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عجیب ترین عالئم سرطان ریهتکذیب قاچاق اعضاى پسر بچه اصفهانىگران ترین تیتراژ تلویزیون را در «نون. خ» دیدیم! فاتح اصفهانى اورست کرونا گرفت گذر زمان عملکرد نویدکیا را بهتر مشخص مى کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ارتباط مصرف 
میوه و سبزیجات
 با کاهش استرس

تشدید خشکسالى هیدرولوژیک در اصفهان
3

3
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معماى نایاب شدن
 هارد دیسک!

تعامل مشترك
 روابط عمومى

 2 فوالدساز بزرگ کشور

بیماران فشارخون اصفهان 
در معرض حمله کرونا
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«انفجار هولناك» 
یا صداى «خالى 

شدن بار»؟!

نتایج یک تحقیق جدید نشان مى دهد رژیم غذایى سرشار از 
میوه و سبزیجات با استرس کمتر مرتبط است.

یافته محققان دانشگاه ادیت کووان استرالیا 
نشان مى دهد افرادى که روزانه حداقل 470 
گرم میوه و سبزیجات مى خورند، 10 درصد...

در حالى که پیش از ظهــر دیروز چند خبرگزارى 
رسمى کشور از حادثه «انفجار هولناك در کارخانه 
فوالد نطنز» خبر دادند و حتى مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان هم به وقوع پیوستن 
این حادثــه را تأییدکرد، بعد از ظهــر همان روز 
مدیر عامل شــرکت فوالد نطنــز گفت که هیچ 
انفجارى در این کارخانه رخ نداده اســت! صبح 
دیروز خبرگزارى «فارس» به انعکاس اظهارات 
حســن على صالحیان رئیس مرکز فوریت هاى 
پزشکى نطنز پرداخت که در جمع اصحاب رسانه 

گفته بود: انفجار در ...

4

سه شنبه اى که همه چپ کردند!سه شنبه اى که همه چپ کردند!
22 پراید،  پراید، 33 کامیون و یک کشنده تانکر در یک روز در استان اصفهان واژگون شدند کامیون و یک کشنده تانکر در یک روز در استان اصفهان واژگون شدند
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بارش هاى 3 ماه آینده بر حوضه زاینده رود و منابع آبى تأثیر ندارد

گفتگو با محمد دالورى، مجرى تلویزیون

مى خواهى آب در دلت 
تکان نخورد، مجرى نشو!

پورعلى گنجى در راه بازگشت به ایران
لژیونر فوتبال ایران که در تیم شنژن چین شاغل است، براى حضور در اردوى تیم ملى، در 
راه سفر به ایران قرار دارد. قرار است از هفته آینده اردوى آماده سازى تیم ملى فوتبال 
ایران به میزبانى جزیره کیش برگزار شود و سپس از آنجا شاگردان اسکوچیچ راهى 
منامه براى انجام دیدارهاى خود در مرحله مقدماتى جام جهانى شوند؛ در حالى که 
هنوز لیست نهایى براى سفر به منامه و پیش از آن انجام اردوى تدارکاتى 

در کیش اعالم نشده اما گمانه زنى ها ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کارخانه فوالد نطنز دیروز خبرساز شد

تشکیل شرکت 
تأمین آب اصفهان 
با مشارکت بخش 

خصوصى 

شرایط ثبت نام مدارس استان اصفهان و دریافت شهریه
3

بررسى یک احتمال؛ بررسى یک احتمال؛ 

انفجار بمب هلندى در انفجار بمب هلندى در 
فوتبال ایران!

عملکرد 6 ماه دوم سال 1399 شهردارى شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماه دوم سال 1399
کد طبقه 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانبندي

1,321,473,000,000467,879,739,538792,150,540,247هزینه100000

467,303,000,000254,057,562,163254,073,131,454 جبران خدمات کارکنان110000

استفاده از کاالها و 120000
596,870,000,00077,193,387,275400,106,361,939خدمات

هزینه هاي تامین مالی و 130000
2,400,000,000435,974,601435,974,601دارایی

000یارانه140000

16,900,000,0007,979,644,4293,900,167,671کمک هاي بالعوض150000

196,500,000,00098,411,981,681101,151,547,365رفاه اجتماعی160000

41,500,000,00029,801,189,38932,483,357,217سایر هزینه ها170000

تملک دارایی هاي 200000
1,149,200,000,000815,894,120,090748,482,945,585سرمایه اي

96,000,000,00041,498,513,34657,576,371,545کالبدى و شهرسازى1

محیط زیست و خدمات 2
530,200,000,000420,950,085,527398,862,582,075شهري

61,500,000,00016,504,839,97125,676,223,741ایمنی و مدیریت بحران3

334,000,000,000257,442,262,075215,772,239,822حمل و نقل و ترافیک4

90,000,000,00056,194,525,57117,699,033,791خدمات مدیریت5

37,500,000,00023,303,893,60032,896,494,611اجتماعى و فرهنگى6

359,327,000,000140,184,324,546183,832,721,267تملک دارایی هاي مالی300000

259,727,000,00073,750,380,546117,398,777,267تعهدات انتقالی سنواتی310000

بازپرداخت اصل و سود 320000
99,600,000,00066,433,944,00066,433,944,000تسهیالت داخلی

جمع کل مصارف -
2,830,000,000,0001,423,958,184,1741,724,466,207,099شهرداري

گزارش درآمد هاى شهردارى در 6 ماه دوم سال 1399
کد طبقه 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانبندي

درآمدهاي ناشی از 110000
1,826,190,000,000898,126,229,5081,013,878,299,009عوارض عمومی

120000
درآمدهاي 

ناشی از عوارض 
اختصاصی 
شهرداري

156,400,000,00076,918,032,78746,696,815,133

130000
بها خدمات 
و درآمدهاي 

موسسات انتفاعی 
شهرداري

96,210,000,00047,316,393,44363,702,095,698

140000
درآمدهاي حاصل 
از وجوه و اموال 
شهرداري

34,400,000,00016,918,032,78722,021,002,416

150000
کمک هاي 

اعطائی دولت و 
سازمانهاي دولتی

3,000,000,0001,475,409,8360

اعانات ، کمک هاي 160000
189,800,000,00093,344,262,295129,182,298,906اهدایی و دارائى ها

2,306,000,000,0001,134,098,360,6561,275,480,511,162جمع کل درآمدها100000

200000
جمع کل منابع 

حاصل از واگذاري 
دارایی سرمایه اي

524,000,000,000257,704,918,033391,105,794,142

300000
جمع کل منابع 

حاصل از واگذاري 
دارایی مالی

000

جمع کل منابع -
2,830,000,000,0001,391,803,278,6891,666,586,305,304شهرداري

به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها ارائه عملکرد 6 ماه دوم سال 1399 به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

غذایى سرشار از 
ت.
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پورعلى گنج
لژیونر فوتبال ایران که در تیم
راه سفر به ایران قرار دارد
ک ایران به میزبانى جزیره
منامه براى انجام دیداره
هنوز لیست نه
در ک

5
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مشــاور اجرایى معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى از برگزارى هفدهمین طرح فصلى کتاب در 
بهار امسال خبر داد. علیرضا اسماعیلى با اشاره به برگزارى 
بهاره کتاب در سال 1400 گفت: کتابفروشى ها در جایگاه 
پاتوق  هاى فرهنگى نقش مهمى در حلقه نشر و گسترش 
فرهنگ دارند و طرح بهاره کتاب که هفدهمین طرح فصلى 
کتاب است، در راستاى سیاست  هاى معاونت امور فرهنگى 
براى حمایت از حلقه  هاى نشر به ویژه کتابفروشان برگزار 
مى شود. وى درباره زمان برگزارى طرح فصلى کتاب گفت: 
این طرح از 17 خرداد در کتابفروشى هاى سراسر کشور آغاز 

مى  شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

بر اســاس این گزارش، معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى به منظور رونق بخشیدن به بازار کتاب 
و ترویج کتابخوانى، تســهیالتى را در قالب یارانه خرید 
کتاب از طریق کتابفروشــى هاى سراســر کشور به طور 
مستقیم به خریداران کتاب پرداخت مى کند. در این طرح 
کتابفروشى هایى که شرایط الزم را دارا باشند، پس از ثبت 
نام، مى توانند کتاب هاى خود را که با شــرایط تعیین شده 

مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند.
تاکنون بیش از 16 طرح فصلى کتاب برگزار شده است و در 
آخرین دوره نیز تعداد 936 کتابفروشى از سراسر کشور در 

این طرح مشارکت داشتند.

 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز چهاشنبه 
در جلسه هیئت دولت با اشــاره به مذاکرات وین گفت: 
حاال که مى خواهیم تحریــم را برداریم یک عده مرثیه 
مى خوانند. عجیب است؛ نمى شــود آدم بگوید من هم 
به فکر مردم هستم اما وقتى تحریم مى خواهد برداشته 
شــود گریه و زارى بکند و مرثیه بخواند. مرثیه خوانى 
براى زندگى مردم توأم با روضه خوانى براى برداشــتن 
تحریم قابل جمع نیست. اگر شما به فکر مردم هستید 
خوب است که ما تحریم را بر مى داریم؛ چرا آنقدر شما 
ناراحت هســتید؟ چرا از وین ناراحت هستید؟ وین یک 
شهر و کشــور دیگر اســت. مى گویند چرا وین را رها 

نمى کنید. وین یک مرکزى هســت که در آنجا مذاکره 
مى کنند.

 وى تصریــح کــرد: این دولــت چه بخواهنــد و چه 
نخواهند در هشــت ســال مذاکره اى نکرد اال اینکه 
موفق بیرون آمد. شرایط این دولت با شرایط قبل فرق 
مى کند. بعضى ها بودنــد، نرفتنــد در مذاکره اى مگر 
اینکه قطعنامه اى علیه کشــور گرفتند و آمدند. ما هیچ 
مذاکره اى انجام ندادیم مگر اینکه پایانش پیروزى بود.

روحانى ادامه داد: به ملت قول مى دهم پایان مذاکرات 
وین پیروزى ملت ایران اســت و همین امروز قدم هاى 

بسیار بزرگى ما برداشتیم. 

آغاز بهاره کتاب از 17 خرداد 
در سراسر کشور

مى خواهیم تحریم را برداریم 
اما عده اى مرثیه مى خوانند

نوبت 75ساله ها شد
   خبر آنالین | وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکى اعالم کرد:  سامانه ثبت نام 
 salamat.gov.ir واکسیناسیون کرونا به نشانى
براى متولدین 1325 و قبل از آن باز شد. افراد 
75 ســال به باال که تاکنون واکسینه نشده اند 
براى دریافت واکسن در سامانه ثبت نام کنند. 
طى روزهاى آینده زمان و محل تزریق واکسن 

به آنها پیامک خواهد شد.

معلمان از مرداد 
  مهر | رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت 
بهداشت گفت: واکسن کادر آموزشى و معلمان 
در مرداد 1400 انجام مى شــود. جعفر صادق 
تبریزى افزود: در فاز اول واکسیناسیون به قشر 
کادر درمان و پزشکى، آسایشگاه ها و جانبازان 
تزریق شد. فاز دوم بر اساس گروه هاى سنى 60 
سال به باال و بیماران داراى بیمارى زمینه است. 
فاز سوم واکسیناسیون گروه هاى شغلى حساس 
از جمله نیروهاى مســلح و رانندگان تاکسى و 

شرکت واحد است.

80 درصد بازگشت مى کنند
دبیرکل ســتاد مبــارزه با مواد    ایسنا|
مخدر گفت: متأســفانه در کشــور ما در طول 
دهه هاى گذشــته درمان و مانایــى در درمان 
اعتیاد خیلى مؤثر نبوده و شاید بیش از 80 درصد 
از کسانى که درمان مى شــوند دوباره برگردند 
اما با شــیوه هاى جدید درمانى و هم داروهاى 
جدیدى که تولید شــد و پاى بــه عرصه نهاد، 
مانایى در درمان هم افزایــش مى یابد و یکى 

دیگر از اولویت هاى مان است. 

کرونا ازدواج را زیاد کرد
به گفته مدیــرکل دفتر برنامه    ایسنا|
ریزى و توسعه اجتماعى جوانان وزارت ورزش و 
جوانان، از اواخر سال 98 و با آغاز شیوع بیمارى 
کرونا به ویژه در سال 99 با کاهش تجمالت و 
رسومات دست و پاگیر، آمار ازدواج به یک باره 
تغییر کرده و با افزایش 5 درصدى در کل کشور 
مواجه بوده ایم. اعظم کریمى بیان کرد: از سال 
93 تا سال 98 همه ساله آمار ازدواج در کشور با 

کاهش مواجه بوده است.

اسب جدید سردار آزمون
سردار آزمون به تازگى    روزنامه شرق|
و در استرالیا «پالنتینو» را خریده . اگرچه قیمت 
این اســب اصًال قابل مقایســه با «سرلیک» 
نیست، ولى آنطور که رســانه هاى استرالیایى 
نوشته اند قیمت اسب تازه ســردار آزمون 70 
هزار دالر اســت. ســرلیک گران ترین اسب 
سردار آزمون محسوب مى شــود. او این اسب 
را نزدیک به یکســال پیش در استرالیا خریده 
و برایش هزینه اى 500 هزار دالرى کرده بود. 
قیمت ســرلیک این روز ها حدود هفت میلیارد 

تومان است.

چرا رامبد به این روز افتاد؟
  روزنامه فرهیختگان| ســال ها بعد 
شاید کسى یادش نیاید که رامبد جوان همزمان، 
«مردم معمولــى» و «خندوانه» را ســاخته و 
دستمزدهایش هم خرج شده باشد اما در آرشیو 
رسانه مى ماند که در فروردین 1400، مخاطبان 
برنامه هاى شبکه نمایش خانگى و تلویزیون، 
یک سریال ضعیف و یک فصل کامًال معمولى 
از «خندوانه» را دیدند و انتقاداتى را هم داشتند 
که منجر به تغییرات جدى در آن سریال شبکه 
نمایش خانگى شد. با اینکه شرایط سخت فعلى 
رامبد جوان حاصل تصمیمات خودش اســت 
اما شــاید اگر به عقب برگردیم، او نخواهد که 
همزمان دو اثــر را کارگردانى کنــد حتى اگر 
دستمزدش در شبکه نمایش خانگى  به مراتب 

بیشتر از تلویزیون باشد. 

رئیسى به نفع جلیلى 
کنار مى رود؟!

سیدحسین نقوى حسینى، فعال سیاسى    رکنا |
اصولگرا دربــاره خبر عدم کنارگیرى ســعید جلیلى با 
هدف کمک به سیدابراهیم رئیسى در انتخابات ریاست 
جمهورى 1400 گفت:  البتــه امکان هم دارد برعکس 
شود؛ یعنى شــاید آقاى رئیســى از انتخابات ریاست 
جمهورى 1400 کنار برود چون باالخره شرایط آینده را 
االن ما نمى دانیم. هر تصمیمى گرفته شود با هماهنگى 

خواهد بود.

مشروعیت سرجایش است
  انتخاب | ســخنگوى شــوراى نگهبــان با 
خبرگزارى «آسوشیتدپرس» گفت: مشارکت احتمالى 
پایین در انتخابات ریاست جمهورى 1400 هیچ مشکل 
حقوقى ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشــروعیت آن 
همچنان پابرجاست. عباسعلى کدخدایى ادامه داد: مردم 
و انتظارات اجتماعى و سیاسى همیشه تمایل دارند که 
میزان مشارکت باال باشد. با این همه، از منظر حقوقى و 
قانونى مشارکت پایین براى اعتبار و مشروعیت انتخابات 
هیچ مشکل حقوقى ایجاد نمى کند... حضور نامزدهاى 
با گرایش هاى مختلف احتماًال مى تواند میزان مشارکت 

را افزایش دهد.

امیدوار کننده
  ایرنا | وزیر امور خارجه عربستان سعودى با تأیید 
انجام مذاکرات مقدماتى بین تهران و ریاض گفت که 
دو کشورش نسبت به روند این مذاکرات امیدوار است. 
«فیصل بن فرحان» در مصاحبه با خبرگزارى فرانسه 
گفت: ما برخى گفتگوهاى مقدماتى را آغاز کرده ایم که 
در مراحل بسیار اولیه هستند ولى امیدواریم. وى با تأکید 
بر اینکه مذاکرات کنونى در مراحل اولیه است، افزود: اگر 
(ایرانى ها) نفع خود را در روابط حسنه با همسایگانشان 

ببینند، مى توانم امیدوار باشم.

جهنم درست کردید
حجت االسالم سید محمود نبویان،   آفتاب  نیوز |
نماینده تهران در مجلس شــوراى اسالمى خطاب به 
دولتمردان، تصریح کرد: این جهنم و بالى اقتصادى 
را با سیاست هاى غلط تان ســر مردم آوردید. آیا دنبال 
آن هستید که این شرایط در کشور تداوم داشته باشد و 
صف مرغ و تخم مرغ و گرانى ها ادامه پیدا کند؟ متأسفانه 
ضعف عملکرد دولت و ضرباتى که روحانى و ظریف به 
کشور زدند، باعث شــد همه چیز در این مملکت نابود 
شود و 50 سال طول مى کشد وضعیت کشور به حالت 

عادى بازگردد.

دلیلى براى 
رد صالحیت من نیست

  برنا | زهرا شــجاعى، کاندیداى ســیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهــورى، در رابطه با نگاه 
شــوراى نگهبان در انتخابات ریاست جمهورى گفت: 
اگر شوراى نگهبان بررســى دقیق و کافى را در مورد 
سوابق کارى، تخصص و تجربه ام به دست آورد قطعًا 
مى تواند صالحیت بنده را احراز کند. وى در خصوص 
اینکه واکنش شما به رد صالحیتتان چه  خواهد بود گفت: 
قطعاً در برابر رد صالحیت توضیح مى خواهیم و شوراى 
نگهبان باید بگوید با استناد به کدام بند این رد صالحیت 

را انجام داده است. 

پاسخگو باشد نه طلبکار! 
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس    خبرفورى |
کــه از منتقدان رئیس ســابق پارلمان اســت، گفت: 
الریجانى نمى تواند با شعار «شوالیه ایران» خودش را 
مبرا کند. نصرا... پژمانفر گفت: بخشــى از اتفاقاتى که 
در جامعه و در مســائل مختلف رخ داده است مستند بر 
اقداماتى اســت که در زمان مسئولیت آقاى الریجانى 
انجام شده است. الریجانى نمى تواند خودش را نسبت 
به مسائل موجود تبرئه کند. کنار گذاشتن کرسى ریاست 
مجلس توسط آقاى الریجانى به معناى عدم پاسخگویى 
نســبت به وضعیت اقتصادى و معیشــتى امروز مردم 

نیست. 

