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21 میلیون حاشیه نشین در کشور داریم2 شهر دیگر در استان اصفهان قرمزشدفصل جدید «داستان یک شهر» بعد از 20 سال ساخته مى شودهشدار براى گرانى بیشتر هتل ها!  عید نوروز هم بازى هست اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عالئم اومیکرون 
در کودکان  و 

بزرگساالن 

یک قدم تا افتتاح شهرك رمز ارز اصفهان
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کالهبردارى 
از 460 نفر در 

اصفهان

یک متخصص بیمارى هاى داخلى با اشاره به اینکه اکنون 
اومیکرون سویه غالب در کشور ما است، گفت: با این وجود 

هنوز هم با سویه دلتا مواجه هستیم و هر ابتالیى را نباید 
پاى اومیکرون بگذاریم. میسا قیم با اشاره به شروع موج 

ششم کرونا، اظهار کرد: بهتر است هر عالمتى شبیه...

رئیس پلیس فضــاى تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
فردى که با شــگرد تبلیغ فروش چادر خودرو در 
اینســتاگرام 16 میلیارد کالهبردارى کرده بود، 

خبر داد.
سرهنگ سیدمصطفى مرتضوى اظهار کرد: در 
پى شکایت یکى از شــهروندان مبنى بر اینکه 
از سوى فردى ناشــناس در اینســتاگرام مورد 
کالهبردارى قرار گرفته است، موضوع در دستور 

کار کارشناسان پلیس...

زاینده رود از غرب به شرق اصفهان رسیدزاینده رود از غرب به شرق اصفهان رسید
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان: اگر چاه هاى کشاورزان هم عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان: اگر چاه هاى کشاورزان هم 
آب داشته باشد آب داشته باشد 3030 درصد از زمین ها کشت مى شود درصد از زمین ها کشت مى شود
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یکى از مهمترین پروژه هاى استان با90درصد پیشرفت فیزیکى در انتظار مجوز بهره بردارى وزارت صمت

دسِت خالى مجیدى 
مقابل ذوب آهن در خط دفاع

استقالل در بازى بعدى لیگ برترى اش در خط دفاع با کمبود بازیکن 
مواجه خواهد شد. تیم استقالل بعد از برگزارى دیدار جام حذفى خود 
مقابل ذوب آهن در روز 19 بهمن ماه در لیگ برتر باید مقابل ذوب آهن 
اصفهان قرار بگیرد. نکته مهم درباره شرایط استقالل قبل از دیدار با 

ذوب آهن کمبود بازیکن در خط دفاع خواهد بود...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 فروشنده متقلب چادر خودرو 
در تور پلیس

گزارش تأمین 
نهاده هاى کشاورزى 

در استان از ابتداى سال 
1400 تا 12 بهمن

اصفهان در هرمزگان خانه مى سازد
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان خبر داد؛
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سرمربى بایرلورکوزن:سرمربى بایرلورکوزن:

آزمون نیاز به زمان داردآزمون نیاز به زمان دارد
شهردار اصفهان پاسخ مى دهد؛شهردار اصفهان پاسخ مى دهد؛

مقصد بعدىمقصد بعدى
  TBMTBM

خط خط 22 متروى متروى
اصفهاناصفهان
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پاسخ وزیر خارجهپاسخ وزیر خارجه
به حواشىبه حواشى
سفر رئیسىسفر رئیسى

به مسکوبه مسکو
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ماجراى ساخت اولین سریال انقالبى تلویزیونماجراى ساخت اولین سریال انقالبى تلویزیون

سعید امیرسلیمانى:سعید امیرسلیمانى:
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شهردارى نجف آباد در نظر دارد به اســتناد بند 24 از مصوبه شماره 1400/1387 
مورخ 1400/07/11 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش عرصه نوزده پالك 
مســکونى (از محل منابع داخلى)، واقع در بلوار آزادگان، میدان انقالب، مجموعه 
آپادانا، جمعًا به مساحت کل 8995/66 مترمربع با قیمت پایه کارشناسى کل به مبلغ 
281/504/150/000 ریال به صورت پالك بندى جداگانه و حسب مشخصات موجود 

در مدارك مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 
روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 
نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد 
مزایده مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار مى باشد.

