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وقتى نوشیدن آب موجب نفخ مى شود تکمیل پروژه انتقال پساب فوالدشهر به ذوب آهنمعرفى دوباره مسعود ده نمکى با «دادستان»جایگاه دانشگاه ایرانى در میان برترین هاى جهان منتظر این دو نفر باشید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در گوجه فرنگى 
ماده خطرناك 

نیترات وجود دارد؟

اعتراض کشاورزان اصفهانى به تهران نرسید
3
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چرا تلفن همراه
 30 درصد گران شد

حراج بزرگ صنایع دستى 
در اصفهان

خدمات شهرسازى
  با سامانه «اصفهان نما»

 امکان پذیر شد

5

ریز خسارت کرونا 
به صنعت سینماى 

اصفهان

دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و 
داروى وزارت بهداشت از وجود حجم باالى 

«نیترات» در گوجه فرنگى هاى موجود در بازار 
خبر داد و موجى از سئوال و نگرانى در بین مردم 

راه افتاد. نگرانى در مورد اینکه آیا مى توان...

در حالى که بر اساس مصوبه ستاد ملى مدیریت 
بیمارى کرونا، سالن هاى سینما، تئاتر و موسیقى 
مشروط به رعایت دستورهاى بهداشتى و استفاده 
از حداکثر 50 درصد ظرفیت، از اول تیر مى توانند 
فعالیت خود را از ســر بگیرند آمارهاى ارائه شده 
توسط مراجع رســمى حکایت از ضرر هنگفتى 
دارد که سینماهاى اصفهان و مشاغلى که به آن 
وابسته هستند در تعطیالت چهارماه اخیر متحمل 

شده اند. در همین راستا...

4

رکورد اصفهانرکورد اصفهان
 در نداشتن هواى پاك در نداشتن هواى پاك

مدیرکل محیط زیست استان مى گوید در سال مدیرکل محیط زیست استان مى گوید در سال 9898  
بیشترین آلودگى را داشتیم و اصفهان آلوده ترین بیشترین آلودگى را داشتیم و اصفهان آلوده ترین 

کالن شهر کشور بودکالن شهر کشور بود

3

بعد از پادرمیانى مقامات قضایى استان و برگزارى جلسه با نمایندگان کشاورزان؛

عباس غزالى:
 نمى خواستم به پژمان 
جمشیدى توهین کنم

بزرگوار براى n امین بار 
از محاکمه اش مى گوید 

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: موضوع قرارداد ویلموتس ماحصل 
15 رفتار غلط آقایانى است که قدرت داشتند.

امیرقلعه نویى سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره قرارداد ویلموتس 
سرمربى ســابق تیم ملى فوتبال و معرفى این مربى از سوى موسسه 

فرهنگى ایران و هلند ...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اعالم کرد

توسعه، تجهیز و ترمیم 
20 ورزشگاه 

شهردارى اصفهان

کشف شهرى بزرگ از دوره ساسانى در فارس
دسترسى به اطالعات مهم درباره شیوه شهرسازى و مدل چهارباغ ایرانى
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دستبرد به خزانه دستبرد به خزانه 
سپاهان؟ فعًال محالهسپاهان؟ فعًال محاله

1) محل اجراى کار: شیراز، خیابان مطهرى، نبش کوچه تلخدشت، پروژه مجتمع مسکونى لیلیوم شیراز.
2. مدت اجراى کار: 10 ماه شمسى

3) کارفرما: شرکت عمران و مسکن اصفهان.
4) مهلت دریافت اسناد از روز شنبه مورخ 99/03/24 تا روز شنبه مورخ 99/03/31 مى باشد.

5) آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/04/02 ساعت 14 مى باشد.
6) تاریخ بازگشایى پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 99/04/04 رأس ساعت 11 خواهد بود.

7) نشانى محل دریافت مدارك و تسلیم پیشنهادها:
(ارائه معرفى نامه رسمى مشتمل بر شماره ثبت، آدرس، کدپستى، شماره تماس و نمابر، براى دریافت کننده اسناد الزامى است.)

7-1 - اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان طبقه 
همکف واحد دبیرخانه مى باشد.

7-2 - شیراز، اتوبان امیرکبیر، ابتداى خیابان آقایى، روبروى باغ جنت، مجتمع ایرانیان، طبقه همکف،  دفتر فروش مجتمع.
8) نحوه پرداخت به صورت 60 درصد نقد و 40 درصد تهاتر (واگذارى واحدهاى تجارى و مسکونى و زمین در ازاى انجام کامل موضوع قرارداد) 
با واحدهاى ادارى، تجارى و مسکونى و یا زمین هاى موجود شرکت عمران و مسکن اصفهان مطابق ماده 1 شرایط خصوصى قرارداد مى باشد.

9) هزینه خرید اسناد 1/000/000 ریال مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى مرحله دوم
بدینوسیله به اطالع مى رساند شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد تأمین مصالح و اجراى کامل عملیات اسکلت بتنى و سفت کارى 

پروژه مجتمع مسکونى لیلیوم شیراز خود را، از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت عمران و مسکن اصفهان
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سرم
15
امیر
سرم
فره

در طى  یکسال اخیر فضاى فیزیکى 20 مجموعه  
ورزشى وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى  ورزشى 

شهردارى اصفهان با رویکرد 
"توسعه، تجهیز،ترمیم" بهینه سازى شده است
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معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش از اجراى 
طرح تلویزیون تابستانى حول محور مهارت آموزى دانش 

آموزان خبر داد.
رضوان حکیم زاده با اشاره به تداوم آموزش از طریق شبکه 
«شاد» و رســانه ملى در ایام تابســتان اظهار کرد: طرح 
تلویزیون تابستانى را با شــبکه آموزش پیش مى بریم و 
پیشنهاداتى در این زمینه ارائه داده ایم که به زودى نهایى 
مى شود. وى افزود: بر این اساس یکى از پیشنهادات ما این 
است که تلویزیون تابستانى برنامه هایى حول محور مهارت 
آموزى داشته باشــد و بتواند به غنى سازى اوقات فراغت 

دانش آموزان نیز کمک کند.

معاون آموزش ابتدایى وزارت آمــوزش و پرورش با بیان 
اینکه کســب اطمینان از فراگیرى مهارت هاى خواندن، 
نوشتن و حساب کردن در کالس اول براى ما بسیار مهم و 
یک دغدغه است گفت: به صورت خاص آموزش خواندن 

و نوشتن براى کالس اولى ها ادامه مى یابد.
وى ادامه داد: در جلسه اى که با رئیس سازمان صداوسیما 
داشتیم توافق کلى حاصل و با شبکه آموزش هم گفتگوها 
انجام شده اســت و در حال نهایى کردن طرح تلویزیون 

تابستانى براى پخش از شبکه آموزش هستیم.
حکیم  زاده پیش از این اعالم کرده بود که سناریوى آموزش 

همراه با کرونا را براى سال تحصیلى آینده آماده کرده ایم.

مؤسس مرکز منطقه اى اطالع رســانى علوم و فناورى از 
درخشش 38 دانشــگاه ایرانى میان برترین هاى جهان 

خبر داد. 
جعفر مهراد گفت: این رتبه بندى از سال 2019 میالدى 
نتایج رتبه بندى را از میــان بیش از  20 هزار دانشــگاه 
جهان، به معرفى 2000 دانشــگاه ممتاز جهان گسترش 
داد. وى افزود: در ویرایش 2021-2020 که روز دوشنبه 
19 خرداد ماه منتشر شد دانشگاه هاروارد با کسب امتیاز 
100 در رأس جدول این رتبه بندى قرار دارد. سپس، ام اى 
تى، استنفورد، کمبریج و آکسفورد رتبه هاى دوم تا پنجم 
دانشگاه هاى برتر جهان را به دست آورده اند. مهراد گفت: 

تا رتبه 20، به استثناى رتبه هاى 4، 5، 14 و 19 که در اختیار 
دانشگاه هاى کمبریج ، آکسفورد، توکیو و یونیورسیتى کالج 
لندن است، بقیه رتبه ها مربوط به دانشگاه هاى آمریکاست. 
ایاالت متحده آمریکا در بین50 دانشگاه برتر نخست این 

رتبه بندى داراى 29 دانشگاه ممتاز است. 
وى افزود: تعداد دانشگاه هاى برتر جمهورى اسالمى ایران 
در بین 2000 دانشــگاه ممتاز جهان 38 دانشگاه است. 
جمهورى اسالمى ایران در بین 500 دانشگاه نخست تنها 
داراى یک دانشگاه برتر است. دانشگاه آزاد اسالمى ایران 
با کسب رتبه اول در سطح کشور موفق شده است تا رتبه 

395 دانشگاه هاى برتر جهان را از آن خود کند.

«تلویزیون تابستانى» براى 
دانش آموزان در راه است 

جایگاه دانشگاه ایرانى 
در میان برترین هاى جهان

بازداشت 
سلطان قاچاق سوخت 

  ایرنا | رئیس پلیــس امنیت اقتصادى 
نیروى انتظامى از کشف بزرگ ترین محموله 
سوخت قاچاق در سال جارى خبر داد. سردار 
محمدرضــا مقیمى ادامــه داد:  بــه اخبار و 
نتایجى دست یافتیم که بر مبناى آن برخى از 
شــرکت ها اقدام به قاچاق سوخت یارانه اى 
مى کردند؛ در واقع این شــرکت ها با عنوان 
صادرات مشتقات نفتى و حالل ها، سوخت،   
قاچاق مى کردند. در رصد این شــرکت ها، 
به یک شرکت خانوادگى رسیدیم که فقط در 
شش ماه دوم سال گذشــته 100 میلیون لیتر 
سوخت قاچاق کرده بودند؛ شش عضو اصلى 
این باند خانوادگى دستگیر شدند و در جریان 
پیگیرى این پرونده 15 عضو دیگر شناسایى 

و دستگیر شدند.

نصف مشموالن 
به خدمت مى روند

سرلشکر باقرى، رئیس ستاد کل    ایرنا |
نیروهاى مسلح کشــورمان در دیدار جمعى 
از فرماندهان ارشــد نیروهاى مسلح کشور با 
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: قانون خدمت وظیفه عمومى 
به اصالحاتى نیــاز دارد، زیــرا در طول این 
ســال ها اکثر محدودیت ها براى ســربازان 
در قوانین دیگر رفع شــده اســت و این افراد 
براى اخذ گواهینامه، وام و اشــتغال مشکلى 
ندارنــد. این در حالى اســت کــه 700 هزار 
نفر ساالنه مشــمول خدمت وظیفه عمومى 
مى شــوند، اما تنها نیمى از آنهــا به خدمت 

مى روند.

مهلت کرونایى تمام شد
  ایلنا | ســخنگوى صنعت برق درباره 
پرداخت قبوض مشــترکین برق اظهارکرد: 
در خواست ما از مشترکینى که تاکنون امکان 
پرداخت برایشان فراهم نشده بود این است که 
در اولین فرصت نسبت به پرداخت اقدام کنند 
چون در صورت عدم پرداخت، اخطار دریافت 
مى کنند و چنانچه رعایت نشــود قطع برق را 
به دنبال خواهد داشــت. گفتنى است اواسط 
فروردین ماه اعالم شــد به دلیل شیوع کرونا 
مشترکانى که براى پرداخت قبوض مشکل 
دارند تا پایان اردیبهشــت 99 براى پرداخت 

آن مهلت دارند.

پاسخ قاطع بازیگر افغان 
فرشته حسینى،    همشهرى آنالین |
بازیگر افغانستانى مقیم ایران که زاده تهران 
است و در چند فیلم ایرانى از جمله «سونامى»، 
«رفتــن» و «شکســتن همزمان بیســت 
اســتخوان» ایفاى نقش کرده، در گفتگو با 
مجریان شبکه «طلوع» افغانستان از فضاى 
سینماى ایران و برخورد همکارانش به نیکى 
یاد کرد. این بازیگر 23 ســاله در بخشــى از 
حرف هایش گفت: «آنقدر که دوستان افغان 
مرا به علت بازیگر شــدن تحقیــر کردند، در 
ایران حتى یک روز هم یادم نمى آید که تحقیر 
شده باشم و آنها همیشه به من مهر و دوستى 

دادند.»

بیمار 92 ساله 
کرونا را شکست داد

  انتخاب | بیمار 92 ســاله که باسابقه 
بیمارى آلزایمر، ایسکیمیک قلبى و فشارخون 
و با عالئــم دیســترس تنفســى و کاهش 
هوشیارى، پنجم اردیبهشــت ماه در بخش 
مراقبت هاى تنفســى کروناى مرکز پزشکى 
لقمان حکیم بسترى شده بود، پس از گذراندن 
31 روز با کمک کادر درمان توانست کرونا را 

شکست دهد.

حکم اعدام عامل افشاى 
محل تردد سردار سلیمانى

غالمحسین اســماعیلى، سخنگوى    میزان |
دستگاه قضا در نشست خبرى صبح دیروز گفت: اخیراً 
فردى به نام «ســید محمود موسوى مجد» که هم به 
سرویس موســاد وصل شده و هم ســیا و در قبال اخذ 
دالرهاى آمریکایى براى آنهــا در حوزه هاى مختلف 
امنیتى و به  ویژه در حوزه نیروهاى مسلح از جمله سپاه 
قدس و همچنین محل استقرار و ترددهاى سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانى اطالعاتى را جمع آورى کرده بود و در 
اختیار سرویس هاى بیگانه قرار داده بود به اعدام محکوم 
شد. شعبه 19 دیوان عالى کشور این حکم را تأیید کرده 

است و به زودى حکم این فرد اجرا مى شود.

جهانپور برکنار شد
با حکم وزیر بهداشت سخنگوى جدید    ایسنا|
وزارت بهداشــت منصوب شد. دکتر ســعید نمکى در 
حکمى دکتر سیما سادات الرى را با حفظ سمت و پست 
سازمانى به عنوان سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکى منصوب کرد.

درگذشت جانبازى که 
خودسوزى کرد 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران    انتخاب |
اســتان کرمانشــاه اعالم کــرد: «جهانگیــر آزادى 
میان کوهى» یکــى از جانبازان کرمانشــاهى که روز 
یک شنبه اقدام به خودسوزى کرده بود، در بیمارستان 
درگذشت. به گفته حجت االسالم هادى عسکرى، این 
فرد که 15 درصد جانبازى داشت، بدون اینکه مراجعه اى 
به بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه داشته باشد در مقابل 
این نهاد اقدام به خودســوزى کرد. وى افزود: مرحوم 
آزادى داراى سه فرزند اســت و از بنیاد شهید خدمات 
معیشتى و بیمه تکمیلى دریافت مى کرده است. این فرد 
از بنیاد شهید درخواست وام کرده و در نوبت قرار گرفته 
بود و براى پرداخت وام هم از او یــک ضامن که جزو 

حداقل شرایط پرداخت است، خواسته بودند.

«جرج فلوید» 
جهان را تغییر مى دهد!

  ایسنا| نامزد دموکرات هاى آمریکا در انتخابات 
ریاست جمهورى، پس از سفر به هیوستون تگزاس براى 
دلجویى و دیدار با خانواده جوان سیاه پوست کشته شده 
به دست یک افسر پلیس گفت: «جورج فلوید» جهان 
را تغییر خواهــد داد. «جو بایدن» گفــت: آنها خانواده 
فوق العاده اى هستند. دختر کوچک او آنجا بود و مى گفت 
«بابا قرار است جهان را تغییر دهد»و من هم فکر مى کنم 
پدر او قرار اســت دنیا را تغییر دهد. معتقدم آنچه اینجا 
اتفاق افتاد، یکى از بزرگ ترین نقاط خمیدگى در تاریخ 
آمریکاســت؛ براى آزادى هاى مدنى، حقوق مدنى و 

برخورد با شرافت با انسان ها. 

گاف خبرگزارى صداوسیما 
یادداشت طنز «نیویورکر» به عنوان    برترین ها |
یک خبر در کانال سرویس بین الملل خبرگزارى صدا و 
سیما کار شده است. «"پوتین" درخواست "ترامپ" را 
براى اعزام ده هزار نیروى روسى براى حفاظت از کاخ 
سفید رد کرد» تیتر یکى از یادداشت هاى «نیویورکر» 
است که توسط «اندى بورویتز»، طنزنویس مشهور این 
مجله نوشته شده است. اما این یادداشت به عنوان یک 
خبر در کانال سرویس بین الملل خبرگزارى صدا و سیما 

کار شده است.

مربى داعش دستگیر شد
وزارت کشــور عراق در بیانیه اى    نامه نیوز |
اعالم کرد: نیروهاى امنیتى مربى آموزشى عناصر گروه 
تروریســتى داعش ملقب به «ابوحمزه» را در نزدیکى 
مسجد جامع نورى واقع در بخش شرقى شهر موصل در 
استان نینوا دستگیر کردند. متهم در دوره اشغال موصل 
به عنوان مربى آموزشى در اردوگاه هاى گروه تروریستى 

داعش کار مى کرد و عناصر داعش را آموزش مى داد. 

خبرخوان

شــهرى بزرگ از دوره ساســانى دربرگیرنده چهارباغ 
ایرانى، در قلب امپراتورى این دوره، در دشت باچون- 

فراشبند در استان فارس کشف شد.
«پارسا قاسمى»، دانشــجوى دکتراى باستان شناسى 
دانشگاه پاریس در این باره گفت: «در نتیجه سنجش از 
راه دور عکس هاى هوایى قدیم و جدید و بررسى هاى 
اولیه میدانى باستان شناسى، یک محوطه بزرگ شهرى 

دوره ساسانى در فراشبند کشف شد.» 
او با اشاره به آنکه این محوطه حدود 14 کیلومتر مربع 
مســاحت دارد و داراى شــش بخش مجزا به شــکل 
مستطیلى، با یک باروى بزرگ در بخش میانى، تعداد 
زیادى کوشــک و ســاختمان هاى اقامتى در راستاى 
خیابان هاى آن است، اظهار کرد: «به علت قرارگیرى 
منطقه فراشــبند در قلب امپراتورى ساسانى، تاکنون 
یافته هــاى باستان شناســى زیادى از آن به دســت 
آمده اســت که مهمترین آنها یادمان هاى معروف به 

چهارطاقى است.» 
به گفته قاســمى، پیش تر این محوطه روى نقشه هاى 
جغرافیایى 100/1 ایران به عنوان قلعه مشخص شده 
بود اما متأسفانه تاکنون کســى از پژوهشگران متوجه 
اهمیت آن نشــده و در طول چند دهه اخیر آسیب هاى 

زیادى به آن وارد شده است. 
او با اشــاره به آنکه براســاس نتایج اولیه بررسى هاى 
باستان شناسى، مى توان دو فرضیه درباره کاربرى این 
محوطه در نظــر گرفت، درخصوص فرضیه نخســت 

گفت: «فرضیه اول و به نظر منطقى این است که این 
محوطه یک شهر بزرگ ساسانى است که براساس یک 
پالن رومى آمیخته با عناصر معمارى ایرانى ســاخته 
شده که احتماًال به دالیلى ناتمام مانده یا ساخت و ساز 
در آن ادامه نیافته است، در داخل این شهر همانند دیگر 
شهرهاى ساســانى پردیس یا باغ هاى ایرانى بوده که 
مهمترین آن الگوى چهارباغ ایرانى است که در اطراف 

کوشــک و داخل باروى مرکزى اجرا شده است. این 
محوطه شــهرى با اجراى یک طرح هندسى منظم، با 
عناصر ایرانى چهارباغ و کوشک، قطعاً داراى آب نماها و 
استخرهاى مختلف و شبکه آبرسانى و کانال کشى هاى 
منظمى بوده اســت که در دوره هاى اســالمى، از این 
عناصر در ساخت باغ هاى ایرانى استفاده شده است.» 