خبرخوان

پدر و مادر «بابک خرمدین» به قتل فجیع دختر و دامادشان 
در سال هاى 90 و 97 اعتراف کردند و پرده از انگیزه شان 

برداشتند.
صبح روز یک شنبه 26 اردیبهشت 1400 بود که تکه هاى 
جسد یک مرد در سطل زباله اى در فاز 3 شهرك اکباتان پیدا 
شد و تیم هاى جنایى براى تحقیقات ویژه وارد عمل شدند. 
مأموران جسد تکه تکه شــده را به پزشکى قانونى منتقل 
کردند و خیلى زود از روى انگشت هاى جسد کشف شده پى 
بردند که جسد متعلق به بابک خرمدین کارگردان سرشناس 
است و همین کافى بود تا تیمى از مأموران اداره 10 پلیس 
آگاهى تهران براى بررســى موضوع به خانه پدرى بابک 
خرمدین رفتند و در همان ابتدا پدر و مادر بابک خرمدین به 

قتل فجیع پسرشان اعتراف کردند.
پدر و مادر بابک خرمدین در اعترافاتشان عنوان کردند بابک 
ما را اذیت مى کرد و دیگر از رفتارهاى او خسته شده بودیم 
به همین دلیل تصمیم به قتل گرفتیم و در ابتدا در غذایش 
داروى بیهوشى ریختیم و سپس او را به قتل رساندیم و براى 

بیرون بردن جسد مجبور شدیم جسد را تکه تکه کنیم.
مادر بابک خرمدین در نخستین جلسه بازجویى در دادسراى 
امور جنایى گفت: قرص هایى که در غذاى پســرم ریختم 
از همان قرص هایى اســت که خودم مصرف مى کردم. او 
آبروى مان را برده بود و مدام ما را با رفتارش آزار مى داد. مدتى 
قبل بابک با زنى که در خارج از کشور زندگى مى کند شریک 
شده بود. قرار بود این زن به او سه میلیارد تومان بدهد تا او 

خانه و وسایل کار تهیه کند، اما نمى دانم چطور شد.
براساس نظریه روانپزشک درباره بررسى شرایط روحى و 
روانى این پدر و مادر تا این لحظه هر دو، تا حدودى ســالم 
تشخیص داده شده اند و اعتیاد به مواد مخدر و اختالل روانى 
در آنها محرز نشــده اســت. تحقیقات پرونده ادامه دارد و 

جزئیات بیشتر به تدریج اطالع رسانى خواهد شد.
اما در حالى این خبر منتشــر شد که ســناریوهاى مرموز 
دیگرى پیش روى مأموران بود و آن ناپدید شــدن خواهر 
بابک خرمدین بود که دوســتان «آرزو خرمدین» پس از 
افشاى قتل فجیع بابک پیگیر ماجرا بودند و فرضیه به قتل 

آرزو مى دادند.
مادر بابک خرمدین به دوستان آرزو در داستانسرایى هاى 
عجیبى گفته بود که دخترش به کشور ترکیه سفر کرده است 
و این در حالى بود که آرزو به بیمارى MS مبتال بوده و روز 
به روز وضعیت او بدترشده بود به حدى که آرزو 40 ساله قادر 
به باز کردن صفحه اینستاگرام خود نبوده و در آخرین روزها 

دوستان آرزو براى او صفحه اینستاگرام باز کرده بودند.

یکى از دوستان آرزو به «رکنا» گفت: آرزو ناپدید شده بود 
و مادرش همیشــه مى گفت که آرزو به ترکیه سفر کرده 
است و هیچ شماره تماسى از او ندارد و با توجه به اینکه آرزو 
خرمدین به بیمارى MS مبتال بود مادرش ادعا مى کرد که 
با همسرش  فریبرز 55 ساله به این سفر رفته و این در حالى 

بود که خیلى وقت بود از همسر آرزو خبرى نبود.
تحقیقات پلیسى ادامه داشت تا اینکه صبح روز چهارشنبه 
29 اردیبهشت ماه پدر و مادر بابک خرمدین به قتل داماد و 

دخترشان اعتراف کردند.
پدر بابک خرمدین در اعترافاتش ادعــا کرده که دامادش 
بخاطر اعتیادى که داشته دخترش آرزو را کتک مى زده و 
به همین دلیل او را به شیوه خوراندن دارو بیهوش کرده، به 
قتل رسانده و جسدش را تکه تکه کردند و در ادامه دختر 49 
ساله شان را بعد از مدتى به همین شیوه و به دلیل مسائل 
اخالقى به قتل رسانده و جسد او را نیز با همدستى همسرش 

تکه تکه کرده است.
بنا بر این گزارش، خانواده داماد خرمدین در این ســال ها 

بارها به اداره پلیس آگاهى تهران مراجعه و پیگیر برادرشان 
بودند و پرونده در حال تحقیقات بود تا اینکه پدر و مادر بابک 

خرمدین به قتل داماد و دخترشان اعتراف کردند.
سردار حسین رحیمى، فرمانده انتظامى تهران بزرگ درباره  
آخرین وضعیت پرونده والدین بابک خرمدین که اقدام به 
قتل و مثله کردن جســد او کرده بودند، گفت: این دو نفر، 
پس از اعتراف به قتل این کارگردان سینما، سه شنبه شب 
اعتراف دیگرى هم داشــته و به قتل داماد و دخترشان به 

همان شیوه فجیع معترف شدند.
وى با اشاره به اعترافات پدر بابک خرمدین گفت: این فرد 
اعتراف کرد که اولین قتل مربوط به داماد خانواده بوده است، 
آنها در سال 90 به همین شیوه دامادشان را به قتل رسانده 
و پس از مثله کردن جسد آن را در چند نقطه رها کردند که 
محل هاى رهاسازى جسد نیز مشخص شده و مأموران ما 
در این محل ها حاضر شــدند. این زن و شوهر  آزار و اذیت 

دخترشان را دلیل این اقدام اعالم کردند.
وى با اشــاره به قتل دیگر این زوج خاطرنشان کرد: هفت 

سال بعد، یعنى در ســال 1397 این زن و شوهر دست به 
جنایت هولناك دیگرى زدند و دخترشان را که قبًال شوهرش 
را به قتل رسانده بودند، با همان شیوه بیهوشى و مثله کردن 
به قتل رسانده و تکه هاى جسدش را در نقاط مختلف شهر 

رها کردند. 
رحیمى با بیان اینکه این زوج دلیل این اقدام را نیز انحرافات 
دخترشان پس از جدایى از همسرش اعالم کردند، گفت: 
بنابر ادعاى این افراد دخترشــان پس از جدایى به مصرف 
موادمخدر و انحرافات روى آور شده بود و به همین دلیل او 

را نیز به قتل رسانده و جسدش را مثله کردند.
اما با اعترافات این پدر و مادر ســنگدل فرضیه هاى قتل 
دیگرى مطرح شــد و احتمال مى رفت که افشین و آزیتا 
دیگر خواهر و برادر بابک خرمدین نیز به قتل رسیده باشند 
که صبح دیروز مشخص شد افشین و آزیتا به دادسراى امور 
جنایى تهران رفته و زنده هستند. گفتنى است افشین روز 
قتل برادرش بابک خرمدین به خانه خواهرش آزیتا رفته و 

در کنار آنها زندگى مى کرده است.

اعتراف به 2 قتل دیگر در پرونده جنجالى چند روز گذشته

والدین بابک خرمدین قاتلین سریالى هستند

علیرضا زاکانــى در روز آخر ثبت نام هــا براى انتخابات 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهورى، به وزارت کشور 
مراجعه و ثبت نام کرد. این در حالى اســت که ثبت نام 
زاکانى بر خالف مشى او در ماه هاى اخیر و ذکر این نکته 
که باید «نهضت نیامدن» راه اندازى کنیم، صورت گرفت.

یک کانال تلگرامى نزدیک به مؤتلفه اسالمى با انتشار 
مطلبى در همین رابطه نوشت: زاکانى در جلسات مختلف 
گفته که آقاى  رئیسى از او تلفنى درخواست کرده که براى 
ثبت نام در انتخابات اقدام کند  اما پیگیرى نشان مى دهد 
که اساساً چنین تماسى وجود نداشته و زاکانى به توصیه و 
قول افراد دیگر در انتخابات ریاست جمهورى نام نویسى 
کرده است. جمع بندى زاکانى این بوده که سعید جلیلى در 
انتخابات نام نویسى نمى کند و او مى تواند گزینه جایگزین 

او باشد.
این رسانه همچنین مدعى شده است که محمد دهقان 
عضو جمعیت رهپویــان که هم اکنــون عضو اعضاى 
حقوقدان شوراى نگهبان نیز است، به زاکانى توصیه کرده 
است که در انتخابات ثبت نام کند. محمد دهقان به زاکانى 
تضمین داده که تأیید صالحیت او را از اعضاى شــوراى 

نگهبان خواهد گرفت.
علیرضا زاکانى در دو دوره انتخابات ریاســت جمهورى 
در ســال هاى 92 و 96، رد صالحیت شده بود و درحالى 
که عباسعلى کدخدایى پیش تر توصیه کرده بود که افراد 
رد صالحیت شده دوره هاى قبل، پا به عرصه انتخابات 
نگذارند، زاکانى باردیگر داوطلب شــرکت در انتخابات 

ریاست جمهورى شد.

 به تازگى از ســوى فعاالن حوزه فنــاورى، خبرى مبنى 
بر افزایش شدید قیمت هارد دیســک ها و حافظه هاى 
SSD در بازار ایران منتشر شده است. به گفته آنها افزایش 

درخواست براى خرید هارد سبب شده است که با وجود 
افزایش قیمت ها در بازار، هارد با ظرفیت زیاد، کمیاب و در 

برخى موارد نیز نایاب شود.
یکى از فروشــندگان لوازم کامپیوترى مى گوید:  اکنون 
خرید هارد دیســک با ظرفیت زیاد از توزیع کننده هاى 
عمده، بسیار سخت و ناممکن اســت؛ بدیهى است که 

توزیع کنندگان خرد با مشکالت بیشترى روبه رو هستند.
وى مى گوید: بــا وجــود کاهش قیمــت دالر، قیمت 
هارددیسک هایى با ظرفیت گســترده در روزهاى اخیر 
300 تا 400 درصــد افزایش یافته اســت؛ البته قیمت 
هارددیسک هایى با ظرفیت اندك، 20 تا 30 درصد زیاد 

شده است.

فعاالن حوزه فناورى مى گویند: هارد 4 ترابایتى که پیش 
از این سه میلیون تومان قیمت داشت اکنون به هشت تا ده 
میلیون تومان رسیده است و یا قیمت هاردهاى 8 ترابایتى 

اکنون به 20 میلیون تومان رسیده است.
 در برخــى فروشــگاه هــاى آنالین فــروش این نوع 
محصوالت دیجیتال نیز اکنون در زیر سفارش هارد هایى 

با ظرفیت باال، عبارت « موجود نیست» درج شده است.
فعاالن حوزه فنــاورى این افزایش قیمت هــا را به ارز 
دیجیتــال چیا (Chia) نســبت مى دهند کــه به تازگى 
راه اندازى شده اســت. به گفته آنها، ســودآورى باالى 
استخراج این ارز دیجیتال چینى که با فضاى ذخیره سازى 
کامپیوتر انجام شــده و براى اســتخراج به هاردهایى با 
ظرفیت زیاد نیاز دارد، بازار هارددیسک ها را به طور جدى 
در تنگنا قــرار داده و قیمت ها با ســرعت زیادى درحال 

افزایش هستند.

کوثر صادقى منفرد به عنوان نخستین بانوى ملوان ایرانى 
در دریاى خزر کار خود را آغاز کرد. 

مدیرکل بنادر و دریانوردى مازندران با اعالم این مطلب 
افزود: ملوان کوثر صادقى منفرد، درس خوانده دانشگاه 
علوم و فنون دریایى خرمشهر است که پس از گذراندن 
دوره هاى آموزش دریانوردى، توانســته بر روى کشتى 
فعالیت کند. محمد تقى انزان پور افزود: این بانوى ایرانى 

که مراحل آموزش خود را در بوشهر گذرانده است در بندر 
فریدونکنار به عنوان ملوان، کار خود را آغاز کرد. 

 همچنین ملوان کوثر صادقــى منفردگفت: دریانوردى 
شغل خیلى سختى اســت ولى خانم ها توانایى حضور در 
آن را دارند. وى خاطر نشان کرد: تمام تالش خود را براى 
پیشــرفت در کار انجام مى دهم تا بتوانم روزى کاپیتان 

(ناخدا) کشتى شوم.

امین دهقان، هیمالیانورد اصفهانى که به عنوان تنها نماینده 
ایران در اکسپدیشن 2021 اورست در هیمالیاى نپال حضور 
داشت و موفق شد قله اورست را فتح کند مبتال به کرونا شد.
او پس از عزیمت بــه کاتماندو (پایتخت کشــور نپال) به 
دلیل مشکوك بودن به کرونا تســت داد و تست کروناى 
این هیمالیانورد ایرانى مثبت شــد. او که در مســیر صعود 
ســرفه هاى مکرر خونى داشــته اعالم مى دارد که با هر 
مشــقتى قله را فتح مى کند. دولت نپال مجوزهاى صعود 
به اورســت را در دوران کرونا در حالى صادر کرده که همه 
کوهنوردان قبل از ورود به نپال باید تســت PCR منفى را 
ارائه مى کردند اما در هفته هاى گذشته یکى از کوهنوردان 
با عالئم اِدِم ریوى (HAPE) که شبیه به عالئم کروناست  با 
بالگرد به کاتماندو منتقل شد و در بیمارستان مشخص شد 

که او مبتال به کرونا شده است؛ این کوهنورد اولین فردى 
بود که در کمپ اصلى اورست به کرونا مبتال شد و وضعیت 

کمپ اصلى را با بحران رو به رو کرد.
بعد از این اتفاق، کمپ اصلى اورست به حالت قرنطینه در 
آمد اما دولت نپال شــیوع کرونا در بین کوهنوردان را انکار 
مى کرد.  مقامات قرارگاه اصلى اورســت اظهار کردند که 
حداقل 17 تن از کوهنوردانى که به بیمارستان هاى کاتماندو 
(پایتخت نپال) منتقل شــدند داراى کروناى مثبت بودند. 
طبق اعالم پزشکان کمپ اصلى، تقریباً همه کوهنوردان در 
اورست سرفه مى کنند که باعث ایجاد نگرانى بین تمامى 
افراد و کوهنوردان شده اســت! بیش از این دهقان گفته 
بود که رعایت مسائل بهداشتى و قرنطینه در کمپ اصلى 

بى معنى است.

چرا زاکانى وارد عرصه انتخابات شد؟  

معماى نایاب شدن هارد دیسک!
این هم 
اولین 

ملوان زن 

فاتح اصفهانى اورست کرونا گرفت
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تکذیب قاچاق اعضاى 
پسر بچه اصفهانى

سـرهنگ درسـتکار، مدیر روابط عمومـى فرماندهى 
نیروى انتظامى اسـتان اصفهـان: در چند روز گذشـته 
تصویـرى در فضاى مجـازى مبنـى بر دزدیدن پسـر 
بچه اى 9 ساله در خیابان قائمیه اصفهان و قاچاق اعضا 
وى منتشر شده که این موضوع را پلیس آگاهى کامال 
رد مى کنـد. در چند روز اخیر تاکنون گزارشـى مبنى بر 
دزدیدن پسر بچه اى با این مشخصات به پلیس گزارش 
نشده است. همچنین تصویر منتشـر شده در صفحات 

مجازى ساختگى بوده و واقعیت ندارد.

 جدید ترین مصوبات 
ستاد کرونا 

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در استان اصفهان 
در گفتگوى تلویزیونى در خصوص مصوبات اخیر ستاد 
کروناى اسـتان اصفهان اظهـار کرد: از ابتـداى خرداد 
ماه مجدد قانون زوج و فرد اعمال مى شـود تا بخشـى 
از ترافیک هسته مرکزى شـهر کنترل شود. حجت اله 
غالمى در خصوص تغییر فعالیت مترو در این کالن شهر 
تصریح کرد: فعالیت مترو از سـاعت 6 صبح تا 10 شب 
ادامه دارد در حالى که قبال از سـاعت 6 صبح تا 6 بعد از 

ظهر مترو فعالیت داشت.

اصالح شبکه آب چوپانان
اصالح شبکه آب روستاى چوپانان نایین جهت آبرسانى 
به مناطق باالدسـت روسـتا در مواقع مورد نیـاز انجام 
شد.به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه نایین، با توجه 
به افت فشار شبکه آب روسـتاي چوپانان در زمان اوج 
مصرف، عملیات اتصال زون پایین دست به باالدست 

روستا انجام شد.

نصب شیرهاى هیدرانت
 دو عدد شیر هیدرانت در مجاورت ایستگاه هاى آتش 
نشـانى فریـدن و آشـغالگیر دانه ریـز در تصفیـه خانه 
فاضالب داران نصب شد. به گزارش روابط عمومى آبفا 
منطقه فریدن، با توجه به ضرورت امر وجود شـیرهاى 
هیدرانت در مجاورت ایسـتگاه هاى آتش نشانى، این 
امور اقدام به نصب شـیرهاى هیدرانـت در محل هاى 
مشـخص شـده کرد. همچنیـن در اقدامى دیگـر و با 
توجه به حساسیت امر تصفیه پساب و پساب خروجى با 
کیفیت، امور آبفا منطقه فریدن اقدام به نصب آشغالگیر 

دانه ریز در تصفیه خانه فاضالب شهر داران کرد.

آغاز فصل 
خرید تضمینى گندم 

فصل خرید تضمینى گندم در استان اصفهان آغاز شد. 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: 
در چند روز گذشته بیش از 900 تن گندم از گندمکاران 
شـرق اسـتان محمولـه خریـدارى و تحویل سـیلو ها 
است. محسن ضیائى افزود: هم اکنون خرید تضمینى 
گندم در شهرسـتان هـاى گرمسـیرى این اسـتان در 
شهرستان هاى اردستان، کاشـان و آران و بیدگل آغاز 
شده است. وى گفت: ارزش گندم هاى خریدارى شده از 
بهره برداران 45 میلیارد ریال برآورد شده که  به حساب 

آنان واریز مى شود.

برگزارى رزمایش بیت المقدس 
معاون عملیات سـپاه صاحـب الزمان (عـج)  از اجراى 
رزمایش الى بیت المقدس خبر داد و اظهار کرد: رزمایش 
الى بیت المقدس به مناسبت گرامیداشت حماسه فتح 
خرمشهر در عملیات غرورآفرین بیت المقدس همزمان 
با سراسـر کشـور در اسـتان اصفهان برگزار مى شود. 
سـرهنگ پاسـدار مصطفى صانعى هـدف از برگزارى 
رزمایش الى بیت المقدس را حفظ و انسجام نیروهاى 
رزمى و گرامیداشت حماسـه فتح خرمشهر عنوان کرد 
و افزود: ایـن رزمایش با حضور دسـته هاى رزمى بیت 
المقدس و کوثر بـا رعایت پروتکل هاى بهداشـتى در 
کلیه پایگاه هاى مقاومت برادر و خواهر سراسـر استان 

برگزار مى شود.

