بوده 
که تجمع انسانى در جلسات نداشــته باشیم، اضافه 
کرد: دنبال این هستیم اگر این روال ادامه پیدا کرد و 
مجبور شویم که به دلیل توصیه ها جلسات را به  صورت 
مجازى برگزار کنیم، ساز و کارهاى الزم آن را ایجاد 
کنیم و اینکه اگر الزم باشــد تجهیزاتى هرچه زودتر 
خریدارى شــود تا جلســات به  صورت غیرحضورى 

انجام شود.
نصر اصفهانى با بیان اینکه جلسه علنى شوراى شهر 
اصفهان در روز یک شنبه  به  صورت حضورى برگزار 
خواهد شد، ادامه داد: دلیل این تصمیم این است که 
ببینیم آن روز سیاســت هاى دولت و ســتاد کروناى 
اصفهان به چه سمت و ســویى خواهد بود و با توجه 
به شــرایط جدیدى که در آن قرار مى گیریم در مورد 
ادامه  برگزارى جلســات که به  صــورت حضورى یا 

غیرحضورى باشد اتخاذ تصمیم مى کنیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 
طرح پالسما درمانى و دریافت پالسما از افراد کاندیدا 
شده در اصفهان انجام شد، این طرح در دو بیمارستان 
غرضى و خورشید به صورت پایلوت انجام خواهد شد.

على اعتصام پور در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه در 
بدن فردى که به یک بیمارى بــه ویژه بیمارى هاى 
عفونى مبتال مى شود، آنتى بادى هایى علیه آن بیمارى 

ترشح مى شــود که به بهبود بیمارى کمک مؤثرى 
مى کند، اظهار کرد: بر اســاس این تئورى بیمارانى 
که به کرونا مبتال شدند و بهبودى کامل پیدا کرده اند، 
پالسماى خونشان مملو از آنتى بادى هاى ضد ویروس 
کروناست و بعد از بررســى و آزمایش استانداردهاى 
الزم براى این آنتى بادى ها در بانک خون فریز خواهد 

شد تا به بیماران مبتال به کرونا ویروس تزریق شود.
وى با بیان اینکه پالسما درمانى براى بیماران متوسط 
تا شدید کرونا انجام خواهد شد، نه بیماران با عالیم 
خفیف کووید-  19، افزود: تعداد افراد قابل توجهى که 
در تهران پالسما درمانى براى آنها انجام شده است، 

جواب مناسب و مؤثرى دریافت کرده اند. 
وى با اشاره به اینکه پالســما درمانى نسبت به سایر 
روش ها هزینــه چندانى نیــز نــدارد، تصریح کرد: 
پالسماى دریافت شده از افراد بهبود یافته را تا مدت 
قابل توجهى مى توان در بانک خون به صورت فریز 
نگهدارى کرد. وى افزود: این طرح در تهران حدود دو 

هفته است که انجام مى شود.

جلوى ورود عشایر به سمیرم گرفته شد

اصفهانى ها در یک ماه گذشته کمتر تصادف کردند

بررسى سیاست هاى کرونایى
 در جلسه فرداى شوراى شهر

پالسما درمانى کرونا در اصفهان 

نگرانى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از لغو تدریجى محدودیت رفت و آمد از امروز

برداشته شدن سد تردد 
یعنى افزایش مرگ و میر

آنطور که از پیش اعالم شده بود، از امروز بعضى محدودیت 
ها براى رفت و آمد در اســتان اصفهان برداشته مى شود. 
این موضوع باعث هشدار مقامات دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان شده است که معتقدند این قبیل اقدامات به شیوع 
هرچه بیشتر ویروس کرونا منجر خواهد شد، این در حالى 
است که رئیس این دانشگاه مى گوید امروز همه محله ها 
در استان اصفهان با کرونا درگیرند و معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان هم هشدار مى دهد اگر امروز سدها 
را برداریم و اجازه دهیم تردد اتفــاق بیافتد، چهار پنج روز 
دیگر شاهد افزایش بیماران عالمت دار، حدود دو هفته بعد 
افزایش ورودى بیمارستان ها و حدود یک ماه دیگر افزایش 

مرگ و میرها هستیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان معتقد است: با 
توجه به آزمایش ها و نقطه گــذارى محل اقامت بیماران، 
در هیچکدام از شهرستان هاى استان و محله ها نیست که 

حداقل یک مورد ابتال نداشته باشیم.
طاهره چنگیز در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: شهروندانى 
که مى خواهند سر کسب و کار برگردند باید سالمت خود 
و دیگران را جدى بگیرند و دستورهایى که براى بازگشت 
به مشاغل مختلف توسط وزارت بهداشت مصوب و اعالم 

مى شود را به صورت دقیق و جدى مد نظر قرار دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان ادامه داد: اگر در 
ابتداى اپیدمى (همه گیــرى) کرونا، تعداد بســیار کمى 
در جامعه به عنــوان ناقل و در معرض ایــن بیمارى قرار 
داشــتند اکنون و پس از تثبیت اپیدمى، دامنه افراد بیمار و 
ناقل، آنقدر وسیع است که احتمال مواجهه با افراد ناقل در 
اماکن عمومى به شــدت باال رفته است، بنابراین رعایت 
پروتکل حفاظت فردى و دســتورهاى بهداشتى اهمیت 

دوچندانى دارد.
وى با اشاره به بسترى شدن بیش از 6500 نفر مشکوك و 
مبتال به بیمارى کرونا در بیمارستان هاى استان، تصریح 
کرد: با توجه به آزمایش ها و نقطه گذارى محل اقامت آنها، 
در هیچکدام از شهرستان هاى استان و محله ها نیست که 

حداقل یک مورد ابتال نداشته باشیم.
چنگیز با بیان اینکه بنا بر تصمیم ستاد ملى مقابله با بیمارى 
کرونا مقرر شد که از بیست و سوم فروردین امسال تعدادى 
از فعالیت هاى شغلى که خطر انتقال در حین انجام آنها در 

حد کم و متوسط است به تدریج آغاز شود و به چرخه تولید و 
ارائه خدمات برگردند، گفت: به میزانى که ما فاصله فیزیکى 
در اجتماع را کاهش دهیم شانس انتقال ویروس افزایش 
مى یابد و گریزى از آن نیست. تنها چیزى که مى تواند براى 
به حداقل رساندن این شانس با وجود شروع فعالیت هاى 
کنترل شده کمک کند، مراعات دقیق دستورهاى بهداشتى 

است.
چنگیز از مردم استان اصفهان خواســت که توجه داشته 
باشند همچنان خانه، امن ترین مکان در جنگ با کروناست 
و فقط براى موارد اضطرارى از خانه خارج شوند و اگر الزم 
است که از منزل خارج شــوند و در مکان هاى پر ازدحام 
حضور یابند ترجیحاً از ماســک پارچه اى معمولى استفاده 

کنند.
در همین حال بهروز کلیدرى، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى اصفهان هم در گفتگو 
با «ایســنا»، درباره ادامه طرح فاصله گذارى اجتماعى، 
اظهار کرد: این طرح هنوز ادامه دارد تا به نقطه قابل قبولى 
در کاهش شیوع ویروس برسیم، اما از زمانى که رئیس ستاد 
مقابله با کرونا اعالم کرد محدودیت ادارات از 23 فروردین 
ماه برداشته مى شود و با دو سوم نیروى کار مى توانند به سر 
کار خود برگردند، همچنین اصناف کم خطر اجازه فعالیت 
دارند، ما ارزیابى کردیم محدودیت هاى تردد در ســطح 

شهرها کمتر شده و این خطرناك است.
وى از سرگیرى دوباره فعالیت هاى اجتماعى را نادرست 
دانســت و افزود: دانشــگاه ها و مدارس کماکان تا سى 
ام تعطیل اســت، اما رفت و آمدها دوباره آغاز شده و نظر 
کارشناسى ما هم این اســت که نباید این محدودیت ها 
برطرف شود، اما بازگشــت تدریجى افراد به کار، تصمیم 
ستاد کروناى کشورى اســت و نهایتًا به این جمع بندى 

رسیده اند.
کلیدرى با اشاره به شلوغى قابل توجه خیابان هاى پایتخت 
در یکى دو روز اخیر، یادآور شد: به نظرم وضعیت اصفهان 
بهتر از استانى مثل تهران است که خیابان ها آنقدر شلوغ 
شده که به ترافیک و راهبندان رسیده اند، به نظرم هنوز هم 
شهروندان اصفهانى توصیه خانه ماندن را رعایت مى کنند 
و امیدوارم در تصمیم شــروع تدریجى فعالیت هاى مردم 

تجدیدنظر شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هشدار داد؛ اگر 

امروز سدها را برداریم و اجازه دهیم تردد اتفاق بیافتد، طبق 
نظر اپیدمولوژیست ها چهار پنج روز دیگر شاهد افزایش 
بیماران عالمت دار هستیم و حدود دو هفته بعد با افزایش 
ورودى بیمارستان ها و حدود یک ماه دیگر با افزایش مرگ 
و میرها رو به رو خواهیم شد، پس اینطور نیست که االن 

بگوییم فعالیت هاى اجتماعى آغاز شد، اما اتفاقى نیافتاد.
وى، بیماران و مرگ و میرهاى کنونى را ناشــى از رفت 
و آمدهاى دو هفتــه اول فروردین بیان کــرد و گفت: در 
دو هفته نخست ســال با وجود همه محدودیت ها، هنوز 
داشتیم پیامدهاى دهه آخر اسفند را در بیمارستان هایمان 
تحمل مى کردیم و ورودى بیمارمان زیاد بود. از حدود دهم 
فروردین ورودى بیمارمان کم شد، چون از یکم فروردین 
محدودیت ها کمى بیشتر شده بود، اکنون که به وضعیت 
ثبات نزدیک مى شویم نگرانیم که دوباره ترددهاى بیش 
از حد، در یک هفته تا ده روز دیگر با اورلود بیمارستان ها 

دست و پنجه نرم کنیم.
کلیدرى، شیب شیوع کرونا در اصفهان را همچنان رو به 
باال توصیف کرد و ادامه داد: از حدود دهم فروردین ماه این 
شیب کند شده و سرعت افزایش بیماران بسیار پایین آمده 
بود، بنابراین امیدوار بودیم بــا همین روند در آخر هفته به 
نقطه اى برسیم که کم کم به سمت نزول و کاهش تعداد 
موارد ابتال برویم، اما اکنون با این سیاستگذارى نمى دانیم 

که چه اتفاقى مى افتد.
این مقام بهداشتى با اشاره به اهمیت طرح هاى ترافیکى 
براى کاهش سفرهاى درون شهرى، گفت: پیشنهاد ما در 
ستاد استانى کرونا هم این بوده که طرح زوج و فرد به هیچ 
وجه برداشته نشود و کنترل ها از دِر خانه باشد، رسانه ها باید 
این سختگیرى ها را اعالم کنند و ما هم پافشارى کنیم تا 
مردم متوجه اهمیت وجــود چنین محدودیت ها و رعایت 

آنها باشند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان مهمترین 
مشــکل را بازگشــایى دوباره واحدهاى صنفى دانست و 
هشــدار داد؛  اگر افراد و اصناف حس کنند که مى توانند 
سر کار بیایند، خود به خود حجم باالیى از ترافیک را ایجاد 
خواهد کرد، یعنى کارمنــدان ادارات، بانک ها، اصناف و... 
در شهر رفت و آمد خواهند کرد، در نتیجه صبح و ظهر هر 
روز، شاهد ترافیک سنگین و زنجیره انسانى در خیابان ها 

خواهیم بود که گرفتارى هاى خاص خودش را دارد.

مانى مهدوى

سخنگوى پاالیشــگاه اصفهان گفت: در حال حاضر و 
تا امروز مشــکل خاصى در خصوص ذخیــره بنزین در 
پاالیشــگاه اصفهان وجود ندارد و احتمــال مى رود از 
هفته جارى مصرف بنزین در اســتان و کشــور دوباره 

افزایش یابد.
محمدصادق حاجیان در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 

وضعیت ذخیره ســازى بنزین در مخازن این شرکت با 
توجه به کاهش مصرف آن بعد از شیوع کرونا به خصوص 
در ایام نوروز، اظهار کرد: هم اکنون در بحث تولید با توجه 
به شرایط موجود، بخشى از بنزین تولیدى را ذخیره سازى 
کرده ایم، همچنین شرکت پخش نیز از ظرفیت ذخیره 
سازى بنزین در این شرایط اســتفاده خواهد کرد. وى 

تأکید کرد: البته احتمــال مى رود از هفته جارى مصرف 
بنزین در استان و کشور دوباره افزایش یابد.

حاجیان همچنین یادآور شد: تولیدات بنزین پاالیشگاه 
اصفهان به طور معمول در حدود 16 استان پخش و توزیع 
مى شود و احتمال مى رود شرکت پخش نیز از امکانات 

ذخیره سازى در سایر بخش ها استفاده کند.

