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 کرونا ۸۰ درصد
 ریه حنجره طالیی را 

درگیر کرده است
جلیلونــد  چنگیــز  بســتگان  از  یکــی 
اســتاد با ســابقه دوبله،گفــت:  » حال 
ماننــد  و  نکــرده  تغییــری  همچنــان  او 
ایــن    « افــزود:  وی  اســت.«  ســابق 
بیمارســتان  در  روزهــا  ایــن  هنرمنــد 
کرونا ۸0 درصد ریه  تحت مداواســت و 

کرده است.« او را درگیر 
را  هنــری اش  فعالیــت  جلیلونــد 
همــراه  بــه  تئاتــر  بــا  و   133۶ در ســال 
کــرد. صــدای  ابوالحســن تهامــی آغــاز 
جــای  بــه  گویندگــی  قابلیــت  او 
شــخصیت های نقــش اول باصالبــت 
کــرده  و تاثیرگــذار ســینمایی را فراهــم 
گویندگی هایــش  در  جلیلونــد   اســت. 
قابلیــت تیپ ســازی را دارد و می تواند 
آورد.  به وجــود  مختلفــی  صداهــای 
او در میــان دوبلورهــا بــه مــرد حنجــره 

طالیی معروف شد.
در ســال  معتبــر  مقالــه ای  در  او  از 
نمونــه  دوبلــور  یــک  به عنــوان   13۵۷
بــه جــای  او  بــرده شــد.  نــام  جهانــی 
بازیگــران مشــهور خارجــی و داخلــی 
کــرده  اســت. او بــا  گویندگــی  بســیاری 
گوینــده  خــود  خالقانــه  تیپ ســازی 

اصلی نقش هــای مارلون براندو بود.
در  گویندگی هایــش  مشــهورترین 
فیلم های ســینمایی خارجــی به جای 
بــرت  نیومــن،  پــل  برانــدو،  مارلــون 
کســیمیلیان شــل، ریچارد  لنکستر، ما
براینــر،  یــول  اوتــول،  پیتــر  برتــون، 
کلینــت ایســتوود، دیــن مارتین و… در 
فیلم هــای ســینمایی ایرانــی به جــای 
وثوقــی،  بهــروز  فردیــن،  محمدعلــی 
قــادری،  ج  ایــر ناصــر ملــک مطیعــی، 

سعید راد و… بوده  است.

این  به  قانون  گذشته  از صفحه یک|  در  ادامه 
صورت بود که تنها پس از فوت آقایان شاغل حقوق 
داده  قانونی  وراث  به  آنها  بازنشستگی  حق  و  آنها 
کنون حقوق  می شد اما پس از اصالح قانون، هم ا
فوت  از  پس  شاغل  زنان  مستمری  و  بازنشستگی 
آنها باید به وراث قانونی آنان پرداخت شود. حتی 
در صورت حیات همسر و پدر خانواده هم مستمری 
به وراث قانونی آنها پرداخت می شود. بدین ترتیب 
گر همسر و پدر خانواده نیز در قید حیات باشند  حتی ا
و  می کنند  ازدواج  زمانیکه  تا  دختران  قانون  طبق 
پسران تا زمانیکه درس می خوانند می توانند از این 
کنند. خوشبختانه در قانون جدید  حق استفاده 
بند ۱ ماده ۴8  حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱و در 
آن، ازدواج مجدد بیمه شده متوفی نه تنها مانع 
در  بلکه  نیست،  مستمری  این  از  وی  برخورداری 
تبصره آن، حکم این ماده به افرادی که قبل از اجرایی 
شدن این قانون فوت شده اند نیز تسری داده شده 
است. به عبارت دیگر در مورد دامنه شمول این امتیاز 
که همسر  کسانی  نسبت به زنان باید بیان داشت 
آن ها قبل از الزم اإلجرا شدن قانون حمایت خانواده 
فوت کرده و ازدواج کرده اند از تاریخ الزم االجرا شدن 
این قانون یعنی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، از مستمری 

بازماندگان برخوردار خواهند بود و به گذشته تسری 
نمی یابد. بنابراین بر اساس این مقرره بند ۱ ماده 8۱ 
قانون بیمه تامین اجتماعی نسخ و بند ۱ ماده ۴8 
قانون حمایت خانواده، واضح و الزم االتباع است. 
خوشبختانه شرایط جدید به گونه ای است که قانون 
در حمایت از خانواده می تواند بسیار موثر و مفید 
که تا پیش از این در مورد زنان  عمل نماید. آن چه 
اتفاق می افتاد، نمی توانست بیانگر جایگاه واقعی 
که  که بنیاد خانواده- از این جهت  زنان باشد. چرا 
زنان را تحت هیچ شرایطی به عنوان سرپرست خانوار 
به رسمیت نمی شناخت- مورد تهدید جدی بود. 
چنانچه گفته شد، یکی از مهم ترین ابعاد اجتماعی 
این قانون در تحکیم نظام خانواده است که تا پیش از 
این چندان مورد توجه قرار نداشت. این در حالیست 
که خانواده به عنوان نخستین مأمن فرد محسوب 
کوچکترین خللی در آن، منشأ بسیاری از  شده و با 
انحرافات اجتماعی به وجود خواهد آمد. به عبارتی با 
از بین رفتن پیوندهای درونی یک خانواده که ممکن 
است به دلیل خالء های قانونی در حمایت از زنان به 
وجود بیاید، »بی سازمانی اجتماعی« به وجود آمده 
و متعاقب آن انحرافات عدیده ای از جمله، اعتیاد، 
دختران فراری و یا انواع آسیب های اجتماعی نظیر 