قاسمى ادامه داد: «فرضیه دوم این است که احتماًال این 

محوطه از همان ابتدا براى یک باغ شاهى بزرگ مقیاس 
طراحى شده بود. زیرا سازندگان این مجموعه وسیع، به 
جاى قراردادن بناهاى مذهبى و ادارى در داخل دیوار 
مرکزى، به ایجاد یک کوشک در وسط مبادرت کردند. 
در اطراف میدان و کوشک در داخل فضاهاى ال- شکل 
چهار باغ ایرانى را اجرا کرده اند. این بناى کوشــک در 
واقع با اینکه بزرگ است اما قصرى است که در میدان 
اصلى محوطه قرار داشــت و از طریق داالن هاى آن 

امتداد همه خیابان ها مشاهده مى شد.»
او یادآورشــد: «بدون شــک این مجموعه شهرى در 
برگیرنده باغ ها با درختان زیبا و آراســته بوده است اما 
گلستان باغ به نظر مى رســد که در داخل حیاط باروى 
مرکزى بوده اســت. اجراى این طرح بــزرگ در این 
بخش که هم دشت کوچک و هم کوه داشته، منظره اى 
دلپذیر بوده اســت و بخش هاى دیگــرى از خالقیت 
مهندسان ساســانى در پروژه هاى با مقیاس بزرگ را 
روشــن مى کند. اهمیت این محوطه در این است که 
یکى از بهترین محوطه هاى شهرى ساسانى، با چهارباغ 
ایرانى مربوط به این دوره اســت که تاکنون از طریق 
یافته هاى باستان شناســى کشف مى شــود. این طرح 
بزرگ شــهرى با خیابان هاى پهن و ساخت و سازهاى 
اطراف آن، در زمــان خود یکــى از پروژه هاى عظیم 
شــاهى بوده که براى اجراى آن هزینــه مالى زیادى 
صرف شده و نیروى مهندســى و انسانى زیادى داشته

 است.» 

دسترسى به اطالعات مهم درباره شیوه شهرسازى و مدل چهارباغ ایرانى

کشف شهرى بزرگ از دوره ساسانى در فارس

محمدرضا رضایى کوچــى، نماینده مــردم جهرم در 
مجلس شــوراى اسالمى، از طرح ســئوال نمایندگان 
مجلس از روحانى درباره وضعیت نابســامان مســکن 
خبر داد و اظهار کرد: در حــال حاضر به همراه جمعى از 
نمایندگان درحال تهیه ســئوال از رئیس جمهور درباره 
وضعیت نابسامان مسکن هستیم. وى افزود: متأسفانه 
دولت نه تنها در راستاى حل مشکالت معیشتى مردم و 
به ویژه مسکن اقدام جدى نداشته است، بلکه روز به روز 
شاهد نابسامانى در بخش مسکن و به ویژه اجاره بهاى 

مسکن هستیم.
وى تأکید کرد: سئوال از رئیس جمهور براى ارائه الیحه 
مالیات بر عایدى مسکن و ساماندهى این بخش در حال 
تهیه و تدوین اســت و به زودى به امضاى نمایندگان 
مجلس یازدهم مى رســد و روال قانونــى خود را طى 
مى کند که بر این اســاس رئیس جمهور پس از اعالم 
وصول سئوال خود باید حتمًا در مجلس شوراى اسالمى 
حاضر شــود و به ســئ واالت نمایندگان و وکالى ملت

 پاسخ دهد.

پرونده اکبر طبرى با داشتن 22 متهم یکى از بزرگ ترین 
و پیچیده ترین پرونده هایى اســت که رسیدگى به آن از 
چند روز پیش آغاز شــده و یکى از متهمان آن غالمرضا 

منصورى است.
منصورى همان قاضى است که ضمن دریافت 500 هزار 
یورو رشوه از کشــور گریخت و متهم ردیف نهم پرونده 
فساد هاى اکبر طبرى شناخته مى شود. منصورى که در 
زمان وقوع جرائم به عنوان قاضى وقت اجراى لواســان 
فعالیت داشت، براى مشارکت در اقدامات غیرقانونى خود 
از حسن نجفى، متهم ردیف دوم پرونده مبلغ 500 هزار یورو 

به عنوان رشوه دریافت کرده است.
آنطور کــه پایگاه اطالع رســانى«برترین ها» نوشــته 
اســت،گفته مى شــود این قاضى که هم اکنون از کشور 
گریخته در بیمارستان پروفسور سمیعى در آلمان بسترى 
است و عده اى از ایرانیان مقیم آلمان هم تصمیم گرفتند تا 

به نشانه اعتراض مقابل این بیمارستان تجمع کنند.

غالمرضا منصورى که پیش از این به عنوان بازپرس شعبه 
نهم دادسراى فرهنگ و رسانه فعالیت داشته، قاضى نام 
آشنایى در میان روزنامه نگاران اســت. این قاضى اوایل 
دهه 90 براى تعداد بســیارى از روزنامه نگاران احکامى 

صادر کرد.
در همین حال  پایگاه اطالع رسانى «الف»، نزدیک به احمد 
توکلى خبر داده است که این قاضى خبرساز دو روز پیش در 
یک پیام ویدیویى تأکید کرده براى درمان به آلمان رفته و 
متوارى نشده است و به دلیل بسته بودن مرزها نتوانسته به 
کشور برگردد اما خود را به سفارت ایران در آلمان معرفى 

کرده و هیچگاه نیز به جمهورى اسالمى پشت نمى کند!
«الف» ضمن اینکه نوشته غالمرضا منصورى «به دنبال 
تطهیر سیاسى خود اســت» از او خواسته هر چه زودتر به 
کشور بازگردد: «آقاى منصورى براى کاستن از شائبه ها و 
پاسخگویى مؤثر به اتهامات وارده هیچ راهى جز بازگشت 

فورى به کشور و حضور در دادگاه ندارد.»

کرونــا، تحریم، افزایــش قیمــت دالر، کاهش قیمت 
نفت و هزار و یک مشــکل دیگر باعث شــده تــا بازار 
گوشــى هاى تلفن همراه کًال وارد فاز کسادى و کمبود 
شــود. این لب کالم ابراهیم درســتى، رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه هاى صوتى و تصویرى و تلفن همراه 
تهران به عنوان مرکز پخش این وسایل است؛ به اضافه 
اینکه او به جزی یاتى هم اشــاره کرده که امروز از اجزاى 

جداناشدنى در بازار تلفن همراه محسوب مى شود.    
■ قیمت کاالهاى الکترونیکى و یا هر کاالیى که وارداتى 
باشد وابسته به نرخ دالر و ارز است و اکنون قیمت تلفن 
همراه به طور میانگین 30 تا 35 درصد افزایش یافته است.

■ به دلیل شیوع کرونا، تعطیلى مدارس و دانشگاه و نیاز 
دانش آموزان و دانشگاهیان به آموزش از راه دور، میزان 
تقاضا افزایش یافت و قیمت ها نیز رشد کرد که امیدواریم 
با ایجاد سهولت در پروسه هاى ادارى و تخصیص ارز این 

مشکالت مرتفع شود.

■ اکنون واردکنندگان گوشى تلفن همراه تا 18 درصد 
سود حاصل مى کنند و در این بین مغازه دار کمترین سود را 
مى برد. به دلیل اینکه وضعیت ارز در نوسان است و امکان 

واردات سخت شده قیمت ها روند افزایشى گرفته است.
■ در حال حاضر 70 تا 75 درصد بازار متقاضى گوشى با 
قیمت 3/5 تا نهایت پنج میلیون تومان است، 25 درصد 

هم گوشى هاى گرانقیمت خریدارى مى کنند.
■ باید بپذیریم که ما تحریم هستیم و شرایط قیمت نفت 
و بدتر از آن هم کرونا، به این مشکالت دامن زده و روى 
اقتصاد ما اثر گذاشته است. وقتى یک برند از ایران مى رود 
باید کسانى باشند که بتوانند بازار را به دست بگیرند، بازارى 
که ماهانه یک تا 1/5 میلیون گوشى تلفن همراه نیاز دارد 

باید از سوى یک برند تأمین شود.
■ اکنون موضوعى به نام قاچــاق در این صنف تعریفى 
ندارد، کاالها رجیستر مى شوند و امکان قاچاق وجود ندارد. 
این در حالى است قبل از اعمال طرح رجیسترى 90 تا 95 

درصد قاچاق صورت مى گرفت.

نماینده کاشان: هدف،  جمعیت 150میلیون نفرى استچرا تلفن همراه 30 درصد گران شد

نقش پروفسور سمیعى در ماجراى قاضى منصورى

اولین ضرب شست نمایندگان جدید به رئیس جمهور

آرمان کیانى

با چرخــى در فضاى مجــازى مى توان بــه راحتى هر 
وسیله اى را با قیمت هاى متفاوت بخریم. اما مسئله اى که 
وجود دارد افزایش سرسام آور قیمت برخى از لوازم هاست 
که دود را از کله متقاضیان بلند مى کند. مثًال یخچالى با 
برند خارجى که به قیمت 160 تــا 250میلیون تومان به 

فروش مى رسد درست هم قیمت یک خودرو!
 رئیس اتحادیه لوازم خانگى درباره علت افزایش قیمت 
نجومى لوازم خانگى در بازار و همچنین فروش یخچال 
250 میلیون تومانى گفت: بیش از دو ســال اســت که 
واردات لوازم خانگى کامًال ممنوع شده است. اگر لوازمى 
در بازار موجود است یا قاچاق به شمار مى رود یا از قبل در 

انبار موجود بوده است. 

به گفته ســید مرتضى میرى، در حال حاضر 80 درصد 
لوازم خانگى ساخته شده در بازار قاچاق و 20 درصدآن 
شرکتى است. این مقام مسئول ادامه داد: مسئله اى که 
وجود دارد قاچاق لوازم خانگى هم رو به کاهش اســت 
که همین موضوع مى تواند باعث افزایش قیمت ها شود 
چرا که دیگر وارد نمى شود و وسایلى که در انبار موجود 
است مانند طال نایاب مى شوند و استقبال از آنها افزایش 
مى یابد. میرى افزود: مشکلى که وجود دارد گرانى بیش 
از اندازه برخى لوازم خانگى اســت به طورى که قبل از 
عید ماشین ظرفشویى آلمانى هشت میلیون تومان بود، 
اما در حال حاضر برند ایرانى این کاال 12 میلیون تومان 

شده است.  

فروش مجازى یخچال 250میلیون تومانى!

نماینده مردم کاشان در مجلس با بیان اینکه امکانات الزم 
براى رسیدن به جمعیت 150 میلیونى وجود دارد گفت: باید 
براى افزایش تولیدات غذایى، کاهش مصرف آب، سطح 
زیر کشت گلخانه ها و کشــت هاى فراسرزمینى جهشى 

جدى داشته باشیم.
سیدجواد ســاداتى نژاد گفت: وقتى ما مى گوییم افزایش 
جمعیت بایــد بدانیم که یک هدف جمعیتــى وجود دارد 
که در حال حاضر این هدف حدود 150 میلیون نفر است 
که براى رسیدن به اهداف جمعیت در کشور باید الزامات 
و مالحظاتى را در نظر بگیریم؛ این مالحظه امنیت غذایى 
است که البته براى همه کشــورهاى دنیا در زمره مسائل 

امنیتى و استراتژیک محسوب مى شود.

وى درباره چگونگى تولید منابع آبى براى 150 میلیون نفر 
گفت: اگر روش هاى کاهش مصرف آب را به کار گیریم و 
23 درصد ضایعات محصوالت کشاورزى را کاهش دهیم 
و آن دسته از محصوالت کشاورزى درون سبد غذایى که 
نیازمند آب است را کاهش دهیم و یا آنکه رشد 10 درصدى 
در راندمان آبیارى داشته باشیم و بتوانیم سطح کشت دیم و 
به ویژه تولید گندم را در کشور گسترش داده و به حداقل دو 
برابر برسانیم و کاهش مصرف چهار میلیارد متر مکعبى آب 
با توسعه گلخانه ها عملیاتى کنیم و بتوانیم دو میلیارد متر 
مکعب مصرف آب را از طریق کشت فراسرزمینى کاهش 
دهیم در آن صورت مى توان منابع آبى الزم براى تأمین 

نیازهاى یک جمعیت 150 میلیون نفرى را ایجاد کرد.
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آخرین آمار ابتال به کرونا در 
اصفهان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
آخرین آمار ابتال به کرونا از ظهر دوشنبه تا ظهر سه شنبه 
20 خرداد اظهار کرد: در این بازه زمانى 77 بیمار با عالئم 
مشـکوك به کرونـا در مراکـز درمانى اسـتان اصفهان 
بسـترى شـده اند. آرش نجیمى گفت: در حال حاضر در 
مجمـوع 414 بیمار مبتال بـه کرونا در بیمارسـتان هاى 
اصفهان بسترى هسـتند بوده و 89 نفر از بیماران مبتال 
به کروناى بسترى در بیمارستان هاى اصفهان در بخش 

مراقبت هاى ویژه هستند.

افزایش نرخ کرایه تاکسى  
مدیرعامل سـازمان مدیریـت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شهردارى اصفهان گفت: با تایید فرماندارى، نرخ کرایه 
تاکسى هاى گردشى و خطوط ویژه نسبت به سال گذشته 
25 درصد افزایش یافـت. هادى منوچهرى با اشـاره به 
اینکه توزیع برچسـب  نرخ کرایه آغاز شده گفت: 9 هزار 
برچسب نرخ کرایه در سه رنگ «زرد» ویژه تاکسى هاى 
خطى، «فیروزه اى» ویژه تاکسى هاى گردشى و «سبز» 
ویژه تاکسـى هاى بى سـیم تهیه شـده و براى نصب در 
اختیار رانندگان قرار گرفته که نصب این برچسب ها براى 

رانندگان تاکسى الزامى است.

ادامه طرح دورکارى در 
مخابرات 

به منظـور پیشـگیرى از شـیوع ویـروس کرونـا، طرح 
دورکارى در شـرکت مخابـرات ایـران بـراى گروهـى 
از کارمندان شـاغل، شـامل کسـانى که داراى بیمارى 
زمینه اى خطرناك ( تنفسى حاد، قلبى، دیابتى، دیالیزى 
و سـرطانى) هسـتند با ارایه گواهى پزشـکى از پزشک 
متخصـص و موافقت مدیر حـوزه مربوطـه و همچنین 
بانوان باردار، شـیرده و داراى فرزند زیر شش سال تا 31 

تیرماه سال 1399 تمدید شد.

راهیابى دانشگاه نجف آباد به 
فینال مسابقات تورنتو

معـاون پژوهش و فناورى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
نجف آباد از راهیابى تیم دانشجویى این واحد دانشگاهى 
به مرحله نهایـى مسـابقات AZURE2020 تورنتو 
کانـادا خبـر داد. حمیـد منتظر القائـم درباره مسـابقات 
AZURE2020 تورنتـو کانـادا اظهـار کـرد: در این 
دوره از رقابت هـا از مجموع 1241 پروژه ارسـالى از 47 
کشور جهان، 68 طرح به مرحله نهایى راه یافت که از بین 
آنها، تیم دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
موفق شد بین تیم هاى برگزیده قرار گیرد. منتظرالقائم 
اظهار کرد: این مسابقات در تورنتو کانادا و در هفت بخش 
طراحى، معمارى، معمارى منظر، معمارى داخلى، طراحى 

برند گرافیک، کانسپت و آثار دانشجویى برگزار شد.

درخواست آسفالت معابر 
گلپایگان

شـهردار گلپایگان با بیـان اینکه 60 درصد درخواسـت 
شهروندان آسفالت معابر است گفت: در دو ماهه نخست 
امسال یکهزار تماس با سامانه 137 شهردارى برقرار شد 
که 704 مورد آن به انجام رسید. پیمان شکرزاده با بیان 
اینکه بیشترین تماس شهروندان با سامانه 137 مربوط 
به مشکالت حوزه خدمات شهرى بود، گفت: 60 درصد 
درخواست شـهروندان آسـفالت و روکش معابر بود و به 
زودى نهضت آسفالت معابر به ِویژه در حاشیه شهر آغاز 
مى شـود. وى گفت: در بازدید میدانى از سطح و حاشیه 
شـهر، اکثریت معابر شهر آسـفالت اسـت اما 50 درصد 

معابر شهر نیازمند روکش آسفالت است.

آغاز برداشت گندم و جو 
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
از آغاز برداشت گندم و جو در مزارع استان اصفهان خبر 
داد. پیمان فیروزنیا اظهار داشت: عملیات برداشت مزارع 
گندم و جو در سال زراعى جارى در سطح 23 هزار و 679 

هکتار آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

خبر

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان از پیش بینى7165 
واحد مســکونى در تفاهم نامه طرح اقدام ملى مســکن 
در اســتان خبر داد و گفت: متقاضیان شهرهاى زیر 100 
هزار نفر به شــعب بنیاد مسکن شهرســتان و متقاضیان 
در شــهرهاى بیش از 100 هزار نفر به دفاتر پیشــخوان 

مراجعه کنند.
غالمحسین خانى افزود: لیست نهایى واجدان شرایط مورد 
تایید وزارت راه و شهرسازى به بنیاد مسکن ارائه مى شود 
و سپس بنیاد مســکن به متقاضیان مربوط به شهرهاى 
باالى 100 هزار نفر  به صورت گروهى و مرحله اى پیامک 
مى دهد تا به دفاتر پیشخوان دولت شهر مورد تقاضا مراجعه 

کنند. مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان با بیان اینکه به 
متقاضیان تایید شده در شهرهاى زیر 100 هزار نفر جمعیت 
نیز به صورت مرحله اى پیامک داده مى شود، گفت: آنها باید 
به شعب بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان مربوطه 

براى تکمیل پرونده مراجعه کنند.
وى تصریح کرد: مرحله سوم ثبت نام و تکمیل ظرفیت در 
صورت نیاز از سوى اداره راه و شهرسازى اعالم خواهد شد.

خانى ادامه داد: متقاضیان بعد از تایید شدن از طریق بنیاد 
مســکن اقدام مى کنند و البته متقاضیان شهرهاى جدید 
بهارستان، فوالدشهر و شهر مجلسى باید به شرکت هاى 

عمران مراجعه کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع 
معاونین و مدیران این شرکت بر ضرورت ارتقاى وضعیت 

ارائه خدمات در سطح استانداردهاى جهانى تاکید کرد. 
هاشــم امینى ضمن اشــاره به بیش از نیم قرن ســابقه 
و پیشتازي شــرکت آبفا اســتان اصفهان در امر خدمت 
رسانى،عنوان کرد: استفاده از فناورى هاى نوین، بازنگرى در 
شیوه ارائه خدمات و تغییر روش هاى سنتى به مدرن، تغییر 
فرآیند به منظور سرعت بخشى به خدمات و تجهیز پیشرفته 
واحدهاى عملیاتى رفع حوادث، از الزامات این شرکت است. 
رئیس هیات مدیره شــرکت آبفا اســتان اصفهان بر لزوم 
تدوین برنامه زمان بندى شده براى ارتقا و بازسازى تصفیه 

خانه هاى فاضالب تاکید کرد و افزود: تاسیسات فاضالب 
برخى شهرهاى بزرگ اســتان از جمله اصفهان، خمینى 
شهر و شاهین شــهر به دلیل قدمتى که دارند، در اولویت 

قرار مى گیرند. 
وى در ادامه بر لزوم ارتقاي سطح توانمندي و دانش کارکنان 
به عنوان اصلی ترین کلید بهبود و بهره وري سازمان تاکید 
کرد و گفت: اســتفاده از سایت آموزشــى مهارت محور 

بختیاردشت به طور جدى در دستور کار قرار دارد. 
امینى عنوان کرد: در این حوزه، نیاز بهره برداري باید محور 
توسعه قرارگیرد و فلسفه تغییر ســاختار سازمانی به شیوه 

کنونی همین شعار است.

ضرورت ارائه خدمات در 
سطح استانداردهاى جهانى

پیش بینى بیش از 7000 واحد 
مسکونى در طرح اقدام ملى 

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى اصفهان از برگزارى 
جلسه با مسؤوالن قضایى خبر داد.