خبر

مسئول  پیشگیرى  و کنترل بیمارى هاى قلبى عروقى  و 
دیابت مرکز بهداشت اصفهان، گفت: در اصفهان قریب 
به 28 درصد مرگ و میر بیماران کووید 19 به  علت فشار 
خون باال بوده اســت و حدود 70 درصد مرگ و میر این 
بیماران به علت بیمارى هــاى زمینه اى  غیرواگیر مانند 
قلبى و عروقى، فشــار خون، دیابت و سرطان گزارش 

شده است.
رامش حســین خانى تصریح کرد: در بحران کووید 19 
توصیه ها بر این اســت که بیمارانى که مبتال به فشار 
خون باال هستند در خانه بمانند دورهمى نداشته باشند و 
تا جایى که امکان دارد خود را در معرض خطر ابتالء به 

کرونا قرار ندهند، از سوى دیگر این روند باعث شده که 
مراقبت فشار خون کاهش پیدا کند و کنترل نشدن فشار 

خون هاى باال افزایش پیدا کند.
حســین خانى، خاطرنشــان کرد: این اتفــاق معضل 
بزرگى اســت که با وجود آمارهــا و گزارش ها کنترل 
براى فشار خون کمتر شــود و در این پاندمى تاکید بر 
این اســت که بیمارانى که فشــار خون باالیى دارند با 
رعایــت پروتکل هاى بهداشــتى براى پیشــگیرى از 
ابتالى بیمــارى کووید 19 به پزشــک مراجعه کنند و 
فشــار خون خود را کنترل کرده و داروهــا را مصرف 

کنند.

اســتاندار اصفهان گفت: صــادرات و  واردات کاشــان، 
از 15 استان کشــور بیشتر اســت و براى اجرایى کردن 

گمرك کاشان تصمیماتى گرفتیم.
عباس رضایى در حاشــیه سفر به کاشــان در خصوص  
بررسى مشــکالت گمرك در منطقه ویژه کاشان اظهار 
کرد: منطقه ویژه اقتصادى کاشــان زخم کهنه است و 
حدود 12 سال است مجوز را دولت صادر کرده است اما به 

بخاطر مسائلى که دست استان نبوده، مرتفع نشده است.
رضایى با بیان اینکه مشکل اجرایى بر زمین مانده اى براى 
منطقه ویژه اقتصادى کاشــان نداریم، خاطرنشان کرد: 
کاشان یکى از بزرگ ترین شــهر هاى کشور است که از 

نظر صادرات و واردات در کنار 15 استان کشور قرار دارد.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه، صادرات و  واردات 
کاشان، از 15 استان کشور بیشتر اســت، تصریح کرد: 
براى اجرایى کردن گمرك کاشان تصمیماتى گرفتیم و 
قرار شــد ظرف یک  هفته گزارش توجیهى توسط اداره 
کل سازمان به ســازمان برنامه و بودجه ارائه شود و ماده 
23 قانون اعمال شود تا یک کار منسجم منضبط قانونى و 

همیشگى انجام شود.
وى در پایان افزود: ظرف 15 روز آینده زیرســاخت هاى 
قانونى گمرك را انجام دهیم تــا ماه آینده کلنگ احداث 

گمرك کاشان را بر زمین بزنیم.

صادرات و  واردات کاشان، از 
15 استان کشور بیشتر است

بیماران فشارخون اصفهان در 
معرض حمله کرونا 

روز سه شنبه هفته جارى، روز واژگونى چندین اتومبیل در 
نقاط مختلف استان اصفهان بود که خسارات مالى و جانى 

متعددى بر جاى گذاشت.
در بدترین این حوادث رانندگى، رییس پلیس راه اســتان 
اصفهان از واژگونى مرگبار یک خودرو پراید با 3 کشــته 
از اعضاى یک خانواده در علویجه خبر داد. سرهنگ زارع 
بیان داشت: در اثر واژگونى یک ســوارى پراید در محور 
علویجه همه اعضاى یک خانواده ( پدر 40 ســاله، مادر 
33 ساله و فرزند 2 ساله) در دم جان باختند. وى با اشاره به 
اینکه علت این حادثه در حال بررسى است، گفت: رانندگان 
هنگام رانندگى در جاده ها به خصوص در جاده هاى دوطرفه 

سرعت مطمئنه را رعایت و از کمربند ایمنى استفاده کنند.
در حادثه اى دیگر، واژگون شدن خودروى پراید در محور 
شهرضا – سمیرم هفت مصدوم برجاى گذاشت. سخنگوى 
مرکز اورژانس اســتان اصفهان اظهار داشت: این حادثه 
ساعت 15 و 43 دقیقه روز سه شنبه به مرکز اورژانس استان 

اصفهان گزارش شده است.

عباس عابدى با اشــاره به اعزام دو کــد اورژانس براى 
امدادرســانى به این حادثه ابراز داشــت: این حادثه هفت 
مصدوم شامل یک مرد، دو زن، سه دختر بچه و یک پسر 
بچه داشت. عابدى تصریح کرد:  پسر بچه 10 ساله مصدوم 
این حادثه در بیمارســتان احیا شــد و حال یکى دیگر از 

مصدومان نیز نامناسب بود.
در همین حال روز سه شنبه یک دستگاه کشنده تانکر حامل 
گاز آمونیاك هم در محور سمیرم به شهرضا واژگون شد. 

این حادثه تلفات جانى در بر نداشت.
اما عجیب ترین حادثه واژگونى اتومبیل ها در این روز، روبه 
روى شهرك صنعتى جى اتفاق افتاد. سخنگوى سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان در بیان 
جزئیات این حادثه گفت: این حادثه ترافیکى ساعت 21 و 
38 دقیقه به ستاد فرماندهى عملیات آتش نشانى اصفهان 
گزارش شده است. وى با بیان اینکه در این حادثه به طور 
عجیبى سه کامیون همزمان واژگون شدند، ابراز داشت: 
راننده یکى از کامیون ها در خودروى خود محبوس شده بود.

وى افزود: نیروهاى آتش نشانى پس از ایمن سازى محیط 
و ریختن خــاك روى گازوئیل هاى کــف خیابان راننده 
محبوس شده را نجات دادند. کاوه آهنگران با بیان اینکه 
این حادثه منجر به ایجاد ترافیک ســنگین در این منطقه 
شد، افزود: با رسیدن جرثقیل سنگین و بازگشایى مسیر این 

ترافیک نیز برطرف شد.

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان از 
تشدید خشکسالى هیدرولوژیک بلندمدت در استان خبر 
داد و گفت: براى مصارف مختلف آب اصفهان براساس 

شرایط خشکسالى و کم آبى برنامه ریزى شود.
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه زمان بارش هاى تأثیرگذار 
بر منابع آبى در یک سال زراعى از آبان ماه تا فروردین ماه 
است، اظهار داشت: بارندگى ها از ابتداى سال زراعى در 
فصول پاییز، زمستان و بهار تاکنون خوب نبود و بارش هاى 
اردیبهشت ماه نیز نیمه شمالى و شــرقى اصفهان را در 
برگرفت که بصورت رگبارى و محلى بود و تأثیر بسزایى 

بر حوضه آبریز زاینده رود نداشته است.
وى با اشاره به اینکه امسال وضعیت خشکسالى سال هاى 
گذشته، تشدید شده است، افزود: در ماه هاى اخیر بارندگى 
قابل توجهى در سرچشــمه هاى زاینــده رود رخ نداد و 
میانگین بارشى هاى تاکنون در کوهرنگ 813 میلى متر 
است در حالى که مدت مشابه سال قبل یک هزار و 169 
میلى متر و بلند مدت یک هــزار و 347 میلى متر بوده که 
از این رو سرچشمه هاى زاینده رود نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 30 درصد و نســبت به بلند مدت 40 درصد 

کاهش بارندگى دارد.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى با بیان 
اینکه مجموع بارش هاى استان اصفهان از ابتداى سال 
زراعى تاکنون 106 میلى متر بوده است، خاطرنشان کرد: 
بررسى میانگین بارشــى بلند مدت اصفهان در شرایط 
نرمال نشان مى دهد این استان تاکنون باید 151 میلى متر 
بارش دریافت کرده باشد اما بر اثر تشدید خشکسالى در 
سال جارى 33 درصد و نســبت به بلند مدت نرمال 29 

درصد کاهش بارندگى داریم.
حاجى بابایى ابراز داشت: بارش هاى سه ماه آینده نیز به 
طور عمده رگبارى و محلى، در نیمه شمالى استان خواهد 
بود که بر حوضه زاینده رود و منابع آبى استان تأثیر نخواهد 
داشت و مانند بارندگى هاى اردیبهشت ماه در ساعات عصر 
و شب رخ خواهد داد و با توجه به اینکه بارش هاى ناگهانى 
و محلى، منطقه وسیعى را پوشــش نمى دهند به لحاظ 

حوادث جوى مى تواند خطر ساز باشد.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: با توجه به افزایش دما، شــرایط تشدید 
خشکســالى هیدرولوژیــک بلنــد مدت را در اســتان 

اصفهان خواهیم داشــت که از این رو توصیه مى شــود 
برنامه ریزى هــاى اســتان در زمینه مصــارف آب در 
بخش هاى آشامیدنى و بهداشت، صنعت و کشاورزى تا 
شروع بارش هاى پاییزى براساس شرایط خشکسالى و 
کم آبى باشد تا شاهد مشکالت جدى در حوزه آب نباشیم .

حاجى بابایى درباره وضعیت گردوغبار نیز خاطرنشان کرد: 
براساس اقلیم منطقه و بررسى وضعیت کانون هاى گرد و 
غبار اصفهان، در ماه هاى گرم پیش رو در خرداد، تیر، مرداد 
و حتى شهریور، نفوذ و خیزش گرد و خاك را از کانون هاى 
داخلى استان که بیشتر در مناطق شمال و شرق اصفهان 
هستند در این مناطق و کالنشهر اصفهان خواهیم داشت 
که البته درباره زمان دقیق آن در هفته ها و ماه هاى پیش 

رو اطالع رسانى خواهد شد.
وى درمورد وضعیت دمایى اصفهــان در خرداد و تیر ماه 
امسال اظهار داشــت: دماى هواى استان هفته هاى اول 
خرداد تا 4 درجه سانتى گراد باالتر از نرمال خواهد رفت اما 
با کاهش تدریجى دما پیش بینى مى شود دماى اصفهان 
در اواخر خرداد و ماه تیر یک تا 2 درجه گرم تر از میانگین 

نرمال باشد.

طالب و روحانیون مدرســه صدر بــازار اصفهان در 
تجمعى در مدرســه صدر بازار اصفهان جنایات رژیم 

صهیونیستى را محکوم کردند.
نماینده  ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان در 
تجمع جمعى از طالب و روحانیون مدرسه صدر بازار در 
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستى گفت: هرجنایتى 

در عالم ، زیر سر آمریکا، شیطان بزرگ است.
آیــت ا...طباطبایى نــژاد با محکوم کــردن جنایت 
تروریستى مدرســه دخترانه افغانســتان افزود: در 
آموزه هاى دینى تاکید شده مدافع حق مظلوم باشیم 
و مقابل ظالم ایستادگى کنیم و ما بدون شک باید از 

مظلومان فلسطین و افغانستان حمایت کنیم.
وى با اشاره به اینکه قدس قبله اول مسلمانان و محل 
معراج پیامبر اسالم است گفت: انگلیسى ها به علت 
جبران یهودى سوزى، یهودیان را در فلسطین جمع و 

سهم خود را به آنها واگذار کردند.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه بعد از پیروزى انقالب 
تمام نقشه هاى دشمن در منطقه شکست خورده است 
افزود: امروز جبهه مقاومت مقابل دشمنان ایستاده و 
ابهت دشمن شکسته شده است و این علت حمایت 
علنى آمریکایى ها از اسرائیل است و آنها مى خواهند از 

این طریق پایگاهى در منطقه داشته باشند.

 
در حالى که پیش از ظهر دیروز چند خبرگزارى رسمى 
کشور از حادثه «انفجار هولناك در کارخانه فوالد نطنز» 
خبر دادند و حتى مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان هم به وقوع پیوستن این حادثه را تاییدکرد، 
بعد از ظهر همان روز مدیر عامل شرکت فوالد نطنز 

گفت که هیچ انفجارى در این کارخانه رخ نداده است!
صبح دیروز خبرگزارى فارس بــه انعکاس اظهارات 
حسن على صالحیان رئیس مرکز فوریت هاى پزشکى 
نطنز پرداخت که در جمع اصحاب رســانه گفته بود: 
انفجار در دیگ ذوب کارخانه فوالد نطنز سه مصدوم 

برجاى گذاشته است. 
وى در این باره اظهار کرد: ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد با 
تماس با اورژانس 115 با اعالم انفجار دیگ ذوب آهن 
در مجتمع ذوب آهن و فوالد نطنز، سه کد از اورژانس 
و هالل احمر به مجتمع اعزام و سه مصدوم 26، 28 و 
58 ساله به بیمارســتان خاتم االنبیا نطنز اعزام شدند. 
رئیس مرکز فوریت هاى پزشــکى نطنز افزود: در این 
انفجار مصدومان آسیب جدى ندیده و علت حادثه در 

دست بررسى است.
فارس درباره علت این حادثه نوشت که پیگیرى هاى 
خبرنگارش از افراد مطلع در مجتمع حاکى از آن است 
که بر اثر نقص فنــى و ورود آب به دیگ ذوب، انفجار 

پدید آمده و این حادثه تلفات انسانى نداشته است.
همزمان عباس عبدى، ســخنگوى مرکز اورژانس 

استان اصفهان هم تایید کرد که انفجارى در کارخانه 
فوالد نطنز به وقوع پیوسته و سه نفر مصدوم بر جاى 

گذاشته است.
خبرگزارى ایرنا نیز ظهــر دیروز گفتگویى با مدیرکل 
مدیریت بحران استاندارى اصفهان ترتیب داد و از قول 
او نوشــت که  نقص فنى عامل اصلى انفجار در کوره 

حرارتى کارخانه فوالد نطنز بوده است.
منصور شیشــه فروش به خبرگزارى دولت گفت: این 
حادثه ســه مصدوم داشــت که به بیمارستان خاتم 
االنبیاى نطنز منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

اما بعد از انتشــار اظهار نظرهاى این مقامات رسمى 
استان اصفهان در بیان جزئیات این حادثه، مدیر عامل 
شرکت فوالد نطنز حدود ساعت 14 با خبرگزارى ایمنا 
به گفتگو پرداخت و اصل وقوع حادثه انفجار را تکذیب 
کرد! جواد توکلى به خبرگزارى شهردارى اصفهان گفت 
که این خبر تکذیب مى شود چرا که انفجارى در کارخانه 

رخ نداده است.
وى ادامه داد: چند نفــر از کارگران فوالد نطنز پس از 
شــنیدن صداى مهیب در کارخانه که در نتیجه خالى 
شدن بار بوده است، پیش از رسیدن به محل با مرکز 
اورژانس تماس گرفتند که خوشبختانه این اتفاق نیز 
مصدومى نداشته است. فقط در اثر انعکاس این صدا 
سه نفر از کارگران مضطرب شده بودند که به صورت 
سرپایى مداوا شــدند و پس از رســیدن اورژانس نیز 

حادثه اى گزارش نشده است.

رئیس مدارس و مراکز غیردولتى آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: دستورالعمل ثبت نام تا چند روز 
آینده به مدارس استان ابالغ مى شود، در مدارس غیر 
دولتى شهریه مصوب در زمان ثبت نام اخذ مى شود که 
تا زمان ابالغ مبلغ شهریه سال تحصیلى جدید در زمان 
پیش ثبت نام، میزان شهریه با تفاهم بین مؤسسان و 

اولیا تعیین مى شود.
وحید محمودى اظهار کرد: در مــدارس غیر دولتى 
شهریه مصوب در زمان ثبت نام اخذ مى شود که مبلغ 
على الحساب آن بســتگى به تفاهم بین مؤسسان و 
اولیا دارد اما مالك ما شــهریه مصوب است، شهریه 
مصوب تا این ساعت ابالغ نشــده است، اما ابالغى 
شــده که خانواده ها مى توانند مبلغ شهریه مدارس را 
در زمان پیش ثبت نام بین خود و مؤسسان مدارس به 
صورت على الحساب توافق و تعیین کنند و قرار مالى 
را بعد از ابالغ به مدارس بر اساس شهریه ابالغى سال 

تحصیلى بگذارند.

وى افــزود: پارامترهاى تعیین شــهریه در مدارس 
غیردولتى متفاوت است ممکن اســت در برخى 30 
درصد یا برخى 20 درصد افزایش یابد و شهریه همه 
مدارس به یــک اندازه افزایــش نمى یابد. آیتم هاى 
تعیین شهریه بر اســاس قیمت اجاره بهاى ملک و 
محل مدرســه و تعــداد کارکنان مــدارس تعیین 
مى شود و این موارد پارامترهاى اصلى تعیین شهریه

 است.
وى در خصوص نحوه برگشت شهریه در صورت تغییر 
در محل مدرسه فرزند افزود: ثبت نام قانون دارد، زمان 
ثبت نام، تا اول مهر یعنى تا قبل از شروع سال تحصیلى 
به طور مثال براى اولین بار تا 15 شهریور پارسال، تا 
قبل از شروع سال تحصیلى پنج درصد شهریه مصوب 
را باید پرداخت کند. اگر یکم مهر شد تا امتحانات نیم 
سال اول، 50 درصد ولى اگر نیم سال اول امتحانات 
را داد، خواست ثبت نام کند باید صددرصد شهریه را 

پرداخت کند.

معاون آب و آبفاى وزیر نیرو از تشــکیل شرکت تامین 
آب اصفهان با مشارکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه فوالد، 

شهردارى و اتاق بازرگانى اصفهان خبر داد.
 قاسم تقى زاده خامسى با اشاره به برگزارى جلسه بررسى 
نحوه سرمایه گذارى و انتقال آب دریا به استان اصفهان 
با حضور اســتاندار اصفهان و رؤساى حوضه هاى آبریز 

ذیربط اظهار داشت: این جلســه با هدف بررسى نحوه 
ســرمایه گذارى و انتقال آب دریا به استان اصفهان در 

شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل شد.
وى افزود: در این جلســه مقرر شد شــرکت تأمین آب 
اصفهان با مشــارکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه، فوالد، 

شهردارى و اتاق بازرگانى اصفهان تشکیل شود. 