به  شود.  پدیدار  خیابان  و  کار  کودکان  خشونت، 
گ برن« « جامعه شناس معاصر، هر جامعه  گفته »»آ
با بخشهای مختلف نظیر  ای دارای یک فرهنگ 
که بخش های مختلف  خانواده، قانون و … است 
این فرهنگ با یکدیگر وابستگی و پیوستگی دارند. 
هرگاه بخش های مختلف با نرخ های متفاوتی تغییر 
کنند، یک بخش می تواند از ردیف خارج شده و بی 
کند. بنابراین خانواده و قانون، زمانی  نظمی ایجاد 
کنار یکدیگر و به عنوان بخشهای یک  می توانند در 
فرهنگ به درستی عمل کنند که بتوانند در حمایت 
با  خوشبختانه  باشند.  داشته  کارایی  یکدیگر  از 
وجود چنین رخدادی در قانون حمایت از خانواده 
و زنان، نه تنها بخش زیادی از مشکالت خانواده، 
نظیر امکان ادامه تحصیل برای فرزندان ذکور فراهم 
می شود، بلکه جایگاه اجتماعی زنان در نظام حقوقی 
خانواده نیز ترفیع یافته و جامعه نیز به لحاظ روانی 
آماده پذیرش بیشتر نقش زنان در امور خانواده و 
نظام اقتصادی خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد 
که قانون در این زمینه به نفع زنان شده و دیگر حقوق 
کنون  گر هم تا و مزایا بعد از مرگ آن ها قطع نمی شود. ا
چنین قانونی برای عده ای اجرا نشده تنها به دلیل 

گاهی افراد از حقوق قانونی خودشان است.  عدم آ

شــهروند|  علیرضــا رئیســی بــا اشــاره بــه اعمــال 
گفــت:  دیــروز  از  کرونــا  جدیــد  محدودیت هــای 
در  ۱۶۰شــهر  بــرای  دیــروز  از  »محدودیت هایــی 
وضعیــت قرمــز و ۲۰8شــهر در وضعیــت نارنجــی و 
8۰شهر با وضعیت زرد شروع شده است.« به گفته 
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، جمعیتی 
ح می شــوند، بــه ایــن ترتیب  کــه مشــمول ایــن طــر
کــه در شــهرهای قرمــز بالــغ بــر ۵۳میلیــون  اســت 
نفــر را شــامل می شــود.او ادامــه داد: »در مجمــوع 
وضعیت هــای  در  جمعیــت  ۷۹میلیــون  حــدود 
هشــدار ۱، ۲ و ۳ هســتند؛ یعنــی شــهرهای قرمــز، 
نارنجــی و زرد. امیدوارم با رعایت مــردم و همکاری 
دســتگاه ها بتوانیم شــاهد کاهش ورودی بیمار به 
بیمارســتان ها، کاهــش ابتــال و نهایتا بعــد از چهار، 
کاهــش مرگ ومیرهــا شــویم.«     پنــج هفتــه شــاهد 
کــه  امــروزه تحقیقــات علمــی نشــان داده اســت 
۱۰درصــد مبتالیــان می توانند باعــث 8۰درصد ابتال 
در ســطح جامعــه شــوند و مهم تریــن عامــل ابتــال 

کنون همین دورهمی های خانوادگی است. ا

دورهمی های خانوادگــی مهم ترین عامل ابتال 
در حال حاضر

کــرد: »امــروزه تحقیقــات علمــی  کیــد  رئیســی تأ
نشــان داده اســت که ۱۰درصد مبتالیان می توانند 
باعــث 8۰درصــد ابتــال در ســطح جامعــه شــوند و 
کنون همیــن دورهمی های  مهم ترین عامــل ابتال ا
کســب وکارها  اســت  درســت  اســت.  خانوادگــی 
متأســفانه تعطیل می شــوند، اما از طرف دیگر باید 
گــر ایــن پروتکل ها بــه دقت  کامــال مراقب باشــیم. ا
اجرا نشــود، ممکن اســت همــه  زحمات مــا به هدر 
بــرود، بنابرایــن از مــردم می خواهیــم پروتکل هــا را 