اسفندیار امینى در گفت وگو با «فارس» اظهار داشت: 
کشاورزان در اعتراض به این که چرا مصوبات شوراى 
عالى آب یا اجرا نشده یا بخشى که در حال اجرا بوده از 

سوى مجموعه هاى مربوط به دستگاه قضا متوقف شده 
بود و نیز قول هایى که یا عملیاتى نشد و برخى شرایط از 
قبل هم بدتر شد، قصد داشتند 19 خرداد به تهران بروند.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى اصفهان ادامه داد: 
سعى کشــاورزان این بوده که صداى خود را به گوش 
رئیس قوه قضاییه برسانند تا نسبت به آنچه به کشاورزان 
گذشته مطلع شود، در همین رابطه از 202 آبادى در شرق 

اصفهان نام نویسى کردند و آماده اعزام بودند. وى افزود: 
در همین راســتا، در روزهاى اخیر جلســاتى با حضور 
مسؤوالن قضایى، انتظامى و صنف کشاورزان برگزار 
شد و با پادرمیانى که رئیس کل دادگسترى و دادستان 
اصفهان داشتند، قرار بر پیگیرى مطالبات کشاورزان و 
تحقق عملیاتى وعده ها شد. امینى اضافه کرد: 
یکى از مصوبات این بود که ساماندهى رودخانه 
که از اختیار کشاورزان خارج شده دوباره به آن ها 
محول شود، همچنین جلسه اى با نماینده هاى 
نیروگاه، فوالد مبارکه و ذوب آهن که بحث هایى 
در مورد برداشــت آب آن ها وجود دارد، داشته 
باشــیم. وى ادامه داد: وعده دیگرى که داده 
شــد این بود که تا منابع الزم براى طرح هاى 
جدید بارگذارى روى زاینده رود تأمین نشــده، 
هیچ طرحى آغاز نشــود، با توجه به قول هایى که داده 
شد، نمایندگان کشاورزان قانع شدند. دبیر اجرایى نظام 
صنفى کشاورزى اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: از 
آنجا که مسؤوالن اجرایى از گذشته مصوبات را داشتند 
و عمل نمى کردنــد، اخیراً هم بهانه شــان این بود که 
دستگاه قضایى اجازه نمى دهد، از این به بعد مسؤوالن 

دادگسترى استان مخاطب کشاورزان هستند.

اعتراض کشاورزان اصفهانى به تهران نرسید

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان  روز دوشنبه 
در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد سامانه اصفهان نما یا 

MYESFAHAN پرداخت.
ســید احمد حســینى نیا توضیــح داد: در شــروع فرایند

 برنامه هایى که شهرسازى و شــهردارى اصفهان دنبال 
مى کرد تالش کرد تا بتواند مباحث را در حوزه شهرسازى 
از طریق فضاى الکترونیکى دنبال کند و سیستم سنتى و 
دستى را کنار گذاشته و در حوزه آرشیو اطالعات و خدمات 

قابل ارائه در بستر IT بتواند این اقدامات را انجام دهد.
حسینى نیا با بیان اینکه ســامانه اصفهان نما یک رویکرد 
فناورانه اســت و خدماتى که در حوزه شهرســازى دنبال 
مى شود به صورت هوشمند و مجازى در اختیار شهروندان 
قرار مى گیرد گفت: این سامانه با همکارى حوزه معاونت 
شهرسازى و با همکارى در سایر حوزه ها از جمله سازمان 
فاوا، معاونت برنامه ریزى و همچنین معاونت اقتصادى مالى 

آماده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه ســامانه اصفهان نمــا حدود 34 خدمت 
را در حــوزه شهرســازى و درآمــد تعریــف مى کند و در 
MYESFAHAN به 100 خدمت مى رســد و سایر 
معاونت ها را در بر مى گیرد تصریح کرد: در حال حاضر از 34 
خدمت، 26 خدمت در 15 منطقه فعال شده و پاسخگوى 
شهروندان است؛ البته هشت خدمت دیگر در مناطق 6، 7و 

12 در حال تست است تا خطاهاى سیستم استخراج شود 
و نیمه اول تیرماه 99 به مــرور در مناطق دیگر نیز جارى 

مى شود.
وى با اشاره به مزیت هاى سامانه اصفهان نما گفت:  بدون 
محدودیت زمانى و مکانى در هفت روز هفته و 24 ساعته 
امکان مراجعه شهروند وجود دارد و صرفاً مربوط به ساعت 

ادارى نیست.
حسینى نیا گفت: مجموعه خدماتى که در حوزه شهرسازى 
براى شهروندان بر اساس آنچه که در روال سنتى انجام مى 
شــد را احصا کردیم؛ 34 خدمت در حوزه شهرسازى است 
که این خدمات به سه دسته اختصاصى، خدمات عمومى و 

خدمات ویژه مهندسان تقسیم بندى شده است.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان در همین راستا 
با اشــاره به خدمات اختصاصى گفت:  خدمات اختصاصى 
شامل ثبت درخواســت پروانه، درخواست پایان کار، سفت 
کارى، استعالم بانک، استعالم نقل و انتقاالت، پاسخ این 
انتقاالت، «پرونده من» یا پرونده الکترونیکى شهرسازى و 

پیگیرى درخواست ها در حوزه شهرسازى است.
 وى در ادامه خدمات عمومى را تشریح کرد و گفت: در این 
بخش امکان پرداخت آنالین عوارض نوســازى و کسب 
پیشه، محاسبه عوارض صدور پروانه، ظرفیت و بارگذارى 
پالك ها براى ساخت، مشاهده نقشه سه بعدى شهر وجود 
دارد.  معاون شهرســازى و معمارى شــهردار اصفهان  با 

اشاره به یکى از آیتم هاى سامانه اصفهان نما  تحت عنوان 
«پرونده من» توضیح داد: با ارســال یــک پیامک حاوى 
اطالعات مورد نیاز ســامانه و پس از آنکه صحت سنجى 
صورت گرفت یک پیام حاوى کد براى شــهروند ارسال 
مى شود و بر اساس آن کد مى توان وارد سیستم شد و پرونده 

خود را تحت عنوان «پرونده من» بررسى کرد.
وى دلیل ضرورت حرکت به سمت ایجاد سامانه اصفهان 
نما را اینگونه عنوان کرد: در راستاى مسئولیت اجتماعى در 
شهردارى اهدافى را باید دنبال کنیم تا از مراجعات بیهوده 
شهروندان به شهردارى کاسته شود و همچنین پیش بینى 
شرایط کرونایى امروز را نمى کردیم و اینکه یک ویروس 
محدودیت عبور و مرور ایجاد کند و به شهروندان توصیه 
شود که از مراجعات غیرضرورى بپرهیزند و از آن طرف نباید 

کار شهروند بالتکلیف مى ماند.
وى با بیان اینکه شهروندان به هر دلیلى از اینترنت یا موبایل 
استفاده نمى کنند این امکان در سامانه اصفهان نما وجود 
دارد تا به دفاتر پیشــخوان مراجعه کنند و روند کارى خود 
را پیش ببرند ادامه داد: بر اســاس الیحه اى که به شوراى 
شهر ارائه شده پیشنهاد کردیم بین 5 تا 15 هزار تومان براى 
مراحل انجام کار براى دفاتر پیشخوان در نظر گرفته شود تا 
شهروندان بتوانند از پیشخوان دولت این خدمات را دریافت 
کنند و از سوء استفاده هاى احتمالى بعضى از افراد سوجو 

جلوگیرى شود.

خدمات شهرسازى  با سامانه «اصفهان نما» امکان پذیر شد

مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان در نشستى 
مجازى به مناسبت هفته محیط زیســت اظهار کرد: 
تغییرات اکوسیستمى یکى از اصلى ترین مشکالت در 
کشور، شهر اصفهان و اســتان اصفهان است، خشک 
شدن زاینده رود، به وجود آمدن کانون هاى ریزگرد در 

اطراف اصفهان و برداشت هاى غیرمجاز و غیرمنطقى 
از منابع در ســال هاى گذشته باعث شــده است که 
کالن شهر اصفهان را به شهر آلوده اى تبدیل کند که 
در سال 1398 بیشــترین آلودگى را داشتیم و اصفهان 

آلوده ترین کالن شهر کشور بود.
ایرج حشمتى ادامه داد: همین اتفاقات باعث شده است 

که در بهار سال 99 تا 6 خرداد کم تر از 4 روز هواى پاك 
داشــته باشــیم، پایین ترین رتبه هواى پاك را در بین 

کالن شهرهاى کشور داریم.
حشــمتى با طرح این ســؤال که چه اتفاقى افتاده که 
اصفهان آلوده ترین کالن شهر کشور شده است، گفت: 
اصفهان علیرغم تمام پیشرفت هاى اقتصادى 
که در طول دهه هاى گذشــته داشته است و 
بیش 10 هزار صنعت در آن ایجاد شده و بیش از 
2 هزار سنگبرى در آن وجود دارد، دارا بودن رتبه 
اول قطعه سازى خودرو و رتبه اول نساجى کشور 
و تولید بیش از نیمى از فوالد کشور، در عرصه 
حفظ محیط زیست از صنعت عقب مانده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
در ادامه بیان کرد: اصفهان در زمان هایى که 
باید بر اساس توســعه پایدار فعالیت هاى صنعتى خود 
را پایه ریزى کرده و بر اساس آمایش سرزمینى نسبت 
به بارگذارى صنعت اقدام و زمانى که باید براى میزان 
حقابه تــاالب گاوخونى فکر مى کرده بــا عدم انجام 
درست این موارد باعث بروز مشکالتى براى این شهر 

شده است.

رکورد اصفهان در نداشتن هواى پاك

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: با توجه به 
اینکه اصفهان قطب صنایع دستى کشور است با جدیت 
دنبال این هستیم که بزرگترین حراج صنایع دستى در 

استان اصفهان برگزار شود.
فریدون اله یارى در گفت و گو با «مهر» اظهار داشت: 
استان اصفهان جایگاه نخست در صنایع دستى کشور 
را دارد؛ در آخرین طبقه بندى رشته هاى صنایع دستى 
که از طریق سازمان میراث فرهنگى کشور انجام شده 
رشته هاى صنایع دستى استان اصفهان از 196 به 199 
افزایش یافته اســت و بیش از 45 هــزار هنرمند فعال 
اصفهانى بیش از یک سوم صنایع دستى و هنرهاى سنتى 

جهان را تولید مى کنند. وى تصریح کرد: از ســال هاى 
گذشته براى برگزارى حراج در ســطح استانداردهاى 
جهانى تالش شده است و با جدیت دنبال این هستیم 
که بزرگترین حراج صنایع دســتى در استان اصفهان 
برگزار شــود. مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى اســتان اصفهان با بیان اینکه تاکنون دو 
مرحله از حراج صنایع دستى در پایتخت انجام شده است، 
گفت: با همراهى معاونت صنایع دستى کشور مقدمات 
برگزارى حراج بزرگ صنایع دستى و هنرهاى سنتى به 
استان اصفهان فراهم شد که شیوع بیمارى کرونا آن را 

تحت تأثیر قرار داد.

حراج بزرگ صنایع دستى در اصفهان

فاز اول پروژه انتقال پســاب فوالدشهر به ذوب آهن 
اصفهان که از خرداد ماه 97 عملیات اجرایى آن آغاز 

شده بود در مراحل پایانى مى باشد.
مهدى نصر، معاون برنامه ریزى و توسعه شرکت ذوب 
آهن با اعالم خبر فوق گفت: به منظور جبران آب مورد 
نیاز و کاهش برداشــت آب از رودخانــه زاینده رود و 
همچنین در راستاى کاهش پیامدهاى زیست محیطى، 
انتقال پساب فوالدشهر به تصفیه خانه استحصال ذوب 
آهن در دستورکار قرار گرفت و پس از بررسى هاى فنى 
و اقتصادى توسط مدیریت مهندسى کارخانه، در سه 

فاز طراحى شده و در حال اجرا مى باشد.

وى افزود: در فاز یک، پساب تصفیه شده توسط لوله 
کربن استیل سایز 600 میلى متر به طول 4430 متر 
از محل مخزن تعادل در میدان شهید خاکى تا میدان 
نهالستان به تصفیه خانه استحصال منتقل مى گردد 
که درحال حاضر این پروژه بیش از 99  درصد پیشرفت 

داشته و در حال نهایى شدن مى باشد .
وى افزود: با هدف استفاده بهینه از منابع آب با اجراى 
دو فاز دیگر پروژه پسآب فوالدشهر و همچنین تکمیل 
پروژه هاى انتقال پســآب زرین شــهر، نجف آباد و 
فالورجان به کارخانه میزان برداشــت آب از رودخانه 

زاینده رود به کمترین حد ممکن خواهد رسید.

تکمیل پروژه انتقال پساب فوالدشهر به ذوب آهن

در حالى که بر اساس مصوبه ســتاد ملى مدیریت بیمارى 
کرونا، ســالن هاى ســینما، تئاتر و موســیقى مشروط به 
رعایت دستورهاى بهداشــتى و اســتفاده از حداکثر 50 
درصد ظرفیت، از اول تیر مى توانند فعالیت خود را از ســر 
بگیرند آمارهاى ارائه شده توســط مراجع رسمى حکایت 
از ضرر هنگفتى دارد که ســینماهاى اصفهان و مشاغلى 
که به آن وابسته هستند در تعطیالت چهارماه اخیر متحمل 
شده اند. در همین راســتا محمدعلى جعفرى، معاون امور 
هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
اســتان اصفهان، روز گذشــته در دو گفتگوى جداگانه با 
خبرگزارى هاى «ایرنا» و «فارس» بــه جزئیات آخرین 
تحوالت درباره بازگشایى ســینماهاى استان اصفهان از 
ابتداى تیرماه و همچنین آمار زیان ســینماهاى اصفهان 
پرداخت. استان اصفهان حدود 30 سینما با 53 سالن و 13 
هزار صندلى دارد که نشان مى دهد هنر هفتم دراین استان 
از ظرفیت قابل توجهى براى استقبال از مخاطبان بهره مند 
بوده و به همین دلیل شــرایط موجود آن باید با حساسیت 

باالترى مورد بررسى قرار بگیرد. 
معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان اصفهان در گفتگو با «فارس» و «ایرنا» 

مى گوید:
   سال گذشته با اوج گیرى انتشار ویروس کرونا در کشور، 
دستور تعطیلى ســینماها از ششم اســفند ماه ابالغ شد و 
سینماها در حالى از همین موضوع تبعیت کردند که یکى از 

پرمخاطب ترین زمان هایى که سینماهاى ما فعال هستند، 
ایام نوروز است.

   آن چیزى که براى فروش ســال جدید یعنى ســال 99 
پیش بینى مى شد، فروشــى باالى 3 میلیارد و 200 میلیون 
تومان براى ایام نوروز بود، این پیش بینى بر اساس آنچه در 
سال گذشته یعنى نوروز 98 فروخته بودند، یعنى رقمى معادل 
2 میلیارد و 500 میلیون تومان، انجام گرفته بود، از همین رو 
امیدوار بودیم که با یک رشد نسبتاً خوبى که انتظار مى رفت، 

این رقم به باالى 3 میلیارد برسد که محقق نشد.
   سینماهاى اســتان اصفهان به دلیل تعطیلى چهار ماه 
گذشته دچار خســارت هاى مالى زیادى شدند و با توجه به 
مصوبه اخیر ســتاد ملى مقابله با کرونا بیشــتر سینماداران 
این استان طالب بازگشایى ســالن هاى سینمایى از اول ماه 

تیر هستند
   خســارت هایى که به سینماهاى اســتان اصفهان وارد 
شده، رقم قابل توجهى اســت و اگر به لحاظ تعداد و درصد 
سینماهاى کشور بخواهیم مقایسه کنیم، استان اصفهان با 49 
سالن سینما حدود 8.03 درصد از سینماهاى کل کشور را دارد 
و با این توضیح که سینماهاى اصفهان جزء سینماهاى رده 
اول کشور هستند و درواقع جز سینماهاى برتر کشور محسوب 
مى شوند که از فروش خوبى برخوردار هستند به گونه اى که 
مجموعه پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان، رتبه دوم را 
در کشور به خود اختصاص داده است و این در حالى است که 
نخستین رتبه از آن تهران هست، آن هم با آن مجموعه هاى 

عظیم سینمایى که در آن وجود دارد.

   اصفهان داراى سه پردیس سینما بوده که مجموع تعداد 
شاغالن آن ها 20 نفر است از همین رو میزان خسارت وارده 
به این مجموعه ها 37 میلیارد و 422 میلیون ریال، که میزان 
خسارت عدم النفع آن ها معادل یک میلیارد و 200 میلیون 

ریال است.
   تعداد سالن هاى سینما در استان اصفهان 29 واحد و تعداد 
شاغالن آن 50 نفر است از همین رو میزان خسارت وارده به 
این مجموعه هاى سینمایى برابر 6 میلیارد و 171 میلیون و 
280 هزار ریال و خسارت عدم النفع آن ها معادل 29 میلیارد 

ریال است.
   مجموع آموزشگاه اى ســینمایى در استان اصفهان، 32 
واحد و تعداد شاغالن آن 135 نفر است که از همین رو میزان 
خســارت وارده به این مجموعه ها برابر یک میلیارد و 600 
میلیون ریال و میزان خســارت عدم النفع آن ها 6 میلیارد و 
400 میلیون ریال است، همچنین 42 واحد استودیوى سینما 
در اصفهان وجود دارد که تعداد شاغالن آن 43 نفر و میزان 

خسارت وارده به آن ها برابر 30 میلیارد ریال بوده است.
   معاونت هنرى و ســینمایى این اداره کل نامه اى به ستاد 
استانى مدیریت بیمارى کرونا ارسال کرده است تا آنها درباره 
ضوابط و شــرایط بازگشایى سالن هاى ســینما اعالم نظر 
کنند. اگر در این هفته پاسخى داده نشد ما همان دستورهاى 
بهداشتى که ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا درباره بازگشایى 
سینماها صادر کرده است را ابالغ خواهیم کرد تا سالن هاى 
ســینما براى شــروع اکران فیلم از اول تیر آمادگى الزم را 

داشته باشند.

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اعالم کرد

ریز خسارت کرونا به صنعت 
سینماى اصفهان

مانى مهدوى

محیا حمزه
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«عدالت خواهى» ســوژه جدیدترین اثــر کارگردان 
«اخراجى ها» و «معراجى ها» است که در ایران و خارج 

از کشور فیلمبردارى مى شود.
سال 88، مسعود ده نمکى سریالى براى تلویزیون ساخت 
که نامش «دارا و ندار» بود؛ بعد از حاشیه ها و بازتاب هاى 
«اخراجى ها»، کارى درباره فقر و غنا با بازیگران طنازى 
مثل فتحعلى اویســى، رضا رویگرى، شهره لرستانى، 
علیرضا خمسه و خیلى از هنرمندان دیگر این مجموعه 

تلویزیونى عید نوروز به شبکه 5 آن دوران آمد. 
حاال ده نمکى بعد از ده ســال با اثرى جدید و متفاوت 
که جدى ترین و سیاســى ترین کاِر این نویســنده و 
کارگردان محسوب مى شــود بعد از اجراى تلویزیونى 
و ساخت کار ســینمایى «زندانى ها» با «دادستان» به 
تلویزیون برمى گردد. کارگردانى که بعد از «اخراجى ها»، 
«رســوایى»، «معراجى ها» و «زندانى هــا» این بار با 
موضوع «عدالت خواهى» پا به عرصه سریال ســازى 
مى گذارد. کارى که 12 تا 14 قسمتى طراحى شده و این 

روزها در مرحله نگارش و تحت سرپرستى خودش جلو 
مى رود. گروه به دنبال رسیدن به مرحله تولید و ساختند 
که هرچه زودتر اثر جدید ده نمکى با حال و هواى جدى 
با نگاه به وضعیت امروز جامعه و مســائل سیاسى به 

آنتن برسد. 
در برخى از محافل رســانه اى درباره ســریال جدید 
ده نمکى مى گویند این مجموعــه تلویزیونى را به نام 
«ساعت 12 ظهر» اعالم کرده اند اما گویا «دادستان» 
نام جدید این مجموعه تلویزیونى شده است. کارى که 
محمد خزاعى، تهیه کنندگى مى کند که پیش از این هم 
کارهاى استراتژیک از او در کنار کارگردانان صاحبنامى 
همچون ابراهیم حاتمى کیا و پرویز شیخ طادى دیده ایم. 
سریال «دادستان» را پدرام کریمى و کریم خودسیانى 
به نگارش درمى آورند و کامــًال متفاوت با آثارى که از 
کارگردان «اخراجى ها» ســراغ داریم نه کمدى است 
و نه جنبــه دفاع مقدســى دارد؛ کارى تحلیلى به نگاه 
کنونى جامعه و مسائل سیاسى. این مجموعه تلویزیونى 

در ایران و خارج از کشــور جلوى دوربین خواهد رفت، 
هنوز بازیگرانش مشخص نشده اند و قرار است با پایان 
نگارش فیلمنامه و در آستانه تولید خبرهاى مربوط به 

معرفى بازیگران و عوامل سریال هم رسانه اى شوند.
موضوع «عدالتخواهى» محور داستان این مجموعه 
تلویزیونى است که البته فضاى اکشن و پلیسى هم در 

درونمایه اتفاقات «دادستان» وجود دارد. 
این ســریال الف، در دســتور کار قرار گرفته و برخى 
هم منتظرند با حال و هواِى تِم جدید و جدى مســعود 
ده نمکى آشــنا شــوند که «دادســتان» تلویزیون با 
فضاى «عدالت خواهى»چــه مفاهیمى را به مخاطب 
این روزهــاى جعبه جادو منتقل خواهــد کرد؟ برآیند 
فضاسازى هاى این سریال تلویزیونى نشان مى دهد با 
کار شلوغ مملو از پروداکشن مواجهیم که در بخش هایى 

فضاى فراموش شده اکشن و پلیسى را هم خواهد دید.