وى با بیان اینکه آب مورد نیاز بــراى تحقق این امر از 
ســوى وزارت نیرو به شــرکت آب منطقه اى اصفهان 
تخصیص داده شده است، افزود: شرکت تأمین آب استان 
اصفهان در این جلسه موظف شد نتیجه مطالعات انجام 
شده را به وزارت نیرو و ســازمان محیط زیست ارسال 

نماید تا مراحل عملیات اجرایى این طرح آغاز شود.

تجمع طالب در محکومیت جنایت هاى 
رژیم صهیونیستى

«انفجار هولناك» یا صداى «خالى شدن بار»؟! 

شرایط ثبت نام مدارس استان اصفهان  و 
دریافت شهریه

تشکیل شرکت تأمین آب اصفهان با مشارکت بخش خصوصى 

سه شنبه اى که همه چپ کردند!

کارخانه فوالد نطنز دیروز خبرساز شد

مانى مهدوى

 آرمان کیانى

بارش هاى 3 ماه آینده بر حوضه زاینده رود و منابع آبى تأثیر ندارد

تشدید خشکسالى هیدرولوژیک 
در اصفهان
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نشست خبرى بازیگران و عوامل سریال «ملکه گدایان» در کالب هاوس برگزار شد. در این 
برنامه باران کوثرى با اعالم اینکه بیمارى کرونایش بهبود یافته گفت: د و سه روز هست که 

دوباره سر کار مى روم و در مرحله نقاهتم و تازه کرونایم خوب شده.
وى در ادامه صحبت هایش گفت: نقشــم در «ملکه گدایان» بسیار نقش متفاوتى است. 
نقشى که بعید اســت بازیگرى ردش کند. وى افزود: سال هاســت با انجمن حمایت از 
کودکان کار همکارى دارم و در این سریال هدف مان این نبوده که کسى از این کودکان 

سوءاستفاده کند.
کوثرى با بیان این که خیلى وســواس ندارم  با یک گروه ثابت بازیگر کار کنم تاکید کرد: 
اما کارم برایم خیلى جدى است و در بازیگرى تعارف و شوخى ندارم. پس تنها مسئله ام این 
است کسى که جلویم بازى مى کند همینقدر بازیگرى برایش جدى باشد و آرمان درویش 
اینطور بود و این دغدغه را داشت. وقتى این جدیت را در همکارم ببینم دیگر هیچ مشکلى 

ندارم.
وى گفت: پیش از این با بچه ها و بچه هاى کار همکارى داشــتم و رابطه خوبى با بچه ها 
دارم. به نظرم بچه ها نوعى از بازیگرى دارند که کامال ناب است و بى تعارف به آنها نگاه 

مى کنم و یاد مى گیرم.
بازیگر سریال «ملکه گدایان» تصریح کرد: هر بازیگرى هرچقدر هم تالش کند که متفاوت 
باشد، بخشى از اعتقاد و خودش در نقش همراهش مى شود و فکر مى کنم سرسختى افرا از 

عالقه من به اینگونه زن  ها مى آید.
وى افزود: سریال کار کردن برایم آسان نیست و به جاى سپرى کردن مدت طوالنى با یک 
نقش، ترجیح مى دهم در نقش هاى متفاوت بازى کنم. مگر مثل «دندون طال» یا «ملکه 
گدایان» بخواهم زمان طوالنى با نقشم سپرى کنم وگرنه اصرارى به سریال بازى نکردن 
ندارم.  منظورم البته سریال تلویزیونى نیست. آن را اصرار دارم حضور نداشته باشم؛ نه در 
سریال، نه در هیچکدام از برنامه  هایش. ولى در پلتفرم ها اگر نقش جذابى پیشنهاد بشود 

حتما بازى مى کنم.

شد. در این 
 هست که 

تى است. 
حمایت از 
ن کودکان 

اکید کرد: 
سئله ام این 
ن درویش 
چ مشکلى 

 با بچه ها 
 آنها نگاه 

ه متفاوت 
ختى افرا از 

نى با یک 
 یا «ملکه 
ى نکردن 
شم؛ نه در

هاد بشود 

باران کوثرى: 
اصرار دارم در 
تلویزیون نباشم

در تیتراژ «نون. خ» سعى کردیم بازتابى از هویت فرهنگى و 
باستانى منطقه و زیبایى هاى طبیعت را ثبت کنیم و براى مان، 

کرد و لر فرقى نمى کرد.
ســعید آقاخانى، کارگردان «نون. خ» با بیــان مطلب فوق 
به مجله «فیلم امــروز» گفت: به نظرم تیتــراژ «نون. خ»، 
گران ترین تیتراژ تلویزیون باشد که براى ضبط تصویرهایش 

از تابستان با یک گروه مجهز فیلمبردارى کردیم.
سعید آقاخانى درباره دردســرهاى طراحى لباس این سریال 
بیان داشت: طراحى لباس هاى ما زیاد شبیه لباس هاى کردى 
نبود چون لباس کردى زنانه، طراحى خاصى دارد که شــاید 
قابل پخش نباشد و مجبور شدیم حدود 30 درصدش را تغییر 
دهیم. اصل این لباس، بسیار زیباست و تنوع فراوانى دارد که 
در هر منطقه متفاوت است و ویژگى هاى خودش را دارد دقیقا 

مثل لهجه کردى که شهر به شهر، متفاوت است.
آقاخانى پیرامون گویش کردى کاراکترهاى ســریال «نون. 
خ» بیان داشــت: اینکه شخصیتهاى ســریال، کرد هستند 
ولى فارســى حرف مى زنند با واقعیت همخوانى ندارد!! دلم 
میخواســت مجموعه اى بســازم که همه شخصیت هایش 
به زبان کردى حرف بزنند ولى خــب چنین چیزى مخاطب 

محدودى خواهد داشت.
ایــن کارگردان دربــاره تنوع لوکیشــن ســریالش گفت:

 لوکیشن ها به قدرى جذاب بودند که گاهى 
دلم مى خواســت در همان لوکیشن 

بمانــم و زندگى کنــم. فضاى 
خانه ها در سریال همان گرما 

و صمیمیت زندگى ساده 
همان مناطــق را در خود 

دارد!
سعید آقاخانى با اشاره به 
وجوه اجتماعى ســریال 
بیان کرد: از همان مرحله 

نگارش روى ویژگى هاى 
زندگى واقعى تاکید داشتیم. 

کســانى کــه مرزنشــین اند و 
درحاشــیه ها زندگــى مى کنند خیلى 

از دردســرها را تحمل مى کنند ولى سهمى از 
ثروت و منابع طبیعى سرزمینشــان ندارند. سعى کردیم این 

عدم تناسب را در سریال نشان دهیم.

عزت ا... مهــرآوران  پیرامون فعالیت هــاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: اخیراً بازى در ســریال « مــى خواهم زنده 
بمانم» را پشــت سر گذاشــتم، گروه ســازنده این سریال 
همچنان مشغول کار بر روى قسمت هاى پایانى اثر هستند 
و به احتمال فراوان تولید آن تا اواســط بهار به طول خواهد

 انجامید. 
بازیگــر ســریال «مى خواهم زنــده بمانم» درباره ســایر 
فعالیت هاى خود تاکید کرد: عالوه بر ســریال «مى خواهم 
زنده بمانم»، بــه تازگى براى بازى به ســریال تلویزیونى « 
خودخواسته » به کارگردانى «علیرضا بذرافشان» پیوسته ام.

وى در همین رابطــه اضافه کرد: «خودخواســته» از لحاظ 
داستان و محتوا بسیار تازه اســت و امید دارم که با توجه به 
تولید منســجم و گروه خوبش بتواند به عنــوان یکى از آثار 
خوب ســال آتى معرفى شــود. این ســریال براى پخش از 
شبکه اول ســیما آماده مى شود. ســوژه خودخواسته بسیار 
تازه و نوین اســت و مخاطب به خوبــى آن را دنبال خواهد

 کرد. 
این بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون درباره موفقیت 
سریال «مى خواهم زنده بمانم» اظهار کرد: از نظر من دلیل 
اصلى اینکه چنین استقبال بى نظیرى از سریال شده داستان 
آن است، این اثر و داستانش تلفیقى از معما و روایتى عاشقانه 

است، مخاطب دوست دارد که در چنین داستانهایى معما را 
حل کرده و در کنار آن داستان عاشقانه افراد را نیز دنبال کند.

وى در همین رابطه اضافه کرد: محوریت قرار 
دادن خانواده در ســریال «مى خواهم 

زنده بمانم» یکــى دیگر از نقاط 
مثبت اثر اســت، این سریال 

توانسته با همین محوریت 
خانواده هاى ایرانى را به 

خود جذب نماید.
مهرآوران گروه بازیگران 
سریال «مى خواهم زنده 
بمانم» را بى نظیر خواند 

و اضافه کرد: شــهرام شاه 
حســینى در انتخاب بازیگر 

و هدایت آنها شــاهکار به خرج 
داده اســت، او به نوعى در باغ بزرگى 

از بهترین بازیگران بود و توانســت با دســت 
چین کردن و کنار هم گذاشــتن بهترین هــا این اثر را خلق 
کند. شاه حســینى در انتخاب بازیگران خود بسیار هوشمند 
عمل کرده و همــه بازیگران در راســتاى نقش خود پیش

 مى روند. 

حق نمایش فیلم «هر روزى اکنون» با بازى شهاب حسینى به 
سه کشور فرانسه، لهستان و تایوان فروخته شد.

«هر روزى اکنون» اولین ساخته بلند حامى رمضان کارگردان 
ایرانى - فنالندى که پیش از این در بخش نســل جشنواره 
فیلم برلین رونمایى شــده و به زودى نیــز در بخش رقابتى 
جشنواره جیفونى ایتالیا به روى پرده مى رود، از سوى کمپانى 
«New Europe Film» به ســه کشــور فرانسه، لهستان و 

تایوان فروخته شد. 
فرانســه،  در   «Urban Distribution» کمپانــى 
 «AVjet» در لهستان و «New Horizonz Association»

در تایوان، حــق نمایش ایــن فیلم ســینمایى را خریدارى 
کرده اند. 

این فیلم که بــا عنــوان اصلى«اولین برف» نیز شــناخته 
مى شــود، درباره زندگى پسربچه اى 13 ســاله در یکى از 
روســتاهاى فنالند اســت که زندگى اش با عــدم پذیرش 
درخواســت پناهندگى خانواده اش دگرگون مى شود. شبنم 
قربانى، آران-سینا کشورى و کیمیا اسکندى دیگر بازیگران 

این فیلم هستند. 
حامى رمضان پیش این در زمینه ساخت فیلم کوتاه فعال بود 
و در سال 2015 با فیلم کوتاه «گوش کن» در بخش دو هفته 

کارگردانان جشنواره کن حضور داشت. 

سعید آقاخانى:

گران ترین تیتراژ تلویزیون را در «نون. خ» دیدیم! 

دلیل موفقیت «مى خواهم زنده بمانم»
 از نگاه  مهرآوران 

3 کشور فیلم جدید  شهاب حسینى را خریدند

مجرى برنامه «تهران 20» دربــاره لزوم بیان حقیقت 
توســط مجرى ها گفت: بیان حقیقت جزو الزامات کار 
رسانه اى اســت. چه مجرى، چه خبرنگا ر و چه هر کس 
دیگرى که تولید محتواى رســانه اى مى کند، عهدش 
با مردم نوشته یا نانوشته همین بوده است که حقیقت را 
بیان کند. اصال نیاز به گفتن من نیست، مثل این مى ماند 
که از پزشکى بپرسیم نکشــتن بیمار زیر عمل جراحى 

چقدر اهمیت دارد!
محمد دالورى  با اشــاره به اینکه «اگر مجرى بنا را بر 
این قرار دهد که کارش را حرفه اى و درست انجام دهد، 

بیان حقیقت برایش ضررى ندارد»، در عین حال درباره 
تبعاتى که ممکن است گریبانگیر مجرى شود، توضیح 
داد: ممکن اســت که مجرى از کارش جدا شــود؛ خب 
بشود. مجرى اگر کارش را بلد باشد، قطعا اینطور نیست 
که در هیچ رسانه اى جا نداشته باشد. یک مجرى یا یک 
خبرنگار حرفه اى و کاربلد اگر از مجموعه خودش اخراج 
شود، قطعا در مجموعه دیگرى استخدام خواهد شد. پس 

از این جهت ضرر نخواهد کرد.
دالورى به حرف هایــش اضافه کرد: اگــر هم تبعات 
بیان حقیقت این باشــد که از شخص شکایت شود، اگر 
حرف هاى درستى زده باشــد و براى حرفش مستندات 

کافى داشته باشد، در دادگاه مى تواند از خودش دفاع کند.
او درباره برخى از افراد رسانه اى که هدفشان راضى نگه 
داشــتن همه و تنها پر کردن ظرف رسانه است، گفت: 
گاهى هم فــرد مى گوید، من نه دلم مى خواهد کســى 
از من شــکایت کند و نه مدیرم به من تذکرى دهد؛ در 
واقع نمى خواهد آب در دلش تکان بخورد. این شخص 
دیگر کار رسانه اى حرفه اى نمى کند، بلکه کار پر کردن 
صفحات روزنامه ها و پر کردن برنامه هاى تلویزیونى و 
خبرگزارى ها را انجام مى دهد؛ البته این هم یک راهى 
است و همه رسانه ها این مدل از تولید محتوا را هم نیاز 

دارند.

مجرى برنامه «تهران20» بــا تاکید بر اینکه تاکنون از 
بیان حقیقت و تبعاتى که برایش داشــته پشیمان نشده 
اســت، عنوان کرد: اگر بابت بیان حرفى که فکر کردم 
حقیقت است، بازخواست هم شده باشم، با کسى که من 
را بازخواست کرده گفت وگو کرده ام؛ یا متقاعد مى شود یا 
نمى شود. اما من هم سعى کردم لجاجت و ایجاد درگیرى 
نکنم. سعى کردم اگر کســى دارد به من توصیه درستى 
مى کند و اشتباهم را توضیح مى دهد، روى موضع خودم 
پافشارى نکنم. در نهایت هر کسى کار خودش را انجام 
مى دهد؛ آن ها بازخواســت مى کنند و من هم حرفم را 

مى زنم.

مى خواهى آب در 
دلت تکان نخورد، 
مجرى نشو!

گفتگو با محمد دالورى، مجرى تلویزیون

  محبوبه یوسف نژاد / خبرگزارى ایسنا |

سولماز غنى یکى از بازیگران ســریال «ملکه گدایان» با انتشار پستى درصفحه اینستاگرام خود از 
شروع فصل دوم این مجموعه نمایشى تا دو هفته دیگر خبر داد.

وى با انتشار یک عکس از پشت صحنه این سریال در کنار حسین سهیلى زاده، باران کوثرى، فرزدا 
فرزین و عرفان ناصرى نوشت:

«دو هفته دیگه با فصل دوم برمى گردیم.»
«ملکه گدایان» روایت متفاوتى از زندگى کودکان کار در کنار یک داستان معمایى و پر پیچ و 
خم است که حامد افضلى و امین محمودى فیلمنامه آن را نوشتند و یکى از پربازدیدترین 

محصوالت فیلیمو بوده که با استقبال مخاطبان همراه شده است.
حسین سهیلى زاده بعد از ساخت ســریال «مانکن» در دومین تجربه 

حضور در نمایش خانگى به ســراغ فیلمنامه «ملکه گدایان» 
رفت تا باز هم همان دغدغه هاى همیشگى اش را این 

بار در قالب داستانى تازه مطرح کند.
باران کوثرى، پانته آ بهــرام، آرمان درویش، 

محمدرضا غفــارى، رضا بهبودى، الهام 
کردا، یسنا میرطهماســب، سولماز 

غنى، بهشــاد شــریفیان، عرفان 
ناصرى، شبنم قربانى، على صالحى، 
مریم سرمدى، نورا محقق، الهام شعبانى 

و باحضور على اوجى، با هنرمندى رویا نونهالى 
و فرزاد فرزین بازیگران فصل اول این ســریال 

بودند. 
«ملکه گدایان» به تهیه کنندگى رحمان سیفى آزاد و 

على طلوعى به صورت اختصاصى از پلتفرم فیلیمو پخش 
مى شــود و تیتراژ ابتدا و انتهاى این فصل اول این سریال 

توسط روزبه بمانى اجرا شد.

  حسین شایسته / خبرگزارى ایسنا |

فیلم جدید آنجلینا جولى در سینماهاى آمریکا روى 
پرده رفت اما در جذب مخاطب توفیقى نداشت.

«آن ها که مرگم را آرزو مى کنند» فیلم اکشن تریلر 
تازه اى با بازى آنجلینا جولى در سینماهاى آمریکا 
اکران شد و در هفته نخست اکران 2 میلیون و 700 

هزار دالر فروش داشت.
این فیلم همزمان با اکران در سینما، در سرویس 
آنالین «اچ بى او مکس» هم منتشــر شده است. 
البته نمى توان دلیل فروش ناامیدکننده فیلم را در 

انتشار آنالین آن دانست چرا که در رویدادى مشابه 
فیلم هاى «گودزیال علیه کونگ» و «مورتال کمبت» 

فروش چشمگیرى داشتند.
فیلم جدید جولى در جلب نظر منتقدان نیز موفق 
عمل نکرده و تا کنون نقدهاى چندان مثبتى به خود 

ندیده است.
در حالى که اکنون حدود 68 درصد ســالن هاى 
سینماى آمریکاى شمالى باز شده اند، فیلم «آن ها 
که مرگم را آرزو مى کنند» در بیش از 3 هزار سالن 

روى پرده رفت که رقم قابل توجهى است.
این فیلم با اقتباس از رمانى به همین نام ســاخته 
شده است و داســتان نوجوانى را روایت مى کند 
که شــاهد قتل پدرش بوده و حــاال با کمک یک 
آتش نشــان (آنجلینا جولى) از دســت قاتالن 

مى گریزد.
 پرفروش ترین فیلم  این روزهاى سینماى آمریکا 
در ژانر وحشت و از ســرى فیلم هاى «اره» با نام 

«مارپیچ» است.

