2

سال بیستوششم
شماره 7467
سهشنبه  21مهر 1399

ســعید خــال مدیرعامــل ســازمان
بهشــتزهرای شــهرداری تهــران خبــر داد:
براســاس آمــار رســمی  50درصــد متوفیــان
کرونایــی در ســایت بهشــت زهــرای شــهرداری
تهــران پذیــرش شــدند و ...روزانــه بالــغ بــر
یکصــد متوفــی کرونایــی داریــم .بهگفتــه وی
 120نفــر از پرســنل بهشــتزهرا تاکنــون بــه
کرونــا مبتــا شــدهاند .فــارس
حمیــده پورفهیــم جانشــین فرماندهــی
بحــران ســتاد کرونــا آسایشــگاه کهریــزک
اعــام کــرد کــه مــوج ســوم بیمــاری کوویــد١٩
بــه آسایشــگاه رســیده اســت .وی گفــت :در
مــوج ســوم تاکنــون چهــار مددجــو بــا میانگیــن
ســنی  ۸۰ســال مبتــا بــه ایــن ویــروس
شــدهاند کــه البتــه حــال عمومــی آنهــا خــوب
اســت و در قرنطینــه بــه ســر میبرنــد .در حــال
حاضــر  ۱۷۵۰ســالمند و مددجــو از بــازه ســنی
 ۱۸تــا  ١٠٥ســال ســاکن آسایشــگاه کهریــزک
هستند.ایســنا
دیــدار دوســتانه تیم ملــی فوتبال
ایــران مقابــل مالــی بهدلیــل ابتــا
چنــد بازیکــن ایــن تیــم آفریقایــی
بــه کرونــا و بــه حــد نصــاب رســیدن
آنــان بــرای حضــور در مســابقه ،لغــو
شــد .ایــن مســابقه قــرار بــود امــروز
عصــر در ترکیــه برگــزار شــود .ایرنــا
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رئیــس کمیتــه اطالعرســانی ســتاد
مدیریــت کرونــای دانشــگاه علــوم پزشــکی
کرمانشــاه گفــت :طــی  ۲۴ســاعت گذشــته
 11نفــر کرمانشــاهی دیگــر بــر اثــر کرونــا
فــوت شــده کــه  4مــورد آن مربــوط
بــه شهرســتانهای اســتان کرمانشــاه
اســت.به گفتــه محمــدی در شــبانه روز
گذشــته  ۶۵مــورد بیمــار مثبــت مبتــا بــه
کرونــا در اســتان بســتری شــدند و جمــع
مــوارد مثبــت بســتری بــه  ۵۲۳۵نفــر
رسید.ایلنا
خســرو پایــاب کارگــردان و مــدرس تئاتــر و
پیشکســوت تئاتــر تبریــز بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا
درگذشــت .ایلنــا
ِبریســوس رئیــس
تــدروس آدهانــوم گ ِ
ســازمان بهداشــت جهانــی رویکــرد مصونیــت
گلــهای (ایمنــی جمعــی) را بــرای مقابلــه
بــا همهگیــری کرونــا مــردود دانســت.
گبریســوس در یــک کنفرانــس
خبــری گفــت تأثیــر درازمــدت
کرونــا بــر سیســتم ایمنــی و
همینطــور قــدرت و دوام
پاســخ آن ،هنــوز نامعلــوم
اســت .رویتــرز

کــوتاه از
کــــرونا

ســردار حســین اشــتری فرمانــده انتظامــی
جمهــوری اســامی ایــران گفــت :خودروهــای آب
پــاش نیــروی انتظامــی کــه از آن بــرای آرام کردن
فضــا و برقــراری امنیــت و آرامش مردم اســتفاده
میشــد در جریــان شــیوع کرونــا از ایــن تجهیــزات
بــرای ضدعفونــی شــهر بهــره گرفتــه شــد چــرا کــه
تمامــی تجهیــزات ناجــا همیشــه بــرای تأمیــن
امنیــت و آرامــش مــردم بــوده اســت .ایرنــا
«محمــد طالبپــور» رئیــس بیمارســتان
ســینا خبــر داد :خوشــبختانه از پرســنل
بیمارســتان فوتــی نداشــتیم ولــی از بیــن آنهــا
کــه حــدود  ۱۲۰۰نفــر هســتند تــا االن نزدیــک
 ۴۰۰نفــر در طــول ایــن مــدت به ویــروس کرونا
مبتــا شــدند.عمده افــرادی کــه بــه ویــروس
کرونــا مبتــا شــدند از بخشهــای غیرکرونایــی
بودنــد ،چــون درصــد محافظتــی کــه پرســنل
در بخــش کرونــا دارنــد در بخشهــای دیگــر
وجــود نداشــته اســت.ایلنا