سیاسى ترین سریال کارگردان جنجالى در راه است

معرفى دوباره مسعود ده نمکى
 با «دادستان»

فیلم «مجوز خروج» با بازى پژمان جمشــیدى، نازنین بیاتى و 
سروش صحت به زودى مقابل دوربین مى رود.

کیارش اســدى زاده، کارگردان سریال «کرگدن» 
در جدیدترین تجربه ســینمایى اش فیلم «مجوز 
خروج» را مقابل دوربیــن خواهد برد. این فیلم با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى هفته آینده مقابل 

دوربین مى رود.
بازیگران سرشناس زیادى در این فیلم سینمایى 
به ایفاى نقش پرداختند و به نظر مى رســد با وجود 
این هنرمندان این فیلم بتواند نظرات مثبتى از ســوى 

مخاطبان دریافت کند.
پژمان جمشیدى، رضا کیانیان، نازنین بیاتى، کاظم سیاحى، سروش صحت، ستاره پسیانى، نادر فالح، 

على استادى و... بازیگران فیلم «مجوز خروج» را تشکیل مى دهند.
کیارش اســدى زاده، کارگــردان جوان سینماســت که فیلم ســینمایى «گس» در ســال 91 اولین 
تجربه کارگردانى او اســت و بعد از آن فیلم هاى دیگرى چون «شــکاف» و «موج اف ام ردیف 47» 
را مقابل دوربین برد و دو ســریال «هشــتگ خاله سوســکه» و «کرگدن»  را بــراى نمایش خانگى

 ساخت.

پژمان جمشیدى و نازنین بیاتى در «مجوز خروج»

عباس غزالى:
 نمى خواستم به پژمان جمشیدى توهین کنم

عباس غزالى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
مهمان تلفنى برنامه «پشت صحنه» رادیو تهران 
بود و درباره انتقادش به حضور اقشــار دیگر در 

بازیگرى توضیح داد.
غزالى درباره انتقادى که از ســمت او نسبت به 
پژمان جمشیدى مطرح شــده بود، عنوان کرد: 
من نظر خودم را گفتم. ایشان را بیشتر به عنوان 
فوتبالیست مى پذیرم تا بازیگر چون تخصصش 
فوتبال است. باید به نظرات هم احترام بگذاریم. 
من هیچ وقت اهل توهین کــردن نبودم و فکر 
مى کنم که این فقــط یک نظر بــود. خیلى ها 
مى توانند با آن موافق باشند و خیلى ها مى توانند 
مخالف باشند. از اول هم مى دانستم که این حرف 

من را شاید برخى بپذیرند و برخى نپذیرند.
وى افزود: در اصل حضور اقشار دیگر در بازیگرى 
نباید جاى کسى را تنگ کند. ولى در سیستم ما 

من فکــر مى کنم که در حق یکســرى اجحاف 
مى شــود. یعنى ما بســیار بازیگران توانمندى 
داریم که در جاهاى مختلف کار مى کنند اما هیچ 
بسترى وجود ندارد که اینها بیایند و خودشان را 
نشان دهند. خیلى ها را من به چشم دیدم که هم 
دوره من بودند و در این صحنه ناپدید شدند. همه 
پر از اســتعداد و نبوغ بازیگرى بوده و درسش را 
خوانده بودند. اما فقط به علت اینکه به آنها فرصت 
داده نشد، در اوج پژمرده شدند و زندگیشان هیچ 
وقت به ســمت عشــق، عالقه و استعدادشان 
نیامــد. اگر فضــا بــراى تحصیلکرده هاى این 
حرفه درست باشــد، چرا که نه؛ اقشار دیگر هم

 بیایند.
غزالى ادامه داد: امروز ســر صحنه، دوستى که 
20 ســال ســابقه تئاتر دارد، بازیگر درجه یکى 
اســت، درد دل مى کرد که چرا بایــد این اتفاق 
باشــد که 20 سال اســت دارد کار مى کند ولى 
نباید این فرصت را داشته باشد. این یک بخش 
بحث من اســت و بخش دیگر اینکه چرا اآلن 
بازیگران پیشکســوتمان نبایــد کار کنند؟ چرا 
بازیگر جوان را گریم مى کنند تا نقش میانسال و 
بزرگ ترها را بازى کند؟ بازیگرى که پیشکسوت 
اســت و همه با او خاطــره دارند، بایــد در خانه

 بنشیند. 
بازیگر سریال «وضعیت سفید» بیان کرد: نقد من 
به این مسئله بوده است، نه به شخص. یک سرى 
مى توانند این را بپذیرند و یکسرى هم مى توانند 
نپذیرند. من هیچ وقت در زندگیم یاد نگرفتم که 
به کسى جسارت و توهین کرده یا کسى را از 
روى قصد ناراحت کنم. اگر این برداشــت 
شــده و یا خــودش و طرفدارانش این 
حس را کرده باشند، من عذرخواهى 
مى کنم. در نهایــت مى گویم باید 
خیلى به هم و نظرات هم احترام 
بگذاریم و هیچــى بهتر از این 

نیست.

در کارتون جدیدى که از شخصیت مشــهور «باگزبانى و شکارچى» 
ساخته  شده است، دیگر از تفنگ اســتفاده نخواهد شد هر چند دیگر 

ملزومات کشتن قابل استفاده است.
«فاد» باید راه دیگرى براى گیرانداختن «باگزبانى» پیدا کند. در نسخه 
جدیدى که از کارتن کالســیک «لونى تونز» ساخته شده و از شبکه 
«اچ بى او مکس» پخش مى شــود، دیگر «فاد» که همیشه به دنبال 
«باگزبانى» است، نمى تواند از تفنگ استفاده کند. گفته شده در نسخه 
جدید از این کارتون ها «فاد» در پاسخ به خشــونت در آمریکا، دیگر 
تفنگ به کار نمى گیرد و از ابزارهاى دیگرى براى شکار «باگزبانى» 

استفاده خواهد کرد.

«پیتر بروانگارد» از تهیه کنندگان این سریال در گفتگو با «نیویورك 
تایمز» گفته است: دیگر تفنگ در این سریال جایى ندارد اما مى توانیم 
دیگر اشکال خشونت هاى کارتونى را به کار بگیریم مثًال از تى ان تى 
استفاده کنیم که دیگر نقطه اوج ماجراســت. براونگارد در عین حال 
تأکید دارد که کارتون جدید به نســخه هاى اصلى وفادار مى ماند. با 
این حال وى یادآورى کرده که نســخه هاى مدرن باید بازتاب دهنده 
حساسیت هاى مدرن هم باشند و به همین دلیل موجى از دیالوگ ضد 
زورگویى در این قصه ها دنبال مى شود چون در نهایت همه باید با هم 
دوست باشند و با هم کنار بیایند. وى افزود: البته کارتون «لونى تونز» 
تقریبًا نقطه مقابل این دیدگاه است و دو شخصیت اصلى آن کامًال با 

هم ناسازگار هستند.
«باگزبانى» خرگوش زبلى است که على رغم آرامشى که دارد مهمترین 
شخصیت «لونى تونز» محسوب مى شــود. بى توجهى گستاخانه او 
به شکارچى که همیشه دنبالش است باعث شــد که در طول جنگ 
جهانى دوم و پس از آن محبوب تماشــاچیان آمریکایى باشد. او نماد 

کارتون هاى «لونى تونز» و کمپانى «برادران وارنر» است.
«المر فاد» هم یک شکارچى و مخالف «باگزبانى» است اما معموًال به 
خودش و سایر شخصیت هاى منفى اطرافش آسیب مى رساند. جمله 
معروف او این است: «شششش. ساکت باشید، من دارم خرگوش شکار 

مى کنم.» 

نه به اسلحه 
در کارتون 

معروف 
آمریکایى

«کیانو ریوز» مى گوید فیلمنامه  «ماتریکس» جدید 
به کارگردانى «واچوفسکى»، «مسائل مهمى» در 

مورد دنیاى امروز مى گوید.
از آخرین بارى که «کیانو ریوز» و «کرى-آن ماس» 
در نقش شــخصیت هاى «نئو» و «ترینیتى» ظاهر 
شدند نزدیک به دو دهه مى گذرد و کمتر کسى، حتى 
خود بازیگران انتظار نداشتند که براى قسمت چهارم 
«ماتریکس»... بازگردند. ماس به تازگى در مصاحبه 
با مجله  «امپایر» مى گویــد: «هرگز فکر نمى کردم 

این فیلم ساخته شود. اصًال به آن فکر نمى کردم.»
نه تنها ماس و ریوز، بلکه «النا واچوفســکى» یکى 
از کارگردانان ســه گانه  قبلى، براى «ماتریکس 4» 
بازگشته  اســت. واچوفســکى این بار به تنهایى بر 
روى صندلى کارگردانى نشســته، در حالى که سه 
قسمت قبلى را در کنار «لیلى واچوفسکى» نوشت 
و کارگردانى کرد. متن او براى قسمت چهارم آنقدر 
قوى بود که ماس و ریوز را براى بازگشت راضى کند.

ماس مى گویــد: «وقتى توجه مــرا آنگونه که باید 
جلب کرد، با عمقى شــگفت آور و همه  آن کمال و 
هنرى که مى توانید متصور شــوید، بــا خود گفتم: 
"این یک موهبت اســت." به شــدت هیجان زده

 بودم.»
ریوز اضافه مى کند: «النا واچوفسکى، فیلمنامه ا ى 
زیبا و داستانى شگفت انگیز نوشته که من با آن ارتباط 
برقرار کردم. این تنها دلیل بازى در این فیلم است. 
همکارى دوباره با او فوق العاده است. تجربه اى ویژه 
بود و فکر مى کنم داستان مسائل مهمى براى گفتن 

دارد و ما مى توانیم از آن تغذیه کنیم.»
از جزئیات داستان «ماتریکس 4» اطالعاتى منتشر 
نشده، اما شایعه  وجود عنصر سفر در زمان و نسخه  
جوان شــخصیت «مورفیوس» به گوش مى رسد. 
«جیدا پینکت اســمیت»، همبازى ریوز و ماس در 
ســه گانه  ابتدایى نیز براى بازى در قســمت جدید 
بازخواهد گشــت. بازیگران جدید چندگانه شــامل 
«یحیى عبدالمتین دوم»، بازیگر سریال «واچمن»...، 
«نیل پاتریک هریس»، «پریانکا چوپرا»، و «جسیکا 
هنویک» خواهنــد بــود. فیلمبــردارى بعضى از 
صحنه هاى فیلم در سان فرانسیسکو چند ماه قبل به 
پایان رسید و پیش از پاندمى ویروس کرونا پروژه در 

آستانه  فیلمبردارى در برلین بود.
«دیوید لیچ» و «چاد استاهلسکى» بدلکاران سه گانه 
«ماتریکس» در ماه آوریل در مصاحبه با «کالیدر» 
فاش کردند که واچوفسکى خود صحنه هاى اکشن 
را کارگردانى مى کند و آنها هم در بعضى لحظات به 

کمک گروه فیلمبردارى رفته اند.
«بــرادران وارنــر»، «ماتریکــس 4» را در تاریخ 
21 مِ ــى 2021 (31 اردیبهشــت 1400) اکــران 

مى کند.

نخستین اظهارنظر بازیگران اصلى درباره 
جدیدترین قسمت فیلم مهم تاریخ سینما

«ماتریکس4 » با 
فیلمنامه ا ى زیبا و 
داستانى شگفت انگیز

«جیم کرى» در کارتون جدیدى که کشیده پلیس آمریکا را به شدت دست انداخته است.
این ستاره سینماى کمدى در هالیوود با به راه افتادن جنبش «زندگى سیاهان مهم است» 

طراحى هایش را افزایش داده و چند طرح در این باره کشیده است.
جدیدترین طرح وى در اعتراض به حمله پلیس به پیرمردى 75 ساله کشیده شده است. وى 
در این طرح به انتقاد از پلیس بوفالوى نیویورك پرداخت که پیرمردى از معترضان را به زمین 

انداخت و در نتیجه سرش به شدت خون آمد. 
وى در توضیح کارتون جدیدش نوشته است: «پیش از اعتراض، پلیس بوفالو نامه اى محرمانه 

دریافت کرد مبنى بر اینکه آشوبگران بازنشسته وارد منطقه شده اند.»
در بخشــى از تصویر یکى از مأموران پلیس در حالى که دندان هاى پیرمرد را باال گرفته، 
مى گوید: «دندان هاى مصنوعى اش را برداشتم ولى مراقب باشید… شاید با لثه به شما حمله 
کند!»  مأمور مسلح دیگر هم مى گوید: «بزرگ ترین نسل[نسلى که در دوران رکود بزرگ 

آمریکا زاده شدند و در جنگ جهانى دوم هم حاضر بودند] برود به جهنم!»
یکى دیگر از شخصیت هاى کارتون هم شــبیه «هیتلر» است و به آلمانى مى گوید: «من 

برگشته ام. روى سپر او نوشته شده: بى رحم»
این کارتون اشاره اى است به دو مأمور پلیس بوفالوى نیویورك که شنبه پیش متهم شدند 

که معترض 75 ساله را بیرون شهردارى شــهر بوفالو به زمین زدند. این دو مأمور هرچند 
حقوقشان قطع شد اما بى گناه تشخیص داده شدند.

پلیس بوفالو ادعا کرد که مرد خودش زمین خورده اســت. پیرمرد راهى بیمارستان شد و 
وضعیتش تثبیت شده است.

«سیلوستر استالونه»، ستاره مطرح هالیوود خانه الکچرى خود در کالیفرنیا را به قیمت 3/2 میلیون دالر براى فروش گذاشت. این قیمت 1/1 میلیون دالر کمتر از آن چیزى است که خودش یک دهه قبل براى خرید 
آن هزینه کرد. این خانه دو طبقه در سال 2008 ساخته شده و داراى سقفى بلند است و شومینه اى سنگى در اتاق نشیمنى که رو به تراس باز مى شود، خودنمایى مى کند. آشپزخانه آن چوبى و به شکل جزیره اى 

است. این ویال به سبک مدیترانه اى ساخته و تزئین شده است و 4889 مترمربع مساحت دارد و داراى چهار اتاق خواب و پنج  حمام است.

حراج ویالى الکچرى 
«سیلوستر استالونه»!

پلیس خشن،  گیر «جیم کرى» افتاد!

اســت، درد دل مى کرد که چنباید جاى کسى را تنگ کند. ولى در سیستم ما 
20 سال اســت د باشــد که
نباید این فرصت را داشته باش
بحث من اســت و بخش دی
بازیگران پیشکســوتمان نبا
بازیگر جوان را گریم مى کنند
بزرگ ترها را بازى کند؟ بازیگ
اســت و همه با او خاطــره د

 بنشیند. 
بازیگرسریال «وضعیت سفید
به این مسئله بوده است، نه به
مى توانند این را بپذیرند و یکس
نپذیرند. من هیچ وقت در زند
کسى جسارت و توهین به
روى قصد ناراحت کنم.
شــده و یا خــودش
حس را کرده باشن
مى کنم. در نهای
خیلى به هم و
بگذاریم و هی

نیست.

دو مأمور هرچند 

یمارستان شد و 
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پرسپولیس به دنبال حیثیتى ترین انتقال چند فصل اخیر در فوتبال ایران و این بار 
به دنبال دستبرد تاریخى به خزانه باشگاه سپاهان است.

 با جدایى علیرضا بیرانوند و حضور این گلر ملى پوش در اصفهان، پرسپولیس به 
دنبال جذب گلرى اســت که بتواند به خوبى این بخش را پوشش دهد. مقدمات 
جدایى بیرانوند از پرسپولیس به مراحل پایانى خود رسیده و از این حیث سرخ  ها 
و خصوصا یحیى گل محمدى به دنبال شــماره یک مطمئنى هستند که بتواند 
همچنان این پست را با اطمینان کامل همراه کند. بیرانوند که بعد از چهار سال 
حضور در جمع سرخ ها، اکنون در آستانه حضور در انتورپ بلژیک است، در فصل 
آینده قطعا در جمع این تیم حضور نخواهد داشت و پرسپولیس در شرایط کنونى 
تنها بوژیدار رادوشوویچ را درون دروازه اش مى بیند. موضوعى که باعث شده تا 
تیم آنالیز یحیى گل محمدى با زیر نظر گرفتن گلرهاى موجود در لیگ برتر و 
بررسى شرایط آنها، بحث حضورشان در این تیم را براى فصل آینده دنبال کنند. 

در شرایط کنونى تنها دروازه بان کامًال اســتاندارد پیام نیازمند است؛ گلر جوان 
ســپاهانى ها که دومین فصل حضورش در اصفهان را پشــت سر مى گذارد و 
در ابتداى فصل نیز قراردادش را بــه مدت یک فصل دیگر تمدید کرد تا خیال 
طالیى پوشان را راحت کند. با این حال قرار داشتن یک بند در قراردادش این 
امیدوارى را به وجود مى آورد تا شاید او مسیرش را به سمت تیم دیگرى براى 

فصل آینده کج کند.
نیازمند که توانســته بعد از جدایى از پیکان عملکرد خوب و رو به رشدى از 
خود به جا بگذارد و جزو ملى پوشان ایران نیز محسوب مى شود، در قراردادش 
بندى قرار دارد که به واسطه آن در صورت دریافت پیشنهاد خارجى قادر به 
جدایى از این تیم خواهد بود. این در حالیست که طبق قرارداد جدیدى که به 

امضا رسانده، تعهد او به سپاهان تا پایان فصل 1401 ادامه خواهد داشت.
در این ارتباط گفته مى شــود در این بند جدایــى، نیازمند در صورت ارائه 
پیشنهاد خارجى به باشگاه سپاهان و پرداخت مبلغ 200هزار دالر قادر به 
پایان قرارداد و جدایى از این تیم خواهد بود و در غیر اینصورت باید به تعهد 

خود در قبال باشگاه و قراردادى که به امضا رسانده، پایبند بماند.
اتفاقى که باعث خواهد شد پرسپولیســى ها علیرغم عالقه شدیدى که براى 
جایگزینى او با علیرضا بیرانوند دارند، او را کامال دور از دسترس خود ببینند. با این 
حال باشگاه مصمم به نظر مى رسد پیشــنهاد خود را براى جذب این بازیکن به 

باشگاه سپاهان ارائه کند و در انتظار پاسخ مدیران اصفهانى باقى بماند.
موضوع مهم اما در راه این انتقال حواشى بزرگى است که طى سالیان اخیر بین دو 
باشگاه رخ داده است. از درگیرى بین هواداران و کرى هاى شدیدى که با یکدیگر 
دارند تا مساله مربوط به درگیرى مدیران و اعضاى فنى دو طرف که حتى باعث 
شد آخرین دیدار نافرجام دو تیم با اتفاقات عجیبى همراه شود. در شرایط کنونى 
حل موضوع انتقال پیام نیازمند به پرسپولیس مى تواند یک جابجایى تاریخى و 
حیثیتى براى دو باشگاه محسوب شود. سپاهان قطعا نه به لحاظ فنى که نیازمند 
جزو نفرات تاثیرگذار این تیم محسوب مى شود و نه به لحاظ مدیریتى و تنش هایى 
که این انتقال احتمالى مى تواند شکل دهد، موانع بزرگى روى آن قرار خواهد داد 
تا این مساله را به یک محال براى پرسپولیس تبدیل کند؛ حتى براى پایان سال 

!1401
پرسپولیسى ها در این راه به رابطه نزدیک داوود فنایى و پیام نیازمند چشم دوخته 
اند اما موضوع از دست بازیکن و عالئقش خارج است و شاید سرخها باید با واقع 
گرایى بیشــتر خیلى زود به دنبال یک گلر مطمئن شماره دو براى نیمکت شان 

باشند و کار را به رادوشویچ بسپارند.
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دستبرد به خزانه سپاهان؟ 
فعًال محاله

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: موضوع قرارداد ویلموتس 
ماحصل 15 رفتار غلط آقایانى است که قدرت داشتند.