مشکلى در ذخیره سازى بنزین نداریم
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فیلم «خروج» بیستمین اثر سینمایى ابراهیم حاتمى کیا، از فردا یک شنبه 24 فروردین، 
به صورت نمایش آنالین، عرضه خواهد شد.

به دلیل شیوع ویروس کرونا و طوالنى شدن تعطیلى سینماها، سازندگان فیلم «خروج» 
تصمیم گرفتند این اثر ابراهیم حاتمى کیا را به صورت آنالین در شبکه نمایش خانگى 

به نمایش درآورند.
«خروج»، به عنوان اولین فیلم سینماى آنالین، براى حفظ قانون کپى رایت، قابلیت 
دانلود ندارد و مخاطبان مى  توانند با پرداخت 12 هزار تومان، به مدت 24 ســاعت در 
سرویس وى  او دى فیلیمو و نماوا، تازه ترین اثر ابراهیم حاتمى کیا را تماشا کنند. مدت 

اکران اینترنتى فیلم سینمایى «خروج»، 60 روز تعیین شده است.
در خالصه داستان «خروج» آمده است: «این فیلم، زندگى گروهى پنبه کار شهرستانى 
را روایت مى کند که محصولشان بر اثر بارش شــدید باران، آب خورده و وعده هایى 
که به آنها داده شده، پوچ درآمده اســت. این گروه تصمیم مى گیرند براى اعتراض به 

وضعیتشان، نزد هیئت دولت در نهاد ریاست جمهورى بروند و...»
در این فیلم، فرامرز قریبیان، پانته آ پناهى ها، کامبیز دیرباز، سام قریبیان، محمدرضا 
شریفى نیا، گیتى قاسمى و جهانگیر الماسى به عنوان بازیگران اصلى به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
اما در واکنش به این تصمیم، بحث هاى فراوانى درگرفته است. رسانه هاى اصولگرا 
از خط شکنى «ابراهیم» نوشته اند و بعضى صداهاى منتقد، آن را تصمیم زیرکانه اى 
دانســته اند که بعد از بازخوردهاى منفى جشــنواره، حاتمى کیا را از زیر بار انتقادهاى 

احتمالى زمان اکران خالص کند.
على سرتیپى، تهیه کننده ســینما درباره اکران آنالین فیلم ســینمایى «خروج» به 
کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا با تأکید بر اینکه فیلم اکران آنالین مى شود که متفاوت از 
نمایش خانگى در VOD  است، درباره چنین تصمیمى بیان کرد: با توجه به وضعیت 

سینما و تعطیلى هاى اخیر که تولید فیلم را هم با مشکل مواجه کرده و سرمایه هاى تولید 
بالتکلیف مانده اند، سازمان اوج، آقاى حاتمى کیا و ما به عنوان پخش کننده پذیرفتیم 

این کار شروع شود تا بارى از اکران سینماها کم شود.
او ادامه داد: مهمترین دلیل براى انجام این اکران آنالین این بود که حداقل دو سه ماه 
طالیى سینما را از دست داده و خواهیم داد و چنین کارى را هم نمى شود با یک فیلم 
معمولى انجام داد، یعنى اکران آنالین باید با یک فیلم خوب شــروع شود تا بتوان بر 
آوردى روى آن انجام داد. از آنجا که فیلم «خروج» اثرى خوب و مطرح در جشنواره بود، 
به لحاظ فروش مى توانستیم با این مدل اکران روى آن حساب کنیم به همین دلیل در 

شرایط فعلى این تصمیم را گرفتیم.
وى درباره اکران آنالین فیلم «خروج» گفت: بیشتر پیشنهاد سازمان اوج بود و ما هم 
در جهت تسهیل قضایا موافقت و همراهى کردیم. ســرتیپى که مدیر پردیس هاى 
سینمایى ایران مال و کورش نیز هست در ادامه بیان کرد: اگر این روند ادامه دار شود 
حتمًا در طوالنى مدت براى سینمادارها مشــکل به وجود خواهد آمد، اما االن با توجه 
به شرایط خاصى که وجود دارد و نمى دانیم تا چه زمانى تعطیلى سالن ها ادامه دارد و 
شرایط چه وقت عادى خواهد شد، چاره دیگرى نیست چون این را خوب مى دانیم که در 
حال مواجه شدن با انباشت تعداد زیادى فیلم هستیم به همین دلیل بیشتر به این فکر 
مى کنیم که اگر مى شود چرخه تولید را سریع تر برگردانیم چون کلیت سینما در حال 

حاضر از سالن خیلى مهمتر است.
این تهیه کننده سینما در پاســخ به اینکه اگر خودش تهیه کننده و سرمایه گذار فیلم 
«خروج» بود حاضر به اکران آنالین آن مى شــد؟ گفت: تهیه کننده و کارگردان این 
فیلم ریسک بزرگى را انجام مى دهند و در واقع خط شکنى مى کنند. اگر من بودم شاید 
جرأت انجام این کار را نداشتم ولى از اینکه دوستان اینطور خط شکنى کردند امیدوارم 

نتیجه خوبى بگیریم./1528

آغاز توزیع آنالین «خروج» از فردا

بیستمین فیلم حاتمى کیا، کرونا را 
دور مى زند

رسانه ملى امسال هم براى ماه مبارك رمضان برنامه ها و سریال هاى متنوعى تدارك 
دیده است.

شبکه یک
شبکه یک ســیما فصل دوم مجموعه «نون. خ» به کارگردانى ســعید آقاخانى و تهیه 
کنندگى مهدى فرجى را براى مخاطبان در نظر گرفته بود که با شیوع کرونا و تغییرات در 
کنداکتور شبکه هاى سیما، سریال زودتر از ماه رمضان پخش  شد و سریال «زیر خاکى» 
براى ماه رمضان شبکه یک در نظر گرفته شده است. «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل 
سامان از آثارى است که سعى دارد بخشــى از فرایند هاى اجتماعى کشور را با نگاهى 

متفاوت روایت کند.
این مجموعه در لوکیشن هاى متعددى جلوى دوربین رفته و داستان آن درباره مردى است 
که به دنبال «زیرخاکى» مى گردد و براى یافتن گنج درگیر ماجرا هایى مى شــود. نقش 
اول مرد سریال به عهده پژمان جمشیدى و نقش اول زن را ژاله صامتى عهده دار است. 
همچنین هادى حجازى فر، نادر فالح، امید روحانى، ایرج سنجرى، اصغر نقى زاده، گوهر 

خیراندیش و... نیز در این سریال ایفاى نقش مى کنند.
شبکه 2 

فصل سوم ســریال «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى سعید 
سعدى است که در 35 قسمت به قلم حسن وارسته ساخته مى شود. داستان سریال «بچه 
مهندس» در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکى، نوجوانى و جوانى شخصیت اصلى مطرح 

مى شود که پیش از این فصل هاى اول و دوم این سریال پخش شده است.
روزبه حصارى نقش جوانى «جواد جوادى» را در فصل سوم ایفا مى کند که تا به حال در 
سریال هاى «یادآورى» و «تاریکى شب روشنایى روز» و... به ایفاى نقش پرداخته است.
البته فصل سوم سریال «از سرنوشت» به کارگردانى محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگى 
اکبر تحویلیان و سریال «شاه رگ»، به کارگردانى سیدجالل اشکذرى و تهیه کنندگى 

محمدرضا شفیعى از دیگر گزینه هاى شبکه 2 خواهد بود.
شبکه 3 

«مى جان» به کارگردانى مرجانه اشــرفى زاده و تهیه کنندگى سعید پروینى قرار است 
در شب هاى ماه مبارك رمضان روى آنتن شبکه 3 برود. بهروز شعیبى که در جشنواره 
فیلم فجر «روز بلوا» را کارگردانى کرد، در کنار الهام کردا به ایفاى نقش در این سریال 

مناسبتى بازى مى کند.
شبکه 5

سریال طنز «پدرپسرى» به کارگردانى محمدرضا حاجى غالمى براى پخش از شبکه 
5 سیما در ماه مبارك رمضان آماده مى شود. بازیگران اصلى این سریال مهران رجبى، 
عزت ا... مهرآوران، مریم سرمدى، افشین ســنگ چاپ، محمدجواد جعفرپور و کتایون 

بختیارى هستند. 

محمدحسین مهدویان، کارگردان فیلم «درخت گردو» تصویر جدیدى از گریم دیدنى مهران مدیرى در «درخت گردو» 
را به اشتراك گذاشت.

مهران مدیرى از شخصیت هاى شناخته شده دنیاى هنر است که در بسیارى از زمینه هاى هنرى فعالیت داشته است. 
این بازیگر، کارگردان، نویسنده، خواننده، مجرى و... را اغلب مخاطبان با نقش هاى کمدى مى شناسند اما محمدحسین 
مهدویان در «درخت گردو» بُعد جدیدى از هنر مهران مدیرى را به نمایش گذاشت. «درخت گردو» براى اولین بار در 

سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و خوش درخشید.
مهران مدیرى در تجربه اى متفاوت در فیلم «درخت گردو» مقابل دوربین رفت و از عهده ایفاى این نقش متفاوت برآمد 

و هفته پیش عکس جدیدى از گریم متفاوت او در این فیلم منتشر شد.
محمدحسین مهدویان پیش تر درباره انتخاب مهران مدیرى براى این نقش متفاوت در فیلم «درخت گردو» صحبت 
کرده بود و دلیل انتخاب او براى این نقش را محبوبیت این بازیگر و کارگردان دانست و مطمئن بود که مهران مدیرى 

على رغم بازى در نقش هاى کمدى مى تواند از عهده ایفاى این نقش جــدى هم برآید و به اعتقادش فقط مهران 
مدیرى براى این نقش مناسب بود.

«درخت گردو» براى اولین بار در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و سیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانى و بهترین بازیگر نقش اول مرد را براى پیمان معادى به ارمغان آورد.

مهران مدیرى در کنار بازیگرانى چون پیمان معادى، مینا ساداتى، مینو شریفى و... در فیلم «درخت گردو» 
ایفاى نقش مى کند./1530

خشایار اعتمادى مى گوید هیچ رابطه اى با منفردزاده و شهیار قنبرى ندارد، اما حق 
شکایت را به آنها مى دهد.

نهم فروردین بود که بنیامین بهادرى، خواننده پاپ، مهمان برنامه «دورهمى» شد. او 
در این برنامه قطعه معروف «بوى عیدى» یا همان «کودکانه» را اجرا کرد؛ قطعه اى 
که تقریبًا هر ایرانى آن را شنیده و از آن خاطره دارد. اما اشعار این قطعه با اثرى که 
شهیار قنبرى سروده، زمین تا آسمان تفاوت داشت. تغییر واژه ها و جایگزین کردن 

واژگان سطحى موجب واکنش هاى منفى زیادى شد.

خشایار اعتمادى، خواننده باسابقه پاپ درباره این اتفاق گفت: این کاِر بسیار ناشایستى 
است. به هرحال مردم با این اثر، خاطرات بسیارى دارند. حدود ده سال پیش از ایشان 
در جایى سئوال کردند که نظرت راجع به صداهاى خوانندگان مختلف چیست. راجع 
به من گفته بودند نظرى راجع به صداهاى ژنریک، یعنى صداهایى که مقلد هستند، 
ندارم. ایشان بدون اینکه شناختى از من داشته باشند این مطلب را عنوان کرده  بودند 
در حالى که اصًال در آن جایگاه نبودند. وى در ادامه افزود: اگر من آن روز نجابت به 
خرج نمى دادم و  برخورد صحیحى با ایشان مى کردم، شاید دیگر به خودش اجازه 

نمى داد یک باره  اسائه ادبى در کار پیشینه هاى موسیقى پاپ کند.
خواننده آلبوم «دلشوره» بیان کرد: نباید یک اثرى که در واقع مردم ایران 50 سال 
با آن خاطره دارند و شعر بسیار زیبایى هم دارد، به این شکل خوانده شود. شعرى که 
از برق کفش جفت شده در گنجه ها یا از بوى یاس جانماز ترمه مادربزرگ صحبت 
مى کند،  به این اندازه ریشــه دارد. اما بعد  شعر  بسیار نازل و بى محتوا را روى همان 

ملودى مؤلف استفاده مى کنند. چرا ما نباید حقى براى این افراد قائل باشیم؟ 
خشایار اعتمادى گفت: در ضمن آقاى بنیامین آثار شاد بسیار دارد مثل دیوار، ساعت، 
باغچه، اینها را چرا نمى خواند؟ چرا چنین اثرى را به این شکل مى خواند؟ در کل باید 

بگویم به مؤلف هاى این کار حق دلخورى، پیگیرى و شکایت را مى دهم./1529

ژاله صامتى مى گوید برخى افراد مانند بازیگران منبع درآمد 
ثابت ندارند و بحران کرونا به آنها ضربه بزرگى زده است.