جدی بگیرند.«

آغاز توزیع تست های سریع کرونا از دیروز
معــاون وزیــر بهداشــت، ادامــه داد: »مــا هفــت 
بحــث  آنهــا  از  یکــی  کــه  داریــم  مشــخص  برنامــه 
محدودیت های هوشمند است، اما بقیه برنامه ها 
هم بایــد اجرایی شــوند. از دیروز تســت های تولید 
داخلی آزمایش سریع کرونا ) آنتی ژن( آغاز می شود 
کز  و ۱۰۰هــزار تســت دســت مان رســیده که بیــن مرا
کشــور توزیــع خواهــد شــد.  بهداشــتی -درمانــی 
انتظــار داریم طی این هفتــه و هفته آینــده بتوانیم 
میــزان تســت ها را به حــدود ۷۰هزار، 8۰هــزار و طی 
دوهفته به مرز ۱۰۰هزار تســت روزانه برســانیم. این 
کز بهداشتی رایگان انجام می شود  تســت ها در مرا

کنتــرل و قطــع زنجیــره بیمــاری  کار در  و ایــن 
بسیار موثر خواهد بود.«

عکس خبر3

یادداشت3

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از توزیع
 تست های سریع خبر داد

 دورهمی های خانوادگی 
مهم ترین عامل ابتال در حال حاضر!

اینفوگرافی3

رئیسی با بیان اینکه ۷۹میلیون 
جمعیت در شهرهای مختلف 
کشور در وضعیت های هشدار 

1، 2 و 3 کرونا به سر می برند، 
ابراز امیدواری کرد که پس 

از گذشت چهار، پنج هفته از 
محدودیت های جدید کرونا، 
شاهد کاهش مرگ ومیر ناشی 

 از این بیماری در کشور
 باشیم.

زنانجایگاهاجتماعیخودراتحکیممیکنند

کرونا، از  کرونایی با تصمیم ستاد ملی  ایرنا - تهران - محدودیت های 
اول آذرماه به مدت ۲ هفته در تهران اعمال می شود

ایرنا - اصفهان - همزمان با هفته ایمنی حمل ونقل و روز جهانی یادمان 
قربانیان سوانح رانندگی، با همکاری پلیس راه روستایی و اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان و با هدف تشویق موتورسواران به 
استفاده از کاله، توزیع رایگان کاله ایمنی دیروز در محدوده پلیس راه اصفهان 

- شهرکرد انجام گرفت.

ایرنا- همدان- تصاویر، حال و هوای پاییزی باغ های دره و روستای 
منطقه  و  کوه  امامزاده  روستای  الوند،  کوه های  دامنه  در  سیلوار 
گنج نامه در دره عباس آباد همدان را نشان می دهند. این مناظر بکر 
از جاذبه های طبیعی استان همدان هستند. فاصله  زیبا بخشی  و 

همدان تا پایتخت از روی نقشه حدودًا ۳۲۰ کیلومتر است

گرس،  زا رشته کوه های  شامل  گرس  زا رویشی  پهنه  شهرکرد-   - ایرنا 
وسیع ترین و اصلی ترین رویشگاه گونه های مختلف بلوط در ایران بوده 
و به همین دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است

33 عددخبرچهره روز

 بازار طال و جواهر 
تهران هم به 

تعطیالت 1۵روزه 
می رود

   بر اساس مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با 

کرونا، مبنی بر تعطیلی 
دوهفته ای مشاغل 
غیرضروری، رئیس 

اتحادیه طال و جواهر 
کید  تهران نیز ضمن تأ

بر اینکه بازار طال و کلیه 
واحدهای صنفی 

اتحادیه طال و جواهر 
تهران نیز مشمول این 
محدودیت خواهند 
شد، اعالم کرد که از 
روزشنبه اول آذرماه، 

صنف ما نیز به مدت 1۵ 
روز تعطیل خواهد بود.

3۰ درصد اصناف 
تهران از اول آذرماه 

اجازه فعالیت دارند
رئیس اتاق اصناف 

تهران گفت: » با توجه به 
اعمال محدودیت های 

جدید مقابله با کرونا 
از اول آذرماه، تنها 

3۰ درصد از اصناف 
اجازه فعالیت دارند و 

۷۰ درصد آنها تا دو هفته 
باید تعطیل شوند.

  به گزارش ایسنا،   قاسم 
نوده فراهانی اظهار 

کرد: »محدودیت ها 
شامل گروه شغلی 

یک نظیر نانوایی ها، 
سوپرمارکت ها، 

خواربارفروشی ها، 
تعمیرگاه ها و لوازم  یدکی 

فروش ها )خانگی و 
خودرو(، فروشگاه های 

کز  زنجیره ای، مرا
بهداشتی و درمانی، 

داروخانه ها و 
چاپخانه ها نمی شود.