امیرقلعه نویى سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره 
قرارداد ویلموتس سرمربى سابق تیم ملى فوتبال 
و معرفى این مربى از ســوى موسسه فرهنگى 
ایران و هلند اظهار کرد: افــرادى در فوتبال بودند 
که من را به مدت 10 ســال به علت عقیده ام زدند. همچنین 
من را در سال 2006 محاکمه کردند و از آن زمان با آقایانى که 
میکروفون و قلم داشتند مبارزه کردم. در حال حاضر این آقایان 
کجا هستند و چرا به این مسئله ورود نمى کنند؟ آقایانى که در 
گذشــته مربى ایرانى را زدند اکنون حضور ندارند. همچنین 

این موضوع ماحصل 15 ســال رفتار غلط آقایانى است که 
میکروفون و قدرت داشتند.

قلعه نویى افزود: آنقدر مربیان خارجى را بزرگ کردند و به سر 
داخلى ها زدند که ما به این وضعیت دچار شــدیم. آقایان باید 
بیایند و درباره قرارداد با ویلموتس توضیح بدهند. ما باید مربیان 
ایرانى را باور داشته باشیم چرا که افراد باهوش و بااستعدادى 
هستند. ایران ثروتمندترین کشــور دنیاست و در عرض یک 
ساعت و نیم مى توانیم در کیش شنا کنیم و بعد از آن در شهر 
دیگرى اسکى بازى کنیم. به هر حال جریانى به راه افتاد که 

15 سال ایرانى ها را کوبیدند.
سرمربى سپاهان بیان کرد: من خوشــحالم که با این آقایان 

مبارزه کردم. اگر بستر آماده باشد خیلى مشکالت حل مى شود. 
ما در آن طرف دنیا نخبه هاى زیــادى داریم و آن ها به خاطر 

اینکه شرایطش در ایران فراهم نبود به خارج از کشور رفتند.
قلعه نویى درباره اینکه اســکوچیچ در تیم ملى ایران موفق 
مى شــود، گفت: ما باید کشــورمان و مردم را دوست داشته 
باشیم و هر کسى مســئولیتى دارد باید اسکوچیچ را حمایت 
کند. اسکوچیچ مربى کاربلدى است و باید او را کمک کنیم که 

ان شاءا... به خاطر کشورمان موفق شود.
او درباره اینکه چرا یک مربى ایرانى هدایت تیم ملى را برعهده 
نمى گیرد؟ گفت: من اعتقاد دارم یــک مربى ایرانى از لحاظ 

هوش و استعداد جزو برترین ها است.

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: موضوعقرار
5ماحصل15 رفتار غلط آقایانى است که قد
امیرقلعه نویى سرمربى تیم فوتبال س
قرارداد ویلموتس سرمربى سابق تی
و معرفى این مربى از ســوى موس
ایران و هلند اظهار کرد: افــرادى در
0که من را به مدت 10 ســال به علت عقیده ام ز
6من را در سال 2006 محاکمه کردند و از آن زمان
میکروفون و قلم داشتند مبارزه کردم. در حال حاض
کجا هستند و چرا به این مسئله ورود نمى کنند؟
گذشــته مربى ایرانى را زدند اکنون حضور ندا

بزرگوار براى n امین بار از محاکمه اش مى گوید 

 تیم هاى ذوب آهن و سپاهان روز یکشنبه هفته جارى در ورزشگاه نقش جهان مقابل یکدیگر 
قرار گرفتند تا براى شروع لیگ محک جدى بخورند.

حاال قرار است این دو تیم در یک بازى تدارکاتى دیگر هم به میدان بروند، این بازى قرار است 
یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه فوالدشهر و به میزبانى ذوبى ها برگزار شود.

خبر دیگر در مورد ذوبى ها اینکه  بازیکنان ذوب آهن بابت مشــکالت مالى از مســئوالن 
باشگاه شــان ناراحت هســتند. ذوبى ها تا این مقطع از فصل 55 درصد مبلغ قراردادشان را 
گرفته اند، ولى باشگاه از بازیکنان خواسته است که در مورد مشکالت مالى مصاحبه نکنند. 

آنها قول داده اند که این مشکالت را ظرف روزهاى آینده برطرف کنند

 لیگ برتر راستى راستى دارد شروع مى شود، اما تراکتورى ها انگار باورشان نشده. اخیرا 
در ادامه سلسله مصاحبه هاى انتقادى همه ارکان تراکتور از بازگشایى لیگ برتر، میثم 
تیمورى با کلیشه اى ترین جمله تاریخ، مخالفتش را با این موضوع ابراز کرده است: « با 
شروع بازى ها حتى اگر جان یک نفر هم به خطر بیفتد، نباید این تصمیم گرفته شود.» 
دست شــما درد نکند میثم خان؛ فقط اینکه تصاویر موجود در اینترنت نشان مى دهد 
ظاهرا شما جزو کســانى بودید که در تعطیالت ســال نو، با دوستان راهى مسافرت 
تفریحى به مقصد مازندران شــدید. این اتفاق در روزهایى رخ مى داد که مسئوالن 
و همینطور اهالى قطب هاى گردشــگرى براى پرهیز از سفر غیرضرورى به مردم 
«التماس» مى کردند. سفر شمال تان را رفته اید، بعد االن که باید بازى کنید نگران 

جان آدم ها هستید؟ 

  مهدى تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران مظنون اصلى پرونده اى است که 
در این روزها کل فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار داده است. افشاى جزئیات قرارداد مارك 

ویلموتس با تیم ملى فوتبال ایران که در زمان ریاست مهدى تاج در فدراسیون بسته شد، به 
تدریج زوایاى جدیدى را از آنچه که مى توان آنرا «ترکمنچاى» فوتبال کشورمان نامگذارى 

کرد، رو مى کند.
تاج با حضور در یک برنامه تلویزیونى، در مقام دفاع از این قرارداد برآمد و با بیان اینکه قرارداد 
با ویلموتس «خوب» بوده است، در البه الى صحبت هایش به موضوعى اشاره کرد که کمتر 

مورد توجه قرار گرفت.
مهمترین و خبرسازترین بخش قرارداد مارك ویلموتس مربوط به بند فسخ قرارداد این مربى 
است. در این بخش آمده چه سرمربى قرارداد را فسخ کند چه فدراسیون باید سه ماه مبلغ به 

عنوان غرامت پرداخت شود یا (or) یک مبلغ مشخص.
تاج در واکنش به اینکه کلمه or مى تواند پاشنه آشیل قرارداد باشد و منجر به محکومیت ایران 
بشود، ابتدا تفسیر عجیبى از این کلمه دو حرفى 
داشت و گفت که اگر مثًال ویلموتس فاکتورى 
را براى هزینه هایش در تیــم ملى ارائه کرد، 
باید پولش را بدهیم و کلمه or در واقع همین 

را مى گوید!
وى درباره اینکه تفسیر ویلموتس از این کلمه 
مثل تفسیر ما نیســت و همسر و وکالى این 
ســرمربى بلژیکى مى توانند ادعاى دریافت 
تمام مبلغ قرارداد را بــه خاطر همین دو کلمه 
داشته باشند افشاگرى ناخواسته اى داشت و 
گفت: وقتى ویلموتس و وکالیش دیدند که ما 
بند «سه ماه» را اضافه کرده ایم، این بخش (یا 

یک مبلغ مشخص) را اضافه کردند!
توجیهات مهدى تاج براى اضافه شــدن این بند از قرارداد در نوع خودش عجیب اســت. 
پرداختن هزینه هاى اضافه و فاکتورهاى دیگر سرمربى تیم ملى باید در جاى دیگرى از قرارداد 
و با همین عنوان ذکر مى شــد و یا حتى االمکان در همین بخش به جاى کلمه «یا»، کلمه 

«و» ذکر مى شد (و یک مبلغ مشخص) اما تاج اصرار دارد که فرق این دو کلمه زیاد نیست!
ویلموتس که براى گرفتن باقیمانده قراردادش از ایران به مبلغ 5 میلیون و 700 هزار یورو تمام 
تالشش را به کار گرفته و به هیچ عنوان قصد کوتاه آمدن ندارد، تمرکز خود را روى همین 
کلمه گذاشته است. هرچند هنوز رأى فیفا در این ارتباط صادر نشده و فدراسیون فوتبال هم 

نامه نگارى هایى را با فیفا انجام داده است.
اما نکته مهمتر این است که چه کسى کلمه or را به قرارداد اضافه کرده و چرا فدراسیون ایران 
بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقى این کلمه، زیر بار آن رفته است. تاج درباره اینکه گنجاندن 
این بند در قرارداد ایده وزارت ورزش بوده است؟ گفت: ایده هرکسى بوده است! اصًال ایده من 

بوده! تفسیر ما این است که کلمه «یا» همان فاکتورها و هزینه هاى اضافه است!
ضد و نقیض گویى رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، عدم شفاف سازى در قرارداد مارك 
ویلموتس و دفاعیات نه چندان محکم که بیشتر به «استنباط شخصى» نزدیک است، مى تواند 
به این معنا باشد که ایران یکى از سنگین ترین آراى انضباطى فیفا را در پیش خواهد داشت. 
محکومیت از سوى «مربى نجیبى» که قرار بود عصاى دست فدراسیون و فوتبال ایران باشد 

اما حاال به بزرگترین دشمنش تبدیل شده، شاید براى مهدى تاج طعم دیگرى داشته باشد.

این دفعه بیایید فوالدشهر 

از خاطرات شمال چه خبر؟

دو حرفى که پاشنه آشیل مى شود

  پس از کش وقوس هاى فراوان در نهایت شایعات به حقیقت تبدیل شد و میودراگ 
رادولوویچ، ســرمربى اهل مونته نگرو تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اعالم کرد که 
نمى تواند به ایران بازگردد و به دنبال جدایى است. اگرچه مسئوالن این باشگاه هر 
روز جدایى رادولوویچ را تکذیب مى کنند و مدعى هستند او قرارداد دارد، اما با اتفاقات 

پیش آمده بعید است دیگر این مربى به اصفهان بازگردد.
در این بین، گمانه زنى ها همچنان براى انتخاب سرمربى جدید ذوب آهن بعد از جدایى 
قطعى رادولوویچ ادامه دارد. تا پیش از این گفته مى شد محرم نویدکیا صحبت هایى 
با مدیران این باشگاه داشــته و به توافقاتى هم رسیده است. با این حال، جدیدترین 
شنیده ها حکایت از آن دارد که نویدکیا با ذوبى ها به توافق نهایى نرسیده و حضورش 

روى نیمکت این تیم منتفى است.
طبق ادعاى یکى از خبرگزارى ها شنیده مى شــود مدیران باشگاه ذوب آهن قصد 
دارند هدایت این تیم را تا پایان فصل به حســن استکى بســپارند. استکى که چند 
ماهى است به عنوان مربى در ذوب آهن فعالیت مى کند در نبود منصوریان و بعد هم 
رادولوویچ به طور موقت مسئولیت فنى تیم را برعهده گرفته بود و فعال هم نفر اول 
کادرفنى ذوب آهن محسوب مى شود. با این شرایط، بعید نیست که او تا پایان فصل 
سرمربى ذوب آهن شود تا این تیم بتواند سروسامان بگیرد و کادرفنى بیشتر از این 

دچار تغییرات نشود.

مهدى رجب زاده  کاپیتان ســابق ذوب آهن در گفت وگویى  در خصوص صحبت هاى 
اخیر میودراگ رادولوویچ، سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مبنى بر اینکه به دنبال 
جدایى از این باشگاه است و قصد بازگشت ندارد، اظهار داشت: تیم فعال با استکى مشغول 
تمرین است و حدودا دو هفته اى مى شود که تیم کار خود را آغاز کرده است. حاال اینکه 

سرمربى تیم گفته بازنمى گردد، خودش یک پروسه جدید به حساب مى آید.
وى ادامه داد: به نظرم موضوع هرچه که هست، باشگاه باید زودتر تکلیف نیمکت تیم 
را مشخص کند. اگر قرار است رادولوویچ بازگردد یا سرمربى جدیدى انتخاب شود، باید 
زودتر این کار صورت بگیرد، چون زمان کمى تا شروع بازى ها مانده و تیم نباید این وقت 
را از دست بدهد. البته اینکه رادولوویچ اعالم کرده بازنمى گردد مستند نیست، چون اگر 

قرار است این کار را کند باید به صورت کتبى آن را به باشگاه اعالم کند.
پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: تا جایى که مى دانم باشگاه به 
تعهدات اولیه خود در قبال این سرمربى عمل کرده و اگر اشتباه نکنم فقط حقوق او در 
دوران تعطیلى بازى ها پرداخت نشده که آن هم، چون مسابقات تعطیل بوده شاید این کار 
انجام نشده است. ذوب آهن باشگاه بزرگى است و باید زودتر تکلیف همه چیز مشخص 
شود. تیم این اواخر خیلى خوب شده بود و سیر صعودى پیدا کرده بود؛ از این رو باید این 

روند با شروع بازى ها حفظ شود.
 پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن درباره قهر رسول کربکندى و اختالف او با مدیریت 
باشگاه، خاطرنشان کرد: کربکندى از پیشکسوتان ذوب آهن است که سال ها در این تیم 

مو سفیدکرده ذوب آهن است. من شاگردش بوده ام و نمى توانم حضور داشته است. او 
درباره او نظرى دهم. من از او کوچک تر هســتم و 
کربکندى هم تمام صحبت هایى که الزم بوده 
در این مورد را انجام داده است. کربکندى و 
باشگاه ذوب آهن براى ما قابل احترام هستند. 
به هر حال این اختالف نظر ها همیشه وجود 

دارد و طبیعى است.
رجب زاده در پایان خاطرنشان کرد: 
امیدوارم تیم هرچــه زودتر از 
حواشى دور شــود و تیم به 

ساحل آرامش برسد

محرم نشد، میریم سراغ حسن!

مهدى رجب زاده: 
پیشنهاد دارم ولى در رسانه ها 

نمى گویم

ویلیان میمبال، هافبک پرویى تراکتور  در چهار راه آبرســان تبریز درگیر یک 
تصادف با اتومبیل خود شد که این موضوع ناخواسته باعث شد شائبه تمرینات 
مخفیانه این تیم قوت بیشترى به خود بگیرد. میمبال پس از تصادف از اتومبیل 

خود خارج مى شود و با لباس تمرین دیده مى شود.
تراکتورى ها که حدود یک هفته اســت اعالم کردند تا زمان مشــخص شدن 
تکلیف بازیکنان مشکوك به کرونا و همچنین تجدید نظر مسئوالن سازمان 
لیگ در زمان شروع لیگ تمرین نخواهند کرد، به گفته مالک خود حتى تصمیم 
به انصراف از حضور در بازى ها دارند و به نظر مى رســد روى این تصمیم مصر 

هستند.
با این وجود در روزهاى اخیــر صحبت هایى از تمرینــات تراکتور و همینطور 
ماشین ســازى، دیگر تیم تبریزى مطرح شــده بود و به نظر مى رسد این تیم 
سعى داشــته به دور از چشم رسانه ها تمریناتش را تا شــروع لیگ ادامه دهد 

و این موضوع عالوه بر اینکه ادعاى باشــگاه مبنى بــر تعطیلى تمرینات 
تا مشــخص شــدن تکلیف بازیکنان کرونایــى را زیر ســوال مى برد، 
تصمیم آنها براى عدم حضور در مســابقات را هم با شک و شبهه مواجه

 مى کند.

ته
قع
ن

 پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن درباره قهر رسول کربکندى و اختالف او با مدیریت 
باشگاه، خاطرنشان کرد: کربکندى از پیشکسوتان ذوب آهن است که سال ها در این تیم 

مو سفیدکرده ذوب آهن است. من شاگردش بوده ام و نمى توانم حضور داشته است. او 
درباره او نظرى دهم. من از او کوچک تر هســتم و 
کربکندى هم تمام صحبت هایى که الزم بوده 
در این مورد را انجام داده است. کربکندى و 
باشگاه ذوب آهن براى ما قابل احترام هستند. 
به هر حال این اختالف نظر ها همیشه وجود 

دارد و طبیعى است.
رجب زاده در پایان خاطرنشان کرد: 
امیدوارم تیم هرچــه زودتر از 
حواشى دور شــود و تیم به 

ساحل آرامش برسد

ز درگیر یک 
تمرینات  ئبه
ف از اتومبیل 

ـخصشدن 
الن سازمان 
 حتى تصمیم 
تصمیم مصر 

همینطور  ر و
این تیم  رسد
گ ادامه دهد 

تمرینات 
مى برد، 
ه مواجه

دو بازیکن از تیم فوتبال ســپاهان اصفهان که به بیمارى کرونا مبتال شده بودند به 
زودى در تمرینات این تیم شرکت خواهند کرد.

چندى پیش و در جریان تست گیرى تیم هاى لیگ برترى مشخص شد که دو بازیکن 
از تیم سپاهان به بیمارى کرونا مبتال شدند. زردپوشان اصفهانى پیش از آغاز تمرینات 
خود خبر ابتالى دو بازیکن خود به بیمارى کرونا را تایید کردند و حاال همه آنها منتظر 
بازگشت دوباره این دو بازیکن به تمرینات هستند. رضا میرزایى و امید نورافکن دو 
سپاهانى هستند که طبق اعالم باشگاه تست کروناى آنها مثبت اعالم شد. حاال اما 
طبق گفته پزشک باشگاه به زودى این دو بازیکن دوباره به تمرینات برخواهندگشت. 

منتظر این دو نفر باشید

میمبال با لباس تمرین بود که!