این بازیگر درباره ایام قرنطینه گفــت: ما هم مثل بقیه در 
قرنطینه هستیم. سر سریال «زیرخاکى» بودیم و منتظریم 

تا اوضاع سر و سامان بگیرد و دوباره شروع کنیم.
وى تأکید کرد: کارمندان حقوق دریافتــى ماهانه دارند و 
بعدها حقوق بازنشســتگى مى گیرند. به هرحال عده اى 
ممکن است سرکار نروند و دریافتى هم داشته باشند ولى 
ما بازیگران جزو اقشارى هستیم که پشتوانه مالى نداریم و 
فقط زمانى که کار مى کنیم پول مى گیریم و اینکه چه زمانى 

بتوانیم دوباره سرکار برویم معلوم نیست.
صامتى یادآور شــد: رعایت قرنطینه وظیفه همه ماست و 

کسى نمى تواند بگوید به من ربطى ندارد. خود من فقط براى 
خرید مایحتاج بیرون مى روم و سریع برمى گردم. متأسفانه 
من هم آدم هایى را دیده ام که رعایت نمى کنند و نمى دانم 
با خودشان چه فکرى مى کنند. البد بیمارى را جدى نگرفته 
اند یا مثل بعضى ها فکر مى کنند مرگ براى آنها نیست و 

براى همسایه است.
صامتى گفت: امیدوارم هرچه زودتر این دوران تمام بشود و 
سراغ کارهایمان برویم و حالمان خوب شود. فکر مى کنم 
ناشکرى خیلى از ما باعث این موضوع شد و امیدوارم این 

روزها یادمان نرود که تشنه معاشرت با آدم ها هستیم.

گریم دیدنى مهران مدیرى در «درخت گردو»
«درخت گردو»  مدیرى در

هنرى فعالیت داشته است. 
ى شناسند اما محمدحسین 
ت گردو» براى اولین بار در 

ى این نقش متفاوت برآمد 

م «درخت گردو» صحبت 
مئن بود که مهران مدیرى 

به اعتقادش فقط مهران 

مرغ بلورین بهترین

«درخت گردو» 

کدام سریال ها در ماه رمضان 99 روى آنتن مى روند؟ ت گردو»

واکنش خشایار اعتمادى به اجراى جنجالى بنیامین از بوى عیدى

ژاله صامتى: کرونا به بازیگران ضربه زد

نادر سلیمانى ضمن ارائه توضیحاتى درباره حضور خود در سریال «کامیون» از عجله صداوسیما 
براى ساخت کارهاى مناسبتى انتقاد کرد.

این بازیگر ســینما و تلویزیون درباره حضور خود در سریال «کامیون» به کارگردانى مسعود 
اطیابى که از نوروز 99 روى آنتن شبکه 2 سیما رفته است، بیان کرد: در ابتدا قرار بود من نقش 
جهانبخش سلطانى را در این مجموعه ایفا کنم اما به دلیل آنکه درگیر فیلم سینمایى «آبادان 
یازده 60» به کارگردانى مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگى حسین کالمى بودم، به نوعى قید 
کار را زدم. وى ادامه داد: پس از مدتى مجدداً از سوى مسعود اطیابى با من تماس گرفته شد و 
نقش دیگرى که نقش یک صاحبخانه بود به من پیشنهاد شد و من آن را پذیرفتم به دلیل آنکه 

مسعود اطیابى کارگردان خوبى است.
بازیگر «کامیون» درباره نقش خــود در این مجموعه توضیــح داد: نقش یک صاحبخانه 
خسیس را در این سریال ایفا مى کنم که شــخصیتش مورد پسند مردم قرار گرفت چراکه ما 

اینگونه صاحبخانه ها را در جامعه داریم که سختگیر هستند و مستأجر خود را اذیت مى کنند. 
این صاحبخانه با چند جوان روبه رو مى شــود که تنها یک نفر از آنها مستأجر او است و بقیه 
جوان ها با این مستأجر زندگى مى کنند. اتفاقاتى بین آنها رخ مى دهد که موقعیت هاى طنزى 

به وجود مى آورد.
ســلیمانى افزود: نقشــى که من انتخاب کردم ما به ازاى بیرونــى دارد. اگرچه در فیلمنامه 
صاحبخانه اى که نقش آن را ایفا کردم کم کم تبدیل به صاحبخانه قلدر و زورگیر مى شود که 
من موافق آن نبودم چراکه به نظر یک صاحبخانه خســیس به دلیل مابه ازاى بیرونى بیشتر 

مورد پسند مردم قرار گرفت.
وى درباره بازخورد مخاطبان نیز عنوان کرد: در قسمت 13 یا 14 بود که این سریال به سمت 
ژانر وحشت رفت و به نظر من اگر این موضوع ادامه پیدا مى کرد و تبدیل به ترکیب ترسناك و 

کمدى مى شد، خیلى کار زیبایى مى شد و مخاطب بیشترى پیدا مى کرد.
بازیگر «آبادان یازده 60» درباره کیفیت سریال هاى تلویزیونى در ایام نوروز 99 گفت: متأسفانه 
زمانى که به عید نوروز، ماه رمضان، جشنواره ها و هر ایام مناسبتى نزدیک مى شویم همه به 
نوعى براى ساخت سریال یا فیلم عجله دارند. این روند کار سازمان صداوسیما براى ساخت 
کارهاى مناسبتى اصًال خوب نیست و یک ضعف به حساب مى آید. در سینما و تلویزیون این 

اتفاق افتاده است که زودتر کارى را بسازیم تا سود باالیى را از آن خود کنیم.
سلیمانى ادامه داد: تنها مشکل ما در تمام فیلم ها و سریال این است که وقت نداریم و سریع 
باید کارى را به پایان برسانیم تا کار بعدى را شروع کنیم. هنر به زودسازى نیست. البته در حال 
حاضر در فیلم ها و سریال ها سرى دوزى اتفاق افتاده و به کیفیت آثار ضربه زده است حتى در 
سریال هایى که به نوعى برند محسوب مى شوند. من نمى دانم مشکل از کجاست اما هیچ بازیگر 

و کارگردانى حاضر نیست کار خود را خراب کند./1531

نادر سلیمانى: نقشم در «کامیون» مابه ازاى بیرونى دارد

محمد صالح عالء مى گوید: شرایط کنونى، سواى 
رنجى که عــده اى از مردم متحمل مى شــوند 
آنقدرها هم بد نیست و دنیا به یک تعمیر اساسى 

نیاز داشت.
این مجرى و نویسنده، در برنامه رادیویى «فرش 
بنفشــه» در صحبتى درباره شــرایط کنونى و 
برنامه هاى خودش گفت: این دوران خیلى خوب 
بوده است. تازه دارم مزه تنهایى را مى چشم و به 
ذائقه اى برایم تبدیل مى شود. تنها نگرانى ام براى 
آن دسته از هموطنان نازنینى است که عازم عالم 
ناز شده اند. او ادامه داد: برخى از هموطنانم در رنج 
هستند، آنهایى که در بیمارستان ها کار مى کنند و 
یا بیمار مى شوند، وگرنه بد نیست و دنیا نیاز به یک 
تعمیرات اساسى داشــت و اکنون در حال تعمیر 
است. متأسفانه مشــکالت هم داریم ولى خوب 
است که خانواده ها کنار هم هســتند و عشق را 

مرمت مى کنند.
صالح عالء همچنین درباره سرایش اشعارش در 
این دوران که تنهاتر است، گفت: واقعیت این است 
که اصًال شاعر نیستم، ترانه نویس هستم و دائم 
کار مى کنم. او درباره کتاب جدید خود نیز گفت: 
نمایشنامه اى به نام «گربه رو» دارم که چند بار آن 
را بازنویسى کرده ام. از مجموعه «محبوب من» 
هم کتابى دارم که نام موقت آن «من هنوز پنجره 
بر دوش به دنبال نســیمم» است. یک مجموعه 

قصه هم دارم که طنز است.
«فرش بنفشــه» به تهیه کنندگى زهرا قائدى و 
محمد اســماعیل پور با اجراى منصور ضابطیان 

هر روز ساعت 17 از رادیو ایران پخش مى شود.

محمد صالح عالء: دنیا 
به تعمیر نیاز داشت
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حمید بوحمــدان، بازیکن فوتبال اهل شــهر امام از بخش 
مرکزى شهرستان دزفول است که از شش سالگى در کوچه 
به فوتبال عالقه مند مى شود و استعداد خود را در این رشته 
به نمایش مى گذارد. وى فوتبال خود را از تیم میالد دزفول 
آغاز کرد و سابقه بازى در تیم هاى جوانان فوالد، امیدهاى 
فجرسپاسى، مسجد سلیمان، نفت تهران و ذوب آهن را دارد. 
او از ســال 95 با امیر قلعه نویى وارد ذوب آهن شد و تا سال 

1400 با این تیم قرار داد دارد.
وى در حال حاضر 30 سال سن دارد و مى خواهد تمام تالش 
خود را انجام دهد تا به تیم ملى دعوت شــود. بوحمدان از 
حضور در ذوب آهن خوشــحال است و در این تیم احساس 
آرامش مى کند. خبرنگار «ایمنــا» گفتگویى با این بازیکن 

انجام داده است که در ادامه مى خوانیم:
از چه زمانى فوتبال را شروع کردى؟

فوتبال را از کوچه و محله شــروع کردم، حدود شش سال 
داشتم که به این رشته عالقه مند شدم و استعداد خود را نشان 
دادم. فوتبال را به صورت جدى از میالد دزفول آغاز کردم و 

حدود دو سال در این تیم حضور داشتم.
سابقه بازى در چه تیم هایى را دارى؟

براى جوانان فوالد تســت دادم و قبول شــدم بعد از آن 
براى خدمت سربازى به فجر سپاسى رفتم و پس از آن به 
فوالد نوین بازگشــتم. در یک مقطع کوتاه از نفت تهران 
به صورت قرضى راهى مســجد سلیمان شدم و دوباره به 
نفت تهران بازگشتم. از سال 95 تا االن هم در ذوب آهن 

حضور دارم.
از تیم هایى که در آن حضور داشتى به 

کدام تیم بیشتر عالقه مندى؟
از همه تیم هایى که حضور داشتم راضى هستم اما ذوب آهن 
را دوســت دارم. تیمى فوق العاده و با ساختارى خوب است 
ولى متأسفانه در نیم فصل اول شرایط خوبى نداشتیم که در 
حال پیشرفت هســتیم و امیدواریم اگر لیگ برگزار شود به 

روند خوبمان ادامه دهیم.

چه سالى وارد ذوب آهن شدى؟
سال 95 با امیر قلعه نویى به ذوب آهن آمدم و در حال حاضر 
سومین سالى است که در این تیم حضور دارم. قرار داد من با 

این تیم تا سال 1400 است.
ذوب آهن را چطور باشگاهى مى بینى؟

ذوب آهن یکى از باشگاه هاى خوب کشور است که ساختار و 
مدیریت خوبى دارد. در این تیم آرامش دارم و راحت هستم.
چه نظرى در مورد سعید آذرى دارى؟

همه مى دانند سعید آذرى مدیرى قوى و دلسوز است که براى 
ذوب آهن خیلى زحمت کشیده، او وارد هر تیمى شود مى تواند 
تأثیرگذار باشد؛ همانطور که در حال حاضر به فوالد پیوسته 
و شرایط این تیم را بهتر کرده اســت. براى این مدیرعامل 

آرزوى موفقیت مى کنم.
لیگ برتر امسال را چگونه مى بینى؟

خوشبختانه لیگ برتر امسال شرایط بهترى نسبت به چند 
ســال گذشــته دارد، چند تیم مدعى قهرمانى هستند که 
کیفیت لیگ را باال برده اســت و این موضــوع به تیم هاى 
دیگر کمک مى کند براى امیدوار بودن. فکر مى کنم امسال 

خیلى خوب است.
کدام سالى که بازى کردى لیگ هیجان 

بیشترى داشت؟
سال 96 که در ذوب آهن حضور داشتم براى ما سال خوبى 
بود، باوجود اینکه نیم فصل اول نتایج خوبى کسب نکردیم 
اما براى نیم فصل دوم کار کردیم و شرایطمان خوب شد، در 
آخر فصل هم مقام دوم را به دست آوردیم و حتى اگر لیگ 

بیشتر ادامه داشت امکان قهرمانى داشتیم.
تیم همشــهرى، ســپاهان را چگونه 

ارزیابى مى کنى؟
ســپاهان در لیگ برتر، جام حذفى و جام باشگاه هاى آسیا 
شانس قهرمانى و صعود از گروه خود را دارد. این باشگاه در 

حال حاضر بهترین شرایط را دارد.
براى بهتر شــدن لیگ برتر ایران چه 

کارى باید انجام داد؟
به نظر مــن اگر ثبــات مدیریت، مربى 
و بازیکن در تیم ها بیشــتر شــود بسیار 
تأثیرگذار است و به بهبود تیم ها و کیفیت 

لیگ کمک مى کند.