وقتى
 «آنجلینا جولى» 

هم نمى تواند مردم 
را به سینما بکشاند

بهزاد فراهانى از مدت ها پیش در صدد ســاخت فیلم «مهمانــى از کاراییب» بود و 
ظاهرا به تازگى این فرصت برایش فراهم شده تا اولین ساخته سینمایى خود را مقابل 

دوربین ببرد.
بهزاد فراهانى که در تئاتر چندین و چند نمایش را با همراهى گروه 
تئاتر «کوچ» روى صحنه برده است، بعد از سال ها تجربه اندوزى 
در کارگردانى تئاتر، اولین فیلم سینمایى خود  را با عنوان «مهمانى 
از کارائیب» به تهیه کنندگى شــهرام گیل آبادى مقابل دوربین 

مى برد.
 مشــاور رســانه اى پروژه اعالم کرده اســت که فیلم سینمایى 
«مهمانى از کارائیب» به کارگردانى بهزاد فراهانى و تهیه کنندگى 

شهرام گیل آبادى طى چند روز آتى مقابل دوربین مى رود.
فراهانى فیلمنامه این اثر عاشقانه را بر اساس رمان «مهمانى از کارائیب 
– شبى با کاسترو» به قلم خودش نوشته است و حمیدرضا قطبى به 

عنوان مشاور کارگردان او را همراهى مى کند.
در خالصه داســتان «مهمانى از کارائیب» آمده است: «خیاطى 
کارکشته عاشق بانویى شده که همسرش را اعدام کرده اند. خیاط 
به دلیل دلبستگى به رفاقت با دوســتش، شجاعت بیان این 
عاشقانگى را ندارد و بانو نیز به دلیل وفادارى به شوى رفته اش 
دهان مى بندد و دل را لجام مى زند. این عشق پنهان داستان 
ناتمام بسیارى از مردان و زنان شرقى است. عشق هایى که 

سرانجامش را باید در فلسفه شرق جست...»
فراهانى پاییز سال گذشته هم کتاب خاطرات خود را روانه 
بازار کتاب کرد. او همزمان با انتشــار ایــن کتاب گفت:« 
براى نخستین بار اعالم مى کنم که به تازگى پا را از ادبیات 
نمایشى فراتر گذاشته و به سمت ادبیات داستانى رفته ام و 
کتاب «پنجاه و پنج داستان کوتاه» را که شرح زندگى خودم 

از کودکى تا امروز است نوشته ام.»

«ملکه گدایان» با انتشار پستى درصفحه اینستاگرام خود از 
داد. خبر  دو هفته دیگر

ین سریال در کنار حسین سهیلى زاده، باران کوثرى، فرزدا 

«.
ى کودکان کار در کنار یک داستان معمایى و پر پیچ و 
از پربازدیدترین یکى ودىفیلمنامه آن را نوشتند و

بال مخاطبان همراه شده است.
دومین تجربه ت ســریال «مانکن» در

ســراغ فیلمنامه «ملکه گدایان» 
ه هاى همیشگى اش را این

طرح کند.
م، آرمان درویش،

هبودى، الهام 
، سولماز 

عرفان
حى، 
بانى

نهالى 
ســریال 

سیفى آزاد و 
فرم فیلیمو پخش 

ل اول این سریال 

ظاهرا به تازگى این فرصت برایش
دوربین ببرد.

بهزاد فراهانى ک
«کوچ»ر تئاتر
در کارگردانىت
از کارائیب» به

مى برد.
 مشــاور رســ
«مهمانى از کار
شهرام گیل آبادىط
فراهانىفیلمنامه این
– شبى با کاسترو
عنوان مشاور کار
در خالصه داس
کارکشته عاش
به دلیل دلب
عاشقانگى
دهان مى
ناتمام بس
سرانجام
فراهانى
بازار کتا
براى نخ
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آیا رضا قوچان نژاد یکى از بمب هاى فصل نقل و انتقاالت 
تابستانى لیگ برتر خواهد بود؟

چند سالى مى شود که نام مهاجم سابق تیم ملى به عنوان یکى از بمب هاى احتمالى تیم هاى لیگ برترى 

مطرح مى شود منتهى داستان تابستان 1400 با دفعات قبلى متفاوت است چرا که قرارداد این بازیکن با باشگاه زووله 

هلند، در شرایطى حدود 50 روز دیگر به پایان خواهد رســید که رضا قوچان نژاد اصال از شرایطش در این تیم راضى 

نیست و چند روز قبل در مصاحبه اى، شدیدا از وضعیت موجود انتقاد کرد.

رضا که این فصل لیگ هلند، فقط در یک بازى، از ابتدا تا انتهــا در میدان بوده، در پایان 

قراردادش با زووله قطعا از این تیم جدا خواهد شد و باید دید او بازى در لیگ برتر را تجربه خواهد 

کرد یا نه. رضا گوچى در این ســال ها در لیگهاى هلند و انگلیس و بلژیک و استرالیا و قبرس 

و حتى کویت بازى کرده اما تا امروز خبرى از حضور او در لیگ برتر فوتبال ایران نبوده است.

رضا گوچى اواخر سال گذشــته در مصاحبه اى به حضور احتمالى اش در فوتبال ایران چراغ سبز 

نشان داد و گفته بود:«قبال گفته ام و االن هم مى گویم که احتمال حضورم در لیگ ایران وجود دارد 
و نمى توانم بگویم هیچگاه این  اتفاق رخ نخواهد داد. اگر موقعیت، زمان بندى و شرایط درست باشد، صددرصد این شانس را خواهم داشت تا 

روزى در لیگ ایران بازى کنم. در 
گذشته براى تیم ملى در ایران بازى کرده ام و از این بابت حس خوبى دارم و دوستانى هم داشته ام که در لیگ ایران بازى مى کردند، از همین رو حضور در لیگ 

دا مى داند در آینده چه اتفاقى رخ خواهد داد. االن قرارداد و سرنوشت من در اروپا است.»
ایران چالش قشنگى براى من خواهد بود، اما خ

حاال او بیش از هر زمانى به حضور در لیگ برتر نزدیک شده است. بازیکنى که مدعى است به هیچکدام از دو تیم محبوب پایتخت عالقه ندارد و با توجه به 

مشهدى بودنش، تیم باشگاهى او، ابومسلم مشهد است اما حاال که خبرى از ابومسلم نیست، خیلى بعید اســت که این بازیکن در صورت حضور در فوتبال 

ایران، بخواهد در مشهد و باشگاه شهرخودرو فوتبالش را پیگیرى کند و مقصد احتمالى او یکى از تیم هایى است که در ادامه این گزارش به آن اشاره کرده ایم.
پرسپولیس

در نقل و انتقاالت زمستانى، پرسپولیس براى چندمین بار شانسش براى جذب رضا قوچان نژاد را امتحان کرد که به مانند دفعات قبل بى نتیجه بود و قرمزها 

رتر برگردانند. در حال حاضر و به جز مغانلو، عیسى آل کثیر و مهدى 
سراغ شهریار مغانلو رفتند تا با قراردادى قرضى او را از سانتاکالراى پرتغال به لیگ ب

عبدى دیگر مهاجمان تخصصى تیم یحیى گل محمدى هستند ضمن آنکه این تیم مهره هاى هجومى دیگرى هم در اختیار دارد و با توجه به درخواست 

یحیى براى تمدید قرارداد مغانلو، بعید است قرمزها سراغ رضا قوچان نژاد بروند.
استقالل

فرهاد مجیدى سرمربى استقالل چندى پیش اعالم کرد تمام تالشش را براى حفظ قایدى و دیاباته انجام خواهد داد منتهى اگر این دو بازیکن پیشنهاد 

خارجى داشته باشند، شرایط فرق خواهد کرد و بعید نیست در صورت جدایى یکى از دو مهاجم استقالل، نام رضا گوچى در فهرست نفرات مورد نظر 

مجیدى براى فصل بعد دیده شود. البته باید دید استقالل مى تواند پول مدنظر گوچى و مدیربرنامه اش را فراهم کند یا نه.
تراکتور

تا یکى دو ماه قبل اصًال بعید نبود که تراکتور گزینه اصلى رضا قوچان نژاد در صورت حضور در فوتبال ایران باشد منتهى اختالف مسعود شجاعى 

ها از تراکتور خواهد شد، مهاجم ایرانى زووله به تراکتور نخواهد رفت به خصوص آنکه گفته 
و اشکان دژاگه با رسول خطیبى که باعث جدایى آن

مى شود مالک این باشگاه با توجه به مشکالت مالى، دیگر برنامه اى براى جذب بازیکنان اسمى ندارد.
سپاهان، گل گهر و مس رفسنجان

سپاهان در لیگ بیســتم زیر نظر محرم نویدکیا کامًال به روزهاى اوج بازگشته اســت و با حضور بازیکنانى همچون سجاد شهباززاده، 

محمدرضا حسینى و محمد محبى مثلث هجومى بسیار خطرناکى دارد اما در شرایطى که صحبت از پیشنهادهاى اروپایى براى 

محبى است، شاید سپاهان بتواند مقصد این بازیکن باشد تا او در تیمى که حاشیه هایش نسبت به استقالل و پرسپولیس، کمتر 

است، فوتبالش را پیگیرى کند. گل گهرسیرجان و مس رفسنجان دیگر تیم هاى ثروتمند لیگ هستند که مى توانند 

براى جذب رضا قوچان نژاد دست به کار شوند. در حال حاضر قیمت قوچان نژاد در سایت ترانسفر مارکت 440 

هزار دالر ثبت شده که با قیمت دالر امروز در بازار که 22 هزار و پانصد تومان است رقمى حدود 9 میلیارد و 
900 میلیون تومان مى شود.
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 با حضور بازیکنانى همچون سجاد شهباززاده، 
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9ر و پانصد تومان است رقمى حدود 9 میلیارد و 

 انفجار بمب هلندى در فوتبال ایران!
بررسى یک احتمال؛ 

مربى فوتبال اصفهان گفت: محرم نویدکیا در زمینه مربیگرى کم تجربه است ولى نتایج 
خوبى کسب کرده و نیاز به زمان دارد که تجربه کافى پیدا کند.

عباس سرورى با اشــاره به عملکرد محرم نویدکیا در تیم فوتبال سپاهان اظهار کرد: 
شرایط سپاهان خوب است. سپاهان دغدغه هایى که سایر تیم هاى لیگ دارند را ندارد. 
زردپوشان انگیزه باالیى براى قهرمانى دارند و مدیریت خوب محمدرضا ساکت سبب 

شده حواشى سال هاى قبل در این تیم اتفاق نیافتد.
وى ادامه داد: نویدکیا انگیزه هاى باالیى دارد ولى نباید عملکرد او را در یکسال ارزیابى 
کرد. نویدکیا یک مربى کم تجربه است ولى در نتیجه گیرى خوب کار کرده است اما نیاز 

به زمان دارد که تجربه کافى پیدا کند.
سرورى در ادامه با اشاره به عملکرد مجتبى حسینى در تیم ذوب آهن اظهار کرد: وقتى 
تیمى شخصیت باخت پیدا کند به سختى مى توان این شخصیت را عوض کرد. ذوب آهن 
استرس سقوط دارد که از لحاظ روانى در عملکرد بازیکنان تاثیرگذار است. 
از زمانى که حسینى هدایت این تیم را بر عهده گرفت ذوب آهن نتایج قابل 
قبولى کســب کرد و با وجود کربکندى در هیئت مدیره، ذوب آهن سقوط 

نخواهد کرد.

بازیکن اسبق سپاهان:

گذر زمان 
عملکرد 

نویدکیا را 
بهتر مشخص 

مى کند

راکیتسکى، ریگونى و سردار آزمون سه بازیکنى 
هستند که در نقل وانتقاالت تابستانى تیم زنیت 
سن پترزبورگ را ترك خواهند کرد. براساس این 
گزارش، رم و آتاالنتا (ایتالیا)، بوروسیا دورتموند 
(آلمان) و سویا (اســپانیا) چهار تیمى هستند که 
براى جذب سردار آزمون تالش مى کنند. قرارداد 
سردار آزمون با زنیت سال آینده میالدى پایان 

خواهد یافت.

4 تیم که سردار آزمون را مى خواهند
مذاکرات ترابزون اســپور با مجید حسینى مدافع 
ایرانى اش به دلیل درخواست مالى زیاد این بازیکن 
متوقف شــد. مدیر برنامه مدافع ایرانى از ترابزون 
درخواست کرد سالیانه دســتمزد 850 هزار یورو 
پرداخت کنند تا قرارداد حسینى را تمدید کنند. اما 
این رقم از دید مسئوالن باشگاه ترکیه اى باالست و 
به همین دلیل مذاکرات به بن بست رسید. حسینى 
در سال 2018 از استقالل راهى ترابزون اسپور شد و 
در طول سه سال گذشته عملکرد خوبى داشته است.

بن بست مذاکرات حسینى با ترابزون
ژاوى هرناندز، ســرمربى کنونى الســد قطر و 
کاپیتان سابق بارسلونا 2 پیشنهاد خوب از تیم ملى 
برزیل و دورتموند را براى مربیگرى رد کرد. پیش 
از این گفته مى شد جانشین کومان در بارسلونا 
مى شود ولى این مربى اسپانیایى با السد تا سال 
2022 تمدید کرد. البته طبق گزارش ها ژاوى در 
قراردادش این بند را گذاشته تا در صورت رسیدن 
پیشنهاد رسمى از بارسلونا، بتواند قراردادش را با 

تیم قطرى فسخ کند.

رد 2 پیشنهاد وسوسه انگیز توسط ژاوى

هــواداران منچسترســیتى در فضــاى مجازى با 
اعتراض به تکل علیرضا جهانبخــش، از برخورد 
دوگانه داوران در موارد مشــابه به شدت معترض 

بودند.
در هفته ســى و هفتــم از رقابت هــاى لیگ برتر 
انگلیس، برایتــون در آمکس اســتادیوم میزبان 
منچسترسیتى بود که شاگردان گراهام پاتر با وجود 
اینکه با 2 گل از حریف خود عقب افتادند، با کامبکى 

رویایى یک پیروزى شیرین را جشن گرفتند.
در این بازى در دقیقه 10 ژوائو کانسلو مدافع پرتغالى 
سیتى از زمین بازى اخراج شد. یک ارسال به پشت 
مدافعین منچسترسیتى رسید و کانسلو در دفع توپ 
ناکام بود و دنى ولبک که قصد داشت با ادرسون گلر 
سیتى تک به تک شود، با خطاى کانسلو روى زمین 
افتاد و استورات اتول داور مســابقه پس از بازبینى 
تصاویر از طریق VAR با کارت قرمز مســتقیم 

کانسلو را از زمین بازى اخراج کرد.
اما در دقیقه 27 خطاى علیرضا جهانبخش بازیکن 
ایرانى برایتون بــه روى هافبک ترك تبار و آلمانى 
ســیتى جنجال برانگیز شــد. در این لحظه که دو 
بازیکن براى تصاحب توپ در تــالش بودند، پاى 
علیرضا جهانبخش و اســتوك هــاى او، با زانوى 
گوندوگان برخورد کرد و منجر به مصدومیت او شد.

در این لحظه که بازیکنان سیتى معتقد بودند داور باید 
یک کارت قرمز به علیرضا نشان دهد اما استورات 

اتول به یک کارت زرد بســنده کرد و همین مسئله 
منجر به اعتراض شدید هواداران سیتى در فضاى 
مجازى شــد به خصوص اینکه پپ گواردیوال در 
ابتداى نیمــه دوم به دلیل همین آســیب دیدگى، 

گوندوگان را تعویض کرد.
در حالى که اســتورات اتول براى بررســى صحنه 
خطاى کانسلو از VAR استفاده کرد، در این برخورد 

میان جهانبخش و گونــدوگان ترجیح داد به همان 
کارت زرد بسنده کند. در دقیقه 56 و براى جلوگیرى 
از تشدید مصدومیت این ســتاره آلمانى، او از زمین 

بازى بیرون رفت و جایش را به فرناندینیو داد.
در حالى که طرفداران ســیتى با توجه به در پیش 
بودن فینال لیگ قهرمانان اروپا و بازى با چلســى 
بابت مصدومیت ستاره تیمشان نگران هستند، پپ 

گواردیوال درخصوص شــرایط گوندوگان گفت: « 
دکتر تیم نسبت به این آســیب دیدگى خوش بین 
است. گوندوگان در یک برخورد دچار مصدومیت شد 
و در نیمه دوم به زحمت در حال دویدن بود. بنابراین 

ما تغییر را ایجاد کردیم تا ریسک نکنیم.»
در پایان برایتون موفق شد بازى دو بر صفر باخته را با 
پیروزى 3 بر 2 عوض کند. البته جهانبخش در دقیقه 

49 و زمانى که بازى دو بر صفر بود تعویض شد.
اما پس از تکل جهانبخش بر روى پاى گوندوگان، 
هواداران سیتى به عدم اخراج بازیکن ایرانى برایتون 
معترض بودند. یک وب سایت سیتى در این خصوص 
نوشت: جهانبخش براى یک تکل بد روى گوندوگان 
در جریان دیدار برایتون و منچسترســیتى در لیگ 
برتر فقط یک کارت زرد مى گیرد. منچسترســیتى 
مقابل برایتون پیش افتاده اســت، اما آنها در زمین 
بازیکن کمترى نیز دارند. کانســلو به دلیل خطاى 
روى ولبک به عنوان آخرین مرد خط دفاع ســیتى، 

کارت قرمز گرفت.
این ســایت در پایان اضافه کرد: یــک تکل واقعًا 
ناخوشــایند در برایتون نیز وجود داشت که به طرز 
عجیبى با کارت قرمز مجازات نشــد. جهانبخش 
خطاى بى احتیاطى روى زانــوى گوندوگان انجام 
داد. او مى توانست حریف خود را به شدت مصدوم 
کند، اما داور على رغم در اختیار داشتن VAR، فقط 

به او کارت زرد داد.

لژیونر فوتبال ایران که در تیم شنژن چین شاغل است، براى 
حضور در اردوى تیم ملى، در راه سفر به ایران قرار دارد.

قرار اســت از هفته آینده اردوى آماده سازى تیم ملى فوتبال 
ایران به میزبانى جزیره کیش برگزار شود و سپس از آنجا 
شاگردان اسکوچیچ راهى منامه براى انجام دیدارهاى 

خود در مرحله مقدماتى جام جهانى شوند؛ در حالى که 
هنوز لیست نهایى براى ســفر به منامه و پیش از آن 
انجــام اردوى تدارکاتى در کیش اعالم نشــده اما 
گمانه زنى ها درباره لیست اســکوچیچ در حال انجام 

اســت. مرتضى پورعلى گنجى مدافع میانى تیم شنژن 
چین که روز شنبه در هفته پنجم سوپرلیگ چین براى تیم 

باشگاهى اش به میدان رفت و حضور کاملى در ترکیب تیمش 
در جدال با شاندونگ داشت، حاال با انتشار استورى در صفحه 
اینستاگرامى خود، خبر از سفر به ایران داد؛ سفرى که براى 

حضور اردوى تیم ملى خواهد بود.

پورعلى گنجى در راه 
بازگشت به ایران

بر را
کندىدر هیئتمدیر

ر ر
م ملى فوتبال 

ساز آنجا 
یدارهاى 

الى که
ش از آن

اما  ـده
ل انجام

یم شنژن 
ن براىتیم 
رکیب تیمش

رى در صفحه 
فرىکه براى

دردسر درست کردن جهانبخش براى گواردیوال 

کاپیتان تیم فوتبال سایپا گفت: انصاف نیست حق ما با قضاوت هاى 
اشتباه و ناداورى ها پایمال شود.