آگهى مزایده چاپ دومچاپ دوم

م.الف :1269443
عبدالرسول امامى -شهردار نجف آباد 

ن 
ود 

مرتضى یوسف زاده مدیر امور برق شهرستان تیران و کرون در نشستى باخبرنگاران،فرا رسیدن دهه 
فجر را  اعالم تجدید میعاد با شهیدان دانست و گفت: با آمدن سالگرد ماه خون و قیام، پیمان نامه   خونین 
شهادت براى تجدید امضاى تک تک ما مى آید تا فراموش نکنیم که باغبان الله ها امام بود و با خون 
شهدا آبیارى شد.وى گفت: این ایام به یاد مى آورد که باید همچون شهدا که از جانشان براى آرمانشان 
گذشته و به ثمر رساندند آنچه در دل داشتند. ما نیز تمام تالش خود را جهت حفظ و پیشبرد اهداف انقالب 

اسالمى مان بنماییم.
یوسف زاده در ادامه پروژه هاى قابل افتتاح دهه فجررا  اعالم نمود و گفت: مبلغى معادل 21 میلیارد ریال 
جهت این پروژه ها که مربوط به بهسازى و جابه جایى شبکه هاى برق در روستاهاى خرمنان،آبپونه و 
شهرهلى عسگران و رضوانشهر مى باشد، در نظرگرفته شده است. نامبرده گفت: از جمله اولویت هاى 
این امور صیانت از شبکه هاى برق،ارتقاء مبلمان شهرى، عدم امکان سرقت شبکه هاى برق توسط 
سارقین و پایدارى و تامین برق مطمئن مى باشد که از جمله این اقدامات مى توان به شروع و اجراى 
طرح جهادى که تبدیل 30000 متر از شبکه هاى سیمى شهرستان به کابل خود نگهدار اشاره کرد. جهت 
انجام این پروژه هزینه اى بالغ بر19 میلیارد ریال مدنظر گرفته شده است که طبق برنامه ریزى صورت 

گرفته تا اواسط اسفندماه به اتمام خواهد رسید.

دهه ا ف ا نگا اخ ت ش

روابط عمومى امور برق تیران و کرون

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 169/ش مورخ 1400/02/01 
شوراى اسالمى شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرایى طرح ارتقاء تصفیه 
تکمیلى پساب شاهین شــهر را با اعتبار اولیه 244,000,000,000 ریال به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 12/03/ 1400به 
دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.

آآگهى مناقصه عمومى (نوبت اول) چاپ اولچاپ اول

م.الف :1273488
سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر 

اس
مو
مق
اص
ذو
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وزیر امور خارجه با بیان ناگفته هایى از ســفر رئیسى به 
مســکو، گفت: رئیس جمهور به من گفت هرجا منافعى 
براى مردم وجود داشته باشد، از آسیا، منطقه و جهان که 
آماده همکارى و کمک باشند، من خواهم رفت و هیچ خط 

قرمزى وجود ندارد.
سید ابراهیم رئیسى در تاریخ 29 دى در رأس یک هیئت 
عالى رتبه سیاسى و اقتصادى به دعوت رسمى «والدیمیر 

پوتین» همتاى  روس خود به مسکو سفر کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در مستند تهیه 
شده از این سفر مهم درباره جزئیات آن گفت: در جریان 
سفر سه ماه پیش من به روســیه، «سرگئى الوروف»، 

همتاى روس اعالم کرد که آقاى پوتین از آقاى رئیسى 
براى سفر به روسیه دعوت مى کند.

وى افزود: در پاســخ بــه این دعوت، اعــالم کردم که 
جمهورى اسالمى در راستاى سیاست همسایه محور از 
این دعوت و گسترش رفت و آمدها و ارتباطات در سطح 

سران استقبال مى کند.
امیرعبداللهیان درباره برخى حواشى سفر رئیس جمهورى 
به مسکو نیز گفت:  اگر دیدید در فضاى مجازى هجمه 
زیاد است، تردید نکنید که دســتاورد این سفر زیاد بوده 
است؛ به عنوان کسى که در جریان جزئیات سفر بودم این 

را با اعتماد باال و با صداقت تمام بیان مى کنم.

در آســتانه فرارســیدن تعطیالت نوروز و فصل پرسفر 
ایرانى ها، رئیس جامعه حرفه اى هتلداران ایران نسبت 
به تأثیر افزایش هزینه حامل هاى انرژى بر نرخ هتل ها 
هشــدار داده و گفته است: متأســفانه افزایش بى رویه 
هزینه حامل هاى انــرژى و خصوصًا گاز که تا شــش 
برابر افزایــش یافته، هزینه هتلداران را به شــدت باال 
برده است. جمشــید حمزه زاده همچنین گفته هزینه ها 
طورى افزایش پیدا کرده اســت که نرخ فعلى هتل ها 
حتى جوابگوى هزینه ها نیست، چه رسد به سودآورى و 
درآمدزایى! یعنى تراز هتل ها منفى است و اگر وضعیت به 
همین صورت ادامه پیدا کند و دولت در راستاى کاهش 

