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چطور بفهمیم کودك «بیش فعالى» داریم ؟پیگیرى مشکالت کشاورزان شرق اصفهانایرج نوذرى با «آقاى خاص» به رادیو نمایش آمدقیمت حدود 7000 دالرى پراید در عراق سپاهان خدمت بزرگى به پرسپولیس کرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا بعضى از
 افراد به سرما 
حساس ترند؟

امسال محدودیت مصرف گاز در استان داریم
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اعالم نتایج 
بررسى فرونشست 
فرودگاه اصفهان 

در آبان ماه 

عدم تحمل سرما مى تواند نشانه  وجود مشکلى در فرد باشد. 
با وجود اینکه برخى افراد در روزهاى سرد سال هم در 
بیرون از منزل با آستین کوتاه دیده مى شوند و یا حتى 

در دریاچه ها شنا مى کنند! افرادى هم هستند که 
نمى خواهند از خانه خارج شوند. در این مطلب...

مدیر دفتر منطقه اى مرکز تحقیقات راه، مســکن 
وشهرسازى اســتان اصفهان گفت: برج مراقبت، 
باندهاى پروازى و حتى ممکن است تمام سازه هاى 
فرودگاهى تحت تأثیر مخاطره فرونشست قرار گیرد 
البته بررسى میزان تأثیرفرونشست در این سازه ها در 
حال بررسى است و نتایج بررسى فرونشست فرودگاه 

اصفهان در آبان ماه اعالم مى شود.
حسین حجتى در مورد خبر کج شدگى برج مراقبت 
فرودگاه اصفهان به دلیل فرونشست زمین در فضاى 

مجازى...

اشتغالزایى؛  عامل مهاجرت معکوس در اشتغالزایى؛  عامل مهاجرت معکوس در 55 شهرستان استان شهرستان استان
مدیرکل امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان خبر داد؛مدیرکل امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان خبر داد؛
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان عنوان کرد:

افتخارى دیگر براى حسن یزدانى 
حسن یزدانى با رأى ورزشــکاران حاضر در رقابت هاى جهانى نروژ 

براى چهار سال عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانى شد.
انتخابات کمیسیون ورزشــکاران اتحادیه جهانى کشتى در جریان 

رقابت هاى جهانى در شهر اسلو کشور نروژ برگزار شد.
فدراسیون کشتى حسن یزدانى دارنده مدال هاى طال و نقره المپیک و 

طال، نقره و برنز جهان را به عنوان نماینده کشورمان...
8

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اگر به گذشته برگردم 
قطعاً باز هم 

دانشگاه شهرضا را  
انتخاب مى کنم

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا
 و صاحب رساله دکتراى برتر استانى در سال 99:

داورى 2200 کودك در جشنواره فیلم کودك و نوجوان
3

بدبیارى هاى گلر بدبیارى هاى گلر 
استقالل تمامى ندارد
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رئیس مجلس شوراى رئیس مجلس شوراى 
اسالمى:اسالمى:

تحریم و تحریم و 
تحریفتحریف

  22 جنگ جدى  جنگ جدى 
علیه انقالبندعلیه انقالبند

مائدِه «افرا»:  

خوشحالم مردم را از دست 
خودم عصبانى کردم

مدیرکل پست استان مدیرکل پست استان 
اصفهان خبر داد؛ اصفهان خبر داد؛ 

افتتاحافتتاح
مرکز نوآورىمرکز نوآورى

 لجستیک لجستیک
 هوشمند پست  هوشمند پست 

 شهردار محمد آباد - محمد اسماعیل زاده

شهردارى محمد آباد در نظر دارد :
1- به استناد مصوبه شماره 7 هشتمین جلسه شوراى اسالمى شهر محمد آباد (1400/100/ش/6 مورخ 
1400/7/4) تصدى بازار روز شهر را با قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى سالیانه  160/000/000 ریال با 

تنظیم قرارداد اجاره و از طریق آگهى مزایده به بخش خصوصى واگذار نماید.
2- به استناد مصوبه شماره 6 هشتمین جلسه شوراى اسالمى شهر محمدآباد (1400/100/ش/6 مورخ 
1400/7/4) تصدى اجاره و بهره بردارى از کانال دفن زباله شهر را با قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى 

سالیانه 65/000/000ریال از طریق آگهى مزایده به بخش خصوصى واگذار نمایند.
متقاضیان مى توانند بمنظور آگاهى از شــرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه 
روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى مورخ 1400/7/21 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 

1400/8/10 به شهردارى محمد آباد مراجعه نمایند.
تاریخ دریافت پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 1400/8/12

تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات : پنج شنبه مورخ 1400/8/13
تلفن تماس :03146652845و 03146652465     فاکس :031-46652501

آدرس :اصفهان - جرقویه سفلى - محمدآباد - بلوار امام خمینى (ره)
www.mohammadabad-esf.ir

آگهى  مزایده نوبت اول

م.الف:  1204987    

چاپ اولچاپ اول
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 در فرد باشد. 
 هم در
 حتى 

ه 
.
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به مناسبت هفته جهانى کودك، تندیس مدیر حامى کودك 
به مدیر عامل آبفاى استان اصفهان اهدا شد.

این تندیس را نیایش کلوشانى و ریحانه جیحانى به نمایندگى 
از کودکان تحت پوشش کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان به مهندس هاشم امینى مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان اهدا کردند.
تندیس مدیر حامى کودك امسال از طرف کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان کشور به دلیل انجام فعالیت هاى 
فرهنگى و آموزشى مرتبط با کودکان و نوجوانان به استاندار، 
شهردار اصفهان، شرکت آب و فاضالب، شرکت سهامى 
ذوب آهن، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمى و 

نیروى انتظامى اهدا مى شود.

مدیر عامل آبفاى استان اصفهان پس از دریافت این تندیس 
گفت: آینده درخشان و توسعه کشور منوط به تربیت و آموزش 
کودکان و نوجوانان در زمینه هاى مختلف علمى، فرهنگى 

و دینى است.
امینى در بخش دیگرى از ســخنانش کودکان را مظهر 
صداقت و یکرنگى در گفتار و کردار دانست و گفت: براى 
ساخت جامعه اى بهتر، مسئوالن نیز باید صداقت و یکرنگى 

کودکان را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
وى همکارى آبفا با کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
را در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه بسیار موثر دانست و 
گفت: در سال هاى اخیر از طریق خانه فرهنگ آب، همکارى 
خوبى بین آبفا و کانون در زمینه برگــزارى همایش ها و 

جشنواره ها با موضوع مدیریت مصرف صورت گرفته است.
امینى به برگزارى مهرواره بین المللى نقاشى اربعین اشاره 
کرد و گفت: آبفا به عنوان یکى از حامیــان برگزارى این 
مهرواره بین المللى، آمادگى دارد تا سال هاى آینده نیز در 
برگزارى این رویداد فرهنگى - مذهبى نهایت همکارى 

داشته باشد.
شایان ذکر است به مناسبت هفته جهانى کودك همزمان 
با سى و چهارمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان اصفهان غرفه «کودکان دوستدار آب» تا 21 مهر 
ماه سال جارى(امروز) از ساعت 16 تا 20 درگذر فرهنگى 
چهارباغ، حدفاصل میدان امام حســین(ع) تا خیابان شیخ 

بهایى پذیراى عالقه مندان است.

اهداى تندیس مدیرحامى کودك به مدیر عامل آبفاى استان اصفهان

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: در شــش ماه نخست سال 
جارى 14 مورد حادثه ســقوط در چاه را براى اشخاص 
در شهر اصفهان داشــتیم که هشــت مورد آن داخل 
محدوده و شــش مورد خارج از محدوده شهر اصفهان

 بوده است.
  محســن گالبى اظهار کرد: در شش ماه نخست سال 
جارى 14 مورد حادثه ســقوط در چاه را براى اشخاص 
در شهر اصفهان داشــتیم که 8 مورد آن داخل محدوده 
و شش مورد خارج از محدوده شهر اصفهان بوده است. 
وى با بیان اینکه این حوادث منجر به مصدومیت سه نفر 
و مرگ شش نفر شده اســت، عنوان کرد: به طور کلى 

حوادث چاه به دو دسته حوادث چاه فاضالب که در این 
شش ماه چهار مورد و حوادث چاه هاى آب که 10 مورد 

بود، تقسیم مى شود.
گالبى بیان کرد: از شایع ترین حوادث چاه در شش ماه 
نخست سال جارى مى توان به مواردى از جمله ریزش 
دیواره هاى چاه بر روى کارگر، سقوط شخص داخل چاه 
آب و چاه فاضالب، گازگرفتگى چاه کن در چاه، محبوس 
شــدن دو نفر مذکر در زیر آوار و در داخل چاه زیرزمین 
منزل مسکونى اشاره کرد. وى با بیان اینکه تجهیزاتمان 
براى بیرون کشــیدن افراد از داخل چاه مناسب است، 
ادامه داد: همچنین حادثه سقوط درب به ته چاه و برخورد 

آن با فرد چاه کن داخل چاه را داشتیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
در راستاى اثربخشى بیشــتر در کنگره بین المللى نهج 
البالغه باید فعالیت هاى هنرى مانند خلق تئاتر و یا فیلم 

پیوست فعالیت پژوهش قرارگیرد.
حجت االســالم رمضانعلى معتمدى ظهر سه شنبه در 
نشســت خبرى کنگره بین المللى نهج البالغه با محور 
«انسان در تراز نهج البالغه» در دانشگاه آزاد خوراسگان 
ظهر سه شــنبه و با حضور اعضاى کنگره اظهار داشت: 
شــاکله و چهارچوب کار براى کنگــره بین المللى نهج 
البالغه روشن شده و زیرساخت هاى سال اول برگزارى 

آن برنامه ریزى شده است.
وى افزود: به دلیل اهمیت کالم موال امیر المومنین (ع) 
براى ساختن تمدن نوین اسالمى، بهتر است این کنگره 

سالیانه و یا دو سال یکبار برگزار شود.
مدیر کل اداره ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان خاطر 
نشان کرد: این برنامه به منظور ارتقاى فرهنگ علوى، 
ساختارسازى جامعه و سالم ســازى نظام ادارى باید با 
محوریت دانشگاه آزاد و سایر سازمان ها در سطح جامعه 
ترویج پیدا کند. وى با بیان اینکه دغدغه سطح مقاالت و 
پایه علمى آنها نیز در نظر گرفته مى شود، گفت: ضرورى 
است از سایر ظرفیت هاى نهادهاى مربوطه به ویژه حوزه 

علمیه در این مسیر استفاده شــود و براى آمادگى بیشتر 
حضور در این کنگره بین المللى، همایش هایى مشترك 
بین دانشــگاه آزاد و ادارات مرتبط به عنوان پیش نیاز و 

مقدمه برگزار شود.
حجت االسالم معتمدى با بیان اینکه رویکرد این کنگره 
پژوهشى و علمى است اما باید کارهاى هنرى هم براى 
روز کنگره انجام گیرد، تصریح کرد: در حوزه تئاتر و فیلم با 
موضوع نهج البالغه به خاطر تنوع کارى باید برنامه ریزى 

صورت گیرد و با کمک دانشجویان عرصه هنر یک اثر 
ماندگار در زمینه تئاتر و فیلم خلق کرد.

وى ادامه داد: همانگونه که تمدن سازى مورد تأیید رهبر 
معظم انقالب و گام دوم انقالب اســت بنابراین باید با 
برش هاى پنج ساله و یک ســاله از ظرفیت نهج البالغه 
اســتفاده کرد و از تالش هاى صورت گرفته در مســیر 
علمى و عملى نهادینه کردن نهج البالغه در سطح جامعه 

بهره بردارى شود.

چاه ها بستر وقوع 14 حادثه در اصفهان

فیلم و تئاتر، پیوست کنگره بین المللى نهج البالغه قرار گیرد
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بهره بردارى از مرحله (فــاز) دوم مجموعه خوابگاه هاى 
دانشجویان متاهل دانشگاه صنعتى اصفهان و کلنگزنى 
آزمایشگاه مرکزى این دانشگاه ، شامگاه دوشنبه آغاز شد.

سال 1380 کلنگ فاز نخســت مجموعه خوابگاه هاى 
خیریه امام جواد (ع) دانشــگاه صنعتى اصفهان به زمین  
خورد و سال 1385 بهره بردارى از 120 واحد از آن آغاز شد.
گام دوم این مجموعه در سال 1396 تکوین یافت و 120 
واحد دیگر با اعتبار بالغ بر 300 میلیارد ریال در دستور کار 

قرار گرفت.
آیین بهره بردارى از فاز دوم این مجموعه با ظرفیت120 
واحد ویژه دانشجویان متاهل در وسعت 11 هزار مترمربع، 

دوشنبه شب افتتاح شد.
احمد توکلى، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 

این مراسم که در تاالر شیخ بهایى دانشگاه صنعتى برگزار 
شــد، گفت: شــیوع کرونا موجب بدهکارى و گرفتارى 
همه کشورها شده است و  کشــورها راهى جز حرکت به 
احساسات انسانى و الهى و رفتار خدا پسندانه براى برون 

رفت از این مشکالت ندارند.
رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
اگرچه این دانشگاه در حوزه علمى و فناورى وضعیت خوبى 
دارد ولى الزم است براى توسعه دانش، رفع نیازهاى آن 
مدنظر قرار گیرد. سیدمهدى ابطحى افزود: بهره بردارى از 
120 واحد مسکونى فاز دوم مجموعه خوابگاهى امام جواد 
(ع)، به همت خیرین و در قالب برنامه هاى دانشــگاه در 

دستور کار قرار گرفت و به  بهره بردارى رسید.
همچنین رئیس بنیاد حمایت از دانشگاه صنعتى اصفهان 

و رییس سابق این دانشگاه با اشاره به روند تشکیل بنیاد 
مزبور گفت: این دانشــگاه در قالب فعالیت هاى برنامه 

محور، اقدامات خود را پیگیرى کرد. 
سید محمود مدرس هاشــمى با بیان اینکه دسترسى به 
درآمد پایدار از اهداف دانشــگاه صنعتــى اصفهان بود، 
افزود: بهره گیــرى از ظرفیت هاى مردمــى و خیریه اى 
روند رایج در دانشگاه هاى بین المللى است و براى نیل به 
پیشرفت شتابان علم نمى توان از این ظرفیت غافل شد. 
وى خاطرنشان کرد: توجه به رفع نیازهاى دانشگاه ها از 
اولویت هاى جامعه است و حل مشــکالت آنها موجب 
رشد علم خواهد شد و سود آن به جوانان، رفع بیکارى و 
حل مشــکالت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى معطوف 

مى شود.

افتتاح فاز 2 خوابگاه  دانشجویان متأهل دانشگاه صنعتى اصفهان 
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رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: بر این باوریم که 
جنگ تمام شده اما دفاع همچنان باقى است و اهل هنر 
مجاهدینى هستند که در این عرصه مجاهدت مى کنند.

محمدباقر قالیباف اظهار کرد: مــا در طول بیش از 40 
سال بعد از پیروزى انقالب اسالمى فشارها و تهدیدهاى 
متعددى را گذراندیم و از دفاع مقدس تا امروز دشــمنى 
دشمنان را در اوج خود دیده ایم. وى تصریح کرد: دشمنان 
به طرق مختلف وارد کارزار با ما هستند و حزب شیطان 
علیه افرادى که در صراط مســتقیم قــرار دارند اقدام 

مى کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: ما امروز درگیر جنگ اقتصادى 

و جنگ رسانه اى هستیم و خط مقدم ما اینجاست. وى 
گفت: باور من و خیلى از مردم ایران آن است که جنگ 
رسانه اى اثرگذارتر از جنگ اقتصادى است و حتى براى 
موفقیــت در جنگ اقتصادى باید در جنگ رســانه اى 
موفق شویم. رئیس مجلس افزود: شاهد تحریف علیه 
انقالب، دفاع مقدس و عرصه هاى مختلف هستیم که 
جنگ رسانه اى دشمن هم وجود دارد زیرا در آنجا بوى 
مکتب امام(ره)، بوى مکتب انقالب و بوى ســنت هاى 
الهى مى آیــد. وى گفت: تحریــم و تحریف دو جنگ 
جدى علیه انقالب اســالمى اســت ولى باید علیه آنها 

پیروز شویم. 

شرکت داروسازى «ِمرك» که به تازگى خبر از ساخت 
نخستین قرص ضد کروناى جهان داده اعالم کرد، براى 
مجوز اســتفاده اضطرارى از ایاالت متحده براى قرص 
خود درخواست کرده و آن را در مســیر تبدیل به اولین 
داروى ضد ویروســى خوراکى براى ایــن بیمارى قرار 
داده است. مجوز از سازمان غذا و داروى ایاالت متحده 
 19-COVID مى تواند بــه تغییر مدیریت بالینــى
کمــک کنــد زیــرا قــرص را مــى تــوان در خانه

 مصرف کرد.
شرکت داروســازى آمریکایى «ِمرك» مى گوید قرص 
جدیدى تولید کرده که خطر مرگ و بســترى شــدن 

بر اثر ابتال به کووید 19 را به نصــف کاهش مى دهد و 
کارشناســان نیز این دارو را گام مهمى در نحوه درمان 
کرونا توصیف کرده اند. شرکت داروسازى «ِمرك» قرار 
است به زودى در خواست تأیید این دارو را به نهادهاى 
مسئول در آمریکا ارائه دهد. این قرص به شکلى طراحى 
شده که در کدهاى ژنتیک ویروس اختالل ایجاد مى کند 
و اولین داروى کووید 19 اســت که از طریق دهان وارد 

بدن بیمار مى شود.
بر اســاس داده هاى منتشر شــده در اوایل ماه جارى، 
مصرف این داروى خوراکى میزان بسترى شدن و مرگ 

بیماران را تا 50 درصد کاهش داده است.