محســن مســلمان درباره اتفاقات بازى هاى اخیر 
سایپا اظهار داشت: به عنوان یک بازیکن از 

تیم خوش سابقه ســایپا که ید طوالیى در 
پــرورش و معرفى بازیکنــان آینده دار به 
فوتبال کشور دارد، از فدراسیون توقع دارم 

با رعایت عدالت، حق را به حقدار برساند.
وى ادامه داد: ســایپا جدا با حضور پررنگ 
در لیگ برتر و فعالیت موثر در لیگ هاى 

پایه، همه ساله بازیکنان توانمندى 
را به فوتبال کشــورمان معرفى 

مى کنــد و واقعا بــه گردن 
آن حــق دارد. انصــاف 

نیست سایپا اینگونه با 
قضاوت هاى اشتباه 

و نــاداورى ها از 
امتیاز  کســب 
غافل بماند و 
حقش پایمال 

شود.
هافبک تیم سایپا 

ادامه داد: در بازى هاى اخیر 
هر بار یک اشــتباه داورى باعث 

نتیجه نگرفتن ما شــده اســت . اوج این قضاوت هاى نادرست در 
دیدار مقابل پیکان با گرفتن یک پنالتى عجیب و غریب به ضرر ما و 

تعویض ششم حریف صورت گرفت.
مســلمان تصریح کرد: امیدواریم حضور بازیکن غیر مجاز در 
دیدار سایپا مقابل پیکان مورد بررســى دقیق قرار گیرد و با 
پیروى از قوانین بیــن المللى، مانند بــازى 4 ماه قبل لیگ 
ایتالیا بین تیم هاى رم و اســپتزیا، نتیجه پیروزى بازى سایپا 
مقابل پیکان براى تیم ما ثبت شود تا عدالت محورى فوتبال 

مخدوش نشود.

ـلمان درباره اتفاقات بازى هاى اخیر
شت: به عنوان یک بازیکن از 

ه ســایپا که ید طوالیى در 
رفى بازیکنــان آینده دار به 
ارد، از فدراسیون توقع دارم 

به حقدار برساند. ت، حق را
ســایپا جدا با حضور پررنگ 
لیگهاى فعالیتموثر در

 بازیکنان توانمندى 
شــورمان معرفى 

عا بــه گردن 
انصــاف  .

نگونه با 
شتباه 

 از 
ز 

یپا 
ى هاى اخیر 

ـتباه داورى باعث 

تعویض ششم حریف صورت گرفت.
حضور بازیکن غیر مجاز در مســلمان تصریح کرد: امیدواریم

دقیق قرار گیرد و با  بررســى دیدار سایپا مقابل پیکان مورد
4پیروى از قوانین بیــن المللى، مانند بــازى 4 ماه قبل لیگ 
ایتالیا بین تیم هاى رم و اســپتزیا، نتیجه پیروزى بازى سایپا 
پیکان براى تیم ما ثبت شود تا عدالت محورى فوتبال مقابل

مخدوش نشود.

مسلمان: انصاف نیست حق سایپا پایمال شود
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مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 
شــماره آگهى : 140003902141000006 تاریــخ آگهى : 15/ 2 / 1400 شــماره 
پرونده : 139704002141000294 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 9700452 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 26953 فرعى از 406 اصلى مفروز و مجزا شده از 6965 
فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک شــاهین شهر 
استان اصفهان به مســاحت 69 / 109 متر مربع به حدود بشرح صورتجلسه تفکیکى 
مشخصات مالکیت مالکیت شمس الدین / رحمانى مورچه خورتى فرزند عبدالعلینوان 
مالک ششدانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 
126005 ســرى الف ســال 88 که در صفحه 508 دفتر امالك جلد 669 ذیل شماره 
153443 ثبت گردیده است . محدودیت دفتر امالك : رهنى شماره 194294 مورخ 23 
/4 / 1394 دفترخانه اسناد رسمى شماره 33 شهر شاهین شهر استان اصهان که بنفع 
بانک کشاورزى شعبه شاهین شهر و به دستور مقامات محترم قضایى داراى بازداشتى 
هاى متعدد پس از سند رهنى مى باشد . طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى واقع در 
آدرس شاهین شهر ملک واقع در شاهین شهر چهار راه عطار خ شهید شریفى بن بست 2 
جنوبى مجتمع مینا واحد سوم طبقه اول غربى مراجعه پس از بررسى وضع موجود محل 
و تطبیق با سوابق و مدارك و پیاده کردن حدود مندرج در سند مالکیت با موقعیت محل 
و نبودن اختالف گزارش و نظر به شرح ذیل اعالم مى گردد : 1 – ششدانگ اعیانى یک 
واحد آپارتمان پالك 26953 / 406 واقع در غرب طبقه اول با قدر السهم و قدرالحصه  
از عرصه مشاعى و مشاعات به مســاحت 69 / 109 متر مربع بانضام تراس متصله به 
مساحت 44 / 2 متر مربع بانضمام ششدانگ اعیانى پارکینگ شماره یک واقع در طبقه 
همکف به مساحت 52 / 11 متر مربع بانضام ششدانگ اعیانى انبارى شماره یک واقع 
در سرسرا به مســاحت 3 متر مربع و در زمان بازدید ملک در اجاره نبود و خالى از سکنه 
بود و در رهن بانک کشاورزى قرار دارد .2 – مورد ارزیابى به صورت یک واحد آپارتمان 
به مساحت 69 / 109 مربع داراى نماى بیرونى سنگ و نماى داخلى حیاط آجر اسکلت 
ساختمان بتون آرمه سقف ها تیرچه بلوك پوشش سقف ایزوگام درب و پنجره ها آهنى 
قدمت ساختمان 12 سال کابینت ها ام دى اف کف ها سرامیک بدنه نقاشى گرمایش 
پکیج و شوفاژ سرمایش کولر آبى سه خوابه اطاقها داراى کمد چوبى داراى انشعابات آب 
مشترك برق به شماره اشتراکى 9273875 و گاز به شماره اشتراکى 002037339275 
که دایر است داراى آسانسور باالبر کوچک که اخیرا در حیاط تعبیه شده و مدارکى مبنى 
بر موافقت شــهردارى ارائه نشــد که در زمان بازدید هم خراب بودذ داراى کد پستى 
83186543813 – 3 -با توجه به مراتب فوق و قیمت ها ى عادله زمان مباشــرت به 
کارشناسى ارزش ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در شاهین شهر چهارراه عطار بن 
بست دوم جنوبى مجتمع مسکونى مینا طبقه اول غربى واحد سوم در حال حاضر طبق 
قیمت روز مبلغ ده میلیارد ریال برآورد و اعالم مى گردد . و بنابر اعالم بســتانکار فاقد 
بیمه مى باشد  که از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 18 / 03 / 1400 واحد اجراى اسناد 
رسمى شاهین شهر واقع در شاهین خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده براى 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 26953 فرعى از 406 واقع در بخش 16 شاهین شهر از 
مبلغ 000 / 000 / 000 / 10 ریال ( معادل یک میلیارد تومان ) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
چاپ اصفهان مورخ 30 / 02 / 1400 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ 
ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. 
م الف: 1134375 - سلطانیان – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /2/142

فقدان سند مالکیت
خانم مریم محمودى باستناد دوبرگ استشهاد به محلى که هویت و امضاء مشهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 605 فرعى 
از 17 اصلى ناحیه سفلى بخش هفده ثبت اصفهان که تحت دفتر امالك الکترونیکى 
139920302021000280 بنام خانم مریم محمودى فرزند على ثبت و ســند صادر و 
تســلیم گردیده و به حکایت برنامه جامع امالك معامله اى انجام نگردیده در اثر سهل 
انگارى مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق 
ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده ) نسبت به آن با وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبأ ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1137491 – خیراله عصارى – مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک زواره /2/156
فقدان سند مالکیت

خانم ها شمسى و ربابه حق پرست احد از وراث خانم طاهره حق پرست مدعى اند که سند 
مالکیت یک سهم و یک هشتم سهم مشــاع از نهصد سهم ششدانگ مزرعه مستوفى 
معروف به نصرآباد کویر پالك 6 اصلى واقع در بخش 2 حوزه ثبتى آران و بیدگل که در 

صفحه 157 دفتر 43 کاشان امالك ذیل شماره 69 بنام طاهره حق پرست ثبت و سند 
مالکیت به شماره 500138 صادر و تسلیم گردیده است در اثر جابه جایى مفقود و اینک 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1137019 - رئیس ثبت اسناد و 

امالك آران و بیدگل- حامد فکریان /2/157
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 140 مورخ 1400/01/24 هیأت: خانم ام البنین الماســی بیدگلی به 
شناسنامه شــماره 916 کدملی 1262322545 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 107,30 مترمربع پالك شماره 1475 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى سیدجواد سیدى بیدگلى
2) رأى شماره 134 مورخ 1400/01/24 هیأت: آقاي خیراله ایمانی بیدگلی به شناسنامه 
شماره 8848 کدملی 6199250788 فرزند حسن، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
391,25 مترمربع پالك شماره 3264 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعی از 3 اصلی واقع 
در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى وراث 

عباس ایمانى
3) رأى شــماره 138و139 مورخ 1400/01/24 هیأت: آقاي ابوذر شــفائی مقدم به 
شناسنامه شماره 751 کدملی 6199954181 فرزند غالمرضا و خانم فاطمه سرمدي 
بیدگلی به شناســنامه شــماره 0 کدملی 6190018416 فرزند مجتبی (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108,12 مترمربع پالك شماره 1021 فرعى مفروز و 
مجزى از 102 فرعی از 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالکین حسین آباد بیدگل
4) رأى شماره 132 مورخ 1400/01/24 هیأت: آقاي محمد یونسی بیدگلی به شناسنامه 
شماره 7701 کدملی 6199239202 فرزند حسن، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124 
مترمربع پالك شــماره 234 فرعى مفروز و مجزى از 14 فرعی از 112 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
5) رأى شماره 133 مورخ 1400/01/24 هیأت: خانم زهرا رمضانی بیدگلی به شناسنامه 
شماره 8021 کدملی 6199242513 فرزند احمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121 
مترمربع پالك شــماره 235 فرعى مفروز و مجزى از 14 فرعی از 112 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
6) رأى شــماره 212و213 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقــاي ابوالفضل رهبري فرد 
به شناسنامه شــماره 12088 کدملی 6199160878 فرزند محمدعلی و خانم سمیه 
ویسی میانرودي به شناسنامه شماره 12090 کدملی 1263433383 فرزند غالمرضا 
(بالمناصفه) ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87,50 مترمربع پالك شماره 237 فرعى 
مفروز و مجزى از 3 فرعی از 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالکین رسمى
7) رأى شــماره 214و215 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقاي علیرضــا علی اکبرزاده 
بیدگلی به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190040608 فرزند محمد و خانم معصومه 
مبینی بیدگلی به شناسنامه شــماره 248 کدملی 6199591798 فرزند حاجی حسین 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 269,75 مترمربع پالك شماره 23 فرعى 
مفروز و مجزى از 4 فرعی از 223 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حمزه اله على اکبرزاده
8) رأى شــماره 216 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقاي میالد حسن زاده به شناسنامه 
شــماره 0 کدملی 0482022701 فرزند غالم نبی، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
176,40 مترمربع پالك شماره 107 فرعى مفروز و مجزى از 4 فرعی از 235 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد نگارى

9) رأى شماره 130و131 مورخ 1400/01/24 هیأت: خانم باشی خانم مکاري قمصري 
به شناسنامه شماره 4570 کدملی 6199207874 فرزند عباس و خانم مطهره فرزین 
بیدگلی به شناســنامه شــماره 136 کدملی 6199462343 فرزند یداله (بالمناصفه) ، 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 327,50 مترمربع پالك شــماره 64 فرعى مفروز و 
مجزى از 54 فرعی از 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى محمدرضا اله یار زاده بیدگلى
10) رأى شــماره 217 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقاي مرتضی احمدي به شناسنامه 
شماره 0 کدملی 1250030269 فرزند آقاعباس، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
42,25 مترمربع پالك شماره 41 فرعى مفروز و مجزى از 7 فرعی از 293 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عباس 

احمدى

11) رأى شــماره 364 مورخ 1400/02/07 هیأت: خانم ریحانــه معظمی بیدگلی به 
شناسنامه شــماره 92 کدملی 6199656555 فرزند علی محمد، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 193,75 مترمربع پالك شماره 6 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از پالك 
شماره 5 فرعی و قسمتى از مشاعات از پالك 609 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى غالمحسین اسماعیلى و اسماعیل 

اسماعیلى
12) رأى شــماره 219و220 مورخ 1400/01/30 هیأت: آقاي ابوالفضل مدبر نژاد به 
شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190011535 فرزند مصطفی و خانم مهتاب روشن دل 
آرانی به شناسنامه شماره 0 کدملی 0018505351 فرزند عباس (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 145 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 1908 اصلى و 1 فرعى از 
1920 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رســمى و 

ابتیاعى از مالکین رسمى ابوالفضل رافعى و زهرا شیدائیان
13) رأى شماره 221و222و223 مورخ 1400/01/30 هیأت: خانم عذرا زارع مقدم آرانی 
به شناسنامه شماره 404 کدملی 6199481038 فرزند غالمحسین نسبت به دو دانگ و 
آقاي محمدرضا شیرآبادي آرانی به شناسنامه شماره 612 کدملی 6199737288 فرزند 
آقاعلی نسبت به یک و نیم دانگ و خانم مریم دهقان آرانی به شناسنامه شماره 0 کدملی 
6190045200 فرزند سعید نســبت به دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 87,47 مترمربع پالك شماره 13 فرعى مفروز و مجزى از 2و3و4و5 فرعی و 
قسمتى از مشاعات از پالك 2318 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى عذرا زارع مقدم
14) رأى شماره 3176 مورخ 1399/12/09 هیأت : آقاى سیدعلى موسوى به شناسنامه 
شماره 11371 کدملی 6199153693 فرزند سیداحمد ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
200,20 مترمربع پالك شماره 10099 فرعى مفروز و مجزى از 1178 و 2642 فرعی از 
2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى ابوالفضل سعیدى آرانى
15) رأى شماره 224 مورخ 1400/02/01 هیأت : آموزش و پرورش شهرستان آران و 
بیدگل به شناسه ملی 14001922668 ، ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 152,60 مترمربع پالك شماره 10113 فرعى مفروز و مجزى از 66 فرعی از 
2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى شهردارى آران و بیدگل
16) رأى شماره 225 مورخ 1400/02/01 هیأت : آموزش و پرورش شهرستان آران و 
بیدگل به شناسه ملی 14001922668 ، ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 159,04 مترمربع پالك شماره 10114 فرعى مفروز و مجزى از 66 فرعی از 
2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى شهردارى آران و بیدگل
17) رأى شــماره 226و227 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي حسین شبانی آرانی به 
شناسنامه شماره 10470 کدملی 6199144678 فرزند عباس و خانم زینب خدادادي 
نوش آبادي به شناسنامه شماره 146 کدملی 6199897188 فرزند حسن (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107,5 مترمربع پالك شماره 10115 فرعى مفروز و 
مجزى از 1178 فرعی از پالك 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى خانم فاطمه عمورجبى
18) رأى شماره 362و363 مورخ 1400/02/07 هیأت : آقاي مهدي جوزقی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 9644 کدملی 6199258762 فرزند عباس و خانم محبوبه نوروزپور به 
شناسنامه شماره 0 کدملی 1250053765 فرزند زین العابدین (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 258,50 مترمربع پالك شماره 10120 فرعى مفروز و مجزى از 
7320 و 66 فرعی از پالك 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
19) رأى شماره 389 مورخ 1400/02/11 هیأت : آقاي اکبر عرفان آرانی به شناسنامه 
شــماره 220 کدملی 6199502744 فرزند جوادآقا در ششدانگ یکباب چهاردیوارى 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 123,60 مترمربع پالك شماره 10123 فرعى مفروز و 
مجزى از 302 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمود روحانى
20) رأى شــماره 390 مــورخ 1400/02/11 هیأت : خانم بتول حریري کاشــانی به 
شناســنامه شــماره 699 کدملی 0043933645 فرزند مرتضی در ششدانگ یکباب 
چهاردیوارى مشتمل بر ساختمان به مساحت 122,75 مترمربع پالك شماره 10124 
فرعى مفروز و مجزى از 302 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمود روحانى
21) رأى شــماره 391و392 مورخ 1400/02/11 هیأت : آقاي محمد خلیق آرانی به 
شناسنامه شــماره 2 کدملی 6199610067 فرزند حسینعلی و خانم فرزانه خلیق آرانی 
به شناسنامه شماره 178 کدملی 6199611829 فرزند یوسف (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 292 مترمربع پالك شماره 10125 فرعى مفروز و مجزى از 1088 
و 8288 و 8943 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ورثه علیا غیاثیان و رحمت اله خلیق
22) رأى شماره 393و394 مورخ 1400/02/11 هیأت : آقاي حسن دالورزاده آرانی به 
شناسنامه شماره 10 کدملی 6199424123 فرزند آقا حسین نسبت به دو و نیم دانگ و 
خانم اشرف قربانی ده سوخته به شناســنامه شماره 265 کدملی 6329843147 فرزند 
میرزا قلی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 261,33 
مترمربع پالك شماره 10126 فرعى مفروز و مجزى از 1088 و 8943 فرعی از 2637 
اصلی واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رســمى و 

ابتیاعى از مالک رسمى حسن دالورزاده آرانى

23) رأى شــماره 127 مورخ 1400/01/24 هیأت : خانم ریحانه قاسمی به شناسنامه 
شــماره 1117 کدملی 6199925270 فرزند رحمت اله، ششــدانگ یکباب انبارى به 
مساحت 151,30 مترمربع پالك شــماره 2097 فرعى مفروز و مجزى از 183 فرعی 
از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک 

رسمى سیداحمد عباس زاده آرانى
24) رأى شماره 125و126 مورخ 1400/01/24 هیأت : آقاي حسن غفوري به شناسنامه 
شماره 231 کدملی 6199721004 فرزند عباس و خانم زهرا سادات عباسزاده آرانی به 
شناسنامه شماره 2796 کدملی 6199942043 فرزند سیدحسین (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 148,38 مترمربع پالك شماره 2098 فرعى مفروز و مجزى از 
371 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى 

از مالکین رسمى وراث عباس غفورى و انسیه کویرى
25) رأى شــماره 232و233 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي ایمان رحیمی به 
شناسنامه شــماره 0 کدملی 0011997443 فرزند حســین و خانم منیره سادات 
عباس زاده به شناسنامه شــماره 6190022987 کدملی 6190022987 فرزند 
سیدسعید (بالمناصفه)، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 168,6 مترمربع پالك 
شماره 2099 فرعى مفروز و مجزى از 1311 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران 
دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