ســرمربى جدید 
ذوب آهن (میودراگ 

رادولوویچ) تأثیرات 
مثبت در این تیم داشته 

است؟
رادولوویچ از زمانى که آمده روى ساختار 
دفاعى تیم کار کرده که بــه مرور زمان 

بهتر خواهیم شد. سه هفته اى که در 
ذوب آهن حضور داشت، باوجود 
شکست در برابر تراکتور، عملکرد 

بهترى داشتیم هرچند در مقابل تراکتور هم اگر از موقعیت ها 
استفاده مى کردیم مى توانستیم مساوى را کسب کنیم، اما 
قانون در فوتبال این است که اگر از موقعیت ها استفاده 

نکنى ضربه خواهى دید.
ذوب آهن باز هم به جذب بازیکن نیاز 

دارد؟
تیم ما به بازیکن نیاز دارد اما در شــرایط فعلى 
باشــگاه نمى تواند بازیکن جذب کند. براى 
ســال آینده اگر مســئوالن این باشگاه 
بخواهند تیم بین مدعى هاى لیگ باشد، 
باید بازیکن جذب کنند تا تیم تقویت 

شود که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.
شــرایط تیم ملــى فوتبال 

چگونه است؟
فکر کنم تیم ملى نیاز به یک مربى 
بزرگ دارد تا اتفاقات خوبى براى 
آن رخ دهد. در مورد اســکوچیچ 
نمى توانــم نظــرى دهــم اما 
امیدوارم به نفع تیم ملى باشد 
و به جام جهانى صعود کنیم 
هرچند شرایط سختى داریم.

به نظر شما چه تیمى 
قهرمان لیگ برتر امســال 

خواهد شد؟
فعًال کــه هیچ چیز در مورد شــروع 
مجدد لیگ برتر مشخص نیست. 
خیلى سخت است بخواهیم 
بگوییم کــدام تیم قهرمان 
مى شود زیرا چند تیم شانس 
قهرمانى دارند، اما به نظر 
من شــانس پرسپولیس از 

دیگر تیم ها باالتر است.

حمید بوحمدان: 

اگر مى خواهیم مدعى باشیم باید تقویت شویم
ل حاضر 
اد من با 

ینى؟
ساختار و 
 هستم.
رى؟

که براى 
 مى تواند 
 پیوسته 
یرعامل 

ى؟
 به چند 
ستند که 
تیم هاى

م امسال 

هیجان 

ل خوبى 
 نکردیم 
ب شد، در 
گر لیگ 

چگونه 

ى آسیا 
شگاه در 

ان چه 

کارى باید انجام داد؟
ثبــات مدیریت، مربى  به نظر مــن اگر
و بازیکن در تیم ها بیشــتر شــود بسیار 
تأثیرگذار است و به بهبود تیم ها و کیفیت 

لیگ کمک مى کند.

ســرمربى جدید 
ذوب آهن (میودراگ

رادولوویچ) تأثیرات 
مثبت در این تیم داشته 

است؟
رادولوویچ از زمانى که آمده روى ساختار 
دفاعى تیم کار کرده که بــه مرور زمان

بهتر خواهیم شد. سه هفته اى که در 
ذوب آهن حضور داشت، باوجود
شکست در برابر تراکتور، عملکرد

بهترى داشتیم هرچند در مقابلتراکتورهما
استفاده مى کردیم مىتوانستیم مساوى را
قانون در فوتبال این است که اگر از موق

نکنى ضربه خواهى دید.
ذوب آهن باز هم به جذب

دارد؟
اما در تیم ما به بازیکن نیاز دارد
باشــگاه نمى تواند بازیکنج
ســال آینده اگر مســئو
بخواهند تیم بین مدعى
باید بازیکن جذب کنن
شود که امیدوارم این
شــرایط تیم مل
چگونه است؟

فکر کنم تیم ملىن
بزرگ دارد تا اتفاق
آن رخ دهد. در مو
نمى توانــم نظـ
امیدوارم به نفع
و به جام جها
هرچند شرایط
به نظر شم
قهرمان لیگ برت

خواهد شد؟
فعًال کــه هیچ چیز د
مجدد لیگ برتر م
سخت خیلى

بگوییم کــد
مى شود زیرا
قهرمانى د

من شــانس
دیگر تیم ه

 امید نورافکن، هافبک جوان سپاهان و کاپیتان تیم امید ایران متولد 20 فروردین 76 است 
و هفته پیش تولد 23 سالگى خودش را جشن گرفت و به عبارتى وارد 24 سالگى شد تا 

دیگر سهمیه امید محسوب نشود.
نورافکن که سابقه بازى در استقالل و تیم ملى بزرگساالن را هم دارد، در فصل جارى به 
گفته اکثر کارشناسان یکى از دو سه بازیکن برتر سپاهان بوده و با عملکرد خیره کننده 
خودش در خط هافبک این تیم توانسته در چند دیدار ستاره تیمش باشد و یک تنه نتیجه 

بازى را تغییر دهد.
او با وجود اینکه در میانه زمین حضور دارد و از دروازه دور اســت ولى در کنار موفقیت در 
کارهاى دفاعى، با سه گل و سه پاس گل در بین برترین هاى سپاهان قرار گرفته و یک 

ستون محکم در خط میانى براى سپاهان محسوب مى شود.

نورافکنى که حاال بمب افکن است

مدافع سابق اســتقالل یک بار دیگر اعالم کرد حاضر اســت هزینه هاى این باشگاه را 
پرداخت کند.

امیرحسین صادقى در گفتگو با آرش برهانى در الیو اینستاگرام صحبت هاى جالبى را به 
زبان آورد. او در مورد مدیرعاملى اســتقالل گفت: من فکر مى کنم مدیرعامل استقالل 

یکى باید باشد مثل امیر قلعه نویى، کسى که شرایط مدیریت کردن را داشته باشد. 
او ادامه داد: استقالل به مدیرعاملى نیاز دارد که شرایط مدیریت کردن را داشته باشد. یک 
زمان آقاى واعظ آشتیانى واقعًا این شرایط را داشت اما مدیران فعلى نه. البته من از آقاى 

سعادتمند شناختى ندارم و باید در موردشان تحقیق کنم. 
مدافع سابق اســتقالل در ادامه صحبت هایش یک بار دیگر اعالم کرد که حاضر است 
هزینه هاى این باشگاه را پرداخت کند: من بازهم مى گویم آقاى سعادتمند اگر از سایه 
وزارت ورزش و جوانان خارج شوى من و دوستانم حاضریم خرج استقالل را بدهیم، اصًال 
باشگاه را ده سال به ما اجاره بدهند تا ببینند چه اتفاق رخ مى دهد. فقط از وزارت ورزش 

مى خواهم دست از سر باشگاه ما بردارند. 
در پایان آرش برهانى از صادقى پرســید چه برنامه اى بــراى درآمدزایى دارد که مدافع 
سابق استقالل به این شکل به آن پاسخ داد: روش هاى مختلفى وجود دارد، مثل ساخت 
تلویزیون استقالل و... من حاضرم برنامه هایم را به دست وزیر ورزش و جوانان برسانم تا 

ببینند آیا این مسائل را مى توانم عملى کنم یا نه.

بزرگوار باید مدیرعامل شود

آى اسپورت- اسکوچیچ در شــرایطى به عنوان جانشین 
مارك ویلموتس انتخاب شــد که فدراســیون فوتبال با 
او قراردادى به شکل مرحله اى بســته است. یعنى اگر او 
موفق شود تیم ملى را به مرحله بعدى انتخابى جام جهانى 
برساند، در مرحله بعدى هم روى نیمکت تیم ملى خواهد 
نشست و اگر با تیم ملى به جام جهانى برسد، در قطر 2022 
هم کنار تیم ملى خواهد بود. دربــاره رقم قرارداد دراگان 
دو روایت متفاوت وجود دارد. خبرگزارى «تســنیم» در 
گزارشى به تاریخ 18 بهمن سال گذشته اعالم کرد قرارداد 
اسکوچیچ با فدراسیون، ساالنه کمى بیشتر از پنج میلیارد 
تومان است که پرداخت مالیات آن به عهده سرمربى تیم 
ملى است منتهى روزنامه «شهروند» (متعلق به سازمان 
هالل احمــر) روایت دیگرى درباره قرارداد اســکوچیچ 
داشته و نوشته او براى چهار بازى تیم ملى در این مرحله 
از انتخابى جام جهانى، قراردادى 200 هزار یورویى بسته 

است.
وقتى اواخر اسفند اعالم شد که بازى هاى تیم ملى در ماه 
فروردین و خرداد لغو شده و به تابستان و پاییز موکول شده، 
روزنامه «شهروند» در گزارشى این سئوال را مطرح کرد 
که تکلیف قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون چه خواهد شد 
چرا که قرار بود او براى چهار مــاه کار در تیم ملى و چهار 
بازى، 200 هزار یورو بگیرد اما حاال قرار است این چهار 
بازى به جاى چهار ماه، در هشــت ماه برگزار شود. در آن 

مقطع یکى از مسئوالن فدراسیون اعالم کرد اسکوچیچ 
هیچ درخواستى براى افزایش رقم قراردادش نداده اما اگر 
این اتفاق رخ دهد آن وقت فدراســیون احتمال افزایش 

قرارداد او را بررسى خواهد کرد.
سیاست فدراسیون طى ماه هاى گذشته، پیش بردن امور 
سرمربى تیم ملى به صورت محرمانه بوده و به همین دلیل 
هنوز کسى نمى داند اسکوچیچ دریافتى از فدراسیون داشته 
یا نه. از طرف دیگر بعید است او تقاضاى افزایش قراردادش 
را داشته باشد چون به خوبى مى داند که هیچ وقت دیگر 
چنین فرصتى نصیبش نخواهد شد که هدایت یک تیم ملى 
در حد و اندازه هاى تیم ملى فوتبال ایران را به عهده بگیرد. 
ضمن آنکه او مى داند حاال که بازى هاى تیم ملى تا اطالع 
ثانوى به تعویق افتاده، فدراسیون این فرصت را دارد که 

مربى بهترى را براى تیم ملى انتخاب کند.
همین هفته پیش بود که خبر رسید اماراتى ها سرمربى 
تیم ملى کشورشــان را اخراج کرده اند و گویا فدراسیون 
هم به فکر تغییر اسکوچیچ بوده هر چند که طبق ادعاى 
سایت روزنامه «شــهروند»، پادرمیانى چهره هایى مثل 
على پروین باعث شده فدراسیون قید قطع همکارى با 
اسکوچیچ را بزند اما قطعًا خیلى ها دوست دارند بدانند در 
این روزهاى کرونایى تکلیف قرارداد فدراســیون با این 
مربى کروات چه خواهد شد. آیا اســکوچیچ مى ماند یا 

مى رود؟

ببینیم کرونا با دراگان چه مى کند

 ســازمان لیگ فوتبال در حال بررســى شــرایط از 
سرگیرى رقابت هاى فصل نوزدهم است. حتى این 
احتمال وجود دارد که تمرینات تیم هاى حاضر در لیگ 

برتر به صورت رسمى از اواخر اردیبهشت آغاز شود.
با این حســاب حداقل ســه هفته باید از زمان شروع 
تمرینات بگذرد تا تیم ها شــرایط الزم را براى بازى 

پیدا کنند. شنیده مى شــود به احتمال زیاد لیگ برتر 
از هفته سوم خرداد دوباره آغاز مى شود و اواخر تیر به 
اتمام مى رسد. البته در آن صورت مسابقات در ساعات 
پایانى شب برگزار خواهد شد تا گرماى هوا، بازیکنان 

و هواداران را اذیت نکند.
این احتمال هم وجــود دارد که بازى هــا چهار روز 

یک بار برگزار شــود تا زودتر شــاهد اتمــام لیگ و 
رقابت هاى جام حذفى باشگاه هاى کشور باشیم. در 
این میان، مسئوالن سازمان لیگ باید فکرى به حال 
برگزارى بازى ها در ماه مبــارك رمضان کنند. همه 
این احتماالت به شرطى است که باشگاه ها خواهان 

ادامه فصل شوند.

هفته سوم خرداد، شاید دوباره فوتبال

 مشاجره بین مدیران سابق و فعلى باشگاه پرسپولیس ادامه دارد. در این میان مدیران فعلى، مسئوالن قبل از خود را به عقد 
قراردادهاى ناشیانه متهم کرده اند. از طرف مقابل هم اطرافیان محمدحسن انصارى فرد به دفاع از عملکرد مدیرعامل پیشین 
پرسپولیس پرداخته اند، هر چند خود حاجى به بهانه حفظ آرامش تیم ساکت است و حتى اخیراً به دعوت برنامه «فوتبال برتر» 
براى مصاحبه جواب رد داده است. «حفظ آرامش» استداللى اســت که برخى هواداران هم دارند و بر اساس آن با افشاگرى 
و مباحثه مخالفت مى کنند؛ با وجود این، اتفاقًا اگر در کل تاریخ باشگاه فقط یک مقطع زمانى مناسب براى بحث و افشاگرى 
وجود داشته باشد، آن همین االن است؛ االن که به دلیل شیوع کرونا همه مسابقات و حتى تمرینات تا مدت نامعلوم تعطیل 
اســت و هیچ دلیلى براى حفظ آرامش وجود ندارد. پس حرف بزنید و از خودتان دفاع کنید وگرنه حمل بر این خواهد شد که 

هیچ دفاع مستندى ندارید.