تحریم و تحریف
 2 جنگ جدى علیه انقالبند

ورود قرص ضد کرونا 
به بازار قطعى شد

کارمندان 
چقدر عیدى مى گیرند؟

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | در 
بخشنامه بودجه سال 1401 آمده است:  تمامى 
شــرکت هاى دولتــى از جمله شــرکت هایى 
کــه داراى قوانین و مقررات خــاص پرداخت 
حقوق و مزایا هســتند، افزایش حقــوق را به 
طور على الحســاب 10 درصد لحــاظ نمایند. 
رقم قطعى ضریب به تصویــب هیئت وزیران 
خواهد رسید. عیدى پایان سال 1401 در بودجه 
پیشنهادى معادل 16/500/000 ریال به طور 
على الحساب پیش بینى مى شود، مبلغ قطعى به 

تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

علت مرگ 
تزریق واکسن نبود

   مهر |سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
اســتان هرمزگان گفت: فوت نخبه هرمزگانى 
پس از تزریق واکســن کرونا دروغ ســاختگى 
مخالفان واکســن اســت و تکذیب مى شود. 
فاطمــه نوروزیــان افــزود: در پیگیرى هاى 
صورت گرفته محرز شــد کــه متوفى به هیچ 
عنوان واکســن کرونا تزریق نکرده است. این 
نوجوان حدود دو ماه قبل دچــار بیمارى کرونا 
شد و با توجه به نظر پزشکان معالج، علت فوت 
ناشى از عوارض قلبى بیمارى کرونا و بیمارى 

زمینه اى بوده است.

فرار مالیاتى
 65 درصد از پزشکان 

   خبــر گــزارى صداوســیما | خالصه 
گزارش تفریغ بودجه ســال 1399 کشور توسط 
مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور 
در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى قرائت شد 
و بر اساس این گزارش، بالغ بر 65درصد مشاغل 
پزشکى، پیراپزشکى، داروســازى و دامپزشکى 
از ثبت نامه در ســامانه مالیاتى کشــور خوددارى 

کرده اند.

رفع ممنوعیت واردات 
گوشى هاى شیائومى

   خبر آنالین | انجمــن واردکنندگان موبایل 
به تازگى اعالم کــرد با تــالش و پیگیرى هاى 
شــرکت هاى واردکننده و در خواست از کمپانى 
شیائومى،  پس از به روزرســانى نرم افزارى هفت 
مدل از گوشى هاى شــیائومى، ممنوعیت آن ها 
طى روزهاى آینده برداشــته خواهد شــد. طبق 
 ،  Redmi note  8 اطالعات اعالمى، مــدل
 ۵ pro Poco m۳ مدل ،gt Poco x۳ مدل
G، مــدل i ۱۱ Mi، مدل ۹a Redmi، مدل

 Redmi note 10 و مــدل  Redmi note 
G ۵ ۱۰ رفع ممنوعیت شده اند.  دیگر مدل هاى 
ممنوعه نیز طى هفته هاى آتى پس از به روزرسانى، 

رفع ممنوعیت مى شوند.

رئیس جمهور برزیل
 متهم شد

   برنــا | دیوان بین المللى کیفرى روز ســه 
شنبه «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهور برزیل 
را به دلیل نقش چالــش برانگیزش در تخریب 
جنگل هاى آمازون، به جنایت علیه بشــریت 
متهم کرد. کنشــگران عدالت زیست محیطى 
اتریش شکایتى رسمى را در دادگاه الهه تنظیم 
کردند و خواستار رسیدگى مراحل قضایى علیه 
بولسونارو و دولت وى به دلیل اقدامات مرتبط 
با تأثیر منفى تغییرات اقلیمى در سراسر جهان 
شدند. در این متن اعتراضى، رهبر برزیل به راه 
اندازى کارزارى گسترده متهم شده که نتیجه 
آن قتل مدافعان محیط زیست و به خطر افتادن 
جمعیت جهانى به واسطه انتشــارات ناشى از 

جنگل زدایى بوده است.

مذاکره براى مذاکره
 فایده  ندارد

   مهر | دبیرکل حزب موتلفه اسالمى گفت: هشت 
سال مذاکرات دولت قبلى که از موضع ضعف و انفعال 
بود در رفع تحریم ها و حتى برآورده ساختن خواسته هاى 
دولت روحانى نتیجه اى نداشــت و تکرار آن مذاکرات 
بى حاصل، هیچ فایده اى ندارد. مذاکــره براى مذاکره 
فایده اى نــدارد، بلکه مذاکره از موضــع اقتدار و حفظ 
مصالح و منافع ملى قابل قبول است به شرط آنکه نتیجه 
مذاکرات به اقدام برسد. اسدا... بادامچیان افزود: محمد 
جواد ظریف به عنوان مســئول اصلى مذاکرات برجام، 
تحلیل خود را از دوران مسئولیتش، تدوین و اعالم کند و 

هرجا اشتباه کرده از ملت ایران عذرخواهى کند.

20 سال خودشان کارى نکردند
   ایسنا |وزیر خارجه موقت افغانستان گفت: دولت 
"امارات اسالمى" طالبان با احتیاط حرکت مى کند اما 
تنها چند هفته است که در قدرت قرار گرفته و نمى توان 
انتظار داشت که اصالحاتى را که جامعه بین المللى در 
عرض 20 سال قادر به اجرایشــان نبوده تکمیل کند. 
«امیر خان متقى» افزود: آنها منابع مالى زیاد و حمایت 
و پشتیبانى بین المللى قدرتمندى داشتند اما همزمان 
شــما دارید از ما مى خواهید تنها در عرض دو ماه همه 

اصالحات را انجام دهیم؟

آمریکا دلیل تمام تنش ها 
   ایســنا | رهبر کره شــمالى گفت: ایاالت متحده 
مکرراً اعالم کرده است که با کشــور ما دشمنى ندارد، 
اما هیچ زمینه رفتارى وجود نــدارد که باور کنیم چنین 
نیســت. براى فرزندانمان باید قوى باشیم. ما ابتدا باید 
قوى باشیم. «کیم جونگ اون» افزود: تهدیدات نظامى 
پیش روى کشور ما، نسبت به آنچه ما 10 سال، پنج سال 
یا حتى سه سال پیش دیدیم، متفاوت است. تنش ها در 
شبه جزیره کره به آسانى حل و فصل نخواهد شد و علت 

آن آمریکاست.

خواسته عجیب «بنت» 
از جهان!

   ایسنا |نخست وزیر رژیم صهیونیستى گفت: جهان 
باید ایران را بخاطر تخطى از تعهدات هسته اى  خود، به 
شوراى امنیت ببرد. «نفتالى بنت» مدعى شد ایران «به 
طور آشکارا» در حال «تخطى» از تعهداتش نسبت به 

آژانس بین المللى انرژى اتمى است. 

تعرفه هاى برق، کمرشکن است
   مهر |رحمت ا... نــوروزى، نماینده مردم على آباد 
کتول در مجلس شــوراى اســالمى گفت: هم اکنون 
تعرفه هاى برق کمرشــکن اســت و افزایش تعرفه ها 
در حالى صورت گرفته کــه گاه در برخى مناطق حوزه 
انتخابیه ام بیش از 7 ســاعت قطعى برق وجود داشته، 
ضمن اینکه در پى اعتراض مردم گفته شده که در قالب 
تقسیط بپردازند در حالى که آنها از توانایى مالى الزم براى 

تحقق این امر برخوردار نیستند.

ایران و عربستان 
در آستانه توافقى تاریخى

   فــارس | خبرگزارى فرانســه نوشــته «ایران و 
عربستان سعودى اخیراً نشانه هایى از گرم شدن روابط 
نشان داده اند اما کارشناســان مى گویند براى کاستن 
از تنش ها به اقدامات بیشــترى نیاز است.» خبرگزارى 
فرانســه به نقل از یک دیپلمات خارجــى نزدیک به 
مذاکرات که در ریاض ساکن است مى نویسد: «دو طرف 
در آخرین دور گفتگوها در آستانه توافق بر سر کاستن از 
تنش ها میان یکدیگر و کاستن از جنگ نیابتى در منطقه 
بودند.» این دیپلمات خارجى در مصاحبه با خبرگزارى 
فرانسه گفت: «عربستان سعودى مایل است درگیرى ها 
در یمن را که میلیاردها ریال براى این کشور هزینه داشته 

متوقف کند.»

خبرخوان

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى سابق آمریکا، در سفر 
خود به عربستان در مه 2017، هدایاى بسیارى از خانواده 

سلطنتى دریافت کرد.
به گزارش «نیویــورك تایمز»، شــمار هدایاى مقامات 
عربستان به ترامپ و هیئت همراه وى 82 هدیه بوده که 
شامل کاالهاى معمولى ازجمله کفش و مدال تا چند هدیه 
قیمتى مى شده است. در آن میان سه پالتو از جنس پوست 
ببر ســفید و پلنگ و یک خنجر با دسته شبیه به عاج جزو 

هدایاى بسیار قیمتى شناخته مى شد.
با اینکه براساس قوانین آمریکا، در امتالك داشتن این گونه 
هدایا مصداق نقض قانون حمایت از گونه هاى جانورى رو 

به انقراض است، ترامپ این هدایا را براى خود نگه داشت.
در روز آخر حکومت ترامپ، کاخ سفید این کاالها را به اداره 
خدمات عمومى تحویل داد در حالى کــه قانونًا این گونه 
کاالها باید به اداره ماهى ها و زیســت بوم هاى خشــکى 

آمریکا منتقل شود.
به نقل از «میدل ایست نیوز»، این اداره پس از مصادره این 
کاالها آنها را به آزمایش گذاشته و نتیجه آزمایش براى همه 
غافلگیرکننده بوده است: هر سه پالتو از پوست مصنوعى 

بوده و پوست طبیعى نیست.
این گزارش افزوده که معلوم نیست مقامات عربستان از 

مصنوعى بودن این هدایا اطالع داشته اند یا نه.

هدایاى عربستان به ترامپ تقلبى از کار درآمد

شرکت مایکروسافت مدعى شد هکرهاى وابسته به ایران 
حمالتى سایبرى علیه شــرکت هاى دفاعى آمریکایى و 

اسرائیلى انجام داده اند.
به گزارش خبرگزارى «اسپوتنیک»، شرکت مایکروسافت 
روز دوشنبه مدعى شد هکرهایى مرتبط با ایران «عملیات 
اســپرى رمز عبور» را علیه شــرکت هاى فناورى دفاعى 
آمریکایى و اسرائیلى و شرکت هاى بین المللى حمل ونقل 
دریایى انجــام داده اند که از نرم افزارهاى مایکروســافت 

استفاده مى کرده اند.
مایکروسافت مدعى است براى اولین بار این گروه را با نام 
مستعار DEV-0343 در اواخر ژوئیه سال جارى شناسایى 
کرده و از آن موقع در حال ردیابى فعالیت هاى آن بوده است. 
اگرچه گفته شده است تعداد کسانى که مورد این حمالت 
سایبرى قرار گرفته اند، قابل توجه نیستند، اما مایکروسافت 
مطرح کرده که این هکرها پیوسته در حال کار کردن روى 

«ارتقاى» مهارت هایشان بوده اند.
این شرکت مدعى شــد، گروه DEV-0304 را در حال 
انجام دادن عملیات گسترده اسپرى رمز عبور علیه بیش 
از 250 حســاب کاربرى مایکروســافت رصد کرده است 
که شرکت هاى فناورى دفاعى اســرائیل و آمریکا، بنادر 

ورودى خلیج فارس و شرکت هاى دریانوردى جهانى را که 
در خاورمیانه فعالیت تجارى دارند، هدف قرار داده بودند.

مایکروسافت بر ادعایش افزود که در میان اهداف حمالت 
سایبرى این هکرها «شرکت هاى در حوزه دفاعى بوده اند 
که آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت اسرائیل را با تولید رادارهاى 
نظامى، فنــاورى پهپادى، ســامانه هاى ماهــواره اى و 

سامانه هاى ارتباط اضطرارى، پشتیبانى مى کنند».
این شــرکت همچنین با ادعاى مرتبط بودن این هکرها 
با ایران مطرح مى کند که ایران با دسترسى پیدا کردن به 
تصاویر ماهواره اى مى تواند از آنها براى برنامه ماهواره اى 

در حال توسعه اش استفاده کند.

مایکروسافت مدعى شد؛

حمله سایبرى مرتبط با ایران 
علیه شرکت هاى آمریکا و اسرائیل

«برنج ایرانى گران شد»، «بعد از گرانى گوشت و لبنیات 
حاال نوبت برنج شــد»، «چرا درباره گرانــى برنج ایرانى 
نمى نویسید»، «اگر برنج نخوریم چه بخوریم؟ گوشت که 
نمى توانستیم بخوریم حاال برنج هم آنقدر گران شده که 
دیگر نمى توانیم بخریم»، «مى دانستید برنج ایرانى شده 
کیلویى 50 هزار تومان؟ چرا صدایتان در نمى آید»... این ها 
و ده ها توییت دیگر نمونه هاى کوچکى از واکنش مردم به 
گرانى برنج از اواسط تابستان امسال هستند. گرانى اى که 
کم کم آغاز شد اما در آغاز پاییز شتابى عجیب گرفت و مثل 
هر اعتراض دیگرى در این ســال ها، نخستین زمزمه ها و 
واکنش ها ابتدا در شبکه هاى اجتماعى پیچید و سپس به 

رسانه هاى رسمى راه پیدا کرد.
از اوایل مرداد ماه سال جارى زمزمه گرانى برنج به گوش 
مى رســید اما کمتر کسى انتظار داشــت در ماه اول پاییز 
قیمت هر کیلو برنج ایرانى که اصلــى ترین ماده غذایى 
مردم ایران است به کیلویى 50 هزار تومان و باالتر از آن 
رسیده باشد. سال گذشته در چنین تاریخى برنج کیلویى 

28 هزار تومان بود.
امروز که شما این مطلب را مى خوانید دالل ها و واسطه ها، 
قیمت برنج ایرانى را حتى تا کیلویى 60 هزارتومان هم باال 
برده اند و معلوم نیست در این بازار آشفته مردم باید چه کنند 

و این صعود قیمت برنج تا کجا افزایش خواهد یافت.
رســانه هاى رســمى در گفتگو با نماینــدگان مجلس و 
کارشناســان اقتصادى، افزایش قیمت دالر و به تبع آن 
افزایش قیمت برنج هاى خارجى را علت اصلى گرانى برنج 
ایرانى عنوان مى کنند. آنها با استناد به اینکه باالرفتن ارز 
موجب شده هر کیلو برنج خارجى تا 30 هزار تومان در بازار 
خرید و فروش شود، این موضوع را یکى از دالیل تاثیرگذار 
در افزایش قیمت برنج داخلى عنــوان مى کنند اما مردم 
معتقدند واسطه ها و دالالن، برنج را از تولیدکننده اصلى، 
ارزان مى خرند و در بازار مصرف گران مى فروشند و علت 

اصلى گرانى دست هاى پنهان آنهاست.
هر کیلو برنج 8000 تومان ارزان تر در «دیوار»

اگر کلمه «برنج» را در اپلیکیشــن «دیوار» جستجو کنید 

موارد متعدد زیادى به شما نمایش داده مى شود که شالیکار 
ایرانى قصد دارد محصــول خــودش را ارزان تر و بدون 

واسطه بفروشد.
«مهدى.ح» شالیکارى 23 ساله و اهل لنگرود مى گوید: 
«من دو ســه ســال اســت که براى فروش برنج زمین 
خانوادگى مان از دیوار اســتفاده مى کنم. بــا این کار هم 
محصولم را به قیمت تمام شده مى فروشم و مطمئن هستم 
هموطنم گران نمى خرد هم اینکه جزیى از فرهنگ و چرخه 

داللى نیستم چون واقعا از این کار خیلى بدم مى آید.»
او برنج گیالن را همین االن کیلویى 42 هزار تومان عرضه 
کرده است اما از استقبال مردم خیلى راضى نیست:  «مردم 
ما هنوز عادت نکرده اند محصول را از کشاورز و تولیدکننده 

بخرند. فکر مى کنم چند سال طول مى کشد تا این موضوع 
بین مردم جا بیافتد. البته شــالیکار و کشاورز هم آموزش 
ندیده از تکنولوژى یا فروش آنالین استفاده کند. همین جا 
من به یکى از همسایه هایم گفتم چرا برنج را مى دهى به 
دالل؟ بگذار در «دیوار» و خودت بفروش. اما نمیدانست 
دیوار چیست و اصال گوشى اندروید نداشت. نوه اش را صدا 
کردم و به او یاد دادم و او محصول پدربزرگش را در دیوار 

آگهى کرد.»
امیرحسین 27 ســاله اهل آستانه اشــرفیه یکى دیگر از 
شالیکارانى است که برنجش را در دیوار آگهى کرده است: 
«من لیسانس دارم و چند سال دنبال کار در تهران و سایر 
شهرها گشتم اما نتوانستم مشغول شوم. برگشتم الهیجان 

و سر زمین پدرى مشغول شــالیکارى شدم. اما امسال به 
پدرم گفتم اجازه نمى دهم برنج را به واســطه بدهى و او 
کیلویى 50 هزار تومان بفروشــد. خودمان در دیوار آگهى 
مى کنیم و مى فروشــیم. حتى برنج مادربزرگ و دایى ام را 
هم در دیوار گذاشته ام. تا کى باید نتیجه رنج و مشقت ما به 
دست واسطه برسد و او سودش را ببرد؟ اما با وجود اینکه 
قیمت کمترى آگهى کرده ام هنوز نتوانسته ام همه محصولم 
را بفروشم چون مردم زیاد عادت ندارند برنج را اینطورى 
بخرند. با اینکه ما مى گوییم به شرط مى فروشیم و اول یک 
مقدار کمى بخر و امتحان کن اما هنوز مردم از روش هاى 
قدیمى بیشتر استفاده مى کنند. با این حال من این روش 

فروش را ترجیح مى دهم و راضى هستم.»