مرتضى احمدى

سعید رضى پور

سعید نظرى
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشــاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه رویداد امروز و نصف جهان 
چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از 
تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و 
چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى 

نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأى شماره 139960302009000053  مورخ  1399/01/19 آقاى محسن بلورى نژاد 
فرزند باقر  849/05سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 11042 
متر مربع مجزى شده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى 
بموجب سند رسمى مشاعى 21823 مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى محسن بلورى نژاد 
 2-- رأى شماره 139960302009000049  مورخ  1399/01/19 آقاى محسن بلورى نژاد 
فرزند باقر  848/05سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 11042 
متر مربع مجزى شده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى 
بموجب سند رسمى مشاعى 22823مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى محسن بلورى نژاد 
3-- رأى شماره 13996030200900056  مورخ  19/ 1399/01 خانم صدیقه هرندى زاده 
فرزند  عبداهللا 849/05سهم مشاع از 11042 ســهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلــى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشــاعى 20770 مورخ 1397/12/08  از مالک رسمى 

صدیقه هرندى زاده 
4-- رأى شماره 139960302009000057 مورخ  1399/01/19 آقاى محمد امین باقرى 
فرزند عبداهللا   849/25سهم مشــاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلــى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشــاعى 21448 مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى 

محمد امین باقرى  
5- رأى شماره 139960302009000050  مورخ  1399/01/19 خانم  بنفشه باقرى فرزند 
عبداهللا   849/15سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 11042 
متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 21449مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى بنفشه باقرى 
6-- رأى شــماره 139960302009000048  مورخ  1399/01/19 خانم  مریم قدیریان 
مارنانى فرزند قدرت اهللا 848/95سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به 
مساحت 11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشــاعى 20826 مورخ 1397/12/21  از مالک 

رسمى مریم قدیریان مارنانى 
7-- رأى شماره 139960302009000055  مورخ  1399/01/19 آقاى امیر ذوالفقارى فرزند 
هوشنگ  1163/50سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 11042 

متر مربع مجزى شده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى 
بموجب سند رسمى مشاعى 20365 مورخ 1397/11/08  از مالک رسمى امیر ذوالفقارى 

8-- رأى شماره 139960302009000052  مورخ  1399/01/19 خانم منصوره خدابخشى 
فرزند ابراهیم  959/05سهم مشاع از 11042 ســهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلــى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشــاعى 20756مورخ 1397/12/16  از مالک رسمى 

منصوره خدابخشى
9- رأى شماره 139960302009000051  مورخ  1399/01/19 خانم منصوره خدابخشى 
فرزند ابراهیم  1032/75سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلــى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشــاعى 21447مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى 

منصوره خدابخشى
10--- رأى شــماره 139960302009000054  مورخ  1399/01/19 آقاى  اکبرجعفرى 
فرزند حبیب اهللا 849/15سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلــى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشــاعى 20771مورخ 1397/12/08  از مالک رسمى 

اکبر جعفرى
11--- رأى شــماره 139860302009003139  مورخ  1398/10/25 آقاى مرتضى على 
بیگى فرزند  غالمحسین  ششدانگ یک درب باغ محصور  به مساحت 1485/47 متر مربع 
مجزى شده از پالك    461 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب  قباله عادى 

با واسطه از على اکبر على بیگى 
12-رأى شماره 139860302009004228  مورخ  1398/11/30 آقاى على ابراهیمى فرزند 
قدرت اهللا   ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 78  /170 متر مربع مجزى شده از پالك    
550 - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واســطه از محمد 
ابراهیمى درچه کلمارانى به موجب سند رسمى 11921 مورخ 1352/10/1 دفتر 100 لنجان  
13-رأى شــماره 139860302009004229  مورخ  1398/11/30 آقاى حسین ابراهیمى 
درچه فرزند حیدر   ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 44  /183 متر مربع مجزى شده از 
پالك    550 - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واســطه 
از فتح اهللا ابراهیمى درچه کلمارانى  به موجب سند رسمى 11920 مورخ 1352/10/1 دفتر 

100 لنجان  
14- رأى شماره 139960302009000031  مورخ  1399/01/18 آقاى عباسقلى قربانى 
اسماعیل ترخانى فرزند سیف اهللا   ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 05  /347 متر مربع 
مجزى شده از پالك    17 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  
با واسطه از عبدالخالق باروتى به موجب ســند رسمى 26604 مورخ 1351/04/24 دفتر سه 

شهرضا  
15- رأى شماره 139860302009004205 مورخ  1398/11/28آقاى غالمرضا مستاجران 
گورتانى فرزند محمد  ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 46 /16721 متر مربع مجزى شده 
از پالك    493 - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه 
از صدیقه بصیرى اصفهانى به موجب سند رسمى 2112 مورخ  1331/06/31دفتر 9 اصفهان  
16- رأى شــماره139960302009000072 مورخ31 / 1399/01  خانــم مهناز علیزاده 
قهنویه فرزند مسلم   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 75  /286 متر مربع مجزى شده از 
392 فرعى از پالك    19- اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  

با واسطه از مالک رسمى حبیب اهللا اعظم پناه     
17- رأى شــماره 13986030200904227  مورخ  1398/11/30آقاى محمد باقرى گله 

فرزند سردار ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 76  /511متر مربع مجزى شده از پالك    
550 - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه از مصطفى 
ابراهیمى درچه کلمارانى به موجب سند رسمى 11918 مورخ 1352/10/1 دفتر 100 لنجان  
18- رأى شــماره 139960302009000026 مــورخ  1399/01/18 آقاى جعفر نوروزى 
فرزند علیرضا   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 26  /171متر مربع مجزى شده از پالك    
11 - اصلى  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه از بهادر خان 

نهچیرى به موجب سند رسمى 16241 مورخ  1337/11/11 دفتر 62 اصفهان   
19- رأى شماره 139860302009002105  مورخ  1398/09/13 آقاى على ایرانپور فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 30  /160 متر مربع مجزى شده از پالك  62 
فرعى ازدو  اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه از سیف 

اهللا ایرانپور به موجب سند رسمى 2587مورخ 1340/10/13 دفتر 4- شهرضا  
20- رأى شــماره 139960302009000028 مورخ  1399/01/18 آقاى علیرضا کریمى 
فرزند صفرعلى  ششدانگ  یک قطعه زمین محصور به مساحت 71 /78 متر مربع مجزى شده 
از پالك  یک اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واســطه از 

یداله محمدى مبارکه به موجب سند رسمى 8567 مورخ 1342/06/13 دفتر 86 اصفهان  
21- رأى شــماره 139860302009004234  مورخ  1398/11/30 آقاى علیرضا کریمى 
فرزند صفرعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 22  /273 متر مربع مجزى شده از پالك    
916 فرعى از 2  - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه 

از خاتونجان 
22-رأى شــماره 139960302009000070  مورخ  1399/01/31 آقاى رضا فنایى فرزند 
غالمرضا  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 30  /492 متر مربع مجزى شده از پالك    
68و69 فرعى از 19 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهــان انتقالى بموجب قباله عادى  با 
واسطه از رضا فنایى و حبیبه ضیایى به موجب اسنادشماره 36251 مورخ 1390/05/24 دفتر 

45 مبارکه و سند 535750 مورخ 1339/07/11 دفتر یک شهرضا 
23- رأى شــماره 139960302009000290  مورخ  1399/02/31 خانم طاهره استکى  
فرزند حسینعلى  1093/85سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلــى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشــاعى 20828 مورخ 1397/12/21  از مالک رسمى 

طاهره استکى
24- رأى شــماره 139960302009000289  مــورخ  1399/02/31خانــم زهرا خاتمى 
موسوى فرزند سید على  849/05سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به 
مساحت 11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشــاعى 20364 مورخ 1398/11/08  از مالک 

رسمى زهرا خاتمى 
تاریح انتشار نوبت اول   : 99/03/21

تاریح انتشار نوبت دوم   : 99/04/05         
م الف:869464

رییس اداره ثبت اسناد وامالك مبارکه: مظاهر نصرالهى/3/168
اخطار اجرایى

 شماره 1512/95 به موجب راى شماره 1964 تاریخ 95/11/25 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان امیر آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- رضا قلى طاهرى 2- ورثه عیسى 
خزباوى – مجید خزبــاوى – جلیل خزباوى – زینب خزبــاوى – محمد خزباوى – طاهره 
خزباوى- حسین خزباوى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند ماشــین به ش انتظامى 173 س 79 ایران 14 توسط وارث عیسى 

خزباوى و محکومیت خوانده  ردیف اول به پرداخت هزینه نقل و انتقال ســند ماشین فوق و 
مبلغ 118/500 تومان بابت  هزینه هاى دادرســى در حق خواهان اعالم و صادر مى گردد. 
.محکوم له: نادر رستمى به نشانى: امیر آباد خ بهشتى کوى ارغوان پ 2 – 85139-36441 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 869708/م الف-شعبه پنجم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/3/170
فقدان سند مالکیت              

نظر به اینکه اسناد مالکیت 2/5 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ مزرعه طالقان و یک حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ مزرعه طالقان پالك ثبتى شماره : 0 فرعى از 32 اصلى 
علیا واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 2077 در صفحات 473 و 471  دفتر 18 امالك به 
نام نازنین عطارد و محمود عطارد  صادر و تســلیم گردیده است ، سپس سید حسین عطارد 
احدى از وراث نامبرده با ارائه درخواست کتبى  به شــماره وارده:  32000968-  99/3/18 
به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضا شــهود آن ذیل شماره: 20472- 99/3/18 و 
20470-  99/3/18 به گواهى دفترخانه 51 اردســتان رسیده اســت مدعى است که اسناد 
مالکیت آن به علــت جابجائى مفقود گردیده اســت و صدور المثنى ســند مالکیت فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله  نســبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 
871774 ذبیح اله فدائى اردســتانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردســتان از طرف

 غالمحسین عامرى/3/171
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302012000245 تاریــخ: 1399/03/18 - برابــر راى شــماره 
139960302012000223 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى عبداللهى فرزند على اصغر بشــماره شناسنامه 
1150055121 صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ یک باب واحد پرورش شترمرغ 
به مســاحت 23. 7569 مترمربع مفروزى از پالك 10 فرعى از 149 اصلى واقع در بویین 
میاندشت- مزرعه خوشــاب خریدارى از مالک رســمى خانم بیبى خانم دادخواه محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/5 م الف:  871790 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك فریدن/3/172

بنابر اعالم پزشکان انگلستان، پیکر 700 نفر از قربانیان 
ویروس کرونا به دلیل بحران تنهایى، چندین هفته پس 

از مرگ یافت شده است.
به گفته پزشکان این کشور، پیکر این افراد چندین هفته 
پس از مرگ توسط همسایگان یا اقوام و بر اثر انتشار 
بوى نامطبوع اجساد یافت شده و پیکر برخى از آنها نیز 
پس از یافت شدن، دچار فساد شــده است. بر اساس 
آمارها، تاکنون شمار افرادى که بر اثر کرونا جان باخته 
و بر اثر تنهایى پیکر آنها مدتى بعد یافته شده به 700 

نفر رسیده است.
«مایک آزبــورن»، رئیس کمیتــه تحقیقات مرگ و 

میرهاى کالج سلطنتى انگلیس در این باره گفته است: 
افزایش تنهایى به ویژه میان ســالمندان موجب شده 
تا پیکر برخى از افراد هفت الــى 14 روز پس از مرگ

 یافت شود.
«کروالین آبروهام»، مدیر مؤسسه خیریه سالمندان 
انگلستان نیز گفته است: پیش از شیوع کرونا، همواره 
این نگرانى را داشتیم که سالمندان تنها در منزل خود از 

دنیا بروند و کسى از مرگ آنها مطلع نشود. 
بنابر اعالم پزشکان، هنوز هم افرادى وجود دارند که در 
خانه هایشان جان باخته اما کشف نشده اند و احتماًال در 

روزهاى آینده پیدا خواهند شد.

فرماندار کهنوج در اســتان کرمان از ابتالى سه نفر از 
کارکنان یکى از بانک ها در این شهرســتان به ویروس 

کرونا خبر داد.
وحدت عیدى گفت: در حــال حاضر تمامى این افراد در 
قرنطینه و تحت درمان هستند و شعبه مدنظر به منظور 
ضدعفونى و گندزدایى به صورت موقت تعطیل شــده 

است. 
وى حال عمومى کارمندان مبتال به کووید- 19 را مساعد 
اعالم کرد و گفت: کارمنــدان مبتال به کرونا به صورت 
سرپایى تحت درمان هســتند و از  بقیه شاغالن بانک 
مذکور نیز آزمایش گرفته شــده اســت و منتظر نتیجه 

اعالمى از سوى دانشگاه علوم پزشکى جیرفت هستیم. 
فرماندار شهرســتان کهنوج  اظهار کرد: اینکه این افراد 
در کدام بانک و شعبه مشــغول به کار بودند را به دلیل 
اینکه بانک ها جــزو مکان هاى تجارى هســتند و به 
اقتصادشان ضربه خواهد خورد، نمى توانیم عنوان کنیم 
و از رســانه ها نیز مى خواهیم روى این مسئله حساس

 نباشند.
عیدى از آغاز فعالیت این شعبه با جایگزین کردن نیروى 
مورد نیاز خبر داد و گفت: شعبه بانک هم اکنون در حال 
ضدعفونى شدن است و به زودى چند نفر از کارکنان یکى 

دیگر از شعب جایگزین این افراد خواهند شد.

کشف پیکر 700 قربانى کرونا 
2 هفته پس از مرگ

گردش کرونا 
در یک بانک

موج دوم هنوز شروع نشده 
  باشـگاه خبرنـگاران جـوان | پیـر حسـین 
کولیوند، رئیـس اورژانس کشـور در برنامه «صبح به 
خیر ایران» شبکه اول سیما اظهار کرد: در حال حاضر 
در موج اول بیمارى کرونا قرار داریـم و موج دوم این 
بیمارى در کشور شروع نشـده است. کولیوند با اشاره 
به اینکه مردم باید بیمارى کرونا را جدى بگیرند، بیان 
کرد: بیمـارى کرونا تمام نشـده و هنوز ایـن بیمارى 

درمان قطعى ندارد.

عامل اصلى ابتالى زنجانى ها 
  ایسـنا | فرماندار زنجان گفت: حضور در مراسـم 
ترحیم، عامل اصلى ابتالى زنجانى ها به کروناست. رضا 
عسگرى تصریح کرد: متأسفانه در آرامستان، مردم بدون 
مالحظه و امکانات حفاظتى براى مراسم ترحیم حضور 
دارند و تعداد بسـیار زیادى تجمع مى کنند و بسیارى از 
افراد آلوده در زنجان، به علت حضور در مراسـم ترحیم 

است و این رفتار پرخطر باید کنترل و اصالح شود.

بازگشت قرنطینه به جده 
  ایسـنا | با افزایش شـمار مبتالیان بـه ویروس 
کرونا در عربستان سعودى، دولت این کشور مقررات 
جدید منع آمد و شـد را در شـهر جده به عنوان دروازه 
ورود زائـران حج اعمال کرده اسـت. بر این اسـاس، 
ساکنان شهر جده بین سـاعت هاى 3 بعدازظهر تا 6 
صبح اجازه رفت و آمد در مکان هاى عمومى را ندارند 
و اقامه نماز در مساجد نیز به حالت تعلیق درآمده است. 
مقامات سـعودى از پیش اعالم کرده اند که مراسـم 
عمره امسـال برگزار نخواهد شـد، اما هنـوز تصمیم 

نهایى خود را براى مراسم حج  نگرفته اند. 

ویروس کرونا که در آخرین روزهاى بهمن 98، با خودنمایى 
در کشور باعث وحشت مردم شــده بود، حاال با گذر از آن 
روزها، دوباره خیز برداشــته تا مردم بدانند که این ویروس 

همچنان خطرناك است.
با شــیوع کرونا در چین، به یکباره ترس و وحشت عجیبى 
از این بیمارى به ســراغ مردم آمــد و در نهایت، در آخرین 
روز بهمن 98 بود که وزارت بهداشــت، از نمایان شدن این 
بیمارى در شهر قم پرده برداشت و آن را علنى کرد. به دنبال 
آن، اقدامات وزارت بهداشت براى پیشگیرى و کنترل این 
ویروس ناشناخته آغاز شد، اما آنچه مسلم بود اینکه بیمارى 
کم کم در حال شایع شدن بود، به طورى که ظرف روزهاى 
بعد شاهد افزایش موارد ابتال و مرگ و میرهاى این بیمارى 

بودیم.
در هر حال، تا آغازین روزهاى خــرداد 99 که مراقبت ها با 
شدت بیشترى دنبال مى شد، آمار در حال فروکش بود. اما، 
چند روزى هست که این آمار دوباره صعودى شده است. به 
خصوص در تهران و چند شــهر دیگر که اغلب مسافرپذیر 
هستند. على اکبر حق دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژى 
در ستاد مقابله با کرونا، در ارتباط با وضعیت فعلى ویروس 
کووید- 19 در کشور، گفت: ذات این بیمارى انتقال خیلى 
باالســت و این خصوصیت خودش را کماکان حفظ کرده 
است. وى با بیان اینکه چقدر از بیماران درگیر فرم شدیدتر 
ویروس مى شوند مهم است، افزود: در حال حاضر ما هنوز 
میانگین متوسطى از فوت داریم، اما اینطور نیست که فوتى ها 
مربوط به یک منطقه خاص باشند که در آن صورت نگرانى 

بیشتر مى شد.
حق دوست ادامه داد: میانگین سنى افرادى که فوت مى کنند 
هم باالست و این از ماهیت اپیدمى است که از گروه هایى 
که در سطح جامعه هستند به گروه هایى که ایزوله هستند، 
سرایت مى کند. افراد مسن و افرادى که خیلى خودشان را 
حفظ کردند و تماس نداشــتند اآلن اگر تماسى باشد مبتال 

مى شــوند. همچنین درصدى از افرادى که فوت مى کنند 
افرادى هستند که چند هفته در آى سى یو بسترى بوده اند و 

به نوعى بیمارى در آنها مزمن شده بود.
وى در پاسخ به این ســئوال که چرا در روزهاى اخیر شاهد 
افزایش موارد مراجعات به مراکــز درمانى بوده ایم، گفت: 
ویروس در حال چرخش در جامعه اســت و همچنان وجود 
دارد و نشان مى دهد ویروس با زیرکى در همه جا با قابلیت 

سرایت باال وجود دارد.
معاون وزیر بهداشــت تأکید کرد: عادى شــدن رفتارها و 
سست شدن اجراى پروتکل ها اجازه حضور بیشتر ویروس 
را مى دهد. حق دوست با عنوان این مطلب که امکان ورود 
موج دوم ویروس وجود دارد، گفت: آمار ابتال به دلیل سست 
شــدن اجراى پروتکل ها و عدم رعایت فاصله گذارى هاى 
اجتماعى، رو به افزایش اســت که در صورت عدم توجه به 

رعایت موارد بهداشتى، عوارض خطرناك و سنگین کشنده 
دور از انتظار نیست.

وى افزود: تمام عواملى که در جامعه تغییر کرده، مثل تغییر 
رفتارها، اســتفاده از حمل و نقل عمومى و مترو، بازگشایى 
اماکن و مراکز خرید در میزان افزایش ابتال تأثیر داشته است. 
ممکن است تا چند روز آینده شرایط سخت تر شود، بنابراین 
به مردم توصیه مى شــود کمتر بیرون بروند و از کسبه نیز 
درخواست مى شود پروتکل هاى بهداشتى را براى سالمت 

مردم و جلوگیرى از ضرر و زیان بیشتر رعایت کنند.
این اپیدمیولوژیست، گفت: ادامه آزادسازى ها باید با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى باشد چرا که کرونا، ویروس عجیبى 
است و به گونه اى در حال بازى با مردم است. ما نباید ویروس 
کرونا را فراموش شده فرض کنیم. ویروس وجود دارد و باید 

خطر را درکنار خود لمس کنیم.

زنگ هشدار به صدا در آمد

دادستان عمومى و انقالب شهرستان اندیکا، یکى از خیز دوباره کرونا در کشور
شهرستان هاى بختیارى نشین استان خوزستان گفت: 
برگزار کنندگان و مداح یک مراســم عزادارى در این 

شهرستان با حکم قضایى بازداشت شدند.
حجت االسالم و المسلمین فرشید شکرى در گفتگویى 
بیان کرد: به رغم توصیه ها و هشدارها ى الزم مبنى بر 
ممنوعیت برپایى هر گونه تجمع و برگزارى مراسم در 

این ایام ، این افراد اقدام به برگزارى مجلس عزادارى 
کرده بودند. وى افزود: بعد از دریافت گزارش نیروى 
انتظامى این افراد دستگیر و با قرار مناسب روانه زندان 

شدند.
وى گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون حدود 18 پرونده 
در این رابطه در شهرستان اندیکا تشکیل شده و براى 

متخلفان قرار مناسب قضایى صادر شده است.