ایمان رحیمى
26) رأى شماره 234 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي رسول ابتدائی آرانی به شناسنامه 
شــماره 1127 کدملی 6199925378 فرزند جواد در ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 120,50 مترمربع پالك شماره 1245 فرعى مفروز و مجزى از 343 فرعی از 
2645 اصلی واقع در وشــاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى 

حسینعلى کاظمى
27) رأى شماره 347 مورخ 1400/02/07 هیأت : آقاي علی منعمی بیدگلی به شناسنامه 
شماره 9914 کدملی 6199261461 فرزند اصغر نســبت به 387652 سهم مشاع از 
66964100 سهم ششدانگ مزرعه به مساحت 669641 مترمربع پالك شماره 2702 
اصلی واقع در نظام آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى 

عباس فینى بیدگلى
28) رأى شماره 269و270 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي رمضانعلی حمیدي فرد 
به شناسنامه شماره 214 کدملی 6199609931 و خانم صغري کریمشاهی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 220 کدملی 6199594101 فرزند حســن (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 163,50 مترمربع پالك شماره 590 فرعى مفروز و مجزى از 491 
فرعی از 2703 اصلى واقع در دوالب بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک 

رسمى رضا یتیمى بیدگلى
29) رأى شماره 135و136 مورخ 1400/01/24 هیأت : آقاي عبدالخالق احمدي پور به 
شناسنامه شماره 49 کدملی 1818357781 فرزند احمد و خانم خدیجه دادائی بیدگلی 
به شناسنامه شماره 141 کدملی 6199617894 فرزند علی اکبر (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع پالك شماره 1924 فرعی از 2840 اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى زهرا 

غفورى
30) رأى شــماره 123و124 مورخ 1400/01/24 هیأت : آقاي سلمان پنجی بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190049095 فرزند مســلم و خانم ملیحه مطهریان 
به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190090060 فرزند محسن (بالمناصفه) ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 78 مترمربع پالك شــماره 6629 فرعى مفروز و مجزى از 16 
فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى سلمان پنجى بیدگلى
31) رأى شماره 236 مورخ 1400/02/01 هیأت : آقاي امیر دلداري به شناسنامه شماره 
0 کدملی 1278529918 فرزند کمال الدین، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 152 
مترمربع پالك شماره 6630 فرعى مفروز و مجزى از 163 فرعی از 2840 اصلی واقع 
در ریگســتان دیمکار بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

سیدعباس پردل
32) رأى شماره 386و387و388 مورخ 1400/02/11 هیأت : آقاي غالمعلی ترکمن به 
شناسنامه شماره 3 کدملی 3933776538 فرزند محمدعلی نسبت به یک و نیم دانگ و 
آقاي شاپور ترکمن به شناسنامه شماره 2 کدملی 3933705649 فرزند محمدعلی نسبت 
به یک و نیم دانگ و آقاي کاوس ترکمن به شناسنامه شماره 1 کدملی 3933730181 
فرزند محمدعلی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبارى به مساحت 
811,42 مترمربع پالك شــماره 6633 فرعى مفروز و مجزى از 138 فرعی از 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى حیدر کوره پز
33) رأى شماره 137 مورخ 1400/01/24 هیأت : خانم ســمیه بابائی نوش آبادي به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 6199907604 فرزند حسن ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
136 مترمربع پالك شماره 1873 فرعى مفروز و مجزى از 78 فرعی از 41 اصلی واقع 
در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین حسن 

آباد نوش آباد
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/30

م الف بشه: 1131146
حامد فکریان آرانى - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل/124/ 2

آگهى تغییرات
 شرکت فنى و مهندســى تیام صنعت البرز شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 64275 و شناسه ملى 
10103100543 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : موارد زیر به موضوع شرکت و ماده 
مربوطه اساسنامه اضافه شد: اجراى پروژه هاى نفت و 
گاز و پتروشیمى، ساختمانهاى صنعتى و غیر صنعتى، 
خطوط لوله، ایستگاه هاى تقویت فشار، آب و فاضالب، 
خرید متریال و مصالح پروژه هاى مذکور ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت 
لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1135659)   

آگهى تغییرات
 شرکت اســتوان بنا شرکت ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 3007 و شناســه ملــى 
10260341748 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اصــالح ماده 23 
اساســنامه : عده اعضاى هیات مدیره : شرکت 
بوسیله هیات مدیره اى مرکب 3 الى 5 نفر عضو که 
بوسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان سهام 
انتخاب مى شوند اداره خواهند شد مدیران کال یا 
بعضا قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت   ها و 

موسسات غیرتجارى لنجان (1135897)  

آگهى تغییرات
 شرکت استوان بنا شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 3007 و شناسه 
ملــى 10260341748 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/02/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : پروین کیانى اشترجانى به شماره 
ملى 1100016317 به سمت رئیس 
هیات مدیره و على کیانى اشترجانى به 
شماره ملى به سمت مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره و بتول کیانى اشــترجانى 
به شــماره ملــى 1112033041 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد 
دالوند به شماره ملى 1160243905 
به ســمت عضو هیئت مدیــره و امیر 
رحمانــى کرکوندى به شــماره ملى 
1160200637 به سمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامــل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

   (1135887)

آگهى تغییرات
 شرکت اســتوان بنا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 3007 و شناسه 
ملــى 10260341748 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : پروین کیانى اشترجانى به شماره 
ملــى 1100016317 و بتــول کیانى 
اشترجانى به شماره ملى 1112033041 
و على کیانى اشــترجانى به شماره ملى 
1100204199 و امیر رحمانى کرکوندى 
به شماره ملى 1160200637 و محمد 
دالوند به شــماره ملى 1160243905 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند محمد 
برومندنیا به شماره ملى 1160230951 
به سمت بازرس اصلى و جمال بوسعیدى 
به شماره ملى 1112034358 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهــان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

   (1135896)

آگهى تغییرات
 شرکت سهند سیکلت سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 20597 
و شناســه ملى 10260414587 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : طبق اختیار حاصلــه تفویض 
شــده از مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 17 / 12 / 1399 در خصوص 
افزایش ســرمایه به هیئت مدیره و با 
رعایت تشــریفات مقرر اساسنامه و 
الیحه اصالحى قانون تجارت شــماره 
سرمایه شرکت از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و صدور سهام جدید 
از مبلــغ 170000000000ریال به 
مبلغ 400000000000ریال افزایش 
یافت و ماده 5 اساســنامه به شرح زیر 
اصالح شــد: سرمایه شــرکت مبلغ 
400000000000ریال اســت که به 
40000000 ســهم 10000 ریالى با 
نام عادى منقسم شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1135994)  

آگهى تغییرات
 شــرکت فنى مهندســى کاجســتان 
ســبز نهاده شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 66393 و شناســه 
ملــى 14009647140 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/09/25 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ســهیال 
حقیقت به کدملــى 1229223339 و 
سید محمد على پزشــک زاده به کدملى 
1290705781 و زهرا حقیقت به کدملى 
1284597891 و بهاره نایب زاده به کد 
ملى 1290692483 و سید محمد ساالر 
پزشک زاده به کد ملى 1292120592 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. یوسف 
روغنى ابرى به کدملى 1287394965 و 
ملیکا محسنى به کدملى 1287380824 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1135902)   

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى کاجســتان سبز نهاده 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 66393 
و شناســه ملى 14009647140 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســید محمد على 
پزشــک زاده به کدملــى 1290705781 به 
سمت مدیرعامل و ســهیال حقیقت به کدملى 
1229223339 به سمت رئیس هیات مدیره 
و زهرا حقیقت به کدملــى 1284597891به 
ســمت نایب رئیس هیات مدیره وبهاره نایب 
زاده به کد ملى 1290692483به سمت عضو 
اصلى هیات مدیره و سید محمد ساالر پزشک 
زاده به کد ملى 1292120592 به سمت عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب 
رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است 
. مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به 
نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله مهرآباد 
، کوچه هوائى ، کوچــه نهم غربى ، پالك - 34 ، 
ساختمان رز32 ، طبقه پنجم ، واحد 21 کدپستى 
8158876565 تغییر یافــت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1135901)   
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5 ماده غذایى مضرى که مضر نیستند!
بعضى مواد غذایى هستند که ممکن است تصور کنید مضر و ناسالم اند 

اما در واقع برایتان مفید باشــند. برنج سفید، پاستا و آجیل هم بعضى 
از آن ها هستند.

به گفته  کارشناسان تغذیه، اشــتباهى که افراد اغلب 
مرتکب مى شــوند این اســت که از بعضى مواد 

غذایى هیوالیى مى سازند که کارش نابودى 
سالمتى ما است، در حالى که حقیقت آن 

است که شــما مى توانید تقریبًا همه 
چیز بخورید، البته به شــرط آنکه 

تعادل را رعایت کنید.
1- آجیل

بســیارى از کســانى که رژیم 
مــى گیرند مصــرف آجیل را 
به خاطر میــزان کالرى اش 
کنار مى گذارند. با این حال، 
مغزها و دانــه هاى خوراکى 
شاید کالرى و چربى زیادى 
داشته باشــند اما این چربى 
از نوع مفید است. آجیل مملو 

از ویتامین، مواد معدنى و آنتى 
اکسیدان هم هست و اندکى از 

آن هم کفایت مى کند – یعنى یک 
مشت آجیل بیشتر اوقات مى تواند 

شــما را از میان وعده ى عصرگاهى تا 
وقت شام سیر نگه دارد.

2- برنج سفید
برنج ســفید یکى دیگر از مواد غذایى است که 

اغلب در لیســت ممنوعه کســانى قرار مى گیرد که 
رژیم مى گیرنــد. اما بى دلیل نیســت که این مــاده غذایى 

جزء اصلى بســیارى از غذاها و فرهنگ ها اســت. برنج ســفید یکى 
از منابع خــوب انرژى و کربوهیدرات به شــمار مى رود. اســتفاده از 

کربوهیدرات در وعده هاى غذایى خود احتمالش را کمتر مى کند که 
بعداً سراغ شیرینى جات بروید.

3- تخم مرغ
گرچه حرف و حدیث درباره تخم مرغ زیاد است اما در مفید 
بودن آن شکى نیست. تخم مرغ مملوء از پروتئین است 
و زرده آن سرشار از انواع ویتامین ها و مواد معدنى 
اســت که به جذب پروتئین درون سفیده ى 
آن کمک مى کنند. تخم مــرغ را به طور 
کامــل بخورید تا نهایت اســتفاده را از 

فواید آن ببرید.
4- پاستا

پاستا جزء اصلى رژیم مدیترانه اى 
است که مرتبًا از آن به عنوان یکى 
از ســالم ترین رژیم هاى غذایى 
دنیا یاد مى شود. پاستا هم از منابع 
خوب کربوهیدرات به شمار مى 
رود. اگر پاســتا را کامل نپزید تا 
هنگام خوردن کمى سفت باشد، 
براى باکترى هاى دستگاه گوارش 

تان هم بهتر است.
5- غالت

غالت در سال هاى اخیر شهرت بدى 
پیدا کرده اند و برخــى آن ها را از رژیم 
غذایى خــود حذف مى کنند. ایــن امر اما 
ســنخیتى با تغذیه سالم ندارد چون غالت در 
واقع براى ما مفید هســتند. غالت منبع خوبى از 
فیبر و کربوهیدرات و نوعى ماده غذایى کامل، مملوء 
از ویتامین ها و مواد معدنى مختلف هســتند. مواد غذایى 
کامل مواد غذایى گیاهى هستند که فرآورى یا تصفیه نشده اند یا 
کمترین فرآورى یا تصفیه را داشته اند و عارى از مواد افزودنى و دیگر 

مواد غیر طبیعى هستند.
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مواد غیر طبیعى هستند.

عجیب ترین عالئم سرطان ریه
سرطان ریه یکى از شایع ترین و جدى ترین انواع سرطان بوده و یکى از شایع ترین عالئم آن، سرفه هاى مداوم است. 
اما عالئم سرطان ریه غالبًا ظاهر نمى شود تا زمانى که به سایر قسمت هاى بدن گسترش یابد. متعاقبًا بیماران به برخى 
عالئمى دچار مى شوند که ممکن است فکر نکنند ناشى از این بیمارى اســت. در ادامه به برخى از این عالیم عجیب 

اشاره مى شود.
پشت درد یا درد در ناحیه شانه و کتف عالمت بسیار شایع ســرطان ریه است که معموًال توسط نوع خاصى از سرطان 
ریه ایجاد مى شــود که به عنوان تومور Pancoast شناخته مى شود. این تومور هاى ســرطانى در قسمت فوقانى 

دنده ها، اعصاب یا ستون فقرات گسترش ریه ها رشــد مى کنند و متعاقبًا به 
مى یابند.

از کل بیمــاران مبتال حــدود 15 درصد 
ریــه داراى میزان بــه ســرطان 

کلسیم در بدن بسیار زیاد 
د  که خــو هستند 

منجر به معده درد یا حالت تهوع مى شود و بیماران اغلب از خوردن و آشامیدن پرهیز مى کنند. یبوست یکى از عالئم 
تجمع کلسیم در بدن بوده و ممکن است با سرطان ریه در ارتباط باشد.

سرطان ریه مى تواند بر روى سیستم عصبى که براى حفظ تعادل ضرورى است تأثیر بگذارد. سلول هاى کوچک سرطان 
ریه ممکن است به سیستم ایمنى بدن اعالم کنند که به سیستم عصبى حمله کند، و این مى تواند به نوبه خود بر عملکرد 

عضالت تأثیر بگذارد. ممکن است ایستادن بعد از نشستن دشوار باشد یا ممکن است فرد احساس ناپایدارى کند.
برخى از بیماران سرطان ریه ممکن است دریابند که صورت، گردن یا بازو هایشان بیش از حد طبیعى پف کرده است. 

که خون دیگر جایى بــراى رفتن علت آن انسداد عروق خونى توسط تومور است 
اضافى شروع به پف کردن مى کند.ندارد. در نتیجه صورت به خاطر وجود مایعات 
رنگ قرمز آبى در مى آید.در برخى از بیماران هم پوست قفسه سینه به 

ارتباط مصرف میوه و سبزیجات
چرا از ضد عرق شب ها باید استفاده کرد؟ با کاهش استرس

پوست شــما شب ها خشــک تر اســت و دماى 
بدن تان هم پایین تر. شاید خودتان ندانید اما همین 
دو عامل میزان تأثیرگذارى ضد عرق ها را به میزان 
چشمگیرى افزایش مى دهد. ضد عرق اینگونه بهتر 
به درون پوست نفوذ مى کند و اثر ماندگارترى دارد.

برخالف شــب ها، غدد عرق صبح ها فعال ترند، 
به همین خاطر وقتى صبح ها از ضد عرق استفاده 
مى کنید، سخت تر مى تواند به درون جایى که باید، 

یعنى منافذ پوست، نفوذ کند.
اگر بالفاصله بعــد از حمام ضد عــرق بزنید، آن 
واکنشى که باید در برابر ضد عرق رخ دهد احتماًال 
بر روى الیه هاى بیرونى پوســت اتفاق مى افتد و 
ممکن است ضد عرق بى تأثیر شود. این اتفاق باید 
در الیه هاى عمیق تر پوست رخ دهد، یعنى همان 
جایى که ضد عرق باید عمل کند تا واقعاً مانع از عرق 

کردن شما شود.
شب ها دماى بدن معموًال افت مى کند که امرى 

طبیعى است. به همین دلیل کمتر عرق مى کنید، 
بنابراین اگر پیشواز بروید و ضد عرق را درست پیش 
از رفتن به رختخواب بزنید، غــدد عرق تان بهتر 
مى توانند ضد عرق را جــذب کنند. عالوه بر این، 
بهتر است ضد عرق را به پوست خشک بزنید چون 

اینگونه عمیق تر به پوست نفوذ مى کند.
از آنجایى که اغلب ضد عرق ها معموًال 24 ساعت 
دوام دارند، تا صبح و تا حتى بعد از حمام هم فعال 
باقى خواهند ماند. براى آنکه پوســت تان بیشتر 
خشک باشــد مى توانید قبل از زدن ضد عرق، زیر 

بغل تان را با یک حوله پاك کنید.
اگر تصمیم گرفتید پیشواز بروید و قبل از خواب ضد 
عرق بزنید، مى توانید صبح آن را تجدید کنید تا تأثیر 
گذارى بیشترى داشته باشد. گرچه ضدعرق بیشتر 
کارش را تا آن وقت انجــام داده اما اگر صبح هم 
تجدیدش کنید، این کار مثل یک حمله   مجدد به 

غدد عرق عمل مى کند.

نخستین نشانه دیابت نوع 2
دیابت نوع 2 یک بیمارى مزمن بوده که امروزه به طور 
گسترده در جهان شایع است. براى درمان این بیمارى، 

شناسایى به موقع آن بسیار ضرورى است.
دیابت مى تواند عالئم بســیار متفاوتى داشــته باشــد 
که در درون بــدن و یا بیرون آن بــروز مى کند. یکى از 
عالئم بیرونى این بیمارى تغییر ساختار، رنگ و کلفتى 
ناخن هاست که پیش از سایر عالئم دیابت بروز مى کند. 
دیابت نوع 2 مى تواند فرد را دچار مشکالت متعددى کند، 

از این رو توجه به عالئم بیمارى اهمیت زیادى دارد.
دکتر الیزابت سالد، یکى از متخصصان انگلیسى در این 
باره مى گوید: من به طور روزانه ناخن افراد مراجعه کننده 
به مراکز درمانى را بازبینى و بررســى مى کنم. ابتال به 
بســیارى از بیمارى هاى رایج را مى توان تنها با واکاوى 

ناخن ها تشخیص داد.
یک سرخى خاص در بخش پایینى ناخن در برخى موارد 
جزو عالئم ابتال به دیابت اســت. افرادى که به دیابت 
پیشرفته مبتال هستند مویرگ هاى گشاد شده اى دارند 
که این موضوع مى تواند تغییراتــى در زیر ناخن ایجاد 
کند. با این حال، ممکن است در اوایل ابتال به دیابت این 

تغییرات قابل درك نباشد.
در برخى افراد مبتال به دیابت رنــگ ناخن ها به زردى 
مى گراید. اغلب این امر به دلیل شکســته شدن قند و 
تاثیر آن بر کالژن ناخن اســت. این نوع زردى در ناخن 
خطرناك نیســت و نیاز به درمان ندارد. با این حال، در 
برخى موارد این زردى مى تواند نشانه عفونت ناخن باشد 

و توجه به آن ضرورى است.
به دلیل آســیب هایى که به سیســتم عصبى انگشتان 
افراد دیابتى وارد شده اســت در صورتى که جراحتى به 
آن ها وارد شود به ندرت متوجه درد مى شوند. باکترى ها 
در این زمان از فرصت اســتفاده کرده و اقدام به رشد و 
ایجاد عفونت در انگشتان مى کنند. در صورتى که فرد به 
وجود زخم پى نبرد و براى درمان آن اقدام نکند، عفونت 
پیشرفت کرده و در نهایت مى تواند منجر به قطع پا شود.