فروش برنج روى «دیوار»، 8000 تومان ارزان تر از مغازه

برنج آنالین قد کشید!

معاون صادرات گروه خودروسازى سایپا گفت: با مراجعه به 
سایت اینترنتى نمایندگى فروش محصوالت سایپا و دیگر 
سایت هاى معتبر خرید و فروش خودرو در عراق مشخص 

مى شود که قیمت پراید 7000 دالر است.
على کریمى افزود: مبلغ حدود 7000 دالر، قیمت پایه پراید 
اســت و تنها محصولى اســت که به صورت نقدى عرضه 
مى شود و شرایط فروش اقساطى ندارد. وى ادامه داد: تاکنون 
160 هزار دستگاه خودرو پراید به بازار عراق صادر شده و در 
حال حاضر نیز تولید این محصول در سایت اسکندریه عراق 

به صورت سى.کى.دى (قطعات ارسالى از سایپا) ادامه دارد.

کریمى افزود: محبوبیت پراید131 در بازار عراق به ســه 
دلیل اســت که مهمترین آن قیمت رقابتى در مقایسه با 

محصوالت دیگر تولیدکنندگان جهانى است.
معاون صادرات سایپا با بیان اینکه مبلغ حدود 7000 دالرى 
پراید، کمترین قیمت یک خودرو صفر کیلومتر در بازار عراق 
اســت، اظهار کرد: دیگر دالیل محبوبیت پراید در عراق 
«در دســترس» بودن و «ارزان بودن» قطعات یدکى در 

این کشور است.
کریمى گفت: از آنجا که بیشترین کاربرى خودروى پراید 
در عراق، اســتفاده در حمل و نقل درون شهرى و ناوگان 
تاکسیرانى است، در دســترس و ارزان بودن خدمات پس 
از فروش، یک موضوع مهم و پراهمیــت براى مالکان و 

رانندگان به حساب مى آید.
وى اظهــار کرد: درحــال حاضــر تمام شــرکت هاى 
خودروســازى، محصوالت خود را با شــرایط اعتبارى و 
اقساطى در بازار عراق عرضه مى کنند و تنها خودرویى که 

فروش نقدى دارد، پراید است.
معاون صادرات ســایپا با اشــاره به برخى اظهارنظرهاى 

نادرست پیرامون شرایط فروش و استقبال از خودرو پراید 
در عراق گفت: متاسفانه آنچه گاه باعث انتشار اخبار کذب 
و نادرست از شرایط فروش محصوالت گروه خودروسازى 
سایپا در عراق مى شود، به دالیلى از جمله مشکل ترجمه، 
عدم آشنایى با شرایط بازار عراق و مهمتر از همه مقایسه با 

بازار خودرو در ایران است.
کریمى تشریح کرد: به عنوان مثال محاسبه مى کنند که 
یک خودرو با گیربکس اتوماتیک در ایران 800 میلیون (8 
برابر پراید) اســت، در حالى که همان خودرو اتوماتیک در 
بازار عراق 15 تا 25 هزار دالر قیمت دارد، بعد این دو قیمت 
را تناسب بسته و کشف قیمت مى کنند که پراید 
هم در عراق باید یک هشــتم (حدود سه هزار 

دالر) قیمت داشته باشد!
وى ادامه داد: در عراق کمترین قیمت خودرو 
با قیمت حدود 7000 دالر به پراید131 تعلق 
دارد؛ بنابراین باید توجه داشت که مناسبات بازار 
خودرو در ایران و عراق یکسان نیست و مقایسه 

آنها به اشتباه محاسباتى منجر خواهد شد.
کریمى گفت: یکى دیگر از موضوعاتى که باید 
به آن آشنایى داشت، نحوه محاسبات مرسوم 
مالى در عراق است، به عنوان مثال اگر با این موضوع آشنا 
نباشید که عراقى ها به صد دالرى «یک ورق» مى گویند 
یا اینکه محاسبات دینار را به صورت خالصه درج مى کنند، 
فکر مى کنید خودرو پراید در وب سایت پر مخاطب «سوق 
المفتوح» 740 دالر قیمتگذارى شده است؛ در حالى که این 
خودرو شماره گذارى شده و آماده استفاده 7400 دالر است.

وى افزود: گاه تصاویرى منتشر مى شود از امکانات متفاوت 
خودروهاى ایرانى در بازار عراق از جمله اینکه روى خودرو 
پراید، مالتى مدیا (نمایشــگر) نصب شده؛ این امر صحیح 
است اما باید توجه داشــت که این امکانات به درخواست 
مشترى روى خودرو نصب شده و همان مالتى مدیا 250 

دالر به قیمت خودرو اضافه خواهد کرد.
معاون صادرات گروه خودروســازى ســایپا گفت: سایت 
اینترنتى نمایندگى فروش محصوالت سایپا در کشور عراق 
وجود دارد که با مراجعه به آن و البته دیگر سایت هاى معتبر 
خرید و فروش خودرو در عراق مشخص مى شود که خودرو 
پراید در این کشور به قیمت حدود 7000 دالر (بیشتر از 180 

میلیون تومان) فروخته مى شود.

قیمت حدود 7000 دالرى پراید در عراق
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توقف فعالیت
 معادن سیلیس 

مصطفـى قانونـى، رئیـس اداره میراث فرهنگـى، 
صنایع دستى و گردشگرى شهرستان گلپایگان گفت: 
درمنطقه بزرگ تیمره بیش از 36 هزار سنگ نگاره از 
دوران آغاز تاریخ، دوران باستان و دوران اسالمى وجود 
دارد که در نـوع خود منحصربه فرد اسـت و با توجه به 
فعالیت معادن برداشت سیلیس و احتمال وقوع آسیب 
به این سنگ نگاره ها، با دستور دادستان فعالیت معادن 

برداشت سیلیس متوقف شد.

شستشوي 10 هزار متر 
شبکه توزیع آب 

 بیـش از 10 هزار متر شـبکه توزیع و خـط انتقال آب 
منطقه برخوار سال جارى شستشـو شد. این عملیات 
به منظور باال بردن سطح بهداشت آب شرب، خدمات 
رسـانی بهینه، گندزدایی و رفع انسداد شـبکه و روي 

خطوط 400-300 -250 میلیمتر آزبست انجام شد.

پیگیرى مشکالت کشاورزان 
شرق اصفهان

اسـتاندار اصفهان در اولیـن روز کارى از شـهر ورزنه 
بازدید کرد و در جریان مشکالت اهالى شرق اصفهان 
قرار گرفت. رضا مرتضوى در بدو ورود به شـهر ورزنه 
در جمع مردم و کشاورزان شهرستان گفت: بخشى از 
مشـکل زاینده رود دراستان است و بخشـى دیگر در 
استان هاى همجوار که نیازمند هم فکرى و طرح هاى 
ملى اسـت و امیدواریم در آینده با هم اندیشـى مردم 
ومسئوالن استان، این مشکالت رفع شـود. استاندار 
اصفهان افزود: گردشگرى یکى از موضوع هاى مهم 
در ایجاد اشـتغال در شهرسـتان ورزنه اسـت و با ارائه 
طرح هاى جدیـد در زمینه اشـتغال ایـن منطقه براى 

ارتزاق مردم تدابیرى اتخاذ مى شود.

کوچ 70 درصدى
 عشایر استان  

70 درصد عشـایر اسـتان اصفهان کوچ پاییزه را آغاز 
کردند. مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان 
گفت: کوچ عشـایر از اسـتان اصفهان اوایل شهریور 
آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد.منصور شیشه فروش 
افزود: درحدود 54 هزار عشایر در قالب 12 هزار خانوار 
از ایل قشقایى و بختیارى هستند که به مناطق قشالقى 
فارس، بوشـهر، کهگیلویـه و بویراحمد و خوزسـتان 

مى روند.

اجراى طرح تشدید
 مبارزه با قاچاق کاال  

پلیس با مخالن نظم و امنیت و آسایش مردم برخورد 
مى کند. جانشین فرمانده انتظامى استان گفت: در حوزه 
مبارزه با سـرقت، پلیس توانسـته بیش از یکصد باند 
سارقان منازل خودرو و لوازم خانگى را شناسایى کند. 
هاشمى فر با اشاره به افزایش کشفیات در حوزه مبارزه 
با قاچاقچیان مواد مخدر افزود: امسال 30تن انواع مواد 

مخدر کشف شده است.

سرعت پهناى باند اینترنت 
شهرى و روستایى  

پهناى بانـد اینترنتـى روسـتایى و شـهرى اصفهان 
درصورت تغییر کاربرى و مکان یابى مناسب سرعت 
مى گیـرد. معـاون ارتباطـات سـیار منطقـه اصفهان 
گفت: بـراى پهناى باند اینترنتى توسـعه روسـتایى و 
شهرى سـه مرحله طراحى میدانى، تامین تجهیزات 
و مکان یابى باید در نظر گرفته شـود. مهران قدوسى 
با بیان اینکه در شـهر هاى فوالدشـهر، بهارسـتان و 
روسـتا هاى فریدونشـهر، بویین میاندشـت و مبارکه 
تامیـن تجهیـزات و مـکان یابى انجام شـده اسـت، 
افزود: براى مـکان یابى مناسـب باید تغییـر کاربرى 
بررسـى شـود که ایـن امـر همراهـى شـهردارى ها 

را مى طلبد.

خبر

مرکز نوآورى لجســتیک پیشــرفته هوشــمند و تجارت 
الکترونیک پســت اســتان اصفهان با حضور معاون وزیر 
ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت ملى 

پست و به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
مدیرکل پست استان اصفهان در این مراســم با اشاره به 
سهم 8 درصدى استان اصفهان در واحدهاى پستى کشور و 
انتخاب استان به عنوان پایلوت افزود: سیاستگذارى این مرکز 
زیر نظر وزارت ارتباطات و پارك علم و فناورى کشور انجام 
شده و در راستاى تسریع در ارائه خدمات نوین پستى فعالیت 
خواهد کرد. باقرى با بیان اینکه رفع مشکالت بسته بندى 
در حوزه پست، طراحى اپلیکیشن هاى پیگیرى مرسوالت 

پستى، طراحى تمبر دیجیتال، از جمله اقدامات اولیه در دستور 
کار این مرکز است، گفت: ارائه پست هوشمند، لجستیک 
یکپارچه، سیستم هاى پرداخت، حمل و نقل پاك و برقى، 
سکوى تجارت الکترونیک و استفاده از فناورى هاى حمل 
و نقل پیشرفته هوشــمند از جمله ویژگى ها و کارکردهاى 
این مرکز در استان اســت. وى افزود: براى اینکه از دنیا و 
کســب و کارها در این زمینه عقب نباشیم، ناگزیر به ایجاد 

فعالیت هاى نوآورى هستیم.
به گفته باقرى، بخش هاى خصوصى در طرح ستاپ و این 
طرح، به عنوان بازوى توانمند پست قرار مى گیرند و به تحقق 

تجارت الکترونیک کمک مى کنند.

مدیر دفتر منطقه اى مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازى 
استان اصفهان گفت: برج مراقبت، باندهاى پروازى و حتى 
ممکن است تمام سازه هاى فرودگاهى تحت تاثیر مخاطره 
فرونشست قرار گیرد البته بررسى میزان تاثیرفرونشست در 
این سازه ها در حال بررسى است و نتایج بررسى فرونشست 

فرودگاه اصفهان در آبان ماه اعالم مى شود.
حسین حجتى در مورد خبر کج شدگى برج مراقبت فرودگاه 
اصفهان به دلیل فرونشست زمین در فضاى مجازى، اظهار 
کرد: زمانى که در یک دشــت فرونشست ناحیه اى اتفاق 
مى افتد، نمى توان گفت تنها به زمین هاى کشــاورزى یا 
تاسیسات شهرى آسیب رسیده اســت، بلکه هر آنچه در 

آن دشت قرار گرفته اســت مى تواند از رخداد فرونشست 
آسیب ببیند و شدت این آسیب پذیرى در ابنیه ها و سازه ها 
به عوامل گوناگونى مانند نوع سازه، مصالح استفاده شده، 

استحکام و ... بستگى دارد.
مدیر دفتــر منطقــه اى مرکــز تحقیقات راه، مســکن 
وشهرسازى استان اصفهان توضیح داد: محدوده مطالعاتى 
یا دشت اصفهان- برخوار مساحتى حدود 3775 کیلومتر 
مربع را در برمى گیرد و دومین دشت بزرگ استان اصفهان 
است و شهرهاى اصفهان، خمینى شــهر، شاهین شهر، 
دولت آبــاد، حبیب آبــاد و ... در این محــدوده مطالعاتى 

قرار گرفته اند.

اعالم نتایج بررسى فرونشست 
فرودگاه اصفهان در آبان ماه 

افتتاح مرکز نوآورى
 لجستیک هوشمند پست 

دو هزار و 202 کودك در کشــور داورى جشنواره 
بین المللى فیلم کودك و نوجوان را بر عهده دارند.

مسئول سى و چهارمین جشــنواره فیلم کودك و 
نوجوان با بیان اینکه جشــنواره کودك امسال در 
شــرایط پاندمى کرونا برگزار شــد، گفت: حضور 
پرشــور کودکان و نوجوانان در شهر هاى مختلف 
در سینما ها با رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى 

یکى از زیباترین دستاورد هاى این جشنواره است.
علیرضا تابش افزود: ســینماى کودك و نوجوان 
کارى کــرد که بچه هــا با رعایــت پروتکل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعــى دوباره در 

سینما ها حاضر شــوند و فیلم هاى سنى کودکان و 
نوجوانان را تماشا کردند.

مسئول سى و چهارمین جشــنواره فیلم کودك و 
نوجوان گفت: درمراســم اختتامیه به بهترین فیلم 
مورد داورى کــودکان و نوجوانــان تندیس ویژه 

اهدا مى شود.
ســى و چهارمیــن دوره جشــنواره بیــن المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوان، از 16 مهر در ســالن 
همایش هــاى بین المللى اصفهــان به مدت یک 
هفته تا21 مهر به صورت حضورى و آنالین برگزار

 مى شود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه از سهم 1500 
مگاواتى این شــرکت در احداث 10 هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهى کشــور تا سه سال آینده  

خبر داد.
محمد یاســر طیب نیا گفت: در سنوات و دهه هاى 
گذشته توسعه هاى خوبى در صنعت کشور به ویژه 
زنجیره فوالد را شاهد بودیم اما متناسب با آن، در 
توسعه زیرساخت اقدامى صورت نگرفته و اکنون با 

کمبود در حوزه انرژى و مواد اولیه مواجه شده ایم. 
وى با اشــاره به اینکه صنایع بــزرگ براى تأمین 
انرژى برق، آب، گاز و مواد اولیــه با کمبود مواجه 
هستند، افزود: به عنوان مثال در حوزه برق درحدود 
14 هزار مگاوات کسرى ظرفیت در کشور وجود دارد 
که البته براى این موضوع برنامه ریزى هایى صورت 
گرفته تا بخش اصلى این کســرى توسط صنعت 
جبران شــود و صنایع بزرگ معدنى کشور بخشى 

از سرمایه گذارى براى اجراى طرح احداث 10 هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهى را که برطرف کننده 

نیاز و مشکل خودشان خواهد بود انجام دهند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در خصوص نقش 
این شرکت در اجراى طرح احداث 10 هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهى خاطرنشــان کرد: گروه 
فوالد مبارکه به ســهم خود متعهد شده تا 3 هزار 
مگاوات از این کســرى را جبران کند که نیمى از 
آن توسط شرکت فوالد مبارکه و نیمى دیگر توسط 
شرکت فوالد هرمزگان که زیرمجموعه گروه فوالد 

مبارکه است، تأمین خواهد شد.
وى اذعان کرد: شــرکت فوالد مبارکه درصدد آن 
است تا بخشى از سهم خود در تحقق این طرح را از 
طریق نیروگاه خورشیدى و بخش دیگرى از آن را 
به وسیله نیروگاه حرارتى در دستور کار قرار دهد تا 

ظرف سه سال آینده مورد بهره بردارى قرار گیرد.

 یازدهمین نمایشــگاه برق و اتوماسیون صنعتى و 
دوازدهمین نمایشگاه لوســتر و روشنایى اصفهان 

دیروز در اصفهان روبان چینى و گشایش یافت.
مدیر نمایشگاه هاى داخلى شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان در مراســم افتتاحیه 
این نمایشــگاه با اشــاره به اینکه نمایشگاه برق 
داراى سابقه اى 20 ساله در اصفهان است، گفت: 
این نمایشــگاه تخصصى از اوایــل دهه 80 جزو 
نمایشگاه هاى ثابت اصفهان بوده که هر دو سال 

یک بار برگزار مى شود.
مجید نائب زاده افزود: شــرکت نمایشــگاه هاى 
اصفهان در راستاى سیاست حفظ، توسعه و کیفى 
سازى نمایشگاه هاى خود، سال گذشته جابجایى 
محل نمایشگاه به سایت جدید را انجام داد و امسال 

دوره یازدهم نمایشگاه برق در محل جدید پذیراى 
فعاالن صنعت برق است.