وزارت بهداشــت افغانســتان
اعــام کــرد کــه در شــبانه روز گذشــته پــس
از آزمایــش  ۴۰۵نمونــه مشــکوک  ۵۸بیمــار
جدیــد کوویــد ۱۹را شناســایی کردهانــد ۴۷ .نفــر
از ایــن بیمــاران در والیــت هــرات شناســایی
شــدهاند .وزارت بهداشــت همچنیــن از ثبــت
یــک مــورد مــرگ ناشــی از کوویــد  ۱۹در والیــت
هــرات خبــر داده اســت .بیبیســی
وزارت بهداشــت هنــد اعــام کــرد :طــی
بیمــار دیگــر مبتــا
شــبانه روز گذشــته ۷۰۶
ِ
بــه کوویــد ۱۹جــان خــود را از دســت دادهانــد.
خبرگــزاری آناتولــی
دونالــد ترامــپ بــرای نخســتین بــار پــس
از بهبــودی از بیمــاری کوویــد ،۱۹بــه میــدان
انتخابــات ریاسـتجمهوری امریــکا بازگشــت.
پیــش از آغــاز ایــن گردهمایــی ،دکتــر شــان
کانلــی پزشــک دونالــد ترامــپ تســتهای
روزانــه او را منفــی اعــام کــرد و گفــت او دیگــر
ناقــل نیســت .بیبیســی
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#فردوسی_پور
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

برنامــه جدیــد عــادل فردوســیپور کــه قــرار بــود بــا نــام « »۹۹از
پلتفرمهــای اینترنتــی پخــش شــود مجــوز ســاترا را نگرفــت و ایــن
یعنــی ســاخت و پخــش ایــن برنامــه منتفــی شــده اســت .طرفــداران
عــادل فردوسـیپور کــه منتظــر برنامــه جدیــدش بودنــد از ایــن خبــر
ناراحــت شــدند و واکنــش نشــان دادنــد و ســاترا هــم امــروز دربــاره
دالیــل مجــوز نــدادن توضیحاتــی داد کــه البته کاربــران را قانــع نکرد:
«ســاترا توضیــح داده برنامــهعــادل فردوس ـیپور بــه دلیــل
«وجــود موانــع حقوقــی ،قضایــی و امنیتــی» مجــوز نگرفتــه ،بعــد
همزمــان ایشــان تهیهکننــده رســمی صداوســیما اســت کــه در
شــبکه ورزش هــم برنامهســازی میکنــد .ماجــرا چیــه؟»
«مجــوز برنامــه جدیــد عــادل فردوســىپور توســطســاترا
(زیرمجموعــهصداوســیما) تأییــد نشــد! جالبــه بدونیــد کــه مجــوز
ایــن برنامــه بــا نــام  99پیشــتر توســطوزارت ارشــاد تأییــد شــده بــود.
بلــه فروغــی دس ـتبردار نیســت»
«برنامــه نــود رو تعطیــل کردنــد .جلــوی گــزارش کردنــش
رو گرفتنــد .میخــواد برنامــه اینترنتــی بســازه ،همیــن امــروز خبــر
اومــد مجــوز بهــش ندادنــد .اومدیــم و ایشــون مهاجــرت کــرد ،بــاز
میخواییــن مــدام بگیــن وطــن فــروش و خائــن بهش و چشــمتونو
روی ایــن آزار و اذیتــی کــه در داخــل شــد ببندیــن؟»
«بــه فردوســیپور بگیــد بــره یوتیــوب کانــال بزنــه ،قطعــاً
مخاطــب و درآمــدش خیلــی بیشتــر از هرچیــز دیگه خواهــد بود!
فرهنــگ یوتیــوب هــم بیشــتر جــا میافتــه».
«آقایــون! خــدا شــاهده شــماها در حــق عــادل فردوس ـیپور
جفــا کردیــد».
«امیــدوارم تمــام اتفاقاتــی کــه تــو ایــن چنــد روز افتــاد باعــث
نشــه بــره چــون واقعــاً یــه دونــه بیشــتر از اون وجــود نــداره»
«همــه تالشــش رو داره میکنــه کــه بمونــه تــوی مملکــت
خــودش کار کنــه .از برنامــهای کــه بــاالی 20ســال مثــل فرزنــد
خــودش بزرگــش کــرده بــود جــداش کردنــد ،بــاز مونــد ،خواســت
تــوی ایــران بمونــه کار کنــه یــه شــکل دیگــه ،بــاز اجــازه نــدادن .حــاال
اگــه بلنــد شــد بــره بــاز بهــش بگیــم نبایــد بــری؟»
«مجــوز ســاترا انحصــار مطلــق بــرای صــدا و ســیما ایجــاد
میکنــه و نقــض رســمی آزادی بیــان و اســتقالل رســانه اســت»
«برنامــه »۹۹بــه تهیــه کنندگــی و اجــرای عــادل فردوسـیپور
نتونســت از ســاترا مجــوز دریافــت کنــه .اســتاد دو مــاه قبــل از
تعطیلــی  ،۹۰ســر کالســش تــو دانشــگاه شــریف ۹۰« :مالیمتریــن
برنامــه انتقــادی ممکنــه کــه تلویزیــون میتونــه داشــته باشــه.
بعضیــا تحمــل همیــن برنامــه رو هــم نــدارن».
«گویــا ایــن عزیــزان تــا کاری نکنــن کــه عــادل از ایــران بــره
دســتبردار نیســتن».
«اگــه یــه نفــر تــوی ایــران واقعــاً ســرجایی کــه بایــد کار میکرد
بــود همیــن فردوسـیپور بــود ،واقعــاً متأســفم واســه یــه همچنیــن
سیستمی».