برگزارکنندگان مراسم عزادارى بازداشت شدند

مشاور بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: وضعیت بیمارى کوویــد- 19و اپیدمى کرونا در 
ایران به گونه اى است که تعداد بیماران شناسایى شده رو 
به افزایش است اما بیشتر موارد بیمارى سرپایى و خفیف 
است و موارد بسترى و بیمارستانى چندان اضافه نشده 
است. علت اصلى افزایش موارد این بیمارى در کشور 
این اســت که پروتکل هاى بهداشتى به خوبى رعایت 
نمى شود گویى مردم فراموش کرده اند که در اپیدمى 

کرونا هستیم.
محمد آســایى اردکانى ادامه داد: مردم باید بدانند که 
یک تا دو ســال آینده با اپیدمى کرونــا زندگى کنیم. 
امیدواریــم که مــردم همانطــور کــه در فروردین 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کردند دوباره حساس 

شــوند و خطر موضوع را جدى بگیرند. ویروس کرونا 
اینطور نیست که یک روز بیاید و فردا برود، به هر حال 
ویروس کرونا در چرخش است و باید مراقبت هاى الزم 
و پروتکل هاى بهداشتى از سوى همه مردم رعایت شود.

وى افزود: علت کاهش موارد شدید و بیمارستانى کرونا 
براى ما در وزارت بهداشت و شاید براى دنیا ناشناخته 
است ولى در هر صورت باید به پروتکل هاى بهداشتى 

عمل کرد. 
وى ادامه داد: در پاییز هم احتماًال آنفلوآنزا و کرونا را با هم 
خواهیم داشت. واقعیت موجود نشان مى دهد که خیلى 
نباید روى خاموشى اپیدمى کرونا در تابستان حساب باز 
کنیم. فرصت سه ماهه تابستان زمانى است که باید براى 

مقابله با کرونا در پاییز آماده شویم. 

روى خاموشى اپیدمى کرونا در تابستان حساب نکنیم

یک هفتــه بعد از اعــالم خبر ابتالى نخســت وزیر 
ارمنســتان و خانواده اش به کرونا، او روز دوشــنبه از 

شکست این ویروس خبر داد.
«نیکول پاشــینیان» اعالم کرد که او و کل خانواده 
او توانســتند ویروس کرونا را شکست دهند و درمان 
شوند. پاشینیان در فیسبوك خود ضمن اعالم این خبر 

نوشت: «ما همین تازه نتایج آزمایش هاى مکرر (ابتال 
به کرونا) از خانواده مان را گرفتیم. نتایج براى همه ما 

منفى است.»
ارمنســتان در منطقه جنوب قفقاز بدترین وضعیت از 
منظر شیوع ویروس کرونا را دارد و تاکنون 13325 نفر 

مبتال و 211 تن کشته شدند.

نخست وزیر ارمنستان از دست کرونا قسر در رفت!

روى موج کووید-19
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دکتر رسول دیناروند، رئیس ســازمان غذا و داروى وزارت بهداشت از وجود 
حجم باالى «نیترات» در گوجه فرنگى هاى موجود در بازار خبر داد و موجى 
از ســئوال و نگرانى در بین مردم راه افتاد. نگرانى در مورد اینکه آیا مى توان 
وجود نیترات را در گوجه فرنگى یا سایر سبزى ها و صیفى ها تشخیص داد و 
آیا باید گوجه فرنگى، این صیفى پرارزش را از سبد خرید خانوار حذف کرد؟  
دکتر عباس یداللهى، متخصص بیوتکنولوژى و اصالح درختان و عضو هیئت 
علمى دانشگاه تربیت مدرس تالش کرده است تا پاسخى به این پرسش ها 

و نگرانى ها داده باشد.
آیا وجود نیترات در گوجه فرنگى ها را تأیید مى کنید؟

متأسفانه، بله. باتوجه به اینکه استفاده از کود هاى شیمیایى در مزرعه هاى 
ایرانى براســاس آزمون خاك و آزمون گیاه انجام نمى شود، احتمال وجود و 
تجمع نیترات نه تنها در گوجه فرنگى، بلکه در سایر سبزى ها و صیفى هاى 

ما هم وجود دارد.
آیا مى توان وجود نیترات در گوجه فرنگى را از روى 

شکل ظاهرى آن تشخیص داد؟
تقریباً نه. برخى افراد ادعا مى کنند نرم بودن بافت گوجه فرنگى مى تواند نشانه 
تجمع نیترات در آن باشد که این ادعا چندان قابل استناد نیست. از طرف دیگر، 
گاهى گفته مى شود وجود رگه هاى سفیدرنگ در گوجه فرنگى ها هم عالمتى 
از تجمع نیترات در آنهاست اما این رگه هاى سفید، معموًال نشان دهنده عدم 
تعادل غذایى در محصول اســت. مثًال اگر کلسیم یا فسفر گوجه فرنگى کم 
باشــد و به طور کلى، تعادل غذایى در محصول برقرار نباشد، گوشت میوه یا 
صیفى ما به خوبى رنگ نمى گیرد. تشخیص وجود نیترات باال در محصولى 
مانند گوجه فرنگى، آسان نیست اما تشخیص تجمع نیترات در محصوالت 

دیگرى مانند سیب زمینى یا پیاز ساده تر است. 
چگونه؟

سیب زمینى هایى که نیترات باالیى دارند، هم بسیار زود جوانه مى زنند و هم 
پس از پوست گرفتن و خرد کردن، به سرعت سیاه مى شوند. کلفت و باز بودن 

گردن پیاز هم مى تواند نشانه تجمع نیترات باال در محصول باشد.
کاهو و کلم هم جزو ســبزى هاى پرمصرف هستند. 
آیا وجود نیترات در این سبزى ها هم قابل تشخیص 

است؟
برگ کاهوهایى که تجمع نیترات دارند، زودتر خراب و پالســیده مى شوند. 
ضمن اینکه معموًال نیترات در برگ هاى پیر و مغز سفید و سفت وسط کاهو 
تجمع مى یابد و پرهیز از مصرف این دو قسمت مى تواند راهى براى پیشگیرى 
از ورود نیترات احتمالى به بدن باشد. اما در کلم هم مانند گوجه فرنگى وجود 

نیترات نشانه خاصى ندارد.
آیا شستن یا پوســت گرفتن گوجه فرنگى مى تواند 

باعث کاهش نیترات موجود در آن شود؟
نه، نیترات به سرعت با آبیارى شســته و وارد خاك مى شود. گیاه هم آن را 
به ســرعت جذب بافت خود مى کند و پس از مدتى، نیترات را سر فرصت به 
نیتریت تبدیل مى کند تا به شکل ساختار اسید آمینه و پروتئین دربیاید. وقتى 
کشاورزان، کود زیادى به محصول خود مى دهند، گیاه فرصت کافى براى 
تبدیل نیترات به نیتریت پیدا نمى کند بنابراین، به  جاى نیتریت که مشکل 
چندانى ندارد، نیترات وارد بدن مى شود و سالمتمان را به  خطر مى اندازد. با 
این حساب و به دلیل نفوذ و تجمع نیترات در بافت گوجه فرنگى، امکان دفع 

آن با شستن یا پوست گیرى محصول، وجود نخواهد داشت.
در این میان، تکلیف مصرف کننده چیست؟

متأســفانه برخى افراد به جاى انتخاب راه درســت، برخى موادغذایى را به 
دلیل وجود مشــکالتى در آنها از برنامه روزانه شــان حذف مى کنند. این 
در حالى اســت که به هیچ عنوان، توصیه به حــذف گوجه فرنگى از رژیم 
غذایى نکرده ایم و نمى کنیم. بهتر اســت بدانید خوشبختانه، تمام میوه ها و 

آنتى اکسیدان ها هستند سبزى ها، به قدرى سرشار از انواع ویتامین و 
که خود این ترکیب هــا مى توانند پادزهر 

مواد مضرى مانند نیترات باشــند. مثًال 
خود گوجه فرنگى، حاوى حجم باالیى 

ویتامیــن C و آنتى اکســیدانى 
به نام «لیکوپن» اســت که 

مى تواننــد با ترکیب هاى 
مضرى ماننــد نیترات 
یا رادیکال هــاى آزاد 
مقابله کنند. البته بهتر 
اســت بدانید هرچه 
میوه ها، ســبزى ها و 
صیفى ها تازه تر باشند، 

میــزان ویتامین هــا و 
آنتى اکسیدان هاى آنها هم 

بیشتر خواهد بود اما باقى ماندن 
این محصوالت براى مدت طوالنى در 

یخچال، مى تواند باعث کاهش سطح ریزمغذى ها 
و آنتى اکسیدان هاى موجود در آنها (با حفظ مواد مضرى مانند نیترات) شود. 

به همین دلیل تأکید مى کنیم همیشه میوه، ســبزى و صیفى را تازه به تازه 
خریدارى و مصرف کنید تا ویتامین ها و آنتى اکسیدان هاى موجود در آنها، 
اثر ترکیب هاى مضرشان را از بین ببرند. در نهایت، توصیه ما عمل به شعار 
«کم بخریم اما همیشه بخریم»، در مورد میوه ها و سبزى ها و صیفى هاست.

آیــا گوجه فرنگى هاى گیالســى هم ماننــد انواع 
سنتى شان نیترات باالیى دارند؟

نه، معموًال این مشکل در گوجه فرنگى  هاى گیالسى وجود ندارد. کشاورزان 
براى درشت و بازارپسند شدن محصولى مانند گوجه فرنگى، به آن کود زیادى 
مى دهند و در نتیجه در بافت محصول نهایى شــاهد تجمع نیترات خواهیم 
بود. این در حالى است که وقتى کشاورز مى داند گوجه فرنگى هاى گیالسى 
قرار نیســت از یک حد خاصى درشت تر شــوند، به اندازه کافى به آنها کود 

براى محصول نهایى ایجاد مى دهد و از این رو، مشکل چندانى 
نمى کند.

سازمان جهانى بهداشــت نگرانى هاى پژوهشگرانى که 
مى گویند وجود مبتالیان بدون عالمت باعث دشوار شدن 
مهار کرونا مى شــود را رد کرد. مقام هاى سازمان جهانى 
بهداشت روز دوشــنبه اعالم کرد ند بیماران بدون عالمت 

عامل انتشار ویروس کرونا نیستند.
در برخى از افراد بــه خصوص افراد جوان و یــا افراد فاقد 
بیمارى هــاى زمینــه اى بعــد از ابتال به عفونــت کرونا 
عالمت هاى آن ظاهر نمى شود. در برخى دیگر از افراد ظاهر 

شدن عالمت ها ممکن است چند روز طول بکشد. 
شواهد اولیه درباره این بیمارى نشان مى داد فرق ناقل بدون 
داشتن عالمت هاى بیمارى مى تواند این بیمارى را به افراد 
دیگر منتقل کند اما مقام هاى ســازمان جهانى بهداشت 
گفته اند با آنکه این ناقالن خامــوش بیمارى را به دیگران 

منتقل مى کنند ولى عامل انتشار آن نیستند. 
«ماریا ون کرکوف»، رئیس بخش بیمارى هاى اضطرارى 
در سازمان جهانى بهداشت گفت: بر اساس اطالعاتى که ما 

داریم اینکه فرد فاقد عالمت بتواند بیمارى را به فرد دیگرى 
انتقال دهد نادر اســت. ون کرکوف گفت که دولت ها باید 
تمرکز خودشان را روى کشف و قرنطینه مبتالیان داراى 
عالمت قرار دهند. وى در ادامه گفت: براى پاســخگویى 
به این سئوال که آیا ناقالن خاموش عامل انتشار گسترده 
ویروس کرونا هســتند یا خیر به داده هــا و پژوهش هاى 

بیشترى نیاز است.
مقام هاى سازمان جهانى بهداشت عالوه بر این گفته اند که 

وضعیت ابتال به ویروس کرونا در سراسر دنیا بدتر شده است.  
ون کرکوف هفته گذشته هم تصریح کرده بود شواهدى از 
تغییر شدت ویروس کرونا یا روش انتقال آن وجود ندارد.  او 
گفته که هیچ شواهدى درباره تغییر یافتن ویروس کرونا چه 
از لحاظ روش انتقال و چه از لحاظ شدت بیمارى ناشى از 
آن وجود ندارد. او در یک نشست خبرى گفت: این ویروس 
از لحاظ قابلیت انتقال تغییر نکرده، از لحاظ شدت هم تغییر 

نکرده است.

برخى افراد شب ها فقط چهار یا پنج ساعت مى خوابند و با 
این حال هنگام صبح، سرحال از خواب بیدار مى شوند. اما 
آیا واقعًا این مقدار از خواب براى بدن و حفظ سالمتِى ما 
کافى است؟ واقعیت این است که بدن ما براى بازسازى 
خود به استراحت طوالنى ترى نیاز دارد. انسان ها به طور 
متوسط یک ســوم از عمر خود را مى خوابند. در واقع به 
هنگام خواب در بدن ما اتفاقات زیادى مى افتد، هر چند 

که ما از آنها بى خبریم.
در چرخه خواب دو مرحله خواب عمیــق و رؤیابینى به 
طور مرتب هر 90 دقیقه عوض مى شوند. در مرحله خواب 
عمیق بدن ما فعاالنه در حال کار کردن است، درست مثل 
یک کامپیوتر که در خفا در حال به روز کردن برنامه هاى 

خود است.
بدن ما در این مرحله هورمون هاى رشد را براى بازسازى  
ترشح مى کند و مشغول فعال کردن سیستم ایمنى  خود 
است تا ســلول هاى دفاعى ما بتوانند در زمانى کوتاه با 
ویروس ها و باکترى ها مقابله کنند. به همین دلیل است 
که بیماران به خواب بیشــترى نیاز دارند. اما در مرحله 
رؤیابینى، مغز ما با خاموش کــردن حافظه  کوتاه مدت 

مشغول پردازش وقایع روز مى شود.
در این مرحله اســت که ما رؤیا مى بینیم، رؤیاهایى که 
گاهى آنقدر عجیب و غریب اند که هیچ ربطى میان آنها 
و زندگى روزانه  و خصوصى مــان نمى توانیم پیدا کنیم. 
احتماًال در این مرحله بخش هایى از مغز که کمتر به کار 

مى آیند فعال مى شوند.
پس بدون خواب، هم بــدن و هم مغز مــا این فرصت 

استثنایى براى انجام فعالیت هاى ضرورى و مورد نیازشان 
را از دست مى دهند. نیاز بزرگساالن به خواب شبانه بین 
هفت تا 9 ساعت است و این میزان نمى تواند کمتر از شش 

ساعت شود. 
اما یکى از عوامل مزاحم براى خواب، تلفن همراه است 
که اگر ممکن اســت آن را مدتى طوالنى قبل از خواب 
خاموش کنید و اگر مى شــود از آن اصًال در اتاق خواب 

استفاده نکنید.
نور آبى صفحه آن به شــدت جلوى خــواب را مى گیرد. 
چشم هاى ما با دیدن این نور این پیام را به مغز مى فرستند 
که باید بیدار بمانى. بعد مالتونین، هورمون تنظیم کننده 
چرخه شبانه روزى خواب که ضامن خواب آرام است کمتر 
تولید مى شود. به عالوه، توجه به ایمیل ها یا شبکه هاى 
اجتماعى ذهن را فعال نگه مى دارد و مانع خواب مى شود.

 مصرف کافئین هــم جلوى خواب راحــت را مى گیرد. 
براى همین است که تا شــش ساعت قبل از خواب نباید 

قهوه خورد.
سر و صدا و نور نیز مانع خواب آرام مى شود. براى داشتن 
خوابى مطلوب و آرام، اتاق خواب باید جایى براى خواب 
باشد نه کامپیوتر و تلویزیون. همچنین افرادى که همیشه 
سر ســاعت معینى مى خوابند معموًال سریع تر به خواب 
مى روند. در عین حال بالشــت و تشک هم باید مناسب 
باشد و وضعیت راحتى را براى ســر و بدن به وجود آورد. 
زمانى که اتاق خواب آرام و تاریک و دماى آن بین 15 تا 
18 درجه سانتیگراد است بهترین شــرایط براى خوابى 

عمیق و با کیفیت فراهم خواهد شد.

یک متخصص تغذیه گفت: مصرف میوه هاى کال فصل بهار مى تواند 
براى بدن انسان مضر باشد بر این اساس توصیه مى شود از میوه هاى 

رسیده مصرف کنیم.
وحید زارع افزود: چرا باید میوه هاى نوبرانه کال مصرف شود. کدام مرجع 
تأیید کرده که این مســیر بدخوراکى که پس از آن، افراد دچار یبوست 

شدید، درد کلیه یا تغییرات متابولیسمى در بدن مى شوند، طى شود. 
این متخصص تغذیه با بیان اینکه در طب سنتى طبع ها مشخص شده 

و به سرد و خشک، گرم و تر، گرم و خشک و... تقسیم 
شده اند و معموًال عنوان مى شود که سردى ها زمینه 
یبوست را فراهم مى کنند، خاطرنشان کرد: حال در 
مورد میوه هاى کال فصل بهار که از طبع ســردى 
برخوردار هستند، هم مى توان گفت به عنوان مثال 
گوجه ســبز کال سرد و مشکل ســاز است و وقتى 
رسیده مى شود مى تواند خیلى از مشکالت معده و 

دفع مزاج را از بین ببرد. 
زارع یادآور شد: به همین دلیل در طب سنتى تأکید 
شده که سردى ها به شدت کم مصرف شود و بیشتر 
افراد را به گرمى خوردن ســوق مى دهد. البته این 
گرمى خورى هم در جاى خود مباحثى دارد مبنى بر 

اینکه چه گروه خونى یا چه سنى مصرف کنند.
زارع تصریح کرد: برخى میوه ها مانند خیار هم که طبع سردى دارند به 
واسطه نمک پاشیدن به آن، مى توان عالوه بر جذب آب خیار در بدن 
براى اینکه فرد مصرف کننده دچار کم آبى نشود، طبع سرد آن را گرفت 
ضمن اینکه نمک نفخ خیار را هم از بین مى برد. جالب است بدانید که 
افاغنه هنگام مصرف هندوانه بر روى آن نمک مى پاشــند تا نفخ آن 

گرفته شود. 
زارع در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا میوه هاى تابستان طبع 
سردى دارند، گفت: آیین خلقت مباحث پیچیده اى دارد. به عنوان مثال 
علم ثابت شده که اگر به مواد غذایى که داراى ویتامین C هستند، نور و 
گرما بخورد ویتامین C را از دست مى دهد. حال شما دقت کنید پرتقال و 
لیمو سرشار از ویتامین C است و ضمن اینکه در فصل پاییز و زمستان به 
بار مى نشینند، داراى پوست دو جداره اى هستند تا نور به آن ورود نکند.

وى ادامه داد: رسیدن انجیر و زیتون در فصل مرداد و شهریور هم نمونه 
دیگرى از آیین خلقت است؛ ساختار آن به گونه اى است که بدن را براى 
ورود به فصل پاییز و زمســتان آماده مى کند. به این معنا که بنابر طب 
سنتى، در پاییز و زمستان باید سطح صفرا کاهش پیدا کند تا به محض 
سرد شدن هوا با غلظت خون مواجه نشویم. حال مصرف انجیر و زیتون 
در ماه هاى منتهى به پاییز خود به خود باعث ســبک شــدن صفرا و 

پیشگیرى از عوارض احتمالى آن مى شود.

این متخصص با یادآورى اینکه وجود مواد غذایى طبع ســرد در فصل 
بهار و تابستان، هم کمک به متعادل شدن بدن مى کند، خاطرنشان کرد: 
طبق آیین خلقت، در فصل گرما، بدن نیاز به مواد غذایى سردى دارد تا 
به تعادل الزم برسد و این مواد به دلیل دارا بودن طبع مرطوب و داراى 
آب بهترین درمان در روزهاى گرم هستند. به عبارتى آب معدنى سالمى 

هستند که ویتامین و مواد معدنى دارند.
وى ادامه داد: فراموش نکنیم میوه هایى مانند خربزه طبع گرمى دارند اما 
این گرمى باعث دفع سموم بدن و اجابت مزاج صحیح مى شود وکمک 
به پاکسازى مثانه مى کنند. از سویى دیگر عرق کردن در تابستان باعث 
مى شود امالحى مانند ید، آهن، منیزیوم و... از بدن خارج شود در نتیجه 
بدن با کمبود مواجه مى شــود. اما وقتى مواد مغذى و میوه هاى فصل 

مصرف شود از بروز بیمارى ها پیشگیرى مى کند.