وى افزود: این دوره با حضور 86 شــرکت کننده از 
هشت استان کشــور و در فضاى 12 هزار مترمربع 

فضاى سرپوشیده نمایشگاهى برگزار مى شود.
رئیس اتحادیه برق و الکترونیک اصفهان نیز در این 
مراسم اظهار کرد: اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشــندگان برق و الکترونیــک اصفهان داراى 
1500 عضو تولیدکننــده، فروشــنده و مجریان

 برق است.
عماد افهام افزود: براى ارتقاى فعالیت مجریان برق، 
دوره هایى در کمک شرکت هاى توزیع برق و فنى و 
حرفه اى برگزار کرده ایم و ساماندهى خوبى در این 

خصوص انجام شده است. 

داورى 2200 کودك 
در جشنواره فیلم کودك و نوجوان

مدیرعامل فوالد مبارکه:
بهره بردارى از نیروگاه هاى خورشیدى و حرارتى

 فوالد مبارکه تا 3 سال آینده 

گشایش نمایشگاه هاى برق
اتوماسیون صنعتى و روشنایى

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با توجه به 
رشد 10 درصدى مصرف کنندگان گاز به ویژه در بخش 
خانگى و صنایــع، احتمال کســرى گاز در زمان پیک 
مصرف وجود دارد و شهرســتان هاى شرق استان باید 

سوخت دوم را جایگزین کنند.
مصطفى علوى با اشــاره به اینکه بــراى انتقال گاز به 
شهرســتان هاى شرق استان مســیرى در حدود 300 
کیلومتر بــا تدابیر ویژه اى طى مى شــود، گفت: براى 
برخوردارى مســتمر از گاز طبیعى بایــد اقدامات الزم 
براى بهره مندى از سوخت دوم در این مناطق تدارك 

دیده شود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان بیان داشت: 
احتمال قطع گاز در برخى مواقع که خارج از اختیار ماست 
وجــود دارد و در صورتى که ســوخت دوم تدارك دیده 
نشود، ممکن است با مشکل مواجه شویم. وى  با تاکید 

بر اینکه هزینه انتقال خط گاز به مناطق شــرقى استان 
اصفهان بسیار سنگین است، افزود: در حال حاضر براى 
گازرسانى به مناطق شرقى استان از گاز ”سى ان جى“ 
استفاده شده؛ به این صورت که گاز در شهرستان نایین 
در«ایستگاه مادر»، فشرده سازى و از طریق مخازن فشار 
قوى به «ایستگاه هاى دختر» منتقل و از آنجا به شبکه 

شهرى تزریق مى شود.
■■■

وى با تاکید بر مصرف منطقى و بهینه گاز طبیعى براى 
پیشگیرى از کســرى گازافزود: سال گذشته نزدیک به 
15 میلیون متر مکعب کسرى گاز در زمان پیک مصرف 
در استان وجود داشت و امســال نیز با توجه به رشد 10 
درصدى مصرف گاز به ویژه در بخش خانگى و صنایع، 
پیش بینى مى شــود امکان اعمال محدودیت مصرف 
گاز بر مبناى نظرمرکز دیســپچینگ شرکت ملى گاز 

وجود دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
در صورتى که مشترکین خانگى فقط در سه ماهه پایانى 
زمستان میزان مصرف خود را هر ماه به 200 مترمکعب 

برسانند، قبض آنها رایگان مى شود.
وى با تاکید بر اینکه شــرکت گاز اســتان اصفهان تا 
حد تــوان بــا اولویــت تامیــن گاز خانگــى تالش 
خواهــد کرد، گفــت: مشــترکین بــا صرفه جویى در 
مصــرف مى تواننــد افــزون بر ســرعت بیشــتر در 
رســیدن گاز به صنایــع، اشــتغالزایى و ارزش افزوده 

ایجاد کنند.
علوى ادامه داد: استان اصفهان با مصرف ساالنه بیش 
از 21 میلیارد متر مکعبى گاز در همه بخش ها، به دلیل 
توسعه صنعتى و تراکم جمعیت دومین استان پرمصرف 

کشور بعد از تهران است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان عنوان کرد:

امسال محدودیت مصرف گاز
 در استان داریم

مناطق شرقى اصفهان در زمستان سوخت دوم و جایگزین داشته باشند

معاون مسکن و ساختمان اداره  کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: ساخت واحدهاى 
مسکونى جدید در طرح جهش تولید بصورت تقاضا محور بوده و ثبت نام براى آن به زودى 

آغاز مى شود.
امیر زاغیان پیرامون قانون و طرح جهش تولید مســکن اظهار کرد: این قانون شامل پنج 
فصل تامین منابع مالى، تامین زمین، تأمین مصالح ساختمانى، تأمین خدمات ساختمانى 
بوده که در رابطه با برنامه ریزى براى تولید ســاالنه یک میلیون واحد مسکونى در کشور 

است.
وى با اشاره به اینکه ساخت مســکن به صورت تقریبى یک ســال و نیم تا دو سال طول 
مى کشد، گفت: بر این اســاس، براى احداث چهار میلیون واحد مســکونى در چهار سال 

نمى توان در هر سال فقط یک میلیون واحد مسکونى احداث کرد.
وى بیان داشت: مطابق با اعالم وزارت راه و شهرسازى ثبت نام از متقاضیان مسکن به زودى 
آغاز مى شود و براساس نیازى که مردم اعالم مى کنند، واحدهاى مسکونى احداث مى شود.

■■■
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در خصوص صندوق 
ملى مسکن که در قانون جهش تولید به آن پرداخته شده است، عنوان کرد: این صندوق به 
منظور ایجاد هم افزایى، تقویت توان حمایتى و تخصیص بهینه منابع مالى بخش مسکن، با 
کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالى موضوع قانون جهش تولید مسکن تشکیل مى شود.
زاغیان با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن، دستگاه هاى خدمات رسان مکلف شدند 
فقط حق انشــعاب دریافت کنند و هزینه اضافه  دیگرى از مردم گرفته نشود و زمین نیز 
بصورت کامًال رایگان در اختیار این طرح قرار داده مى شود، گفت: براین اساس زمین هاى 
دولتى در سطح استان و شهر شناسایى، از دستگاه اجرایى که این اراضى را استفاده نکرده 

است، دریافت و در اختیار این طرح براى تامین مسکن قرار داده مى شود.

مدیرکل امور روســتایى و شوراهاى 
استاندارى اصفهان گفت: با اعتباراتى 
که به روســتاها اختصاص داده  شده 
و کارهــاى زیربنایــى و عمرانى از 
جمله اشــتغال زایى که در روستاها 
شده اســت، 5 شهرســتان استان 
مهاجرت معکوس از شــهر به روستا 
داشــته که ســمیرم هم یکى از این 

شهرستان هاست.
على رحمانى اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس شوراى اسالمى دهیارى ها در 
روستاها باید خودکفا و درآمدزا باشند و نیازى به اعتبارات دولتى نداشته باشند، اما 
در حال حاضر دهیارى ها از اعتبارات دولتى بى بهره نبوده و 30 درصد اعتبارات 
ارزش  افزوده به روستاها اختصاص داده  شده که در سال جارى 25 درصد هم 

افزایش داشته است.
وى در ادامه بیان کرد: استان اصفهان در زمینه خانه هاى بومگردى روستایى با 
450 خانه بومگردى در کشور رتبه اول را دارد که این خانه ها براى روستاییان 
درآمد خوبى دارد و باعث شده که مهاجرت معکوس به روستاها را داشته باشیم.

رحمانى خاطرنشــان کرد: دهیاران باید تالش کنند که بافت فرهنگى و شغل 
دامدارى و کشاورزى روستاییان تغییر نکند و تالش کنند که روستا به شهر تبدیل 

نشود زیرا با تبدیل  شدن روستا به شهر معمارى روستا تغییر مى کند.
مدیرکل امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان تصریح کرد: به مناسبت 
روز روســتا 82 پروژه به ارزش 28 میلیارد تومان در روستاهاى استان اصفهان 

افتتاح و به بهره بردارى رسید.

به زودى؛

آغاز ثبت نام طرح 
«جهش تولید مسکن» در اصفهان

اشتغالزایى؛  عامل مهاجرت 
معکوس در 5 شهرستان استان
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سارا باقرى، بازیگر ســریال «افرا» تاکنون در ســریال هاى «هیوال» و «ملکاوان» و فیلم هاى 
سینمایى  «سوگند» و «خون بها» ایفاى نقش کرده است. ولى این بازیگر جوان، با سریال «افرا»، 
ساخته بهرنگ توفیقى، بیش از پیش شناخته شد و شــخصیتى را در این مجموعه تلویزیونى ایفا 
کرد که بسیارى از تماشــاگران، دل خوشى از او ندارند. در ادامه بخشــى از گفتگوى خبرگزارى 

«خبرآنالین« را با این بازیگر به بهانه پخش قسمت پایانى سریال «افرا» مى خوانید.
مائده سریال«افرا» را یک دختر ساختارشکن مى دانید؟

من شخصیت مائده را ساختارشکن نمى دانم. اگر مائده، شخصیت ساختار شکنى داشت، باید قبل از 
رخ دادن برخى از اتفاقات، سماجت به خرج مى داد ولى این کار را انجام نداد. از یکجایى به بعد این 
شخصیت با یک شکست و اتفاق ناگوار مواجه مى شود، مقدارى قدرتمندتر مى شود اما بازهم زیر 

پرچم خانواده است. به نظرم شخصیت ساختار شکِن «افرا»، مهتاب است، نه مائده.
مائده آدمى است که قبل از کشته شدن کسى که او را دوست دارد، حتى جسارت این را ندارد که 
عالقه اش را به خانواده اش اعالم کند. ولى بعد از مرگ پیمان، هر زمان هر رفتارى را که مایل است 

انجام مى دهد. این تحول خیلى ناگهانى رخ نمى دهد؟
ما در روند داستان نمى بینیم که چه مدت زمانى از این اتفاق گذشته است. ولى نکته اصلى این که 
رنج، آدم ها را بزرگ مى کند. مائده تا قسمت دهم سریال، یک دختر 20 ساله شاد و شکننده است که 
یک زندگى نرمال دارد، ولى از یک جایى به بعد رنجى وارد زندگى اش مى شود که فشارى بیشتر از 
سنش را متحمل مى شود. نکته دیگر این که مائده شخصیتى نیست که بخواهد بى گدار به آب بزند. 
این شخصیت هیچگاه به کسى بى احترامى  نمى کند و از نظر من کامال کار درست را انجام مى دهد.

خودتان معتقدید مائده ساختارشکنى نداشته، ولى  بازخورد مخاطبان با نظر شما همسو نیست.
جایى بین قسمت دهم تا بیستم، مردم از دســت مائده خیلى عصبانى شدند، دائم هم به من پیام 
مى دادند که برادرت بى گناه است یا چرا این گونه رفتار مى کنى؟ نکته مثبت این بازخوردها در من 
تاثیرگذار بود، چون نشان مى داد مردم آنقدر نقش را باور کرده اند که چنین بازخوردى دارند. این 
رفتارها از قسمت بیستم و از آن جایى که به مادر پیمان سر زدم و جویاى احوال او شدم، دوباره تغییر 
کرد و از شخصیت مائده استقبال شــد و خیلى از افراد، براى من، پیام تشکر فرستادند. این موارد 

بسیار براى من جذاب بود، چون نشان مى داد که کار دیده شده و مخاطب از آن استقبال مى کند. در 
این مدت هم بازخوردى ندیدم که نشان دهد کسى از مائده و عملکردش متنفر است. فکر مى کنم 

همین موضوع را مى توانیم پاى ساختار شکن نبودن این شخصیت بگذاریم. 
بسیارى از بازیگران وارد عرصه تلویزیون شدند، به شهرت رسیدند بعد وارد عرصه سینما و شبکه 
نمایش خانگى شــدند و دیگر به تلویزیون بازنگشتند. اگر روزى به شــهرت برسید، در کارهاى 

تلویزیونى، همچنان فعالیت مى کنید؟
نمى دانم آن دوستان چرا این کار را انجام دادند و احتماال دالیل شخصى داشتند اما من کارم را از 
هشت سالگى از شبکه باران آغاز کردم و اگر حتى ده ســال آینده هم به من پیشنهاد دهند، حتما 
در تلویزیون، فعالیت انجام مى دهم، مخصوصا اگر در شبکه باران و در کارهاى پدرم باشد؛ چون 
ایشان تهیه کننده و کارگردان صداوسیماى رشت هستند. از تلویزیون فاصله نمى گیرم، چون ریشه، 
اصالت، نقطه عطف و ترقى من، اینجاست. به طور مثال «افرا» براى من نقطه شروع شبکه یک بود 

و اگر ده سال آینده به پشت سرم نگاه کنم، قطعا این سریال را مى بینم.
از آنجا که خودتان اهل گیالن هستید، فکر مى کنید لهجه و ســاختار فرهنگى که در سریال به 
نمایش گذاشته شده، درست اســت و هیچ ایرادى ندارد؟ چون ایراداتى به لهجه استفاده شده در 

سریال وارد شده است. 
من اگر درباره کار صحبت کنم، فکر مى کنند چون کار خودمان است، آن را تایید مى کنم؛ اما من 
اصالتا اهل گیالن هستم و تا 18 سالگى در الهیجان زندگى کردم و پیش از این هم در کارهایى 
بازى کردم که در فضاى شمال ساخته شده است، اما در برخى از آن سریال ها، پیش خودم گفتم این 
بازار یا این لهجه براى شمال نیست. اما مى توانم بگویم حتى اگر در «افرا» هم بازى نمى کردم، 
بازهم مى گفتم گه همه چیز درست به تصویر کشیده شده است. در این سریال، اکثریت بازیگران و 
برخى عوامل، اهل شمال کشور هستند؛ از بهرنگ توفیقى، کارگردان کار گرفته تا هومان سیدى، 
پژمان بازغى و نسرین بابایى و دیگر افراد. اگر موضوعى با واقعیت تناقض داشت، اولین نفر خود 
کارگردان متوجه آن مى شد و از آن جایى که بیشتر بازیگران اهل شمال کشور هستند، فکر مى کنم 

خطاى خیلى کمى در کار وجود داشت.

مائدِه «افرا»:  

خوشحالم مردم را  از دست خودم عصبانى کردم
على دهکردى 

با نقشى متفاوت در 
سریالى تاریخى

 ناِم على دهکردى در لیســِت بازیگران ســریال 
«سلمان» دیده مى شود و در عین حال قرار است 
او را با نقش و شکل و شمایل متفاوتى در سریال 

تاریخى «مستوران» هم ببینیم.
بیــش از 50 درصــد از تصویربردارى ســریال 
تلویزیونى «مســتوران» به کارگردانى مســعود 
آب پرور و تهیه کنندگى عطا پناهى ســپرى شده 
است و همزمان با روزهاى پایانى تصویربردارى 
در شهرك مستوران، على دهکردى با نقشى کامًال 

متفاوت به این پروژه اضافه شد.
حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانى، رؤیا میرعلمى، 
بیژن بنفشه خواه، على دهکردى، الهام جعفرنژاد، 
عیسى یوســفى پور، رابعه اسکویى، صفا آقاجانى، 
مزدك رستمى، رســول نقوى، حامد محمودى 
و جواد انصافى از جملــه بازیگرانى اند که مقابل 

دوربین «مستوران» قرار گرفته اند.
فصل اول ســریال «مســتوران» که برگرفته از 
قصه هاى کهن ایرانى اســت در 26 قسمت تولید 
خواهد شد و مجرى طرح این مجموعه «استودیو 

بادبان»  است.
سازمان هنرى رسانه اى اوج سریال «مستوران» 

را براى پخش از رسانه ملّى مى سازد.
این روزها على دهکردى به عنوان بازیگِر سریال 
«سلمان فارســى» هم مطرح مى شود که هنوز 
نقِش او و زمــاِن حضورش جلــوى دوربیِن داود 

میرباقرى مشخص نشده است.

سریال «افرا» در شبکه یک به ایستگاه پایانى رسید و باید 
دید باألخره کیانوش عیارى با «87 متر» به آنتن خواهد 
رســید و یا مجموعه اى از آرشــیو و بخِش تأمین شبکه، 

جایگزین «افرا» مى شود.
خبرهاى ضدونقیض از سریال «87 متر» در حالى وجود 
دارد که قرار بود قبــل از «افرا» و حتــى «دودکش2»، 
جدیدترین اثِر کیانــوش عیارى روى آنتــن برود. حتى 
خودش در گفتگویى اعالم کرد که یک هفته بعد از اربعین 
این ســریال روى آنتن خواهد رفت. حاال این مجموعه 
تلویزیونى که چندین سال به دلیل توقف هاى پى در پى، 
تصویربردارى اش به طول انجامید، این روزها در مرحله 
تدوین هم با ُکندى پیش مى رود؛ باید دید با این اوصاف، 

پخش خواهد شد؟ 
 کیانوش عیارى کارگــردان ســریال «87 متر» در این 
خصوص در گفتگو با «تسنیم»  تأکید کرد که «87 متر» 
در همین روزها روى آنتن خواهد رفت و امیدوارم این اتفاق 

از روز جمعه 23 مهرماه بیافتد.
او افزود: امیدوارم سریال براى مخاطب دیدنى باشد؛ تلخ 
نیســت اما قصه زمانه اســت. برخى اوقات عشق و درام 
مى بینند و برخى اوقات هم نامالیمات و معضالت عامل 
جذب کننده اى براى مخاطب است. سعى کردیم لحظه اى 
از زنده بودن کار که باید خون جارى در رگ هاى کار باشد، 
با فضاسازى تماشاگر را به آخر کار برسانیم و تأثیرى روى 

مخاطب بگذارد. 