کنفدراسیون فوتبال آسیا تأکید کرده دنبال پیگیرى مسابقات لیگ قهرمانان است و هیچ 
نیتى براى لغو و تعلیق آنها ندارد و مى خواهد بازى ها را در ماه آگوســت (شــهریورماه) 

برگزار کند.
شیخ سلمان و دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در این روزها جلساتى را در فیفا برگزار 
کردند و به بررسى شرایط حال حاضر فوتبال در آسیا پرداختند. داتو ویندسور جان، دبیرکل 
SFC که در این جلسات حضور داشــت در این رابطه گفت: «با بررسى هایى که انجام 
دادیم در کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره با حفظ همه آنچه مربوط به فوتبال است اقداماتى 
از جمله تعویق بازى هاى مقدماتى جام جهانى را انجام دادیم که این کار در راستاى حفظ 

سالمت همه افرادى است که در برگزارى بازى ها دخیل هستند.»
دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آســیا در ارتباط با چالش هاى پیش روى خود گفت: «ما با 
شرکاى پخش تلویزیونى و تجارى و نمایندگى ها جلسات مستمر داریم و مطمئن هستیم 
آنها تهدیداتى در آینده براى ما خواهند داشت. آنها همچنین از هیئت مدیره خواسته اند به 
بحث بودجه امسال و سال 2021 مراجعه کنند و بحث کرونا را هم در نظر بگیرند. با توجه 
به این مسائل احتمالش هست که امســال ضرر بزرگى ببینیم و به علت همین موضوع 
باید لیگ قهرمانان را ادامه بدهیم. ما االن بحث بودجه زیرســاخت ها را تعلیق کردیم و 
قرار است تمام برنامه هاى اصلى سال 2020 اجرا شود و باقى را در سال 2021 پیگیرى 
مى کنیم. فوتبال تا کنون براى چنین چالشى آماده نشده بود اما خوشبختانه همه همدل 

و متحد ظاهر شدیم و خوشحالم که فدراسیون ها به حل این مشکل کمک کردند.»

فشارهاى قراردادهاى تجارى 
روى دوش کنفدراسیون فوتبال آسیا

اگر حرفى دارید بزنید

 یکى از سریال هاى عجیب تاریخ فوتبال ایران، سریال بازیکنان خارجى تراکتور است؛ جایى که شاید نزدیک به ده بازیکن 
جذب شدند، اما تقریبًا همه آنها به دالیل مختلف وســط راه ول کردند و رفتند. نکته عجیب تر اینکه تراکتور در هیچکدام از 
پرونده هاى مربوط به قطع همکارى با این بازیکنان برنده نشد. یعنى اگر یک فوتبالیست خارجى از 10 کیلومترى ترمینال تبریز 
هم رد شده بود، با شکایت به فیفا تراکتور را محکوم کرد. به عنوان مثال کنستانت اصًال در تست پزشکى رد شد، اما باشگاه باید 
800 هزار یورو جریمه به او بپردازد! خالصه به علت همین موارد وقتى باخبر شدیم باشگاه تبریزى در صدد شکایت از فورچونه 
است، خواستیم به دوستان توصیه کنیم الکى پول ندهند و تمبر باطل نکنند. شما که با این هنر مدیریتى و حقوقى، اول تا آخر 

محکومید؛ دیگر مرارت و شکایت چرا؟

شما لطفاً خارجى نگیر

سرمربى سپاهان از نحوه مواجهه دولت و رسیدگى به مردم گالیه دارد.
امیرقلعه نویى که در گذشته نیز بارها در مورد مسائل اجتماعى کشور در 
مصاحبه هاى خود صحبت کرده بود، طى ماه هاى اخیر و پس از شیوع 
ویروس کرونا نیز مسئولیت اجتماعى خود را به عنوان چهره اى شناخته 
شــده، فراموش نکرده و به مناســبت هاى مختلف از دولت خواسته تا 

رسیدگى بیشترى به امور مردم داشته باشند.
سرمربى سپاهان در یکى از آخرین اظهار نظرهاى خود با انتقاد از روشى 
که دولت براى کمک به مردم در این روزهاى سخت داشته، در اینستاگرام 
خود به بهره اى که دولت بــراى وام هاى خود در نظر گرفته، انتقاد کرده 

است و نسبت به برخى رفتارهاى دیگر هم گالیه دارد.
او نوشته: «دولت گینه اعالم کرد آب، برق و سیستم حمل و نقل عمومى 
سه ماه مجانى مى شه. همچنین اجاره خونه، هزینه دارو و درمان ثابت مى 
مونه و افزایش ها متوقف مى شه. درست خوندید...گینه. ما چکار کردیم 

براى مردم؟ قرار شد وام با بهره بدهند. سود هم مى گیرند!» 

انتقاد قلعه نویى از مسئوالن دولتى
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تهران نقش کلیدى ارتباطى با سایر استان ها دارد و هرگونه 
وجود ویروس در حد حتى متوسط موجب انتشار به شهرهاى 

دیگر مى شود.
روند ویروس کرونا در پایتخت در روزهــاى عید نوروز به 
خصوص در تاریخ 12 و 13 فروردین به صورت شیب مالیم 
رو به کاهش بود و مردم را به مدیریت و کنترل این ویروس 
خطرناك امیدوار کرده بود تا اینکه سه روز بعد از آن یعنى 16 
فروردین با آغاز موج بازگشت مسافران نوروزى دوباره مردم 

نگران بازگشت موج صعودى کرونا در تهران شدند.
با تمامى این تفاسیر باید منتظر پیک دوم کرونا در پایتخت 
باشــیم، چراکه بســیارى از تهرانى ها توصیه هاى وزارت 

بهداشــت را درباره پرهیز از سفرهاى غیرضرورى و ماندن 
در منزل نادیده گرفتند و کارشناسان معتقدند طى یک تا دو 
هفته آینده موارد بیشترى از ابتالى مردم به کرونا در تهران 

مشاهده شود.
کووید 19 عــالوه بر اســتان هاى مختلف کشــور جان 
پایتخت نشــینان را به خطر انداخته و بازگشــت مسافران 
نوروزى نیز مزید بر علت شــده تا هــراس در جان مردم 
تهران رخنه کند. اینکه ممکن اســت همه مردم تهران در 
معرض ویروس کرونا باشند درست است، اما ابتالى همه 
پایتخت نشــینان به کرونا هنوز به لحاظ علمى و عملى به 

اثبات نرسیده است و تنها به خود مردم بستگى دارد

معاون تحقیقــات و فناورى وزارت بهداشــت در صفحه 
اینستاگرام خود این سئوال را مطرح کرد که چرا آمار مرگ 
و میر ناشى از اپیدمى کووید 19 در آلمان به عنوان چهارمین 
کشور اروپایى از نظر میزان ابتال، در حد بسیار پایین (1/6 

درصد) است؟ 
دکتر رضا ملک زاده نوشــت: متوسط ســن افراد آلوده در 
آلمان نسبت به بسیارى از کشــورهاى دیگر پایین تر (49 
سال) است و این رقم به عنوان مثال در فرانسه و ایتالیا 62 
سال است. بسیارى از بیماران اولیه که در اسکى اتریش و 
ایتالیا مبتال به ویروس شده بودند، تقریباً جوان و سالم بودند 
و اساســًا «این بیمارى به عنوان همه گیر اسکى بازان در 

آلمان» آغاز شد.
معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى در صفحه اینستاگرام خود با تأکید بر برخوردارى 
از سیستم بسیار قوى بهداشتى در آلمان، افزود: این کشور 
داراى یک سیستم بهداشتى درمانى بسیار قوى است که 
تخت هاى زیاد مراقبت هاى ویژه و رایگان در اختیار بیماران 

قرار داده است.
ملک زاده ادامه داد: کاهش ســرعت انتشار ویروس ناشى 
از سیستم بهداشتى قوى در آلمان همچنین باعث افزایش 
آمادگى بیمارستان ها در این کشور و کاهش تلفات مبتالیان 

شده است. 

آیا همه مردم پایتخت
  به کرونا مبتال مى شوند؟

چرا کرونایى هاى آلمان
 کمتر مى میرند

شکست کرونا 
نهایتاً تا سال آینده

   خبر آنالین | دکتر على میرعظیمى، میکروب شناس 
و رئیس تیم پژوهش دانشگاه کارولینسکا سوئد است که 
همراه با دانشمند دیگرى در دانشگاه بریتیش کلمبیاى 
کانادا توانسته اند با استفاده از مهندسى پزشکى دارویى 
تولید کنند که بیشترین امید براى نابودى ویروس کرونا را 
ایجاد کرده و نام این دانشمند ایرانى را در دنیاى پزشکى 
سر زبان ها انداخته اســت. این دانشمند ایرانى که متولد 
تهران است اما از سنین کودکى در سوئد زندگى مى کند به 
همراه همکارانش از هفته آینده این داروى جدید را روى 
200 بیمار مبتال تست مى کنند و به گفته خودش فاصله اى 
بین چهار ماه تا یکســال زمان نیاز اســت تا دانشمندان 
راهکارى براى شکست بیمارى کرونا کشف کنند./1542

تعطیلى نیم میلیون
 شرکت چینى 

   ایرنا | تازه ترین بررســى ها نشان مى دهد نزدیک 
به نیم میلیون شــرکت در چین در ســه ماهه اول سال 
2020 میالدى براثر شیوع کرونا تعطیل شده اند. همزمان 
بانک مرکزى چین نسبت به استمرار همه گیرى در جهان 
و مخاطرات آن براى همه کشــورها دنیا و اینکه کرونا 
تهدیدى براى اقتصاد جهانى به حساب مى آید، هشدار 

داده است./1543

خبر امیدوارکننده درباره 
کرونا در ایران

   فارس | «ریچارد برنان»، مدیر منطقه اى عملیات 
اضطرارى سازمان جهانى بهداشت که اخیراً به ایران سفر 
داشته است، تصریح کرد که به واسطه افزایش بسیارى 
از اقدامات کنترل کننده شیوع کرونا، شمار مبتالیان به 
این ویروس ناشناخته در ایران به سطح ثابتى رسیده و 
حتى در برخى موارد طى روزهاى اخیر یک روند نزولى 
داشته است. برنان در یک کنفرانس خبرى در خصوص 
روند شــیوع کرونا در ایران تصریح کرد: «به واســطه 
افزایش مؤثر بسیارى از اقدامات کنترل کننده، ما شاهد 
ثابت ماندن تعداد مبتالیان جدید (به کرونا) و در حقیقت 
طبق برخى اشارات، در روزهاى اخیر شاهد کاهش شمار 

مبتالیان جدید در ایران بوده ایم.»

جوانان ایرانى
 بیشتر کرونا گرفتند

   روزنامــه همشــهرى | دکتــر محمدرضا 
هاشمیان، پزشــک فوق تخصص مراقبت هاى ویژه 
بیمارستان مسیح دانشورى و استاد دانشگاه شهید بهشتى 
درباره میانگین سنى مبتالیان به بیمارى کرونا مى گوید: 
در ایران افراد جوان تر خانه نشین نشدند و به تصور اینکه 
کرونا بیمارى افراد مسن اســت در خانه ها نماندند و از 
شهرى به شــهر دیگر رفتند. این رویه باعث شده است 
مقدار شیوع بیمارى میان جوانان ایرانى در مقایسه با چین 
که مبدأ بیمارى است باالتر باشد. خوشبختانه مدارس 

تعطیل شد و مانع از شیوع بیشتر بیمارى شد./1544

3 کودك کرونایى شدند
   رکنا | مدیر بیمارســتان امام جعفر صادق (ع) میبد از 
مبتال شدن یک دختر بچه هشت ساله و دو کودك دو و سه 
ماهه این شهرستان به بیمارى کووید 19(کرونا) خبر داد. ذبیح 
ا... برجسته افزود: دختر بچه هشت ساله  در حال حاضر در 
بیمارستان بسترى است و دو کودك نیز داراى عالیم بیمارى 
کرونا تشخیص داده شدند که در منزل تحت کنترل هستند.