هزینه ها و به طور مشخص، هزینه حامل هاى انرژى و 
خصوصا گاز کمکى نکند، مجبور هستیم دوباره در مورد 
نرخ تجدیدنظر کنیم.رئیــس جامعه حرفه اى هتلداران 
ایران اظهار کرده که با وجود همه فشارهایى که هتل ها 
زیربار آن بودند، بنا داشتیم نرخ هتل ها را ثابت نگه داریم، 
اما توان فشارهاى بیشتر ابداً در هتل ها وجود ندارد و این 
افزایش هزینه ها فشارها را مضاعف کرده است. متأسفانه 
خیلى از هتل ها به دلیل روند صعودى عجیب قیمت ها 
به سمت تعطیلى و تغییر کاربرى رفته اند. امیدوارم دولت 
براى رفع این مشــکل و جلوگیــرى از تعطیلى و تغییر 

کاربرى هتل ها اقدام عاجل به عمل آورد.

پاسخ وزیر خارجه به حواشى 
سفر رئیسى به مسکو

هشدار براى
 گرانى بیشتر هتل ها!

بازداشت گربه آزار
جانشــین فرمانده انتظامى    عصر ایران|
گیالن گفت: در پى پخش تصاویرى از ریختن 
آب جوش بر روى یــک گربه در فضاى مجازى 
و جریحه دار شدن احساسات برخى شهروندان، 
بالفاصله موضوع به صورت پرونــده اى ویژه، 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 
سرهنگ حسین حســن پور افزود: کارشناسان 
پلیس فتــا متهم 29 ســاله این پرونــده را در 
شهرستان رشت شناسایى و  وى را دستگیر کردند.

راننده 16 ساله
  میزان|  معاون آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهور تهران از توقیف خودروى الکچرى 
که راننده آن اقدام به انجام حرکات مخاطره آمیز 
کرده بود، خبر داد. ســرهنگ علــى همه خانى 
گفت: ساعت 13:40 ظهر جمعه در مسیر بزرگراه 
چمران، سرکالنتر پلیس بزرگراه هاى پلیس راهور 
تهران بزرگ مشــاهده مى کند که یک دستگاه 
سوارى پورشه در حال انجام تخلفات حادثه ساز و 
حرکات نمایشى در این محدوده است. وى افزود: 
خودروى مذکور متوقف و وقتى راننده از خودرو 
پیاده مى شود، تیم پلیس با فردى 16 ساله روبه 
رو مى شوند. وى تصریح کرد: خودروى توقیفى 
داراى 3 فقره دســتور قضایى توقیف بوده که به 

پارکینگ هدایت شد.

پراید 161 میلیونى 
  خبرانالین|معامله کنندگان، قیمت پراید 
صفر 99 مــدل SE 131  را حوالى 174 میلیون 
تومان اعالم کردند که نسبت به شش روز گذشته 
دو میلیون گران شده اســت. قیمت پراید صفر 
SE 132 مــدل 98  نیز در رنــج 161 میلیون 
تومان معامله شد که نسبت به هفت روز گذشته 
یک میلیون گران شده اســت. SE 132  ارزان 

قیمت ترین مدل پراید است.

شناسایى
 5000 مرکز رمز ارز  

بر اساس اطالعات به دست آمده از    فارس|
دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت استخراج 
رمزارزها، میزان ظرفیت شــبکه برق کشور که 
براى استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار گرفته 
است، 2 هزار مگاوات برآورد مى شود. از میزان 2 
هزار مگاوات ظرفیت درگیر شبکه برق کشور، 50 
مرکز استخراج با ظرفیت 209 مگاوات به صورت 
مجاز فعالیت مى کنند. از ســوى دیگر تاکنون 
5 هزار 144 مرکز غیر مجاز اســتخراج رمزارز 

جمع آورى شده است.

شرط استفاده پلیس
 از سالح

بــه گفته    باشگاه خبرنگاران جوان|
سخنگوى ناجا 18 شرط از جمله آموزش استفاده 
از اسلحه، سالمت روانى مأمور باید رعایت شود و 
در صورت برقرارى مأمور مى تواند از اسلحه خود 
استفاده کند. سردار حاجیان گفت: در ماده 3، 10 
شرط و در ماده 6 نیز 6 شــرط باید رعایت شود 
که این باعث کاهش قــدرت عملیاتى مأموران 

پلیس مى شود. 