او اعتقاد دارد تماشــاگر ســریال «87 متر» با دیدن این 
مجموعه تلویزیونى، احســاس ناامنى برایش ایجاد شود 
که سر به هوا خرید نکنند و خرید و فروش مسکن و ملک 
با دقت اتفاق بیافتد که بارها شاهد بوده ایم و دیده ایم که 
چه دردســرهاى عظیمى براى خریداران به  وجود آمده 
است. سریالى که درام اجتماعى است و داستان آن به دو 
خانواده به نام هاى پوردوانى و خلیلى برمى گردد. على رضا 
پوردورانى به همراه همسر، دو دختر و پسرش خانه اى را از 
فروشنده اى به نام فرج ناصرى خریدارى مى کنند. اما روز 
اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى به نام 
رجب خلیلى فروخته شده است. رجب به همراه پسر، همسر 
و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانى ها به خانه رسیده اند 
و وسایلشان را در خانه گذاشــته اند اما با رسیدن خانواده 

پوردورانى، ماجراى کالهبردارى مشخص مى شود.
این خالصه داســتان سریال شــبکه یک سیماست که 
لوکیشن هاى متعددى را به خود دید؛ حتى خانواده ها براى 
تعقیب کالهبردار به خارج از کشور (گرجستان) مى روند. 
سریالى که به تعبیر کیانوش عیارى کارگردانش روزهاى 

سختى را سپرى کرد. 
کارگردان ســریال «87 متر» در پاسخ به اینکه با ساخت 
این مجموعه تلویزیونى القاى چه مفاهیــم و اهدافى را 
به مخاطبان دنبــال مى کنید، افزود: زمانــى که قرار بود 
تصویربردارى این کار شــروع شــود نظر مدیران وقت 
تلویزیون هم این بود که «87 متــر» یکى از موضوعات 

مبتالبه جامعه را مطرح و بررســى کند. ما با ساخت این 
مجموعه تلویزیونى و پرداختن به چنین سوژه اى، دنبال 
این بوده ایم که حداقل با آگاه سازى رسانه اى، چند درصد 
از این مسئله و مشــکالت کاسته شــود و از این جهت 
مى تواند کامًال کاربردى باشد. البته در دوران فراز و نشیب 
و تعطیلى و توقف فیلمبردارى ها به علت مشکالت مالى، 
کمک زیادى مى شــد حتى به ارتقاى کیفیت کار کمک 
مى کرد؛ چرا که در این مواقع اولیــن تأثیر منفى را روى 

کیفیت مى گذارد.
عیارى با اشاره به اینکه هیچ وقت در کار کم فروشى نکرده ام 
و دنبال ساخت کارى بوده ام که براى مردم آگاهى دهنده 
و لذت بخش باشد، گفت: وسواس و توجه به ظرافت هاى 
کارى در ساخت سریال، به طور متوسط 50 برداشت عادى 
است و البته برداشت هاى بیشترى هم داشته ایم؛ البته که 
این کار و رویه، قاعده مند اســت؛ نباید تصورها این باشد 
که چون کار تلویزیونى اســت و دو ســه بار نمایش داده 
مى شود بخواهیم کم فروشــى کنیم و کیفیت را در درجه 

اول قرار ندهیم.
از بازیگران این سریال مى توان به على دهکردى، مهران 
رجبى، فریبا کامران، زنده یاد حسین محب اهرى، شهین 
تسلیمى، دیبا زاهدى، ســونیا سنجرى، حسین سلیمانى، 
فریده سپاه منصور، محمد بحرانى و سعید پیردوست اشاره 
کرد. مرحوم على انصاریان هم در ســکانس هایى در این 

سریال به ایفاى نقش پرداخته است.

وش«87 متر» کیانوش عیارى باالخره به آنتن مى رسد؟ ی ر

مهدى سلطانى با انتشار پستى در اینستاگرامش، راز سانسور شده در قصه سریال «افرا» را فاش کرد و نوشت: 
«سالم. سریال افرا باالخره بعد از سى و هشت قسمت با تمام کم و کاستى ها، به مقتضاى شرایط، به پایان 

رسید. بر خود مى دانم که از همراهى، مهربانى و نقد ها و نظراتتون سپاسگزار باشم.
در کامنت هاى شما زیاد پرسیده مى شود که باالخره راز سیروس و  اعظم چه بود و چرا نشان داده نشد؟ البته 
پاسخ به این پرسش به من به عنوان بازیگر پروژه مربوط نمى شود اما براى رفع این کنجکاوى و احترام به 

شعور مخاطب، خود را موظف مى دانم تا توضیحى عرض کنم.
پیمان قصه  افرا بچه زن دیگرى از ســیروس بود که در سفرشان به مشهد فاش و ناگهان سر و کله اش پیدا 
مى شود و اعظم براى آبرو دارى از سیروس، مى پذیرد مادرش باشد و براى اینکه داستان لو نرود سفرشان از 
مشهد به تهران را چند ماه به بهانه هاى مختلف به عقب مى اندازند تا تولد بچه توسط اعظم منطقى به نظر 
برسد. کمکى که این موضوع به روند دراماتیک داســتان مى کرد این بود که اعظم چون مادر واقعى پیمان 

نیست پس هیچ حق و حقوق مالى و غیر مالى در عفو و یا قصاص ندارد.
تمام این مراحل تصویر بردارى شد اما ظاهراً پخش تلویزیون به دلیل اینکه مبادا شأن سیروس به عنوان یک 
پدر بیش از این خدشه دار شود مصلحت دید حذف گردد. راز حاج محمود هم در واقع همان نقطه ضعفش در 

رابطه با کارخانه بود که نشان داده شد...»

راز سریال «افرا» در یادداشت «حاج محمود»

بازیگر سریال «شــهرزاد» گفت: در برخى موارد 
شاهدیم که برخى افراد هستند که هیچ تجربه اى 
در حوزه بازیگرى ندارند، اما توســط برخى افراد به 
مجموعه ها تحمیل مى شوند که امیدوارم ریاست 
جدید صدا و سیما با نظارت بیشتر به این روابط منفى 

پایان ببخشد.
پرویز فالحى پور، بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون 
آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: 
این روزها همزمــان در دو مجموعه تلویزیونى به 
ایفاى نقــش مى پردازم یکى از ایــن دو مجموعه 
«شب بیدار» نام دارد که تهیه کنندگى آن بر عهده 

على مهام است.
وى پیرامون نقش خود در این مجموعه تلویزیونى 
ابراز کرد: در مجموعه تلویزیونى «شــب بیدار» در 
قالب زندگى مردى به ایفــاى نقش پرداخته ام که 
چندین سال از زندگى خود را در جبهه گذرانده   و در 
آنجا فرمانده جنگ بوده است و حاال پس از سال ها 
به زندگى خود برگشته است اما بعد از بازگشت یکى 
از دوستانش فوت مى کند و این مرد فرزند دوستش 

را به فرزندى قبول مى کند.
بازیگر سریال «شهرزاد» در همین راستا بیان کرد: 
از دوســت وى یک کارخانه به جاى مانده که 50 
درصد این کارخانه متعلق به فرزند دوســتش است 
که او را به فرزندى قبول کــرده و 50 درصد دیگر 
متعلق به کسى است که شریک دوستش بوده است 
و شخصیت اصلى داستان که من آن را ایفا مى کنم 
متوجه مى شود شریک دوســتش در این کارخانه 
خالف هایى انجام مى دهد کــه در پى آن تصمیم 
مى گیرد که جلوى خالف ها را بگیرد و  داستان این 

سریال رقم مى خورد.
فالحى پور به پیام اصلى سریال «شب بیدار» اشاره 
و ابراز کرد: ژانر سریال تلویزیونى «شب بیدار» دفاع 
مقدس نیست بلکه اجتماعى است و من فکر مى کنم 
نویســنده آن قصد داشته با نوشــتن این فیلمنامه 
بگوید افرادى که در جبهه و جنگ حضور داشــتند 
بعد از فداکارى هایى که در میدان جنگ انجام دادند 
با بازگشــت به زندگى عادى سعى مى کنند همان 
اهداف را در زندگى خود به شکل دیگرى دنبال کنند 

و به دیگران کمک کنند.
این بازیگر تلویزیون پیرامون دلیل حضور خود در این 
مجموعه تلویزیونى ابراز کرد: من فکر مى کنم قصه 
مجموعه تلویزیونى «شب بیدار» قصه بدى نیست 
و احتمال مى دهم بعد از ساخت اگر در شبکه خوب 
و زمان خوبى پخش شود مورد استقبال مخاطبان 

قرار بگیرد.

بازیگر سریال «شهرزاد»: 

از ورود افراد
 نابازیگر به سریال ها 

جلوگیرى شود

مجموعه «ارادتمند آقاى خاص» که به زودى از شبکه رادیویى نمایش و شبکه نسیم پخش مى شود رونمایى شد.
مجموعه نمایشى «ارادتمند آقاى خاص» که براى نخستین بار با ساختار نوپدید «رادیو پالس» بر اساس رسانه 

صداپایه تولید شده درباره مردى به نام آقاى خاص است که پلیس افتخارى 
است و در هر قسمت با مشکلى مواجه مى شود که یا به خودش مربوط 
است یا یکى از آشنایان و دوستان که باعث مى شود نیروى انتظامى 

درگیر ماجرا شود.
ایرج نوذرى کــه بازیگر نقش اصلى مجموعه اســت گفت: وقتى 
این کار به من پیشنهاد شــد به یاد نمایش جانى دالر افتادم و اتفاقا 
معلوم شد این اثر برداشت آزادى از همان کار است. البته آن برنامه 

طورى بود که از مردم هم دعوت مى شــد در مسابقه اى 
شرکت کنند و داستان را حدس بزنند اما در این 

مجموعه خط داستانى به این صورت است 
که آقاى خاص خود با هوشى که دارد به 

پلیس در حل پرونده ها کمک مى کند.
وى ادامه داد: بازى در این نقش برایم 
جذاب بود چون من مجموعه «کالنتر» 
را هم بازى کرده ام و همیشه معتقدم 
کار پلیسى براى شنونده جالب است 
که امیدوارم با پخش این مجموعه 
در رادیو نمایش و شبکه تلویزیونى 
نسیم، استقبال مردمى اتفاق بیفتد 
و باعث شود ساخت این مجموعه 
ادامه پیدا کند تا به نوعى به عنوان 
برند شبکه رادیویى نمایش مطرح 

شود.

ایرج نوذرى با «آقاى خاص» به رادیو نمایش آمد

ردى به نام آقاى خاص است که پلیس افتخارى 
کلى مواجه مى شود که یا به خودش مربوط 
وستان که باعث مى شود نیروى انتظامى 

قش اصلى مجموعه اســت گفت: وقتى 
ـد به یاد نمایش جانى دالر افتادم و اتفاقا 
 آزادى از همان کار است. البته آن برنامه 

دعوت مى شــد در مسابقه اى 
ناین دس بزنند اما در 

ن صورت است 
شى که دارد به 

ک مى کند.
 نقش برایم 
ه «کالنتر» 
شه معتقدم 
الب است
 مجموعه
لویزیونى
اق بیفتد 
جموعه 
ه عنوان 
 مطرح 

تصویربردارى سریال «شــب بیدار» به کارگردانى 
رضا ابوفاضلى و تهیه کنندگى على مهام در تهران 

ادامه دارد.
على مهام تهیه کننده سریال با اعالم خبر فوق افزود: 
تصویربــردارى بخش هاى مربوط به خانه ســعید 
(عبدالرضا اکبرى) به پایان رسیده و در روز هاى آتى 
بخش هاى خارجى را ضبط خواهیم کرد که در این 

بخش شاهد احمدلو جلوى دوربین خواهد رفت.
وى ادامه داد: به تازگى با مهسا کرامتى براى بازى در 
نقش «طاهره» همسر «بابک» قرارداد بستیم. این 
نقش به همراه نقش «پویا» با بازى شاهد احمدلو در 
پیشبرد داستان از نقش هاى کلیدى و موثر هستند. 

آغاز بازى شاهد احمدلو امروز خواهد بود؛ بنابراین 
گزارش، تقابل خیر و شر سوژه این مجموعه است، 
اما از ویژگى هــاى این مجموعه توجــه به یتیم و 

آموزه هاى دینى است.
تم اصلى داستان یتیم نوازى اســت؛ به نوعى قیم 
بودن یک یتیم و مســئولیت هایى که براى طرف 

مقابل دارد مورد توجه این مجموعه است.
در ایــن مجموعه بازیگرانى، چــون پرویز فالحى 
پور، عبدالرضا اکبرى، فریبا متخصص، شیوا خسرو 
مهر، جعفر دهقان، مهسا کرامتى، مهدى سلوکى، 
پویا امینى، ســارا احمدیان، بهزاد خداویسى، مریم 

موسویان و شاهد احمدلو و... بازى مى کنند.

مهسا کرامتى به «شب بیدار» پیوست



ورزشورزش 05054152 سال هجدهمچهارشنبه  21 مهر  ماه   1400

با جدایى دانیل راموس از سانتاکالرا این باشگاه پرتغالى سرمربى جدید خود را معرفى کرد و او کسى نیست 
جز نونو کامپوس. 

این باشگاه که براى فصل جدید رقابت ها شهریار مغانلو را با محمد محبى معاوضه کرده است در 8 هفته سپرى 
شده از لیگ برتر پرتغال خوب نتیجه نگرفته است. 6 امتیاز از 8 بازى دستاورد سانتاکالرا بوده و به  همین بهانه 
در رده پانزدهم جدول رده بندى لیگ برتر پرتغال قرار دارد. باشگاه امیدوار است با حضور نونو کاپوس به تیم 

شوك وارد شود و در ادامه مسیر نتایج بهترى کسب و دستکم از منطقه سقوط فرار کند. 
دانیل راموس براى ادامه مربیگرى راهى عربستان شده است. او در دو هفته پایانى حضور در لیگ برتر پرتغال 
از بازیکن ایرانى تیمش یعنى محمد محبى بازى نگرفت و بر این باور بود بازیکن ایرانى تیمش دیر به اردوى 
تیم ملحق شده است و نیاز به زمان دارد تا کامال با تیم و هم چنین ایده هاى تاکتیکى او هماهنگ شود. اما با 
حضور نونو کامپوس در راس کادر فنى سانتاکالرا به نظر مى رسد از این پس شانس بازیکن ایرانى براى حضور 

در ترکیب ثابت این تیم با دیگر بازیکنان برابر باشد.

سرمربى جدید تیم 
محمد محبى مشخص شد 

محمد یاورى کارشناس فوتبال درباره وضعیت سپاهان در پیش فصل لیگ بیست و یکم اظهار کرد: سپاهان جزو معدود تیم هاى 
لیگ است که باتوجه به برنامه هایش یارگیرى کرد و فقط به دنبال جذب بازیکن مطرح نبودند. باشگاه بازیکنانش را باتوجه به 
تصمیمات محرم نویدکیا جذب کرد و در برخى از پست هایى که کمبود داشت بازیکنان خوبى به تیم آمدند. بازیکنان خوبى 
که از دست دادند به خارج از کشور رفتند و دیگر بازیکنانى هم که جدا شدند، کمتر استفاده مى شدند. مى دانم با تیز هوشى 
محرم نویدکیا و کادرمربى گرى اش یک برنامه ریزى خوب در طول فصل انجام مى دهند و مدیریت خوب باشگاه هم 

پشتیبان تیم است.
او درباره دیدار دو دوستانه سپاهان و پرســپولیس که با برترى سه بر یک پرسپولیسى ها یه پایان رسید، عنوان کرد: با 
برگزارى بازى دوستانه، سپاهان خدمت بزرگى به پرسپولیس کرد چون این بازى براى پرسپولیس مفید بود و با هر تیمى 
بازى مى کرد، این حساسیت را به همراه نداشت اما در کل نمى شود روى بازى هاى تدارکاتى حساب باز کرد. کورس 
قهرمانى در لیگ پیش رو گسترده تر است و با شرایط استقالل و رفع مشکالت شان این تیم هم مطرح است و این کورس 

دیگر دو جانبه نیست و سه جانبه است اما هر چه که نگاه مى کنم مى بینم شانس سپاهان از دو تیم دیگر بیشتر است.
پیشکسوت فوتبال اصفهان در رابطه با تغییرات پى در پى در ذوب آهن گفت: مدیرعامل کارخانه در تصمیم گیرى ها بیشتر 
تعیین کننده است و تصمیمات در جاى دیگر گرفته مى شود. البته تارتار مربى جوان و خوبى است و هر جا هم بود تاثیرگذار 
عمل کرد اما متاسفانه در این چند ســال هواداران ذوب آهن استرس دارند که تیم در لیگ مى ماند یا خیر. ذوب آهن لیاقتش

 باال تر از این است که درگیر افتادن یا ماندن باشد اما متاســفانه تصمیماتى که گرفته اند این مشکالت را به وجود آورده است. 
بازیکنانى که امسال جذب شده شاید با کیفیت باشند اما ناشناخته اند و شاید انتخاب هاى بهترى مى توانستند داشته باشند.