طب ایرانى و کرونا
   ایرنا | رئیس دانشــکده طب ایرانى دانشگاه علوم 
پزشــکى تهران گفت: بر اساس مشــاهدات چینى ها، 
استفاده از طب سنتى در کنار طب رایج باعث موارد مرگ 
و میر کمتر مبتالیان به کرونا شده، اما در هیچ جاى دنیا 
تأیید نشده که طب سنتى به طور مستقل مى تواند کرونا 

را درمان کند./1545

روى موج کووید-19

مدیر مؤسسه آلرژى و بیمارى هاى عفونى آمریکا و 
عضو ارشد کارگروه کاخ ســفید براى مقابله با شیوع 
ویروس کرونــا اعالم کرد، حتى بعــد از کنترل این 
ویروس هم باید سنت دست دادن در آمریکا برچیده 

شود.
«آنتونى فائوچــى» در یک مصاحبه 
گفت: به عنوان اعضاى جامعه، ما باید 
دســت دادن را به فراموشى بسپاریم. 
نیازى به دست دادن وجود ندارد و ما 
باید این سنت را بشکنیم چرا که این 
یک حقیقت است که یکى از راه هاى 
اصلى انتقال بیمارى تنفسى از طریق 

دست دادن صورت مى گیرد.
پیــش از ایــن هــم مرکــز کنترل 

بیمارى هاى آمریکا به مردم این کشور پیشنهاد داده 
بود به منظور مقابله با شــیوع کرونا از دســت دادن 
اجتناب کرده و براى احوالپرســى، از آرنج هاى خود 

استفاده کنند.
این پزشک سرشناس و 79 ساله آمریکایى با اذعان به 

تأثیرات بلندمدت اجتماعى ویروس کرونا بر زندگى 
مردم آمریکا تأکید کرد: آنچه بــه صورت دائمى در 
ما درونى خواهد شد این شناخت است که یک اتفاق 
فاجعه بارى همانند آنچه هم اکنون جهان با آن مواجه 

است مى تواند دوباره اتفاق بیافتد.
مدیر مؤسسه آلرژى و بیمارى هاى عفونى آمریکا پیش 
تر گفته بود: جهان هرگز به روال عادى قبل از شیوع 
کرونا بازنخواهد گشت زیرا این ویروس حتى بعد از 
کشف واکسن و درمان نیز همچنان باقى خواهد ماند.

یک هنرمند اسپانیایى با حذف شخصیت هاى نقاشى هاى مشهور تاریخ هنر جهان، با طرح این موضوع که حتى 
این افراد هم به قرنطینه خانگى رفته اند، به زبان هنر، مردم را به ماندن در خانه دعوت کرده است. 

«دیوید بوکه» با انتشار تصاویرى در صفحه اینستاگرام خود، بر اهمیت در خانه ماندن در این روزها تأکید کرده 
است. او با انتخاب آثار نقاشى تاریخ هنر دنیا و حذف شخصیت هاى این تابلوها به این بهانه که حتى آنها نیز به 
قرنطینه خانگى رفته اند، مردم را به خانه نشینى دعوت کرده است. در اینجا مى توانید به قرنطینه رفتن «مونالیزا» 

را مشاهده کنید./1532

باید دست دادن را فراموش کنید

حتى «مونالیزا» هم قرنطینه خانگى است!

ویروس کروناى جدید دیگر چیز جدیدى نیســت. حاال 
دیگر مردم تمــام جهان از تمام قشــرها در معرض این 
بیمارى قرار گرفته اند. سلبریتى ها هم از قاعده مستثنى 
نیستند. رقم مبتالیان به این بیمارى هم در سراسر جهان 
فراتر از یک میلیون و 300 هزار نفر شده است. با این نرخ 
شیوع چهره هاى مشهور دنیاى هنر طعم تلخ ابتالى به 

این ویروس را چشیده اند. 
یک ماه پیــش بود که خبــر ابتالى «تــام هنکس» و 
همســرش «ریتا ویلســون» به ویروس کروناى جدید 
رسانه اى شد. آن زمان هنوز شــیوع کرونا به این شدت 
عیان نشده بود. این دو هنرمند سرشــناس براى پروژه 
جدید تام هنکس به استرالیا سفر کرده بودند که متوجه 
شدند به این بیمارى مبتال هستند. تام هنکس قرار است در 
فیلمى به کارگردانى «باز لورمن» درباره زندگى «الویس 
پریسلى»، خواننده مشــهور، نقش مدیر برنامه هاى این 
خواننده را بازى کند. از آنجا که همسر تام هنکس پیش 
از این به بیمارى سرطان مبتال شده بود، این خبر بسیارى 
را نگران کرد. البته این زوج مشــهور سینمایى از جمله 
مبتالیانى بودند که با طى دوره درمان بیمارى شان بهبود 

یافت. آنها پس از بهبودى به آمریکا سفر کردند.
یکى دیگر از چهره هاى ســینمایى سرشناس که تقریبًا 
همزمان با تــام هنکس بــه کرونا مبتال شــد، «اولگا 
کوریلنکو»، ستاره فرانسوى سینما و بازیگر فیلم «ذره اى 
آرامش» از مجموعه «جیمز باند» بــود. او این خبر را در 

فضاى مجازى اعالم کرد.
«ادریس البا»، بازیگر بریتانیایى برنده جایزه گلدن گلوب 
هم کرونا گرفــت. او که براى بازى در ســریال «لوتر» 
مشهور است، پس از مالقات با فردى که مبتال به کرونا 
بود، خودش را قرنطینه مى کند و پس از آن تســت کرونا 

مى دهد که نتیجه اش مثبت مى شود.
«کریستوفر هیویو»، ستاره نروژى سریال «بازى تاج و 
تخت» دیگر چهره سینمایى مشهور مبتال به کرونا بود. او 
که در «بازى تاج و تخت» نقش شخصیت «تورمند» را 
بازى مى کرد، با مثبت شدن تست ویروس کرونا به صدر 

اخبار بازگشت.
«دنیل داى کیم»، بازیگر کره اى که براى بازى در سریال 
«الست» شهرت دارد هم از کرونا در امان نبود. او هم از 
پلتفرم شبکه هاى اجتماعى براى اطالع رسانى در این باره 

استفاده کرد و از قرنطینه خانگى خود خبر داد.
«جى کى رولینگ»، نویسنده مجموعه رمان هاى «هرى 
پاتر» نیز در خبرى غافلگیرکننده، پس از بهبودى کامل 
اعالم کرد که کرونا داشته اســت. او البته براى آزمایش 
دادن اقدام نکرده، اما مدعى شد که با داشتن تمامى عالیم 
بیمارى و بهره بردن از توصیه هاى پزشکى توانسته است، 

بر این بیمارى غلبه کند.
دیگر چهره ادبیاتى مبتال به کرونا، «لوئیس ســپولودا»، 
نویسنده سرشــناس اهل شیلى اســت. او که در اسپانیا 
زندگى مى کند، اواخر فوریه براى شرکت در یک جشنواره 
ادبى به پرتغال ســفر کرده بود. نویسنده «پیرمردى که 
داستان هاى عاشقانه مى خواند» هنگام بازگشت فهمید 
که به کرونا مبتال شده است. از این نویسنده چند کتاب به 

فارسى ترجمه شده است.
«پالســیدو دومینگو»، خواننده نامدار اپرا یکى دیگر از 
چهره هاى مشهور مبتال به کرونا بود. او که از خیلى وقت 
پیش با اتهامات سوءاستفاده و آزار جنسى روبه رو است، 22 

مارس در اسپانیا اعالم کرد که به کرونا مبتال شده است.
دنیاى مجریان مشهور هم از کرونا بى نصیب نماند. «اندى 
کوهن»، مجرى مشهور آمریکایى هم به کرونا مبتالست. 
او نزدیک به سه هفته پیش به این ویروس آلوده شد و تا 

حاال دیگر دوران بیمارى را پشت سر گذاشته است.
اواخر هفته پیش هم خبر درگذشت بازیگر «شوالیه تاریکى 
برمى خیزد» بر اثر بیمارى کرونا رســانه اى شــد. «جى 
بندیکت»، بازیگر فیلم هاى مشهورى چون «بیگانه ها» 
ساخته «جیمز کامرون» و «شوالیه تاریکى برمى خیزد» 
اثر «کریستوفر نوالن»، در حالى که 68 سال داشت، بر اثر 

ابتال به ویروس کرونا در بریتانیا جان باخت.
پیش از او چهره ها بسیارى از دنیاى هنر بر اثر ابتال به این 
ویروس جان باختند. «کن شــیمورا» کمدین سرشناس 

ژاپنى بر اثر ابتال به کرونا جان باخــت. این کمدین 70 
ساله که شــهرتش را در تلویزیون به دســت آورده بود، 
اندکى پیش از ابتال به کرونا براى بــازى در اولین فیلم 

سینمایى اش انتخاب شده بود.
«آدام شلسینگر»، آهنگساز برنده جوایز امى و گرمى یکى 
دیگر از قربانیان مشهور کرونا بود. او در 52 سالگى بر اثر 
عوارض بیمارى کووید19 در بیمارســتانى در نیویورك 
جان باخت. شلسینگر براى موسیقى متن فیلم «آن کارى 
که مى کنى!» به کارگردانى تــام هنکس نامزد دریافت 

جایزه اسکار هم شده بود.
«واالس رونى»، موسیقیدان برنده جایزه گرمى و نوازنده 
ترومپت هم یک هفته پس از بسترى در بیمارستان ایالت 
نیورجرسى آمریکا، بر اثر عوارض ناشى از ابتال به ویروس 

کرونا در سن 59 سالگى درگذشت.
در این میــان «درو جک»، بازیگــر مجموعه فیلم هاى 
«جنگ ستارگان» در 76 سالگى و بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا در انگلیس درگذشت. همسر این بازیگر بریتانیایى 
گفت تست کروناى او دو روز پیش از فوتش مثبت اعالم 
شده بود و او هیچ دردى نداشــت و در کمال آرامش در 

بیمارستان درگذشت. 
در اسپانیا هم «لوچیا بوزه»، یکى از بزرگ ترین ستارگان 
ســینماى اروپا در دهه هاى 1950 و 1960 بر اثر ابتال به 
ویروس کرونا در 89 سالگى در بیمارستان درگذشت. لوچیا 
بوزه، که در اصل به علت ابتال به ذات الریه در بیمارستان 
بســترى بود، بعد از راه یافتن ویروس کرونا به بدنش در 
خالل بسترى بودن، دوشنبه بیســت و سوم ماه مارس 

درگذشت.
«ترنس مک نالى»، نمایشنامه نویس معاصر آمریکا و برنده 
جایزه معتبر تونى، یکى از مشهورترین قربانیان کرونا بود. 
او برنده چهار جایزه تونى براى نمایشنامه هاى «عشق! 
دالور! دلســوزى!»، «کالس اســتاد» و موزیکال هاى 
«رگتایم»  و «بوسه زن عنکبوتى» شده بود. این نویسنده 
81 ساله، سه شنبه 24 مارس (5 فروردین) در بیمارستانى 

در ایالت فلوریداى آمریکا درگذشت.

مواجهه چهره هاى مشهور با بیمارى همه گیر

کرونا کدام هنرمندان را 
گرفتار کرد

نشریه انگلیســى «دیلى میل» در گزارشى از نگرانى 
مقام هاى انگلیس نسبت به دست ساز بودن ویروس 
کرونا خبــر داد و عنوان کرد لندن ایــن احتمال را رد 
نمى کند که ویروس از آزمایشــگاهى در شهر ووهان 

به بیرون منتقل شده است.
مقام هاى ارشد دولت انگلیس مى گویند که نظر قریب 
به اتفاق دانشمندان همچنان بر این پایه استوار است 
که ویروس کرونا از طریق موجود زنده در بازار ووهان 
به انسان منتقل شده اســت، اما به فرضیه خروج این 
ویروس از آزمایشــگاهى در ووهان نیز «با تخفیف» 

نگاه نمى شود.
یکى از اعضاى شــرکت کننده در جلسه اضطرارى 
دولت به این نشــریه گفته اســت: با توجه به ماهیت 
این ویروس، یک دیدگاه معتبــر و متفاوت از تئورى 
جانورشناســى وجود دارد. اینکه به گفته او پیشرفته 
ترین آزمایشگاه ویروس شناسى چین در ووهان قرار 
دارد «امرى اتفاقى نیست و نباید با تخفیف به آن نگاه 
کرد». به گزارش «دیلى میل»، این آزمایشــگاه 30 

میلیون پونــدى تنها 10 مایــل (16 کیلومتر) تا بازار 
غذاهاى دریایى شــهر ووهان که به طور غیرقانونى 
حیوانات وحشى مى فروشد فاصله دارد. این روزنامه 
در همین رابطه به مطلبى از نشریه چینى «مردم» در 
سال 2018 اشاره کرد که در آن گزارش شد، آزمایشگاه 
ووهان از قابلیت باالى انجام آزمایش  میکروب هاى 

بیمارى زا برخوردار است.
«دیلى میل» در ادامه یادآور شــد این دانشــمندان 
آزمایشــگاه ووهان بودند که براى اولیــن بار اعالم 
کردند ترتیب ژن کرونا 96 درصــد همانند ویروس 
خفاش است. به رغم اعتبار باالى این آزمایشگاه اما 
بارها گزارش شده که برخى از کارکنان بیمار آن وارد 

جامعه شده و ناقل میکروب هاى بیمارى زا بوده اند.
به گفته «ریچارد ابریت»، اســتاد میکروب شناســى 
دانشــگاه راتگرز آمریکا شواهد نشــان مى دهد که 
ویروس کرونا نمى تواند ساخت آزمایشگاه باشد. او در 
گفتگو با نشریه «دیلى میل» احتمال بروز یک حادثه 

آزمایشگاهى در این زمینه را رد نکرد.

تئورى جدیدى که انگلیسى ها مطرح مى کنند

کرونا را چینى ها ساخته اند!