بیماران بدون 
عالمت عامل 
انتشار کرونا 

نیستند

در گوجه فرنگى ماده خطرناك 
نیترات وجود دارد؟

عواملى که نمى گذارند شما بخوابید

مى توانید باور کنید که آب موجب نفخ معده مى شــود؟ 
عالوه بر ده ها فایده که از نوشــیدن آب سراغ دارید باید 
به عوارض آن البته به واسطه اشتباه در مصرف این مایه 

حیات هم آشنا شوید.
رســاندن آب کافى به بدن، باعث مى شود بدن عملکرد 
طبیعى داشته باشــد، سوخت و ساز ســرعت مى گیرد 
(کالرى بیشترى سوزانده مى شــود)، پوست شادابى و 
طراوت پیدا مى کند و ما احساس پرانرژى بودن مى کنیم. 
از سوى دیگر در شرایط تأمین ناکافى آب مورد نیاز، بدن 
همه تالشش را براى حفظ آب موجود انجام مى دهد تا 
از کم آبى بدن جلوگیرى کند. این شرایط به حالتى به نام 
احتباس آب منجر مى شود که خشــک شدن مفاصل، 
افزایش وزن، احساس تورم، افزایش فشار خون و افزایش 

ضربان قلب را در پى دارد.
درعین حــال نحــوه نوشــیدن آب و برخــى از انواع 
آب ها، باعث ایجاد نفخ شــکمى مى شود که خود، یکى 
از مشکالت شایع گوارشى است، اما نوشیدن آب چگونه 

باعث بروز نفخ مى شود؟
نفخ موقت بعد از نوشــیدن آب مى تواند دالیل متعددى 
داشته باشد. میزان آبى که نوشــیده مى شود و سرعت 
نوشــیدن آن و مواد غذایى موجود در معــده و روده ها 
ازجمله عواملى اســت که بر بروز نفــخ تأثیر مى گذارد. 
نوشیدن حجمى به اندازه نیم لیتر آب (یک یا دو لیوان) با 
معده خالى، احتماًال نفخ قابل توجهى ایجاد نمى کند، اما 

نوشیدن سریع مقادیر بیشترى آب در شرایطى که مواد 
غذایى دیگرى در معده یــا روده ها وجود دارد تا حدودى 
اتســاع شــکمى و نفخ ناراحت کننده اى در پى خواهد 
داشــت. هرچه مقدار غذاى موجود در معده بیشتر باشد، 

احتمال بروز نفخ بیشتر خواهد بود.
شرایط ســالمت و دیگر عواملى که تخلیه معده را کند 
مى کنند، احتمال بروز نفخ بعد از نوشیدن آب را افزایش 
مى دهند. مصرف مســکن هاى نارکوتیــک، بیمارى 
رفالکس اسیدى، آنفلوآنزاى معده، بولیمى یا زیاده روى 
در خوردن، بى اشتهایى عصبى، کم کارى غده تیروئید، 
پارکینســون و تخریب عصبى مرتبط با دیابت، ازجمله 
بیمارى هایى هستند که تأخیر در تخلیه معده را به دنبال 
دارند. در صورتى که یکى از این مشــکالت سالمت را 
دارید، نوشیدن آهسته آب به جلوگیرى از بروز نفخ کمک 
خواهد کرد. همچنین، مصرف مــواد غذایى حاوى آب 
فراوان مانند خیار به جاى آب، با جذب آهسته آب موجود 
در بافت آنها، از بروز نفخ ناشى از نوشیدن آب جلوگیرى 

خواهد کرد.
نوشیدن آب به طور مســتقیم از بطرى یا شیشه باعث 
مى شود احساس نفخ بیشترى داشته باشیم. بلعیدن هوا 
یکى از عوامل عمده ایجاد نفخ اســت و نوشیدن آب از 
بطرى باعث مى شود هواى اضافى بیشترى به همراه آب 
بلعیده شود. نوشیدن آب از لیوان، میزان هواى بلعیده شده 

به همراه آب را کاهش مى دهد.

وقتى نوشیدن آب موجب نفخ مى شود 

؟ چی ر ی ن
 به جاى انتخاب راه درســت، برخى موادغذایى را به 
ى در آنها از برنامه روزانه شــان حذف مى کنند. این 
هیچ عنوان، توصیه به حــذف گوجه فرنگى از رژیم 
کنیم. بهتر اســت بدانید خوشبختانه، تمام میوه ها و 

انواع ویتامین و  آنتى اکسیدان ها هستند شار از
ـا مى توانند پادزهر 

ت باشــند. مثًال 
ى حجم باالیى 

ســیدانى
ت که 

ى 
ت

 و 
 هم 

ى ماندن 
ت طوالنى در 

 کاهش سطح ریزمغذى ها 
جود در آنها (با حفظ مواد مضرى مانند نیترات) شود. 

براى محصول نهایى ایجاد مى دهد و از این رو، مشکل چندانى
نمى کند.

رئیس اداره مراقبت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت گفت: واکسن 
آنفلوآنزا از ویروس کرونا پیشگیرى نمى کند، اما با کم کردن احتمال 

ابتال به آنفلوآنزا، بدن فرد در مورد کرونا بهتر عمل مى کند.
حسین عرفانى، رئیس اداره مراقبت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
درباره تخریب ریه هاى بیماران کرونایى گفت: در کووید- 19 احتمال 
تخریب بافتى ریه وجود دارد و پس از بهبودى، ریه بازسازى شده مسلمًا 

آسیب دیده است.
وى ادامه داد: بیماران بهبود یافته کرونایى باید احتیاط بیشترى داشته 

باشند زیرا ظرفیت ریه آنان کاهش پیدا کرده است.
عرفانى با اشاره به شیوع آنفلوآنزا در آینده بیان کرد: این امکان وجود 
دارد که  یک فرد در یک زمان آنفلوآنزا و کرونا را با هم دچار شود پس 
توصیه ما به افراد این است که حتمًا در زمان مناسب واکسن آنفلوآنزا 
را تزریق کنند تا حداقل آن بیمارى آنفلوآنزا را ضعیف کند. رئیس اداره 
مراقبت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت عنوان کرد: واکسن آنفلوآنزا 
از ویروس کرونا پیشــگیرى نمى کند، اما با کم کردن احتمال ابتال به 

آنفلوآنزا، بدن فرد در مورد کرونا بهتر عمل مى کند.
عرفانى درباره جهش ویروس آنفلوآنزا بیان کــرد: ویروس آنفلوآنزا 
مایل به جهش ویروسى است. اگر جهش کوچک داشته باشد، منجر به 
طغیان ها و همه گیرى فصلى مى شود که سال گذشته شاهد آن بودیم. 
اگر جهش اساسى و ریشه اى باشد و ویروس جدیدى متولد شود، شیفت 
آنتى ژنى اتفاق مى افتد که مى تواند عامل ایجاد پاندمى آنفلوآنزا باشد 
و در سال 1388 با آن مواجه شدیم. حدود هر ده سال، یک بار با پاندمى 

آنفلوآنزا مواجه مى شویم.
وى افزود: همواره باید بدترین شرایط را در نظر بگیریم. امسال ممکن 
اســت جهش هایى در ویروس آنفلوآنزا اتفاق بیافتد و باید در برابر آن 
آمادگى داشته باشیم. تنها راه حل در دسترس آنفلوآنزا باید به درستى 
استفاده شود و نباید مانند ســایر آنتى بیوتیک ها، بدون ضابطه از آن 

استفاده کرده و خودمان را خلع سالح کنیم. 

امکان ابتالى همزمان به 
آنفلوآنزا و کرونا وجود دارد؟

میوه هاى رسیده یا کال؛ کدام را انتخاب کنیم؟ 
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فوالد مبارکۀ اصفهان به عنوان بزرگ ترین مجموعۀ فوالدســاز در 
ایران سعى دارد با الگوبردارى از شرکت هاى بزرگ فوالدى جهان، 
در حوزة اکتشاف و بهره بردارى از معادن سنگ آهن سرمایه گذارى 
کند، چراکه به عقیدة معاون امور معادن این شــرکت، فوالد مبارکه 
اصفهان اهلیت و پتانســیل الزم براى ورود به این بخش را داراست 
و استراتژى هاى مناســبى بدین منظور تعریف کرده است. در ادامه، 
گفت وگو بامحمد یاســر طیب نیا، معاون امور معادن شرکت فوالد 

مبارکۀ اصفهان را مى خوانید.

وضعیت ذخایر معدنى ایران، به ویژه ســنگ آهن، در 
مقایسه با دیگر کشورها چگونه است؟

ایران به دلیل برخــوردارى از ذخایر معدنى فــراوان، در رتبۀ دهم 
کشورهاى معدنى جهان قرار گرفته است. از لحاظ ذخایر سنگ آهن 
نیز در جایگاه مشابهى هستیم. البته کیفیت ذخایر سنگ آهن موجود 
در ایران، به لحاظ عیار، چندان باال نیست و نمى توان سنگ آهن ایران 
را به لحاظ کمى و کیفى با سنگ آهن کشــورهاى برتر در این حوزه 
همچون استرالیا و برزیل مقایسه کرد. همچنین میانگین درصد آهن 
حدود 75 درصد از ذخایر کشور زیر 50 درصد (TFe) است که نسبتا 
کم است؛ بنابراین مى توان گفت کلیۀ ذخایر ایران، به استثناى درصد 
محدودى از آن، نیاز به فرآورى دارد و   مستقیما   نمى توان از آن ها براى 

تولید محصوالت فوالدى استفاده کرد.
روند فعالیت هاى اکتشافى در کشور را چگونه ارزیابى 

مى کنید؟
عمدة فعالیت هاى اکتشــافى و بهره بردارى از ذخایر اصلى کشور، 
در حال حاضر مربوط به فعالیت هایى اســت کــه چندین دهه قبل 
صورت گرفته و به خصوص در زمینۀ ســنگ آهن طى ســال هاى 
اخیر ذخایر بزرگ قابل توجهى شناسایى نشــده است. دلیل اصلى 
این امر نیز هزینه هاى بسیار زیاد فعالیت هاى اکتشافى، محدودیت 
بودجۀ نهادهاى دولتى در این بخش و عدم فعالیت بخش خصوصى 

توانمند و پذیراى ریسک فعالیت هاى اکتشافى است. راهکار اصلى 
نیز جدى گرفتن بخش خصوصى داراى اهلیت در این زمینه است. 
شــرکت هاى بزرگ معدنى نیز در این مدت با ســرمایه گذارى در 
حوزه هاى پایین دست خود، از سرمایه گذارى در بخش اکتشافات با 
فناورى هاى نوین غافل شده اند و این عوامل به طورکلى باعث شده 

حدود یک دهه از برنامۀ موردنیاز این بخش عقب باشیم.
البته در سال هاى اخیر، شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران، سازمان 
ایمیدرو و سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور اقداماتى 
انجام داده و به نتایج مثبتى رسیده اند، بااین حال در مقایسه با میزان 
ذخایر موجود در کشور و وسعت سرزمینى، جاى کار بسیارى وجود 

دارد.
آیا الگوى شــرکت هاى فوالدى در جهــان با ایران 
متفاوت است؟ آیا شرکت فوالد مبارکه برنامه اى براى 
الگوبردارى از شرکت هاى بزرگ فوالدساز جهان دارد؟

برخالف رویۀ متمرکز شــرکت هاى بزرگ معدنى دنیــا در حوزة 
تخصصى معدن، فوالدسازان بزرگ براى حفظ تولید و کاهش خطر 
در حوزه تأمین و دسترســى به منابع، در حوزة سنگ آهن و معادن 
ســرمایه گذارى کرده اند. براى مثال بزرگ ترین تولیدکنندة فوالد 
دنیا، آرسلورمیتال 60 درصد سنگ آهن موردنیازش را از معادن خود 
دریافت مى کند و این شرکت در زمرة پنج شرکت بزرگ تولیدکنندة 
سنگ آهن دنیا قرار دارد. این موضوع نشان مى دهد روش و الگوى 
ایران در زنجیرة تولید فوالد با الگوى طرح شده در جهان متفاوت است 
و باید اصالح شود. فوالد مبارکۀ اصفهان در این راه پیش قدم شده تا 
روش فعلى را اصالح کند. در واقع این شرکت به عنوان پیشتاز حوزة 
فوالد و صنایع معدنى، قصد دارد با اصالح روند فعلى، به ایجاد تعادل 

در ساختار صنعت و معدن کشور کمک کند.
فوالد مبارکه اصفهان مى تواند چه کمکى در این زمینه 

بکند؟
ابتدا باید در حوزة اکتشافات، سرمایه گذارى هاى اساسى صورت گیرد. 

شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان آمادگى خود را در این زمینه اعالم کرده 
و معاونت معدنى این شرکت نیز با همین هدف شکل گرفته است. اما 
براى ادامۀ کار، به کمک و حمایت ســاختارى نهادهاى ذى ربط در 
دولت نیاز است. تحریم هاى بین المللى همچنان پابرجاست، بحران 
کرونا نیز اضافه شده و درعین حال برنامه و هدف ارزشمند و هوشمندانۀ 
جهش تولید هم در دستور کار قرار گرفته است. یکى از حوزه هایى که 
در این شرایط امکان فعالیت و جهش جدى در آن متصور است و کرونا 
و تحریم هاى بین المللى نیز نمى تواند بر آن اثرگذار باشد، اکتشافات 
معدنى است. البته ممکن است محدودیت هایى در زمینۀ استفاده از 
تکنولوژى هاى نوین وجود داشته باشد، اما خوشبختانه دانش فنى و 
توان الزم در بخش اکتشاف کشور وجود دارد. شرکت هاى اکتشافى 
خوبى در کشور فعال اند و شرکتى همچون فوالد مبارکه نیز نقدینگى 
و اســتراتژى الزم براى ورود به این حوزه را دارد. در این میان دولت 
باید هوشمندانه عمل کند و از ظرفیت این شرکت ها بهره ببرد. فوالد 
مبارکه توانایى آن را دارد که پیشــران توسعه و جهش براى دولت و 
کشور باشد و دولت مى تواند از کمک شرکت هایى مثل فوالد مبارکه 
استفاده کند. براى مثال، پهنه هاى معدنى خوبى در کشور وجود دارد و 
باید در اختیار کسانى قرار گیرد که از اهلیت و دانش و توان مالى الزم 

برخوردارند و مى توانند از عهدة انجام کار برآیند. 
بزرگ ترین چالش پیِش روى صنعت فوالد در کشــور 

براى رسیدن به اهداف افق 1404 چیست؟
صنایع فوالدى کشور با کمبود سنگ آهن، کنسانتره و گندله مواجه اند، 
همچنین ظرفیت ها و کارخانه هاى کنســانترة ایجادشــده کمبود 
ســنگ آهن دارند؛ بنابراین چالش بزرگ ما در سال هاى آتى تا افق 
1404 کمبود جدى ســنگ آهن خواهد بود. بر اساس پیش بینى ها 
در افق 1404، حدود 27 میلیون تن کمبود سنگ آهن خواهیم داشت 
و این امر نشان مى دهد تمرکز سرمایه گذارى هاى آتى، چه از سوى 
فوالدى ها و چه معدنى ها، باید در حوزة اکتشــاف و بهره بردارى از 

معادن سنگ آهن باشد.

آیا امکان جذب سرمایه گذار خارجى در این حوزه وجود 
دارد؟

با لحاظ شرایط تحریمى کشور امکان سرمایه گذارى خارجى به راحتى 
براى ما مهیا نیست و با توجه به پتانسیل هاى موجود فوالدسازان و 
صنایع معدنى قوى در کشور نیازى هم به این موضوع نداریم. آنچه 
مهم است درك مشکل و برنامه ریزى و جهت گیرى الزم براى رفع 
آن است.  بر اساس مطالعات صورت گرفته، اگر ذخایر فعلى مدنظر 
قرار گیرد و از ظرفیت طرح هاى فوالدى کشور مطابق برنامه به طور 
کامل استفاده شود، 15 تا 20 سال بعد از افق 1404 ذخایر سنگ آهن 
کشور به اتمام خواهد رسید؛ پس الزم است جهشى در فعالیت هاى 
حوزة اکتشاف و بهره بردارى معادن سنگ آهن کشور رخ دهد و ضمن 
افزایش تعرفه و توقف دفعى صادرات سنگ آهن برنامه ریزى جهت 
ایجاد زیرساخت هاى واردات سنگ آهن در بلندمدت پیش بینى شود.

چه چالش هایى ســد راه ســرمایه گذارى داخلى در 
کشوراست؟

تصور مى کنم آنچه در مواردى بیش از هر عامل دیگر مانعى بر سر راه 
توسعه و پیشرفت قدرتمند کشور بوده جایگزینى دیدگاه کارشناسى با 
تصمیمات سیاسى است. اگر قرار بر توسعه و گسترش یافتن و داشتن 
شرکت هاى بزرگ است، باید درك درستى از اقتصاد و بزرگ شدن 
شرکت ها داشته باشــیم. ما هنوز در کشور این سعۀ صدر و تحمل را 
نداریم که یک سرمایه گذار یا شــرکت بزرگ به یک غول تجارى  
تبدیل شود. در کشورهاى پیشرو، اهلیت در اولویت نخست واگذارى 
شــرکت ها قرار دارد. در واقع اهلیت مقدم است بر این که فرصت در 
اختیار عمــوم جامعه قرار گیرد. الزم اســت ظرفیت و پذیرش الزم 
براى داشتن شرکت هاى بزرگ و ســپردن کار به آن ها به وجود آید 
و این شرکت ها نیز عادالنه فرصت هاى شغلى را در اختیار مردم قرار 
دهند، تا در نهایت عدالت رعایت و اجرا شود. براى مثال اگر از شرکتى 
همچون فوالد مبارکه یا شرکت هاى مشابه، که نشان داده اند در هر 
حوزه اى وارد شوند آن را متحول مى سازند، حمایت گردد و پهنه هاى 

معدنى براى اکتشاف در اختیارشان قرار گیرد، به طور قطع تبعیض یا 
انحصار نیست، زیرا امثال فوالد مبارکه شرکت هاى ملى هستند که 
منافع حاصل از انتفاع آن ها در اختیار همــگان خواهد بود و اقتصاد 
کشور از رشد و توســعۀ آن ها بهره مى گیرد. ما باید این ظرفیت را در 
کشور ایجاد و از ســرمایه گذارانى که اهلیت دارند حمایت کنیم و به 
بزرگ شدن آن ها یارى برسانیم، چراکه آن ها ساختارهاى مدیریتى 
الزم و همچنین استراتژى هاى مناسب براى بهره بردارى از یک طرح 
را دارند و مى توانند تکنولوژى هاى روز را به کشور بیاورند. این همان 
اتفاقى است که در کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه رخ داده و 
منجر به شکل گیرى شرکت هاى قدرتمند و رقابت پذیر در عرصه هاى 
مختلف بین المللى شده است. با اصالح این نگاه، ما نیز مى توانیم در 
حوزه هاى مختلف صنعت، تکنولوژى و تولید، شرکت هایى قوى و 

بزرگ داشته باشیم.
فوالد مبارکۀ اصفهان ظرفیت هاى بسیارى دارد و الزم است از سوى 
دولت حمایت شود تا مسیر براى ادامۀ راهش هموار گردد. همچنین 
دولت باید بسترى براى کار و توسعه، به خصوص در حوزة موردبحث 
ما، یعنى اکتشافات معدنى، در اختیار این شرکت قرار دهد، زیرا این 
نوع شرکت ها با اتکا به توان خود توانسته اند راهشان را پیدا کنند و در 
صنعت پیشتاز باشند؛ بنابراین مى توانند با حرکت روبه جلو در کشور، 
مشکل اشتغال و سرمایه گذارى، حتى سرمایه گذارى خارجى را رفع 

کنند و پدیدآورندة توسعه باشند.

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه: 

فوالد مبارکه استراتژى ورود به اکتشافات معدنى را دارد