او اضافه کرد: فکر مى کنم تارتار چند هفته اول را از دست بدهد تا این تیم درست شود. آن ها اکنون مشکل گلزنى دارند و تیمى که 
نتواند گل زند، هر چه بیشتر مى گذرد روحیه اش پایین مى آید و باید حتما گلزن داشته باشند. قاسم حدادى فر را هم که کنار گذاشتند، 
یک وزنه روحى را از دست دادند. هواداران بسیار روى حدادى فر حساس هستند و اینجا سیاست آقاى تارتار تغییر کرد. کنار گذاشتن 
قاسم حدادى فر ریسک بزرگى است و ممکن است تیم در مقابل هواداران شکننده شود چون هواداران از این موضوع ناراحت هستند 

و اگر دو باخت هم بدهند دیگر حوصله نمى کنند. این شرایط ذوب آهن را شکننده مى کند.

پیشکسوت فوتبال اصفهان: 

سپاهان خدمت بزرگى 
به پرسپولیس کرد

محمد یاورى کارشناس فوتبال درباره وض
لیگ است که باتوجه به برنامه هایش
تصمیمات محرم نویدکیا جذبک
که از دست دادند به خارج از کش
محرم نویدکیا و کادرمربى گر

پشتیبان تیم است.
او درباره دیدار دو دوستانه س
برگزارى بازى دوستانه، سپاه
بازى مى کرد، این حساسیت
قهرمانى در لیگ پیش رو گست
جانبه نیست و سه جان دیگر دو
ر پیشکسوت فوتبال اصفهان در
تعیین کننده است و تصمیمات د

عمل کرد اما متاسفانه در این چندس
 باال تر از این است که درگیر افتادن ی
بازیکنانى که امسال جذب شده شاید با

او اضافه کرد: فکر مى کنم تارتار چند هفته
نتواند گل زند، هر چه بیشتر مى گذرد روحیه
یک وزنه روحى را از دست دادند. هواداران ب
قاسم حدادى فر ریسک بزرگى است و ممک
و اگر دو باخت هم بدهند دیگر حوصله نمى

پیشکسوت

سپاهان خد
به پرسپو

بر اساس تازه ترین رده بندى تیم هاى باشگاهى 
فوتبــال جهان که از ســوى ســایت «فوتبال 

دیتابیس» اعالم شــد، تیم فوتبال ســپاهان با 
1520 امتیاز بدون تغییر نســبت به رده بندى 
قبلى، سومین تیم برتر فوتبال ایران است. این 
تیم بدون تغییر نسبت به رده بندى قبلى در رتبه 
14 آســیا قرار دارد. طالیى پوشان اصفهان در 
سطح جهانى در مقایسه با هفته گذشته با یک 

پله سقوط در رتبه 248 قرار گرفته اند.
بر اساس این رده بندى پرســپولیس ایران نیز 

همچنان با 1635 امتیاز و بدون تغییر نسبت به 
رده بندى پیشین در رتبه سوم قاره کهن ایستاده 
است. تیم یحیى گل محمدى در سطح جهانى 
نیز در مقایســه با رده بندى قبلى دو پله صعود 

کرده و در رتبه 84 جهان قرار گرفته است.
تیم فوتبال استقالل با 1526 امتیاز و بدون تغییر 
مانند هفته گذشته در رتبه دوم فوتبال باشگاهى 
ایران قرار دارد. تیم فرهاد مجیدى در قاره آسیا 

نیز همچنان در رتبه دوازدهم اســت و در سطح 
جهانى با 4 پله سقوط نسبت به هفته قبل در رده 

234 جاى گرفته است.
در این رده بندى تیم هاى تراکتور، فوالد، پدیده و 
صنعت نفت آبادان به ترتیب در رتبه هاى چهارم 

تا هفتم فوتبال ایران جاى گرفته اند.
بر اساس این رده بندى در قاره آسیا جایگاه چهار 
تیم نخست نسبت به رده بندى پیشین تغییرى 

نداشــته و تیم کاوازاکى فرونتاله ژاپن با 1701 
امتیاز همچنان صدرنشین است. پس از این تیم، 
الهالل عربستان سعودى 1641 امتیازى در رتبه 
دوم جاى دارد. پس از تیم رده سومى پرسپولیس، 
تیم چونبوك موتورز کره جنوبى با 1624 امتیاز 
در رتبه چهارم قــاره کهن قرار دارد. اولســان 
هیونداى کره جنوبى با 1613 امتیاز به رتبه پنجم 

صعود کرده و جاى الدحیل قطر را گرفته است.

هافبک باتجربه عراقى طى روزهاى آینده به ایران سفر مى کند.
جاسم کرار هافبک عراقى که اولین بار در زمان سرمربیگرى فراز کمالوند در تراکتور به این تیم پیوسته بود، 

حاال بار دیگر زیر نظر این مربى کار خواهد کرد.
کرار بعد از دوران حضور در تراکتور به استقالل رفت اما با مدیران وقت باشگاه به مشکل خورد. این بازیکن 
عراقى بعدا در نفت آبادان دوباره شاگرد کمالوند شد و حاال این شرایط را در نفت مسجدسلیمان تجربه خواهد 
کرد. جاسم کرار با مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان به توافق نهایى رسیده و قرار است طى روزهاى آینده 

براى امضاى قرارداد و شروع تمریناتش به ایران سفر کند.
بر اساس اطالعات به دست آمده جاسم کرار قبل از شروع مسابقات لیگ برتر به ایران مى آید تا رسما کارش 

را با نفتى ها شروع کند و در صورت صالحدید کمالوند در بازى اول این تیم مقابل پیکان هم به میدان برود.
گفتنى است؛ باشگاه نفت مسجدسلیمان و فراز کمالوند بر سر جذب این هافبک عراقى به چالش هایى خورده 

بودند اما این مساله با تعامل حل شده و قرار است کرار به ایران سفر کند.

جاسم کرار قبل از هفته اول 
لیگ در تهران

هافبک فصل گذشته سایپا، با تمدید قراردادش در این 
تیم ماندنى شد.

محسن مسلمان هافبک فصل گذشته 
سایپا در این تیم ماندنى شد و پس 
از ســال ها حضور در ســطح اول 
فوتبال ایــران، حــاال در لیگ 
یک به کار خــود ادامه خواهد 
داد. این هافبک 31 ساله که 
ســابقه بازى براى تیم هاى 
پرسپولیس، ملوان، فوالد، 
ذوب آهن و سپاهان را دارد، 
فصل گذشته در 12 بازى 
براى سایپا یک گل به ثمر 

رساند.
مهنــدس پرسپولیســى ها 
در دوره حضــورش در این تیم، 
2 قهرمانى لیگ برتر،  2 نایب 
قهرمانــى و یــک قهرمانى 
ســوپرجام را به دست آورد. 
همچنیــن او بــا دو تیــم 
اصفهانــى ذوب آهــن و 
سپاهان، 3 نایب قهرمانى 
لیگ برتر، یــک قهرمانى 
جام حذفى و یــک بار هم 
نایــب قهرمانــى لیــگ 
قهرمانان آســیا را به دست 
آورد و در فصل 97-96 با 10 
پاس گل، بهترین پاســور لیگ 

برتر شد.

بدبیارى هاى دروازه بان جوان تیم استقالل در روز مسابقه با تیم فصل گذشته اش 
هم دست از سرش برنداشت.

 علیرضا رضایى دروازه بان جوان و ســهمیه زیر 23 سال استقالل که فصل قبل 
از تیم پیکان به این تیم پیوسته است در دیدار با همین تیم یک ثانیه هم براى 

استقالل به میدان نرفت. او که در دیدار با خیبر خرم آباد یک نیمه فرصت 
حضــور در ترکیب اصلى اســتقالل را پیدا کرده بــود در روزى که هم 
تیمى هاى فصل قبلش را مى دید نتوانست فرصتى براى ورود به میدان 

پیدا کند تا مشخص شود فرهاد مجیدى اعتقادى به این دروازه بان ندارد.
رضایى فصل پیــش در 16 بازى براى پیکان به میــدان رفته بود. این 

دروازه بان یکى از دو کرونایى استقالل در اعزام به دبى براى 
دیدار با الهالل هم بود که مجبور شد 10 روز بیشتر در 

امارات بماند تا ضمن منفى شدن تست PCR از 
تمرینات گروهى استقالل هم دور بماند.

بدبیارى هاى رضایى پس از آن با بازگشــت 
محمدرشــید مظاهرى که قراردادش را با 

استقالل فســخ کرده بود استارت دوباره 
خورد تا بخت حضور این گلر 21 ســاله 
در ترکیب اصلى تیم استقالل به صفر 
برسد. به یاد داریم دو فصل قبل حسین 
پورحمیدى با چنین وضعیتى از استقالل 

خوزستان به اســتقالل آمد ولى در هیچ 
یک از مســابقات لیگ برتر، جام حذفى و لیگ قهرمانان 
آســیا فرصتى براى ورود به میدان پیدا نکرد تا از این تیم 

جدا شود.
شنیده ها از باشگاه استقالل حاکى از آن است که مدیران 
اســتقالل در نظر دارند با دریافت پیشنهاد مطلوب براى 
رضایى این دروازه بان را به صورت قرضى راهى تیم هاى 

دیگر کنند تا با کسب تجربه بیشتر به استقالل برگردد.

مسلمان، لیگ یکى شد

بدبیارى هاى گلر استقالل تمامى ندارد

حسن یزدانى با رأى ورزشکاران حاضر در رقابت هاى جهانى نروژ براى چهار سال 
عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانى شد.

انتخابات کمیسیون ورزشــکاران اتحادیه جهانى کشتى در جریان رقابت هاى 
جهانى در شهر اسلو کشور نروژ برگزار شد.

فدراسیون کشتى حسن یزدانى دارنده مدال هاى طال و نقره المپیک و طال، نقره و 
برنز جهان را به عنوان نماینده کشورمان در این انتخابات معرفى کرد که این کشتى 
گیر پرافتخار و گرانقدر کشورمان با رأى کشتى گیران حاضر در رقابت هاى جهانى 

نروژ براى چهار سال بعنوان عضو جدید این کمیسیون انتخاب شد.
تاماس لورینچ از مجارستان در کشتى فرنگى، یویى سوساکى از ژاپن در کشتى 
زنان، آرسن جلفالکیان از ارمنستان در کشتى فرنگى، لمار لیسى از کاستاریکا در 
کشتى آزاد، بلیسینگ ابورودودو از نیجریه در کشتى زنان و جسیکا الورس مک 
بین در کشتى زنان از استرالیا به عنوان دیگر اعضاى این کمیسیون انتخاب شدند.
کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانى کشتى از سال 2013 و به منظور محافظت 
از حقوق و منافع کلیه ورزشکاران سبک هاى المپیکى اتحادیه جهانى کشتى راه 
اندازى شده است و در دو دوره قبل حمید سوریان و کمیل قاسمى عضو کمیسیون 

ورزشکاران اتحادیه جهانى کشتى بودند.

افتخارى دیگر براى حسن یزدانى 
سپاهان 
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مسلمان، لیگ

مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال گل گهر سیرجان تصمیم 
دارد فصل آینده را نیز در لیگ ایران سپرى کند.

بعد از اتمام فصل و جدایى گادوین منشا از گل گهر، این 
بازیکن به دوستان و نزدیکانش در ایران گفته بود که دیگر 

قصد بازى در لیگ برتر را ندارد و مى خواهد فوتبالش را در 
خارج از ایران ادامه دهد، اما ظاهراً این بازیکن با پیشنهاد 
جالب توجهى مواجه نشده و حاال در راه بازگشت به ایران 

است.

آخرین اخبار حاکى از آن اســت که مهاجم فصل گذشته 
گل گهر که سابقه بازى در تیم هاى استقالل و پرسپولیس 
را نیز در کارنامه دارد، مذاکراتى را با باشگاه آلومینیوم اراك 

انجام داده و به احتمال فراوان راهى این تیم خواهد شد.

مهاجم اسبق سرخابى ها در آستانه بازگشت به ایران

پس از بازگشت روزبه چشمى به استقالل، احتماًال 
سیاوش یزدانى پیراهن شماره 4 خودش را به این 

بازیکن برگرداند.
پس از بازگشت روزبه چشمى 
به اســتقالل، مى توان گفت 
که خیال فرهــاد مجیدى 
بابت خــط دفاعى تیمش 
و همچنین توازن در خط 
میانى راحت شده است. 
چشــمى بازیکن چند 

پسته اى است که قابلیت حضور در پست هافبک دفاعى 
و همچنین خط دفاعى را داراست و مجیدى مى تواند از 

تجربه باالى این بازیکن نهایت استفاده را ببرد.
پس از جدایى چشــمى در تابســتان گذشته، سیاوش 
یزدانى دیگر مدافع آبى ها که پیش از آن و در نخستین 
فصل حضور خود در استقالل پیراهن شماره 22 را بر تن 
کرده بود، تصمیم گرفت شماره 4 را که در اختیار چشمى 
بود بپوشد و به همین دلیل فصل قبل را با این شماره در 

دیدارهاى استقالل به میدان رفت.
چشمى طى دوران چند سال حضور در استقالل، همواره 

با پیراهن شماره 4 در میادین حاضر شده بود و به نوعى 
نام این بازیکن نیز با این شماره مأنوس شده بود و حتى 
چشمى در زمان حضور در تیم ملى نیز پیراهن شماره 4 

را از سیدجالل حسینى گرفت و بر تن کرد.
اما حاال و پس از بازگشــت روزبه چشمى به استقالل، 
به نظر مى رسد سیاوش یزدانى طبق رسم مرسومى که 
میان فوتبالیســت ها وجود دارد، یک بار دیگر پیراهن 
شماره 4 را به چشــمى برگرداند تا مدافع جدید آبى ها 
با شماره قدیمى خود براى آبى هاى پایتخت به میدان 

برود.

روزبه آمد؛ شماره پیراهن مدافع استقالل عوض شد؟

پژمــان جمشــیدى یکــى از 
میهمانــان ویژه دیــدار گل گهر 

سیرجان برابر آالنیا اسپور بود.
روز دوشنبه تیم فوتبال گل گهر در 
ادامه اردوى آماده ســازى اى که در 
کشور ترکیه برگزار کرده است، پس 
از مصاف با ایوپ اســپور دسته اولى 

به مصاف آالنیا اســپور رفت که از تیم هاى ســرحال 
این فصل سوپرلیگ ترکیه بوده اســت و توانست در 
این مسابقه به تساوى 2 بر 2 دست پیدا کند و این تیم 
میزبان بود که دو مرتبه از شاگردان امیرقلعه نویى عقب 
افتاد ولى توانست درنهایت با تساوى زمین مسابقه را 

ترك کند.
این بازى اما مهمان ویژه اى داشت و پژمان جمشیدى 

ستاره این روزهاى دنیاى سینما و بازیکن سابق تیم ملى 
و باشگاه پرســپولیس از نزدیک در کنار امیرقلعه نویى 

عملکرد شاگردانش را به نظاره نشست.
تیم فوتبال گل گهر به زودى پس از پایان اردوى خود 
در کشور ترکیه، به تهران باز خواهد گشت و باید خیلى 
زود آماده اولین مصاف خود شود که در سیرجان مقابل 

تراکتور خواهد بود.

مالقات ژنرال و پژمان در ترکیه 

3ن و ســهمیه زیر23 سال استقالل که فصل قبل 
 است در دیدار با همین تیم یک ثانیه هم براى 

دیدار با خیبر خرم آباد یک نیمه فرصت در
تقالل را پیدا کرده بــود در روزى که هم
ید نتوانست فرصتى براى ورود به میدان
مجیدى اعتقادى به این دروازه بان ندارد.
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006005700 - تاریخ ارسال نامه: 1400/06/22 - آقاى/ خانم 
محمد کریمیان فرزند محمد به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 
165/332 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 206 دفتر 335 امالك 
ذیل ثبت 74459 به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 
102478- 1378/08/11 دفترخانه اسناد رسمى شماره 63 به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده - به موجب سند - دفتر - نزد - رهن است نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن جابجایى از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى  شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1203254 - حوزه ثبت ملک خمینى شهر /7/149

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004404 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002869 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجتبى هاشمى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت محمد حسن 
حاج ابراهیمى و على محمدى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجتبى هاشمى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 54 کدملى 
1142099547 صادره فرزند رجبعلى نسبت به 3 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 866,17 
مترمربع پالك شــماره 301 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203701 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/150

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004403 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002868 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مصطفى هاشمى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت از محمد 
حسن حاج ابراهیمى و على محمدى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مصطفى هاشمى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 207 کدملى 
1140698281 صادره فرزند تقى نسبت به 3 دانگ یکباب کارگاه متروکه به مساحت 866,17 
مترمربع پالك شــماره 301 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203698 - سید محمود حســینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره 
راه و شهرسازى. سید امیرحسین حســن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر 

  7/152/

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004446 - تاریخ: 1400/07/12 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006001129 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا علیرضائى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 244 و 250 و 247 
دفتر 222 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا علیرضائى به شناسنامه شماره 15460 کدملى 1140153382 صادره فرزند عبدالصمد 
نسبت به مساحت 110,78 مترمربع پالك شماره 692 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

طى گزارش کارشناس 
در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203398 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/154

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006403 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/04 - رضا سردسته 
ورنوسفادرانى فرزند عباسعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهى شده مدعى است 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 505 از 118 
اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 469 ص 265 مسبوق به ثبت و 
سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى  شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1203285 - سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر از طرف مریم رضایى /7/156

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006400 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/04 - آقاى عباس 
هوازاده فرزند عبداله به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است ششدانگ پالك شــماره 723 از 110 اصلى واقع در خمینى شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 6414 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که طبق 
سند رهنى 11473- 93/4/26 دفترخانه 322 خمینى شهر در رهن بانک سپه مى باشد که در 
اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى  شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 
1203314 - سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

از طرف مریم رضایى/7/157

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004401 - تاریخ: 1400/07/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000839 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حسن شاهین ورنوسفادرانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى 

واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 3128 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مود تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم حسن شاهین ورنوسفادرانى به شناسنامه 
شماره 11190 کدملى 1142336751 صادره فرزند نوراله نسبت به 6 دانگ یکباب خانه دو 
طبقه به مساحت 137,70 مترمربع پالك شماره 321 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تایید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203324 - سید محمود حســینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره 
راه و شهرسازى. سید امیرحسین حســن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر 

  7/160/

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004222 - تاریخ: 1400/07/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000746 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سعیده انتظارى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 9369 مورخ 91/09/29 دفتر 301 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم سعیده انتظارى 
به شناسنامه شماره 1130308529 کدملى 1130308529 صادره فرزند سعید نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه به مساحت 294,30 مترمربع پالك شماره 2287 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203687 - مجتبى پورعلى - عضو قضائى. سعید حاج احمدى - رئیس اداره راه و شهرسازى. 