برخى از هنرمندان هالیوودى معتقدنــد که «G 5» با 
ویروس کرونا و تئورى توطئه مرتبط است.

 با راه اندازى شبکه «G 5» در دنیا برخى از دکل هاى آن 
در اروپا و آسیا به دلیل احتمال اثرات مخرب آن به آتش 
کشیده شده اســت. این افراد معتقدند که امواج شبکه  
«G 5» موجب مرگ و میر شــده و خبر شیوع ویروس 

براى سرپوش گذاشتن بر آن آغاز شده است.
«وودى هارلســون» از جمله ســلبریتى هایى است که 
این نظریه را گسترش داده  اســت. او به تازگى گزارشى 
در مورد «تأثیرات منفــى G 5» و نقش احتمالى آن در 
شیوع کروناویروس منتشــر کرده و آن را با دو میلیون 

هوادارش در اینستاگرام به اشــتراك گذاشته است. او 
 «5G» در مورد این گــزارش که ادعا مى کنــد امواج
شــیوع ویروس را تشــدید و آن را مرگبارتــر مى کند 
مى نویســد: «صحتش را بررســى نکرده ام اما بســیار

 جالب است.» 
«مایا»، خواننده  رپ نیز اخیراً با ارســال توییتى در مورد 
شــبکه هاى «G 5» ابراز نگرانى کرده و مى گوید حتى 
اگر این امواج موجب شــکل گیرى ویروس کووید-19 
نشده باشــند، مى توانند در فرایند التیام بدن خلل ایجاد 
کنند و سرعت آن را کاهش دهند. او هم یکى از تصاویر 
دکل هاى مشتعل را به اشتراك گذاشــته و مى نویسد: 

«مردم در انگلستان دکل ها را آتش مى زنند. آنها باید تا 
پایان این پاندمى شبکه را خاموش کنند!»

اما پروفســور «اســتیون پوییس» ایــن تئورى ها را 
«نامعقول» و «کامًال مزخرف» مى داند. دکتر «مایکل 
هد» از دانشگاه ســاوتهمپتون نیز مى گوید این حماقت 
ها مى تواند خطرناك باشــند. او در مصاحبه با «اینگلند 
اســتاندارد» مى گویــد: «معتقدان به تئــورى  توطئه 
کسانى اند که زمانى صفحات فیسبوك را مى خوانده اند 
و آنها براى ســالمت جامعه خطرناکند. سلبریتى هایى 
که شعله هاى این تئورى هاى توطئه را مى افروزند باید 

خجالت بکشند.»

«G 5»، کرونا و تئورى توطئه برخى از هنرمندان هالیوودى
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خنــده درمانى یک روش غیر دارویى محســوب 
مى شــود که از نظر فیزیولوژیکى هورمون هاى 

استرس بدن را کاهش مى دهد.
حمید خاکباز، متخصص روانشناسى درخصوص 
تعریف علمى خندیدن گفــت: خنده یک واکنش 
جسمى محسوب مى شود که افراد در پاسخ به برخى 
محرك هاى درونى و بیرونــى انجام مى دهند. در 
واقع خندیدن پدیده اى براى ابراز قلبى یا احساس 
افراد است و تعامل پیچیده ذهن و بدن بین شناخت 

و احساسات را شامل مى شود.
او در خصوص 15 دقیقه خندیدن که دو ســاعت 
کم خوابى را جبران مى کند، تشریح کرد: خندیدن 
پدیده اى است که براى سالمت جسم و روان تأثیر 
مستقیم دارد، بیان این نکته که 15 دقیقه خندیدن 
دو ساعت کم خوابى را جبران مى کند مورد تأیید 
نیست؛ اما طبق پژوهش هاى صورت گرفته، خنده 
باعث بهبود کیفیت خواب مى شود. همچنین خنده 
از ارزش درمانى برخوردار اســت و به عنوان یک 
ارتباط اجتماعى محسوب مى شود، که افراد با این 

کار احساسات مثبت خود را بیان مى کنند.
متخصص روانشناسى بیان کرد: یکى از روش هاى 

خنده مربوط به تماشــاى نمونه هاى سالم طنز و 
کمدى مى شود که باعث مى شــود تفکر، رفتار و 
احساسات افراد تغییر پیدا کند. همچنین استفاده 
از شوخى و حکایت هاى خنده دار به سالمت روان 

افراد کمک بسیارى مى کند.
خاکباز مطرح کرد: خنده به عنوان یک روش غیر 
دارویى محسوب مى شود که به امکانات خاصى نیاز 
ندارد. عوامل خنده و خندیدن از نظر فیزیولوژیکى 
هورمون هاى اســترس بدن را کاهش مى دهند و 
در نتیجه سیســتم ایمنى بدن را افزایش مى دهد 
و تقویت مى کند. در نتیجه احساســات و عوامل 
ناخوشایند مانند استرس، افسردگى، تنش، نارسایى 
حافظه، زوال عقل، نفرت و عصبانیت به شــدت 

کاهش پیدا مى کند.
متخصص روانشناسى درباره اهمیت خندیدن در 
روز هاى قرنطینه خانگى بیان کرد: این روز ها که 
موضوع اپیدمى ویروس کرونا و افزایش استرس 
و نگرانى مردم در میان است، مى توان در روز هاى 
قرنطینه خانگى با استفاده از خنده درمانى و تماشاى 
فیلم طنز و کمدى، به تقویت سیستم ایمنى بدن و 
کاهش اســترس و نگرانى خود و اعضاى خانواده 

کمک کنیم.
خاکباز درباره اهمیت و نتیجه خندیدن تشــریح 
کرد: مهمترین مزیت شــوخ طبعى و تماشــاى 
فیلم طنــز، خندیدن نیســت و مهمترین فواید 
این کار مربوط به مدیریت شــناختى و عاطفى 
مردم مى شــود. به عنوان مثال تماشــاى فیلم 
«پایتخت» کــه نقش مؤثــرى در خنده مردم 
دارد، اما هدف اصلى خندیدن مردم نیست؛ بلکه 

هدف اصلى مدیریت شناختى و عاطفى مردم 
است که تجربه هاى این فیلم در اختیار مردم 

قرار مى دهد.
او در پایــان افزود: طبــق پژوهش هاى 

صورت گرفتــه در واقع طنز و خندیدن 
مکانیزم تنظیم احساسات محسوب 
مى شود و نقش مؤثرى در کاهش 
استرس، عصبانیت و نگرانى مردم 
دارد. همچنین خندیدن به صورت 
خودجوش در تعامالت روزمره و 
دورهمى هاى خانوادگى به تنظیم 

احساســات، روابط و کنــار آمدن با 
مشکالت کمک مى کند.

محققان در دانشگاه هنگ کنگ (HKU) دریافتند که 
ضدعفونى کننده هاى خانگى از جمله سفیدکننده، در از 
بین بردن این ویروس مؤثر هستند. محققان خاطرنشان 
کردند این ویروس مى تواند در یک محیط مطلوب بسیار 

پایدار باشد.
گروهى از محققان مدت زنده مانــدن این ویروس در 
دماى اتاق و در ســطوح مختلف آلوده را مورد بررسى 

قراردادند و به نتایج ذیل دست یافتند:
این ویروس بر روى کاغذ چاپى و دستمال کاغذى کمتر 
از سه ساعت زنده است اما بر روى چوب و پارچه (یک 
ژاکت آزمایشگاهى استاندارد پنبه اى) تا دو روز ناپدید 
مى شود. بر روى شیشه و اسکناس، ویروس در روز دوم 
مشهود بود، اما باگذشت چهار روز از بین رفت و بر روى 

پالستیک بین چهار تا هفت روز وجود داشت.
آنچه موجــب حیــرت محققان شــد زنــده ماندن 
کروناویروس به مدت هفــت روز بر روى الیه بیرونى 
ماسک هاى جراحى بود. به همین علت است که گفته 
مى شود زمانى که ماسک جراحى بر صورت دارید هرگز 

با دست آن را لمس نکنید.
بر اســاس نتایج این مطالعه، میــزان ویروس در تمام 

سطوح به سرعت کاهش مى یابد.
بیشتر تمیزکننده هاى خانگى به اندازه کافى قدرتمند 
هســتند که باعث از بین بردن کروناویروس شــوند. 
محققان همچنین گفتند: این نتایج لزوماً منعکس کننده 

پتانســیل از بین رفتن ویــروس در تمامى ســطوح 
قابل لمس نیســت، زیرا حضور ویروس در این مطالعه 
توسط ابزارهاى آزمایشــگاهى، نه انگشتان و دست ها 

بررسى شده است.
تحقیق محققان آمریکایــى در مورد پایدارى محیطى 
کروناویروس که ماه گذشــته منتشر شد بیانگر همین 
مورد است که این ویروس مى تواند روزها در برخى از 
ســطوح آلوده باقى بماند. آنان دریافتند که ویروس تا 
72 ساعت روى پالستیک و اســتیل وجود دارد، اما بر 

روى مس بیش از چهار ساعت و بر روى مقوا 24 ساعت 
زنده است.

وى گفت: افرادى که به ویژه نگران آلودگى مواد غذایى 
هستند بهتر اســت مواد مورد نیاز خود را یک روز قبل 
خریدارى کــرده و آنها را در کیســه هاى مخصوص 
آشپزخانه قرار دهند و ســپس از آنها استفاده کنند. این 
روش مى تواند میزان غلظت ایــن ویروس را کاهش 
دهد اما همچنان مهمترین مورد شستن و ضدعفونى 

کردن است.

بر اساس مطالعات جدید پژوهشــگران، بررسى و 
تعیین تعداد خال هاى موجود در بدن انسان و به ویژه 
خال هاى موجود در بازوى راست، مى تواند روشى 
مناسب براى شناسایى خطر ابتال به سرطان پوست 

در افراد باشد.
مطالعات جدید پژوهشگران نشان مى دهد افرادى 
که در بازوى راست خود داراى تعداد زیادى خال بوده 
و این خال ها از 11 عدد بیشتر است، در خطر ابتال به 

سرطان پوست یا مالنوما قرار دارند.
به باور محققــان، در صورتى که یــک فرد به طور 
متوسط بیش از 100 خال در سراسر بدن خود داشته 
باشــد نیز در معرض خطر بیشــتر ابتال به سرطان 

پوست قرار دارد. 
پژوهشــگران دریافتند شــانس ابتال به سرطان 
پوســت در زنانى که در بازوى راست آنها دستکم 
هفت خال وجود دارد 9 برابر بیشــتر از افراد عادى 

بوده و این موضوع براى کسانى که در سراسر بدن 
خود بیش از 50 خال دارند نیز صدق مى کند. در این 
مطالعات همچنین مشخص شد که دارا بودن بیش 
از 11 خال در بازوى راست و یا صد خال در سراسر 
بدن، به معنى خطر بســیار زیاد ابتال به ســرطان 
پوست در آن فرد بوده و وى باید در رابطه با انجام 
تمهیدات پیشگیرانه در زمینه مراقبت از پوست خود 

هوشیار باشد.

در دنیا هیچ چیزى به پاى یک موى خوب، قوى و سالم نمى رسد 
و هیچ حســى به خوبى این حس که انگشــتان خود را توى انبوه 
موهایتان فرو کرده و موهاى بلند و ســالمتان را شــانه و نوازش 
کنید. نکته مهم و البته دردناك این است که براى خیلى ها داشتن 
چنین مویى رؤیایى دسترس ناپذیر است و شاید یکى از دشوارترین 
کارهاى دنیا. در ادامه به چند ماده غذایى اشاره مى شود که مى توانند 

به رشد موهاى شما کمک کنند.
سبزیجات تیره رنگ

احتماًال از بچگى به شما گفته شده است که سبزیجات بخورید و 
حاال ما هم مى گوییم که باید به این توصیه ها توجه و عمل کنید. 
ســبزیجاتى مانند اســفناج و کلم آهن مورد نیاز بدنتان را به شما 
منتقل مى کنند که یک ماده معدنى مورد نیاز براى رشد و سالمت 

سلول هاى مو است.
تحقیقات علمى زیادى نشــان داده که کمبود آهن با ریزش مو 
ارتباط دارد. چون کمبود آهن باعث مى شود اکسیژن و مواد مغذى 
به ریشه و فولیکول هاى مو نرسد. این نیز خود رشد موها را ضعیف 

مى کند.
مرکبات

پرتقال، لیمو، لیموترش و گریپ فــروت نمونه هایى از مرکبات 
هســتند که ویتامین C مورد نیاز بــدن را مى توانند تأمین کنند. 
ویتامین C یک ویتامین محلول در آب اســت که در بسیارى از 
موارد براى جذب ســایر مواد مغذى مهم مانند آهن تاثیرى بسیار 
عالى دارد. ویتامین C همچنین باعث ایجاد کالژن مى شــود که 
براى رشد مو بسیار ضرورى است، زیرا آن را از ریشه تا نوك محکم 