متخصصان به افراد مبتال به دیابت نوع 2 توصیه مى کنند 
براى ســالمت پا و ناخن هاى خود به موارد ذیل توجه 

ویژه اى داشته باشند:
1- روزانه پا هاى خود را شسته و خشک کنید.

2- از صابون هاى مالیم و آب گرم براى شستن پا هاى 
خود بهره ببرید.

3- از پارچه نرم براى خشک کردن پا هاى خود استفاده 
کنید نه از پارچه هاى زبر و خشن

4- هر روز پاى خود را از جهت وجود زخم بررسى کنید.
5- زمانى که پاى خود را مى خارانید به وجود زخم، نیش 

حشره و یا هر مورد دیگر توجه ویژه اى داشته باشید.
6- به ناخن ها توجه داشته باشید و به طور مرتب آن ها 
را کوتاه کنید. اگر ناخن هایتان بیش از اندازه بلند باشد 
در زمان پوشــیدن کفش مى تواند باعــث ایجاد زخم و 

خونریزى شود.
7- پس از استحمام و زمانى که ناخن ها خشک و سفت 

شده اند اقدام به گرفتن ناخن ها کنید.

نقرسى ها مارچوبه نخورند
کریستینا اسر کارشــناس تغذیه از آلمان مى گوید گیاه 
مارچوبه ممکن است سبب آســیب رساندن به بیماران 

مبتال به نقرس شود چرا که حاوى ماده «پورین» است.
بر اساس این گزارش، بدن انســان ماده «پورین» را به 
اوریک اسید تجزیه مى کند که همین امر سبب مى شود 
تا براى بیماران نقرس، مشــکالتى مانند درد مفاصل 

ایجاد شود.
این کارشناس تغذیه آلمانى گفت این بدان معنا نیست 
که بیماران مبتال به نقرس بایــد مارچوبه را کامال کنار 
بگذارند؛ چرا که بهتر است میزان مصرف آن از 200 گرم 

بیشتر تجاوز نکند.
گفتنى است، مارچوبه فواید زیادى براى سالمتى دارد، 
چرا که به دلیل داشــتن مقدار زیــادى آب، گیاهى کم 
کالرى اســت. مارچوبه همچنین سرشار از فیبر غذایى 
است که به احساس سیرى طوالنى مدت کمک کرده و 
به همین جهت براى کاهش وزن و لذت بردن از تناسب 

اندام مفید است.
عالوه بــر این مارچوبــه گنجینه اى از مــواد معدنى و 
 ،E و B، C ویتامین ها است. سرشــار از ویتامین هاى

کلسیم، پتاسیم، منیزیم، آهن و فسفر است.

نتایج یک تحقیق جدید نشان مى دهد رژیم غذایى 
سرشار از میوه و ســبزیجات با استرس کمتر مرتبط 

است.
یافته محققان دانشــگاه ادیت کووان استرالیا نشان 
مى دهد افرادى که روزانه حداقــل 470 گرم میوه و 
ســبزیجات مى خورند، 10 درصد استرس کمترى 
نســبت به افرادى دارند که کمتر از 230 گرم از این 

نوع مواد خوراکى مصرف مى کنند. 
طبق توصیه ســازمان 

بهداشت جهانى، 
حداقــل روزانه 

باید 400 گرم میوه و سبزیجات مصرف شود.
«سیمون راداولى باگاتینى»، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره مى گوید: «ما دریافتیم افرادى که بیشتر 
میوه و سبزیجات مصرف مى کنند استرس کمترى 
دارند که بیانگر این موضوع اســت که رژیم غذایى 

نقش مهمى در سالمت روان افراد ایفا مى کند.»

مشکالت سالمت روان در جهان روبه افزایش است 
و تقریباً از هر 10 نفر، یک نفر با اختالل روانى زندگى 
مى کند. به گفته محققان، کمى استرس عادى است 
اما استرس طوالنى مدت مى تواند تأثیر چشمگیرى 

بر سالمت روان داشته باشد.
راداولى باگاتینى در ادامه مى افزاید: «استرس طوالنى 
مدت و کنترل نشده مى تواند منجر به طیف وسیعى از 
مشکالت سالمت از جمله بیمارى هاى قلبى، 
دیابت، افســردگى و اضطراب شــود، 
بنابراین ما بایــد راه هایى براى 
پیشگیرى و احتماًال 

تســکین 

مشکالت روانى در آینده پیدا کنیم.»
به گفته محققــان، ســبزیجات و میوه هــا حاوى 
مواد مغذى مهمى مانند ویتامین هــا، مواد معدنى، 
فالوونوئیدها و کاروتنوئیدها هســتند که مى توانند 
التهاب و استرس اکسایشى را کاهش دهند و در نتیجه 

باعث بهبود سالمت روان شوند.

نوع مواد خوراکى مصرف مى کنند. 
طبق توصیه ســازمان

بهداشت جهانى، 
حداقــل روزانه 

مشکالت سالمت از جمله بیمارى هاى قلبى
دیابت، افســردگىو اضطراب شــود
بنابراین ما بایــد راه هایى براى
پیشگیرى و احتماال

تســکین

روش صحیح اندازه گیرى فشار خون
رئیس گروه مبارزه با بیمارى هاى غیرواگیر معاونت 
بهداشتى خراســان شــمالى گفت: نیم ساعت قبل 
از اندازه گیرى فشار خون، ســیگار یا چاى و یا قهوه 

مصرف نکنید و فعالیت شدیدى انجام نشود.
روح اله یزدانى گفت: قبل و حین اندازه گیرى از حرکت 
دادن دست، حرف زدن، تکان دادن و یا جابجا کردن 
دســتگاه خوددارى کنید. وى بیان کرد: براى اندازه 
گیرى فشار خون از دست راست و در وضعیت نشسته 

روى صندلى و با تکیه گاه مناسب انجام شود.
یزدانى تاکید کرد: زیر دستى که قرار است فشار خون 
اندازه گیرى شود، داراى تکیه گاه باشد (روى میز) و 

بطور افقى هم سطح با قلب قرار گیرد و زانوها در حال 
آویزان قرار نگیرند و زیر پا تکیه گاه داشته باشد.

وى با اشاره به این که نیمى از جمعیت ایران بیش از 
میزان مورد نیاز خود غذا مى خورند، گفت: در ایران، 
تقریبا یک نفر از هر پنج نفر افراد 18 سال و باالتر به 

فشار خون باال مبتال هستند.
رئیس گروه مبارزه با بیمارى هاى غیرواگیر معاونت 
بهداشتى خراسان شمالى خاطرنشان کرد: اگر تاکنون 
به بیمارى فشــار خون باال مبتال نشــده اید، براى 
تشخیص بموقع، حداکثر هرسال یک بار فشار خون 

خود را اندازه گیرى کنید.
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همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومى و به 
منظور تعامل و هم افزایى بیشتر، جلسه مشترك مدیران و 
مسئولین روابط عمومى هاى دو فوالدساز بزرگ کشور در 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
در این جلسه، هادى نباتى نژاد مدیر روابط عمومى شرکت 
فوالد مبارکه گفت: روابط عمومى جایگاه مهمى در سازمان 
دارد وبا شــفاف سازى و اطالع رســانى مناسب مى تواند 

ضمن ایجاد آرامش در ذینفعان، سازمان را از حاشیه هاى 
مخرب دور نگه دارد.

وى عدم توجه به آموزش ، تجربه هاى جدید و خالقیت را 
یکى از آسیب هاى اصلى در حوزه روابط عمومى دانست 
و افزود : یکى از وظایف اصلــى روابط عمومى هاى حوزه 
صنعت ، ایجاد نشــاط در جامعه از طریق اطالع رســانى 
دستاوردها و موفقیت هاى صنایع است که موفقیت در این 

امر ، مستلزم تولید محتواى هنرمندانه مى باشد .
نباتى نژاد خاطرنشان ســاخت: روابط عمومى هاى فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان با هم افزایــى مى توانند در 
دســتیابى به اهداف خود و تحقق اولویت هاى سازمانى 
بسیار بهتر  عمل کنند و لذا ایجاد هماهنگى بیشتر و افزایش 
تعامل و همکارى بین این دو بخش از جمله برنامه هایى 

است که با جدیت دنبال خواهد شد. 

علیرضا امیرى مدیر روابط عمومى ذوب آهن اصفهان نیز 
گفت: این دو مجتمع عظیم صنعتى که قطب صنعت فوالد 
کشور هستند از دیرباز ارتباط و تعامل خوبى با هم دارند و 
روابط عمومى هاى این دو سازمان در بهبود این تعامل و 

ارتباط سازنده ، نقش اصلى را ایفامى کنند .
امیرى، اســتفاده از تکنولوژى هاى نوین ارتباطى ، توسعه 
فعالیت در فضاى مجازى و توجه ویژه بــه ایده پردازى و 
خالقیــت را  از جمله نیازهاى امروز ، دانــش و هنر روابط 
عمومى دانست و گفت : روابط عمومى ذوب آهن اصفهان 
تالش نموده ، نقش این سازمان در مسئولیت هاى اجتماعى 
و دستاوردهاى شاخص آن را با شــیوه هاى نوین به افکار 
عمومى معرفى نماید و قطعًا در این راه ، همکارى و تعامل 
با روابط عمومى هاى حوزه صنعت ازجمله روابط عمومى 

مجتمع فوالد مبارکه مى تواند بسیار موثر و سازنده باشد.
همچنین مجید مرادیان معاون روابط عمومى ذوب آهن 
اصفهان ضمن استقبال از  هم افزایى و تعامل مشترك در 

عرصه هاى مختلف بویژه مباحث رسانه اى تصریح نمود:
 با توجه به نقش مهم این دو مجتمع بزرگ صنعتى کشور 
در  تولید فوالد و اشــتغال زایى و همچنین حساســیت و 
جایگاه مهم روابط عمومى در انجام ماموریت هاى محوله، 
همکارى، هم افزایى و تعامل در مباحث مشترك بیش از 

گذشته باید دنبال شود.
در ابتداى این دیدار مسئولین روابط عمومى فوالد مبارکه 
و ذوب آهن با حضور در یادمان شهداى گمنام ذوب آهن 
ضمن بزرگداشت مقام شامخ این اســطوره هاى ایثار، با 
آرمان هاى شــهداى گرانقدر دفاع مقدس تجدید میثاق 

نمودند.

همزمان با روز گرامیداشت ارتباطات و روابط عمومى صورت گرفت

تعامل مشترك روابط عمومى 
2 فوالدساز بزرگ کشور

مدیر مخابرات منطقه اصفهــان همزمان با روز جهانى 
ارتباطات با اعضاى کانون بازنشستگان این مجموعه 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
اســماعیل قربانى در این دیدار گفت : پیشــرفت هاى 
کنونى مخابرات در عرصه ارتباطات کشور قطعا مرهون 
تالشهاى شما عزیزان در ســال هاى گذشته است و 

زیرساختهاى فعلى مخابراتى نشان دهنده تالش وافر 
بازنشستگان عزیز در راستاى گســترش ارتباطات در 
سطح کشور مى باشد. گفتنى است قربانى در این نشست 
ضمن تقدیر از پیشکسوتان عرصه مخابراتى، در فضایى 
صمیمانه ضمن استماع صحبتهاى ایشان بر استفاده از 
تمام ظرفیتهاى موجود جهت تکریم و پاسخگویى به 

نیازهاى این قشر تاکید کرد.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با 
اعضاى کانون بازنشستگان این مجموعه 

به گزارش روابط عمومــى بنیاد تعــاون زندانیان 
اصفهــان؛ ســومین جلســه کارگــروه اشــتغال 
زندان هاى اســتان اصفهــان به میزبانــى زندان 

نجف آباد برگزار شد.
این جلسه با حضور مهترى معاون اداره کل ، سلیمانى 
مشاور مدیر کل ، نطنزى مدیر نمایندگى بنیاد تعاون 

و مسئولین مربوطه ابتدا با بازدید از کارگاه هاى بنیاد 
تعاون مستقر در زندان نجف آباد آغاز شد.

افزایش نسبى تعداد اشتغال و رسیدن به هدف هشتاد 
درصدى اشتغال مولد با ایجاد راهکارهایى براى رفع 
موانع اشتغال و همچنین سعى بر دقت در آمار برخط 

اشتغال از موضوعات اصلى این جلسه بود.

برگزارى جلسه کارگروه اشتغال زندان هاى استان 

نزدیک به 14 هزار متر شــبکه روشنایى با کابل کشى زمینى 
وهوایى در اموربرق منطقه 10 شهرستان اصفهان با هزینه اى 

بالغ بر 21490 میلیون ریال احداث و در مدار قرار گرفت. 
صادقیان مدیر امور برق منطقه 10 گفت:در شهر و از همه 
مهم تر حواشى شهر روشنایى معابر از اهمیت فوق العاده اى 
برخوردار است که  در نهایت کاهش تصادفات و جلب تمرکز 

رانندگان را موجب مى شــود  وى درادامه گفت:کنار گذر 
اتوبان آقا بابایى ورودى و خروجى پل اطشاران ،باغ بانوان 
طلوع ،خیابان جى جنب کانال جى شیر  از جمله این پروژه 
ها مى باشــد و  باید توجه کنیم که با این کار امنیت هر چه 
بیشتر مردمان آن مناطق تامین مى شود و از به خطر افتادن 
جان کسانى که با وسیله نقلیه در حال عبور هستند پیشگیرى 

مى گردد.   وى ابراز داشت : در جاده شش راه به قهجاورستان 
ورودى شهر قهجاورستان و هفتشویه که منطقه حادثه خیز 
است باید رانندگان دید کاملى در شب داشته باشند و به این 
ترتیب وقوع تصادفات رانندگى به میزان چشمگیرى کاهش 
مى یابد. وى تصریح کرد :تعداد 518 چراغ 150 وات بخار 

سدیم در این پروژه به کاررفته است.

احداث 14 کیلومتر شبکه روشنایى در شهر اصفهان 

شبکه تازه تأسیس جمع آورى فاضالب حدفاصل پل فردوسى تا خیابان حمزه با قطر 
1400 میلى متر به شبکه فاضالب خیابان مشتاق متصل شد.

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، با اتمام عملیات احداث شبکه تازه تأسیس جمع 
آورى فاضالب حد فاصل پل فردوسى تا خیابان حمزه به طول بیش از 2 هزار متر و فراهم 
شدن مقدمات بهره بردارى از این شبکه، در فاز نخست عملیات اتصال انتهاى خط ذکر 
شده به ادامه مسیر قبلى با قطر 1400 میلى متر در خیایان مشتاق دوم و همچنین اتصال 

سوئیچ به قطر 1000 میلى متر به خیابان حمزه عملیاتى شد.
رئیس اداره توسعه و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا منطقه یک با اعالم این خبر افزود: 
با این اتصال، شبکه فاضالب پل فردوســى تا خیابان حمزه اصالح شده و خط قدیم از 

مدار خارج شد.
محمدرضا امینى بیان کرد: فرسودگى، احتمال ریزش، مسدود شدن و احتمال پس زدگى 

از اهداف تعویض این خط انتقال شبکه فاضالب بوده است.
وى گفت: اتصال هاى خیابان فردوسى، محله خواجو و خیابان بزرگمهر در دستور کار قرار 

دارد تا شبکه فاضالب این خیابان ها به شبکه جدید جمع آورى فاضالب متصل شود.

اتصال شبکه جمع آورى فاضالب در شهر اصفهان

در شانزدهمین جشنواره روابط عمومى اصفهان از روابط 
عمومى اداره کل بهزیستى اســتان اصفهان به عنوان 

روابط عمومى عالى و برتر تجلیل شد.
در آییــن اختتامیــه شــــانزدهمین جشــــنواره 
روابط عمومى ها ى اســتان،  بهزیستى استان اصفهان 

حائز دو رتبه عالى و برتر شد.

در این آیین که با حضور عباس رضایى استاندار اصفهان 
و حمیدرضا غزنوى رئیس هیئــت مدیره و دبیر انجمن 
فرهنگى روابط عمومى استان اصفهان برگزار شد؛ چهار 
تندیس رتبه خالق، 12 تندیس رتبه عالى، 21 تندیس 
رتبه برتر و 6 دیپلم افتخار جشنواره به عنوان رتبه پویا به 

روابط عمومى هاى استان اصفهان تعلق گرفت.

روابط عمومى اداره کل بهزیستى استان اصفهان در این 
جشــنواره در حوزه روابط عمومى دیجیتال، ارتباطات 
رسانه اى و محتواســازى رتبه عالى و در زمینه نوآورى 
و فعالیت هاى پیشرو، برنامه ریزى و ارزیابى اثربخشى، 
اطالع یابى و افکارسنجى، رویدادپردازى و مسئولیت هاى 

اجتماعى رتبه برتر را کسب کرد.

کسب رتبه برتر بهزیستى استان اصفهان در شانزدهمین جشنواره روابط عمومى ها

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان گفت:طرح  هاى آبخیزدارى استان اصفهان ساالنه 
افزون بر 750 میلیون مترمکعب نزوالت آسمانى و سیالب 

را استحصال مى کند.
ابوطالب امینى معاون آبخیــزدارى اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: بیشتر آب استحصالى 
میزان آب هاى زیرسطحى و سفره هاى زیرزمینى را افزایش 
مى دهد که ایــن امر در مباحث زیســت محیطى و منابع 
طبیعى بخصوص در استانى که با کم آبى و کاهش شدید 

منابع مواجه است بسیار اهمیت دارد.
او ادامه داد: در صورت نبود اینگونه طرح ها میزان تخریب 

سیالب ها در مناطق مختلف بویژه نواحى بیابانى به شدت 
بیشتر مى شد و خســارات فراوانى را به روستاها، شهرها، 

محیط زیست و زمین هاى کشاورزى تحمیل مى کرد.
معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان اضافه کرد: به ازاى هر هکتار عملیات آبخیزدارى، 
کاهش فرسایش خاك به زیر 9 ُتن، افزایش 120 گیلوگرم 
علوفه و ذخیره نزوالت 530 متر مکعب آب محقق مى شود.
امینى با بیان اینکه عملیات آبخیزدارى تاکنون در بیش از 
1.8 میلیون هکتار از عرصه هاى طبیعى استان انجام شد، 
گفت: مطالعات تفصیلى نیز بــراى 2.5 میلیون هکتار از 

مساحت استان انجام گرفته است.

استحصال 750میلیون مترمکعب آب با طرح  هاى آبخیزدارى