مرتضى ملک زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر /7/164 

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004488 - تاریخ: 1400/07/12 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1399114402006002873 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
فضل اله ابراهیمیان خوزانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى 
از ................ پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 117564 مورخ 84/03/18 
دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى / خانم فضل اله ابراهیمیان خوزانى به شناســنامه شماره 15810 کدملى 
1140156918 صادره فرزند رمضانعلى یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 216,30 
مترمربع پالك شــماره 9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203640 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره 
راه و شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر 

  7/166/

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004402 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002866 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عباسعلى هاشمى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت محمد حسن 
حاج ابرالهیمى و على محمدى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم عباسعلى هاشمى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 205 کدملى 
1140698265 صادره فرزند تقى نســبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مســاحت 866,54 
مترمربع پالك شــماره 301 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203686 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/168

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004405 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002867 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عباسعلى هاشمى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از محمد حسن حاج 
ابراهیمى و على محمدى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى / خانم عباسعلى هاشمى ورنوسفادرانى به شناسنامه  شماره 205 کدملى 1140698265 
صادره فرزند تقى نســبت به 6 دانگ یکباب قســمتى از یکباب کارگاه متروکه به مساحت 
754,90 مترمربع پالك شماره 301 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأئید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1203674 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/170 

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006004381 - تاریخ: 1400/07/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000356 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم على زهتاب خوزانى مبنى بر 

صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره 9 فرعى از 156 
اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 7055 مورخ 91/04/18 دفتر 
301 مع االوسطه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى 
/ خانم على زهتاب خوزانى به شناسنامه شماره 936 کدملى 1141317346 صادره خمینى 
شهر فرزند حبیب اهللا نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 179,39 مترمربع پالك شماره 
9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 
1204083 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/174

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى 
تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعى دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد 
و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنا صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست .
1- راى شــماره 193 140060302032000 مــورخ 1400/7/12 آقاى رمضان ربیعى ده 
گردیانى فرزند حسین کدملى 1189632731 ششدانگ خانه واقع در مزرعه پنارت 11 اصلى 

علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 425.35 مترمربع مالک رسمى مشاعى.
2- راى شــماره 140060302032000198 مورخ 1400/7/17 خانم بتول رحمتى فرزند 
اسمعیل کدملى 1189766388 ششدانگ خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك ثبتى فرعى 
81 واقع در کچومثقال 75 اصلى سفلى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 95.18 
متر مربع مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/06 - م الف: 1205281- ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان /7/183

اخطار اجرایى
شماره: 805/96- حل 2 - تاریخ: 1398/4/5 - مشخصات محکوم علیه: زینب خاکى فرزند 
صابر به نشانى مجهول المکان - مشخصات محکوم له: کورش کاظمى با وکالت آقاى ولى اله 
جمشیدى فرزند محمد به نشانى اصفهان، ابتداى بلوار کشاورز، کوچه 111، پالك 7 – محکوم 
 به: به موجب رأى شــماره 1087 تاریخ 96/7/29 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
خمینى شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 56,000,000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 700,000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان پرداخت و حق  الوکاله طبق تعرفه در حق 
محکوم  له به انضمام پرداخت نیم  عشــر دولت در حق صندوق دولت. ضمناً در اجراى حکم 

تبصره 25 ماده 306 رعایت گردد. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم  به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قمست 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1202276 - شعبه دوم شوراى 

حل اختالف شهرستان خمینى شهر /7/185

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره 140060302006004132 - تاریخ 1400/07/01 - جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیردر وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000920 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجید سلطانى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى  شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 213767 مورخ 91/08/06 
دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
مجید سلطانى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 567 کدملى 1141049139 صادره فرزند 
اکبر نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 1755/18 مترمربع پالك شماره 
17 فرعى از 100 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى  شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماًال به طول 8/41 متر دیواریست به گذر

شرقاً به طول 72/04 متر درب و دیواریست به گذر
جنوبًا در پنج قسمت که قسمت دوم درب و دیوار و قسمت هاى دیگر دیواریست همگى به 

صورت شکسته به ترتیب به طول هاى 3/43 و 4 و 5/64 و 5/41 و 29/84 
غرباً به طول 61/73 متر دیواریست به پالك باقیمانده 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجــراى مــاده .......... 1 .......... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده .......13.......... آیین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد 
اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. م الف: 1198114 
-سیدمحمود حسینى- عضو قضایى. سید امیرحســین حسن زاده - رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك خمینى  شهر /7/120
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عدم تحمل سرما مى تواند نشانه  وجود مشکلى در 
فرد باشد. با وجود اینکه برخى افراد در روزهاى 
سرد ســال هم در بیرون از منزل با آستین کوتاه 
دیده مى شوند و یا حتى در دریاچه ها شنا مى کنند! 
افرادى هم هســتند کــه نمى خواهنــد از خانه 
خارج شــوند. در این مطلب به این دســته  دوم 

مى پردازیم...
همه افراد به دما حساس هستند، بعضى ها کمتر و 
بعضى ها بیشتر؛ اما این حساسیت در صورت شدید 
بودن، جورى که فرد قادر به تحمل سرما نباشد، 

مى تواند عالمتى از یک بیمارى باشد.
شــایع ترین دالیل حساسیت به 

سرما
یکى از شایع ترین دالیل حساسیت به سرما، پایین 
بودن شاخص چربى بدن است. چربى یک عایق 
اســت که اجازه مى دهد گرماى بدن حفظ شود. 
زنان معموًال نسبت به سرما حساس ترند زیرا در 

مقایسه با مردان الغرترند.
تغییرات هورمونى طى مراحل خاصى از زندگى 
نیز مى تواند این مسئله را ایجاد کند، خصوصا طى 
یائسگى. احتماال درباره ُگرگرفتگى شنیده اید اما 
افزایش حساسیت نســبت به تغییرات دما نیز در 

یائسگى شایع است.
همچنین حساسیت به ســرما مى تواند عالمتى 
از یک عفونت مانند ســرماخوردگى یا آنفلوآنزا 
باشد. همین مسئله در مورد کسانى که مشکالت 
متابولیکى دارند نیز صدق مى کند. کسانى که کم 
کارى تیروئید دارند یعنى هورمون تیروئید شان 
کم است و در نتیجه بدن، گرماى کمترى تولید 

مى کند.
بیمارى هاى دیگرى که سبب عدم 

تحمل سرما مى شوند
آنمى بیمارى اســت که در آن گلبول هاى قرمز 
خون تغییر پیدا مى کنند. دلیلش ممکن اســت 
ناکافى بــودن هموگلوبین باشــد. هموگلوبین 
ماده اى است که مســئول انتقال اکسیژن است. 
دلیل دیگر هم مى تواند کاهش تعداد گلبول هاى 
قرمز خون یا غیرنرمال بودن آن ها باشد. عالئم 
آنمى گوناگون است. افرادى که دچار این عارضه 
هســتند معموال احســاس خســتگى و ضعف 
مى کنند و برخــى از آن ها نمى توانند ســرما را 
تحمل کنند. در این مورد، حساســیت به سرما 
ناشى از نارسایى در گردش خون است که ریشه 

در آنمى دارد.
مشکالت خاصى که مربوط به رگ هاى خونى اند 
نیز مى توانند مرتبط با حساســیت به سرما باشند 
مانند ســندرم رینود. این بیمارى نوعى اختالل 
اســت که در آن رگ هاى خونــى در واکنش به 
برخى از محرك ها مانند سرما یا استرس، به طور 

غیرمعمول باریک مى شوند.
عدم تحمل سرما مى تواند به دلیل یک بیمارى 
مزمن به نام فیبرومیالژیا نیز باشد. کسانى که این 
عارضه را دارند دچار یک درد عمومى در عضالت 
و استخوان ها هســتند که اغلب با حساس شدن 
بسیار زیاد همراه اســت. احتمال فیبرومیالژیا در 
زنان بیشــتر از مردان اســت. هیچ ضایعه اى در 
این بیمارى وجود ندارد کــه توضیح دهنده  این 
نوع واکنش باشــد اما یک عارضه ناتوان کننده 
است، زیرا دیگر الگوها را تغییر مى دهد از جمله 
سالمت روانى را. علت فیبرومیالژیا ممکن است 
در هیپوتاالموس وجود داشته باشد. این قسمت از 
مغز بخشى است که دماى بدن را تنظیم مى کند. 
به همین دلیل، هر بیمارى که هیپوتاالموس را 
تحت تاثیر قرار بدهد، تنظیــم دماى بدن را نیز 

به هم مى زند.

5 خوراکى
 براى تقویت حافظه و تمرکز

چرا بعضى از افراد 
به سرما حساس ترند؟

آنچه مى خوریم مى تواند مستقیماً بر التهاب و استرس اکسیداتیو در بدن ما تأثیر بگذارد، که هر دو مى تواند بر خطر بیمارى هاى عصبى از 
جمله آلزایمر و پارکینسون تأثیر بگذارد.

مغز متفکر تقریباً همه چیز (افکار، حافظه، تمرکز، حرکات، تنفــس، ضربان قلب) را تحت تأثیر قرار مى دهد و برخى غذاها مى توانند به 
قوى تر، تیزتر و باهوش تر شدن مغز کمک کنند.

 مغز و رژیم غذایى ما نقشى کلیدى در طول عمر دارد. به گفته مؤسسه ملى پیرى، آنچه مى خوریم مى تواند مستقیماً بر التهاب و استرس 
اکسیداتیو در بدن ما تأثیر بگذارد، که هر دو مى تواند بر خطر بیمارى هاى عصبى از جمله آلزایمر و پارکینسون تأثیر بگذارد.

5 خوراکى براى تقویت حافظه، تمرکز و سالمت کلى مغز مفید است:

1- شکالت تلخ
شــکالت تلخ، مملو از آنتى اکســیدان ها و فالوانول هاى کاکائویى اســت که به حفظ سالمت 
سلول هاى مغزى کمک مى کند. همچنین حاوى فیبر براى کمک به کاهش التهاب مغز و جلوگیرى 
از زوال شناختى است. مطالعه اى در سال 2020 نشان داد که شکالت تلخ و شکالت سفید چگونه 
مى توانند بر حافظه جوانان سالم تأثیر بگذارند. در مقایســه با گروهى که شکالت سفید دریافت 
کرده بودند، شرکت کنندگان که شکالت تلخ به آن ها داده شد، دو ساعت پس از مصرف شکالت، 

عملکردهاى حافظه کالمى بهترى داشتند.

2-انواع توت ها
توت ها سرشار از آنتى اکسیدان ها، مواد مغذى گیاهى، فیبر، ویتامین ها و مواد معدنى هستند. این مواد 
مغذى به حفظ حافظه کمک مى کند و محتواى فیبر به میکروب هاى روده کمک مى کند تا التهاب 
مغز را کاهش دهد. مى توانید از بین انواع توت هاى قرمز، آبى و سیاه رنگ انتخاب کنید. به عنوان 
مثال، توت فرنگى سرشار از فالونوئید است و ممکن است به کاهش سرعت شناختى کمک کند. 
بلوبرى حاوى انواع مختلف فالونوئیدها است که با استرس اکسیداتیو جلوگیرى مى کند؛ و توت 

سیاه منابع عالى آنتى اکسیدان است که به سالمت سلول هاى مغزى کمک مى کند.

یک روان شناس گفت: براى تشخیص بیش فعال بودن باید روى توجه بچه ها متمرکز شویم و ببینیم چقدر 
مى توانند روى مسائل مختلف متمرکز شوند؛ ممکن است فرزندان بیش از اندازه انرژى داشته باشند و یا 

کارهاى تکرارى انجام دهند.
مهدیه سادات صدر، روانشناس گفت: تعریف ما از بچه خوب بچه اى است که از شیطنت ها به دور باشد و 
کامال آرام و مودب است؛ در حالى که در حقیقت چنین کودکى ممکن است دچار افسردگى کودکى شده 
باشد. وى ادامه داد: بچه باید پر جنب و جوش باشد، شیطنت کند و انرژى داشته باشد. ما در سن 30 یا 40 

سالگى هستیم و به دنبال آرامش هستیم اما بچه ها به دنبال تخلیه انرژى خودشان هستند.
این روانشناس تصریح کرد: مقایسه فرزندمان با دیگر کودکان کار بسیار بدى است؛ چون فرایند خوبى در 
تربیت آینده او ندارد؛ باعث مى شود بچه هیچ وقت مطلوب پدر و مادرش نباشد و همیشه عذاب وجدان داشته 
باشد که چرا من مطلوب خانواده خودم نیستم. صدر افزود: دهه هاى قبلى فضاى خانواده ها پدرساالرى بود و 
والدین تماما براى بچه ها تصمیم مى گرفتند، ما گاهى بخاطر رنجش هایى که متحمل شده ایم نمى خواهیم 
فرزندانمان هم آن سختى ها را بکشند و این تصمیم گیرى ها براى او افراطى مى شود و او را آزار مى دهد. 
وى یادآور شد: از طرفى باید همه تصمیم هاى اساسى را والدین براى فرزند بگیرند اما نظر فرزندشان را هم 

اعمال کنند؛ به عبارتى باید تصمیم گیرى براى مسائل مهم و حیاتى زندگى به فرزندان خود کمک کنیم.
صدر ادامه داد: برخى از والدین درخواست هایشان را با کودکانشان با کتک زدن و خشونت در رفتار مطرح 
مى کنند؛ در صورتى که باید رفتار صحیح را بدون تحقیر و تهدید با فرزند مطرح کنیم. براى ارتباط با کودکان 
باید خودمان هم کودك باشیم براى آنها وقت بگذاریم در قالب بالغ خودمان نمانیم. گاهى باید ارتباطمان با 
کودك کودکانه باشد و هم قد بچه ها بنشینیم و با آنها صحبت کنیم. وى بیان کرد: بچه ها از ما به صورت غیر 
مستقیم یاد مى گیرند که در محیط جدید باید چطور رفتار کنند؛ یعنى مى دانند که باید سالم کنند و ما نباید 
در هر جمع جدیدى آن را به فرزند یادآورى کنیم. والدین باید ارتباط موثر با فرزند خود داشته باشند تا بچه از 

آنها بیاموزند؛ در حالى که پدر و مادر ها مى ترسند بچه آنها به عنوان بى ادب قضاوت شود.
این روانشناس اظهار کرد: به عنوان اطرافیان باید از بچه ها درك داشته باشیم؛ ممکن است گاهى فرزند 
کسى مشکل خاصى داشته باشد که ما نمى دانیم و والدین او هم در جریان هستند ولى در رنجش هستند 
و این حرف ما والدین او را در عذاب بگذارد. صدر راهکارهایى براى تشخیص سالمت روانى و بیش فعال 
بودن یا نبودن فرزندان را برشمرد و گفت: براى تشخیص بیش فعال بودن باید روى توجه بچه ها متمرکز 
شویم و ببینیم چقدر مى تواند روى مسائل مختلف متمرکز شود. وى متذکر شد: ممکن است فرزندان بیش 
از اندازه انرژى داشــته باشــند و یا کارهاى تکرارى انجام دهند. مرز آن این است که بچه ها وارد مسائل

 بزرگ ترها نشوند و نباید بزرگانه رفتار کنند و باید کودکى خودشان را داشته باشند.
صدر تصریح کرد: همچنین اگر کودك با رفتارهایش به خودش و دیگران آســیب نرســاند و در عملکرد 
اجتماعى او هم تاثیر منفى نگذارد بیش فعال نیســت و والدین مى توانند بر روى رفتارهاى فرزندانشان 

نظارت خوبى داشته باشند.
وى با اشاره به یکى از مهمترین اصول آموزشى که باید توسط والدین به کودك آموزش داده شود گفت: بیان 
احساسات به موقع و مطلوب یکى از اصول مهم در تربیت است، اگر فرد از دوران کودکى یاد بگیرد به اندازه 
کافى احساسش را با جمله اى که با «من» شروع مى شود بروز بدهد در آینده او تاثیر مثبتى خواهد داشت. 
این روانشناس خاطرنشان کرد: جمله اى که با آن احساسات فرد بیان مى شود باید با «من» شروع شود، در 
بخش دوم احساس فرد بیان شود و در بخش سوم خواسته به صورت محترمانه بیان شود. گفتن «من» باعث 

مى شود که به خودمان به عنوان یک شخص و فرد مشروعیت مى دهیم و به معناى غرور و تکبر نیست.