نگه مى دارد.
سیب زمینى شیرین

در حالى که ممکن است رشد موها روندى آرام به نظر برسد، اما در 
واقع سریع ترین رشد در بدن در موها اتفاق مى افتد، آن هم به این 
دلیل که پوست متصل به موها ســریع ترین رشد را در بافت هاى 
بدن شــما دارد؛ با وجود این، براى اینکه ایــن بافت ها کار کنند، 
ویتامین A ضرورى اســت. بهترین منبع این ویتامین هم سیب 
زمینى شیرین است، که مى تواند ویتامین A را بیش از چهار برابر 

میزان توصیه شده روزانه به شما بدهد.
تخم مرغ

پروتئین یک ماده مهم در تضمین رشد سالم مو است، به دلیل اینکه 
مو از پروتئین ساخته شده و کراتین در هر تار مو وجود دارد. بنابراین 
پروتئین به میزان الزم در رژیم غذایى براى رشد و سالمت مو بسیار 
مهم است. در این بین تخم مرغ یک منبع عالى پروتئین است. در 
حقیقت 6 تا 7 گرم پروتئین در یک تخم مرغ وجود دارد که به رشد 

موهاى شما کمک مى کند.
آووکادو

عملکرد آووکادو براى موهاى خشک شگفت آور است. این سوپر 
مارکت حاوى ویتامین هاى A ، D ، E و B۶، همچنین از نظر 
پروتئین، اســیدهاى آمینه، منیزیم، اسید فولیک، مس و آهن نیز 
سرشار است. در این بین ویتامین E ، به خصوص، در بهبود گردش 
خون مورد نیاز فولیکول ها براى رشد سالم مو نقش محورى دارد. 
جالب اینکه آووکادو را هم در ساالد، اسموتى، سالسا یا حتى ساده 
مى توان خورد و هم اینکه روغــن آووکادو را روى موها مالید، که 

این هم بسیار مؤثر است.
آجیل و دانه ها

اســیدهاى چرب امگا 3 مخصوصًا در افزودن ضخامت موهاى 
شما و دادن استحکام به آنها عالى هستند. متأسفانه بدن شما قادر 
به تولید این چربى هاى سالم نیست و باید منابع خارجى را یافته و 
آنها را در رژیم غذایى خود بگنجانید. خوشبختانه آجیل و دانه هاى 
خوشمزه اى مانند بادام، بادام زمینى و گردو پر از این چربى هاى 
سالم هستند.  آجیل همچنین حاوى ویتامین D است که به نظر مى 
رسد در ایجاد فولیکول هاى جدید مؤثر باشد. پس اگر مى خواهید 

موهاى جدید، ضخیم، قوى و سالم داشته باشید آجیل بخورید.

محققان دانشگاه کمبریج برنامه اى جدید توسعه داده اند که صداى افراد هنگام سرفه 
کردن و نفس کشیدن را ضبط مى کند تا به شناسایى افراد مبتال به کووید-19 

کمک کند. در این راستا همه مى توانند با مراجعه به این سایت صداى دم و 
بازدم، سرفه و صحبت کردن خود را ضبط کنند. این اطالعات صوتى که در 
سرورهاى دانشگاه کمبریج ذخیره مى شود، مى تواند به توسعه الگوریتم هاى 
یادگیرى ماشین کمک کند که براى شناسایى خودکار بیمارى کووید-19 
مورد اســتفاده قرار مى گیرند. محققان پروژه امیدوارند تا حد امکان صداى 

سرفه و تنفس افراد زیادى را جمع آورى کنند.
«سیسیلیا ماسکولو» از دپارتمان علوم رایانه و فناورى 

دانشگاه کمبریج و محقق ارشد پروژه، اظهار کرد: 
این پروژه راجع به تشــخیص بیمارى در لحظه 
است. ما امیدواریم با داشــتن اطالعات کافى 
و از طریق صداى ســرفه افراد و حتى صداى 
خودشان، به تشخیص زودهنگام کووید-19 

کمک کنیم.
وى ادامه داد: هنوز چیزهاى زیادى راجع به 

کرونا ویروس وجود دارد که ما نمى دانیم 

و در شرایط فعلى که این بیمارى همه گیر شده است، داشتن اطالعات بیشتر، 
بهتر است.

افراد مى توانند با مراجعه به این وبســایت در ابتدا سن، جنسیت و 
وضعیت پزشکى خود را مشخص کنند و حتى در سایت مشخص 
کنند که سیگارى هســتند یا خیر. پس از آن باید وجود عالیم 
بیمارى کووید-19 از جمله تب، ســرفه خشک، تنگى نفس و 

نداشتن حس بویایى و چشایى را مشخص کنند.
همچنین در این اپلیکیشن از آنها سئوال پرسیده 
مى شود که طى 14 روز اخیر به کووید-19 
مبتال شده اند یا خیر. در نهایت این افراد 
باید پنج مرتبه صداى دم و بازدم و سه 
مرتبه صداى ســرفه خــود را ضبط 

کنند.
سپس این جمله را سه مرتبه تکرار 
کنند: «امیــدوارم اطالعات من 
بتوانــد به کنترل ایــن ویروس 

همه گیر کمک کند.»

تشخیص کرونا ویروس با استفاده از صداى سرفه
فوق تخصص غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى به افرادى که از 

دیابت رنج مى برند هشدار داد که در مواجهه با کرونا بیشتر احتیاط کنند. 
دکتر واشــقانى با بیان اینکه بیماران مبتال به دیابت از جمله گروه هاى در معرض 
خطر  ابتال به بیمارى کرونا هستند، اظهار کرد: افرادى 
که از بیمارى دیابت رنج مى برند بیش از سایرین 
توصیه ها را در مقابل کرونا جدى بگیرند. 

وى با اشاره به اینکه بیمارى دیابت با 
سیستم ایمنى بدن در ارتباط است، 
اظهار کرد: متأســفانه شــدت 
عوارض بیمــارى کرونا در 
افــراد دیابتى بــه مراتب 
بیشتر از سایرین 

است.
عضو هیئت 
علمى 

دانشگاه با بیان اینکه مرگ و میر در بیماران دیابتى بیشتر از افراد عادى است، گفت: 
افراد مبتال به دیابت تا جایى که ممکن است باید سعى کنند خود را در معرض ابتال 
به بیمارى قرار ندهند و از  تردد در سطح شهر و ارتباط با افراد مشکوك و یا آلوده به 

ویروس کووید- 19 پرهیز کنند.
واشــقانى کنترل دیابت و مصرف به موقع داروها توســط مبتالیــان به دیابت را 
دومین راهکار مؤثر براى مقابله با ویروس کرونا ذکر کرد و گفت: افراد دیابتى باید 
مراقبت هایى که براى کنترل قند و فشار خون الزم است را به صورت مداوم انجام 
دهند. افرادى که قند خون خود را کنتــرل مى کنند در معرض خطرات کمترى قرار 

دارند.
تخصص غدد و متابولیسم بیمارستان دکتر مسیح دانشورى در ادامه به افراد مبتال به 
دیابتى که در مقابل استفاده از انسولین مقاومت مى کنند نیز توصیه کرد: در صورت 
صالحدید پزشک تزریق انسولین به صورت موقتى به هیچ عنوان وابستگى ایجاد 
نمى کند و پس از خاتمه یافتن این بحــران مبتالیان به دیابت مى توانند رژیم هاى 

سابق خود را رعایت کنند.
 وى در خاتمه گفت: افراد دیابتى همانند سایر افراد جامعه توصیه ها را بیش از  پیش 

جدى بگیرند و مراقب سالمت خود خصوصاً در روزهاى شیوع اپیدمى کرونا باشند.

هشدار کرونایى به دیابتى ها

آیا 15 دقیقه خندیدن کم خوابى را 
جبران مى کند؟

نتایج یک تحقیق جدید نشان مى دهد فقط سرفه خشک 
و تب باال از نشانه هاى کووید-19 نیستند، بلکه در برخى 

موارد، تنها عالیم گوارشى نشانه این بیمارى هستند.
در حدود یک چهارم بیماران تحت مطالعه، فقط اسهال 
و سایر عالیم گوارشى نشانه هاى مشاهده شده در موارد 
خفیف کووید- 19 بودند و این بیماران دیرتر از افراد داراى 
عالیم تنفســى به مراکز درمانى مراجعه کرده بودند. به 
گفته محققان، عدم تشخیص به موقع این بیماران ممکن 
است منجر به گسترش ناخواسته این بیمارى در بیماران 

سرپایى مبتال به بیمارى خفیف شود.
محققان عنوان مى کنند: حال مــا مى دانیم که عالیم 
گوارشى از نشــانه هاى اولیه بیمارى، حتى بدون وجود 
سرفه، تب یا مشکل در تنفس، هستند. خبر خوب این است 

که اکثر بیماران داراى عالیم گوارشى، معموًال مبتال به 
نوع خفیف بیمارى مى شوند.

در این مطالعه، تیم تحقیق داده هاى مربوط به 206 بیمار 
مبتال به کووید- 19 خفیف را بررســى کرد. تقریبًا یک 
چهارم (48 نفر) فقط داراى عالیم گوارشى بودند، 69 نفر 
داراى هر دو عالیم گوارشى و تنفسى بودند و 89 نفر تنها 

داراى عالیم تنفسى بودند.
از بین بیماران داراى عالیم گوارشى، 67 نفر دچار اسهال 
شده بودند. اسهال این بیماران بین یک تا 14 روز ادامه 
داشته است که به طور میانگین تعداد دفعات بیرون روى 

آنها حدود چهار بار در روز بوده است.
محققان دریافتند حدود یک سوم بیماران داراى عالمت 

گوارشى، تب نداشتند.

آیا کووید- 19 خفیف با عالیم گوارشى همراه است؟

رعایت بهداشت دندان بسیار مى تواند براى افزایش 
طول عمر دندان عصب کشى شــده تأثیرگذار باشد. 
نکته دیگرى که خیلى براى طول عمر دندان عصب 
کشى شده مهم است، کیفیت جراحى و تخصص الزم 
دندان پزشک است که امر بسیار مهمى است. در آخر 
هم نقش مواد ترمیمى بسیار کلیدى است که اگر از مواد 
با کیفیت و دایمى براى ترمیم و پر کردن دندان استفاده 
شده باشد، طول عمر دندان بیشــتر خواهد بود. طول 

عمر یک دندان عصب کشى شده مى تواند ده سال یا 
بیشتر باشد که رعایت موارد یادشده در این امر بسیار 

تأثیرگذار است.
 با مراقبت مناسب، حتى دندانى که قبًال عصب کشى 
شده است مى تواند تا آخر عمر ســالم باقى بماند. اما 
بعضى اوقات، دندانى که قبًال درمان شده است به خوبى 
بهبود نمى یابد و مى تواند درد داشته باشد یا ماه ها یا 

حتى سال ها بعد نیاز به درمان مجدد ریشه پیدا کند.

عمر دندان عصب کشى شده چقدر است؟

تحقیقات جدید درباره زنده ماندن کرونا در خارج از بدن

خطر  ابتال به بیمارى کرونا هستند، اظهار کرد:
که از بیمارى دیابت رنج مى برند بیش از س
توصیه ها را در مقابل کرونا جدى بگ
وى با اشاره به اینکه بیمارى د
سیستم ایمنى بدن در ارتباط
اظهار کرد: متأســفانه ش
عوارض بیمــارى ک
افــراد دیابتى بــه
بیشتر از س
است.
عضو

 اى جدید توسعه داده اند که صداى افراد هنگام سرفه 
مى کند تا به شناسایىافراد مبتال به کووید-19

ى توانند با مراجعه به این سایت صداى دم و 
ود را ضبط کنند. این اطالعات صوتى که در 
ره مى شود، مى تواند به توسعه الگوریتم هاى 
 براى شناسایى خودکار بیمارى کووید-19

محققان پروژه امیدوارند تا حد امکان صداى 
ع آورى کنند.

ن علوم رایانه و فناورى 
 پروژه، اظهار کرد: 

 بیمارىدر لحظه 
طالعات کافى 
 و حتى صداى 
م کووید-19

ى راجع به 
مى دانیم 

و در شرایط فعلى که اینبیمارى همه گیر شده است،
بهتر است.

افراد مى توانند با مراجعه به این وبســایت
وضعیت پزشکى خود را مشخص کنند و
کنند که سیگارى هســتند یا خیر. پس
جمله تب، ســرف بیمارى کووید-19 از

نداشتن حس بویایى و چشایى را مشخص
اپلیکیشن همچنین در این
4مى شود که طى 14 ر
مبتال شده اند یا خی
باید پنج مرتبه ص
مرتبه صداى س

کنند.
سپس این
کنند: «ام
بتوانــد
همه گیر ک

تشــریح  یدیدددن
ىىىى و تماشــاى 
ههههمترین فواید 
و عاطفى خخختختى

ممااااشــاى فیلم 
ددر خنده مردم 
مم نیست؛ بلکه 

ططططفى مردم 
تتتتیار مردم 

ششهاى 
ددددن
بببب

بباباا

ووووابى را 

تشخیص سرطان پوست با شمارش خال هاى بدن 

بهترین خوردنى ها 
براى رشد مو
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