چطور بفهمیم
 کودك«بیش فعالى»داریم ؟

3-زردچوبه
زردچوبه یکى از ترکیبات اصلى پودر کارى است، حاوى ترکیبى به نام کورکومین است که راز پشت 
آن شامل مزایاى تقویت مغز اســت. کورکومین یک ماده ضد التهابى قوى است. مطالعات نشان 
داده اند که مصرف آن مى تواند به کاهش عالئم اضطراب و کاهش افت شناختى با افزایش سن 
کمک کند. زردچوبه به تنهایى خوب اســت، اما وقتى با فلفل سیاه ترکیب شود فواید آن مى تواند 

قوى تر باشد.

4-سبزهاى پهن برگ
سبزیجات برگ دار جزو اصلى رژیم هاى سالم مغز هســتند، زیرا حاوى فوالت هستند که نوعى 
ویتامین B است و از رشد عصبى و عملکرد انتقال دهنده عصبى حمایت مى کند. کمبود فوالت با 

افزایش عالئم افسردگى و پیرى شناختى مرتبط است.

5-غذاهاى تخمیر شده
تخمیر شامل افزودن غذاها به فرهنگ میکروارگانیسم هایى است که سپس از قندهاى موجود در 
غذا تغذیه مى کنند. این باعث ایجاد محصوالت دیگرى مانند اسید الکتیک مى شود که مى تواند 
باکترى هاى دوستدار روده تولید کند. بنابراین وقتى ما غذاهاى تخمیر شده مى خوریم و سالمت 

روده خود را افزایش مى دهیم، ممکن است عملکرد شناختى خود را نیز بهبود بخشیم.

مراقبت از سالمت اســتخوان ها در سنین پایین به 
منظور پیشگیرى از آسیب دیدگى و پوکى استخوان 
در مراحل بعدى زندگى اهمیت بسزایى دارد. کلسیم 
یکى از مواد معدنى است که به افزایش تراکم استخوان 
و استحکام این بافت حیاتى کمک مى کند اما تنها ماده 
معدنى مورد نیاز براى سالمت استخوان نیست. چندین 
ماده مغذى دیگر نیز براى حفظ سالمت استخوان ها 
و پیشگیرى از آسیب هاى استخوانى در سنین باالتر 

ضرورى هستند که مهمترین آنها عبارتند از:

Kویتامین
یک دلیل مهــم براى افــزودن غذاهــاى غنى از 
ویتامین K به رژیم غذایى شــما وجود دارد که آن 
حفظ سالمت استخوان هاست. ویتامین K مسئول 
فعال سازى پروتئینى است که نقش اساسى در انعقاد 
خون و متابولیسم کلسیم دارد و رسوب کلسیم روى 
استخوان ها را تنظیم مى کند. ویتامین K همچنین 
با فعال کردن پروتئین دیگرى بــه نام «ماتریکس 
GLA“ از تجمع کلسیم در بافت هاى نرم جلوگیرى 
مى کند. متوسط   مصرف روزانه ویتامین K براى زنان 
122 میکروگرم و براى مردان 138 میکروگرم است. 
برخى از منابع رایج ویتامین K عبارتند از کلم بروکلى، 

اسفناج، کلم و کاهو.

Dویتامین
ویتامین D کــه به عنوان مــاده مغذى آفتاب 
نیز شــناخته مى شــود براى افزایــش تراکم 
اســتخوان و حفظ سالمت اســتخوان ها مورد 
نیاز اســت. ویتامیــن D به جذب کلســیم و 
حفظ مقدار کافى مواد مغــذى در خون کمک 
مى کند. هنگامى که ســطح کلســیم در خون 
پایین اســت، این ماده مغذى شــروع به جذب 
آن از غــذا مى کند. به  غیر از نور خورشــید، این 
ماده مغذى را مى توانید از غذاهایى مانند بامیه، 

اسفناج، سویا و ماهى از جمله ساردین و ماهى آزاد
 دریافت کنید.

پروتئین
رژیم غذایى بــا پروتئین باال مى توانــد تراکم مواد 
معدنى اســتخوان را افزایش داده و سرعت از دست 
 دادن اســتخوان را کاهش دهد. پروتئین تقریبًا 50 
درصد حجم استخوان و یک سوم جرم آن را تشکیل 
مى دهد. مصرف کافــى پروتئین همچنین مى تواند 
خطر شکستگى و از دست دادن استخوان را کاهش 

دهد. برخى منابع پروتئین کامل شامل عدس، لوبیا، 
گوشت طیور و محصوالت لبنى است.

منیزیم
منیزیم مسئول فعال کردن بیش از 300 واکنش در بدن شما 
است. عالوه  بر این، براى سالمت استخوان نیز ضرورى 
اســت زیرا حدود 60 درصد از این مــاده معدنى در بافت 
استخوان یافت مى شود. افرادى که مقادیر بیشترى منیزیم 
را از طریق رژیم غذایى خود مصرف مى کنند، تراکم توده 
استخوانى بهترى دارند. توصیه روزانه براى منیزیم 320 
میلى گرم در روز براى افراد 19 تا 30 سال و 420 میلى گرم 
در روز براى افراد 31 ساله و باالتر است. مصرف منیزیم در 
رژیم غذایى را مى توان بــا مصرف غذاهایى مانند آجیل، 

حبوبات، دانه ها و غالت کامل افزایش داد.

Cویتامین
به گزارش تایمز آو ایندیا، ویتامین C نیز مســئول 
تولید کالژن در ماتریکس استخوان است. همچنین 
رادیکال هاى آزاد مضر براى سالمت استخوان را از 
بین مى برد. دوز معمول ویتامیــن C حدود 500 تا 
1000 میلى گرم در روز است که مى تواند با مصرف 
پرتقال، گوجه فرنگى و ســایر میوه هاى حاوى اسید 

سیتریک تامین شود.

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمىاستخوان ها غیر از کلسیم به کدام ریزمغذى ها نیاز دارند؟
شماره: 139960302006014857 - تاریخ: 1399/12/17 - جلســه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
و پرونده کالسه 1399114402006002020 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم علیرضا رحمتى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به 
ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره 169 فرعى از 77 اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت 
ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. 

رأى هیأت
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 14573 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم علیرضا رحمتى به شناسنامه شماره 1169 کدملى 1141320673 صادره خمینى شهر 
فرزند رسول نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه نانوایى. به مساحت 67/83 مترمربع پالك شماره 169 فرعى از 77 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى  شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/41 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 8/14 متر دیوار به دیوار پالك 6 فرعى. 
جنوبا به طول 8/51 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 7/10 متر دیوار به دیوار پالك 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده .......13.......... 
آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 

مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/06 - م الف: 1205691 - مجتبى پورعلى - عضو 
قضائى.  سعید حاجى احمدى - رئیس اداره راه و شهرســازى. سیدامیرحسین حسن زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر /7/189
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دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا و صاحب رساله دکتراى برتر استانى در سال 99:

اگر به گذشته برگردم، قطعًا باز هم دانشگاه شهرضا را  انتخاب مى کنم
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا، بزرگ ترین 
و پرافتخارترین واحد دانشــگاه آزاد اسالمى 
در جنوب اســتان اصفهان، فعالیــت خود را 
از نیمســال اول ســال تحصیلى 69-68 با 
حضور 25 دانشــجو آغاز و تاکنــون بالغ بر

 23 هزار دانش آموخته تربیت کرده و «حدیث 
دریکوندى» یکــى از دانش آموختگان موفق 
این دانشــگاه در مقطع دکترا در رشته شیمى 

تجزیه است.
انتخــاب رســاله دکتــر «حدیــث 
دریکونــدى» به عنوان رســاله برتر 
اســتانى در ســال 1399 نمونه اى 
از افتخاراتى اســت کــه طى این 
سال ها توسط دانش آموختگان 
برتــر و موفــق دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد شهرضا کسب 
شــده و بــرگ زرینــى بر 
کارنامه درخشان این واحد 

دانشگاهى افزوده است.
دکتــر حدیــث دریکوندى 
کــه اصالتــًا اهــل خرم 
آبــاد اســت و تحصیالت 
دانشــگاهى اش در مقطــع 
کارشناســى را در رشته شیمى 
محض در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحــد خرم آبــاد شــروع کرده، 
مى گوید: «پــس از آنکه موفق به 
اخذ مدرك کارشناسى ارشد شیمى 
گرایش تجزیه از دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد علوم و تحقیقات 

استان خوزستان شدم در ســال 1392 براى ادامه تحصیل در این رشته در 
مقطع  دکترا در دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا پذیرفته شدم و در بهمن 
ماه سال 1395 پس از هفت ترم موفق شــدم تحصیالت خود را در مقطع 

دکترا در دانشگاه شهرضا به پایان برسانم.»
این دانش آموخته موفق دانشگاه شهرضا اضافه مى کند: «در مدت تحصیل 
در دانشگاه شهرضا دو سال به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب شدم 
و هفت مقاله ISI با میانگین ایمپکت فکتور 6 ارائه کردم و ســال گذشته 
هم پایان نامه دکتراى من بین دانشگاه هاى آزاد استان اصفهان رتبه اول 

را کسب کرد.» 
وى با بیان اینکه استاد راهنماى من در دانشگاه شهرضا پروفسور علیرضا 
نظام زاده، استاد تمام گروه شیمى، از اعضاى هیئت علمى دانشگاه شهرضا 
بودند که در رشته شیمى بسیار قهارند، افزود: «اســتاد نظام زاده تألیفات 
فراوان و مقاالت بین المللى متعددى دارند و راهنماى بسیار پیگیرى براى 
دانشجویان هستند و به صورت تمام وقت در دانشگاه شهرضا حضور دارند 
و حتى گاهى بعد از خروج همه دانشجویان از آزمایشگاه، ایشان آزمایشگاه 

را ترك مى کنند.» 
به گفته دکتــر دریکوندى، پروفســور نظام زاده، هــم در موفقیت این 
دانش آموخته، هم در راهنمایى تحصیلى ســایر دانشــجویان دانشگاه 
شهرضا تأثیر بســزایى داشته اســت: «من پس از اخذ دکترا، یک دوره 
پســادکترا نیز در پژوهشگاه شیمى و مهندسى شــیمى دانشگاه تهران 
گذراندم که دو سال پیش تمام شد و در این دوره که حدوداً یکسال و نیم 
زمان برد هم سه مقاله ISI با میانگین ایمپکت فکتور 5  ارائه کردم که 
باز هم دورادور از راهنمایى هاى پروفسور نظام زاده بهره بردم و ایشان 

به من کمک کردند.»
 این دانش آموخته دانشگاه شهرضا در خصوص پذیرفته شدنش در دوره 
پسادکترا خاطرنشان مى کند: «هنگامى که پژوهشگاه شیمى و مهندسى 
فراخوان داد، رزومه ام را ارسال کردم و على رغم اینکه براى گذراندن این 
دوره افرادى از دانشگاه هاى دولتى تراز اول هم رزومه ارسال کرده بودند؛ 
با توجه به رزومه تحقیقاتى قوى دوره دکتراى من و تعداد مقاالتى که ارائه 
کرده بودم و همچنین ایمپکت فکتور باالى مقاالتم، بنده پذیرفته شدم.» 

وى با قدردانى از پروفســور نظام زاده که جــداى از بحث علم به او درس 

اخالق داده اســت، از مسئوالن دانشگاه آزاد اســالمى شهرضا نیز تشکر 
مى کند و عنوان مى کند: «اگر به گذشته برگردم و بخواهم یک بار دیگر 
براى تحصیل در دوره دکترا، دانشــگاهى را انتخاب کنم، علیرغم اینکه 
دانشگاه شهرضا، جزو دانشگاه هاى آزاد است و باید شهریه نسبتًا سنگینى 
براى تحصیل در این مقطع بپردازم؛ اما قطعًا باز هم دانشــگاه شهرضا را 
انتخاب مى کنم چرا که استادان بسیار دلسوز و امکانات آموزشى خوب؛ چه 
از لحاظ آزمایشگاه و چه ســایر تجهیزات دارد و این تجهیزات را در اختیار 

دانشجویان قرار مى دهد.» 
این دانش آموخته دانشگاه شهرضا در این خصوص افزود: «به عنوان مثال 
در آزمایشگاه دانشگاه شهرضا محیط به گونه اى فراهم شده که دانشجویان 
آزادانه با دستگاه هاى مورد نیاز خود کار انجام مى دهند؛ در حالى که شاید 
بسیارى از دانشگاه ها اجازه نمى دهند دانشــجویان سمت دستگاه هاى 
آزمایشگاهى بروند و یک اپراتور آزمایش مورد نیاز را انجام داده و نتیجه را 
دست دانشجو مى دهد. از طرف دیگر ســالى که من فارغ التحصیل شدم 
پارك علم و فناورى در این دانشگاه تشکیل شده بود و خیلى از دانشجویان 
پایان نامه شــان را آنجا انجام مى دادند و با صنایع هم ارتباط برقرار کرده 
بودند و حتى به من براى انجام پروژه صنعتى پیشنهاد شد اما متأسفانه من 

شرایط ماندن در اصفهان را نداشتم.»
دکتر دریکوندى در رابطه با نقش تعامل دانشگاه ها با صنایع در شکوفایى 
و رونق صنعت کشور نیز مى گوید: «قطعًا رشته هاى دانشگاهى خصوصًا 
رشته هایى مانند شیمى اگر منحصراً به کارهاى پایان نامه اى و تحقیقاتى 
در آزمایشگاه ها معطوف شــود که نتایج آن در حد یک مقاله یا پایان نامه 
منتشر شود، اثرگذار نخواهند بود؛ چرا که پایان نامه ها در کتابخانه ها خاك 
مى خورد. اما اگر ارتباطى چه از طریق دانشگاه ها و چه از سمت صنایع بین 
دانشگاه ها و واحدهاى صنعتى برقرار شود و فعالیت دانشجویان جهت گیرى 
و هدفمند شود، هم مى تواند یک آینده شغلى مطمئن براى دانشجو در پیش 
داشته باشد هم موجب شکوفایى صنعت کشور مى شود و این گام بهتر است 

از طرف دانشگاه ها برداشته شود.»
این دانش آموخته دانشگاه شهرضا که در حال حاضر در صنعت پتروشیمى 
هلدینگ خلیج فارس در بخش بازرگانى و تحقیقات بازار این صنعت مشغول 
فعالیت است، در این باره نیز مى گوید: «رزومه ام را براى پتروشیمى خلیج 

فارس ارسال کردم که براى فعالیت در بخش بازرگانى دعوت به مصاحبه 
شدم و بعد از گذشت مدتى پذیرفته شدم.» 

دکتر دریکوندى عنوان مى کند: «گرچه فعالیتم اکنون بیشتر جنبه تحقیقاتى 
دارد اما چشم اندازى که براى آینده خود در نظر گرفته ام این است که براى 
صنعت پتروشیمى کشــور مفید باشــم.» او در این رابطه اضافه مى کند: 
«با توجه به رزومه اى که داشــتم به راحتى مى توانســتم براى گذراندن 
دوره هاى پسادکترا به خارج از کشور بروم اما با وجود پیشنهادهاى بسیار، 
بخاطر عالقه ام به فعالیت در کشورم، در ایران ماندم تا در خدمت جامعه ام 

باشم و امیدوارم که تالشم مثمر ثمر باشد.»

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شــهرضا به عنوان بزرگ ترین و پرافتخارترین واحد دانشگاه آزاد 
اسالمى در جنوب استان  اصفهان است.

این واحد دانشگاهى در اول اسفند ســال 1367 به تصویب هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى 
رسید و فعالیت خود را از نیمسال اول ســال تحصیلى 69-68 با حضور 25 دانشجو در رشته 
فیزیک کاربردى آغاز کرد و اکنون در مساحتى بالغ بر 480 هزار متر مربع مشغول به امر آموزش 
و پژوهش بوده و بیش از 2 هزار و 500 دانشجو در مقاطع دکترى تخصصى، کارشناسى ارشد، 

کارشناسى و کاردانى در این واحد دانشگاهى مشغول به تحصیل هستند.
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا با  68 عضو هیئت علمى تمام وقت و  100 عضو حق التدریس 

تاکنون بالغ بر 23 هزار دانش آموخته تربیت کرده است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا، 
پرافتخارترین واحد دانشگاه آزاد 
اسالمى در جنوب استان  اصفهان

اگر به گذشته برگر
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا
آ و پرافتخارترین واحد دانشــگاه
فعالی اصفهان، اســتان در جنوب
از نیمســال اول ســال تحصیلى
5حضور 25 دانشــجو آغاز و تاکنـ
23 هزار دانش آموخته تربیت کرد
دریکوندى»یکــى از دانش آموخ
این دانشــگاه در مقطع دکترا در

تجزیه است.
انتخــاب رســاله دکتــر
ر دریکونــدى» به عنوان
9اســتانى در ســال 399
افتخاراتى اســت ک از
سال ها توسط دانش
و موفــق دان برتــر
اســالمى واحد شه
شــده و بــرگ
کارنامه درخشا
دانشگاهى افزود
دکتــر حدیــث
کــه اصالتــًا
آبــاد اســتو
دانشــگاهى اش
را در کارشناســى
محض در دانشگاه آ
واحــد خرم آبــاد شـ
مىگوید: «پــس از آن
اخذمدرك کارشناسى
گرایش تجزیه از دانش
اســالمى واحد علوم

مرضیه غفاریان