وداع با ناهار! 
در پى عبــور برنج    روزنامه همدلى|
از مرز 90هزار تومان، در شــبکه هاى اجتماعى 
طوفانى به پا شــده. واکنش هایــى که پس از 
برخورد حاشیه ساز رئیس جمهور به دغدغه یکى 
از کارکنان در یکى از واحدهاى تولیدى، دستمایه 
کاربران شبکه هاى اجتماعى شــده و با شدت 
گرفتن قیمت برنج و گوشت، خیلى ها مى پرسند: 
«آقاى رئیسى با برنج 100هزارتومانى و گوشت 

300هزارتومانى، چه ناهارى مى توان خورد؟» 

برخى تحریم ها لغو شد 
  ایرنا| دولت «جــو بایدن»، رئیــس جمهورى 
آمریکا برخى تحریم ها براى برنامه هسته اى ایران 
را رفع کرد. «آنتونى بلینکــن»، وزیر امور خارجه روز 
جمعه به وقت محلى چندین معافیت از تحریم ها را در 
رابطه با فعالیت هاى هسته اى غیرنظامى ایران امضا 
کرد. این اقدام دولت بایدن، تصمیم «دونالد ترامپ» 
رئیس جمهورى سابق آمریکا براى لغو آنها را تغییر داد. 
این خبرگزارى گفت کــه مذاکرات وین با هدف رفع 
تحریم هاى آمریکا و بازگشت این کشور به برجام وارد 

مرحله حساسى شده است.

معصیت، سدها را خشک کرد 
حســن عباســى، تئوریســین جنجالى    بهار|
اصولگریان گفت: دلیل اصلى خشک شدن سدهاى 
کشور، باال بودن معصیت اســت. طرح هاى محیط 
زیست و هواشناســى اگر جواب مى داد؛ آمریکا االن 

دوسومش در خشکسالى وحشتناکى به سر نمى برد.

رئیسى شب و روز ندارد
  فارس| حجت االسالم کاظم صدیقى، خطیب 
جمعه تهــران با بیان اینکه مشــکالت ما مربوط به 
انقالب نیست با اشــاره به خدمات دولت گفت:  آیت 
ا... رئیسى شــب و روز ندارد؛ مسئول دفتر رئیس قوه 
قضاییه مى گفتند ایشان بعضى شب ها را در دفترشان 
مى خوابد. امروز یک قیام آغاز شده و اگر مردم کمک 

کنند پیروزى کامل را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.  

یا نمى دانند یا... 
  روزنامه جمهورى اسالمى|کســانى 
هستند که هنوز هم با برجام و حتى با مذاکرات برجامى 
دولت ســیزدهم مخالفت مى کنند و خارج شــدن از 
برجام را شعار خود قرار داده اند. این افراد یا نمى دانند 
خروج از برجام موجب مى شود به صورت خودکار تمام 
قطعنامه هاى قبلى علیه ایران فعال شوند و یا مى دانند 
و برایشان مهم نیست که کشور و ملت در معرض چنان 
تهدید بزرگى قرار گیرند. نکته قابل تأمل این است که 
این افراد با اینکه خود در گذشته دستى در مذاکرات 
هسته اى داشتند تصور مى کنند ایران مى تواند براى 
ممانعت از فعال شدن مجدد قطعنامه ها علیه ایران به 

حق وتوى چین و روسیه امید داشته باشد!

ایران جزو 20 کشور قدرتمند
  تسنیم| رئیس دانشگاه امام حسین (ع) گفت: 
در دانشگاه جامع امام حسین (ع) مستندى با نام «ایران 
20» براساس پایگاه هاى اســتنادى جهان غرب و 
بین المللى تولید شده است که نشان مى دهد رتبه ایران 

در مجموع حوزه هاى مختلف در دنیا زیر 20 است.

مخالفت با حذف ارز ترجیحى
نایب رئیس کمیســیون برنامه و    خبر فورى|
بودجه و محاســبات مجلس گفت: کمیسیون تلفیق 
بودجه با حذف ارز ترجیحى مخالفت کرده است و این 
مصوبه کمیسیون باید در صحن علنى پارلمان بررسى 
شود. حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینى گفت: 
 براى واردات کاالهاى اساسى در سال آینده کمیسیون 

تلفیق 9 میلیارد مصوب کرد.

صداى «خودى ها» هم درآمد
  برترین ها|حواشــى جشــنواره فجر امســال 
همچنان داغ اســت و در جدیدترین مورد آن یکى از 
فعاالن رسانه اى اصولگرا از تذکر مسئوالن جشنواره 
به وى دربــاره حجاب گالیه کرد. فاطمه الســادات 
 بکایى دبیر سرویس فرهنگى تبیان که فعال رسانه اى 
با پوشــش چادر اســت در توییتر خود نوشت: شاید 
باورتون نشه، امروز همین که داشــتم بدو بدو وارد 
جشنواره مى شــدم یه آقایى از حراست اومد دنبالم، 
جلوى منو گرفت و بهم تذکــر داد که چرا زیر چادرم 

بلوز شلوار پوشیدم!

خبرخوان

روزنامه لبنانى «االخبار»، چاپ بیروت ادعا کرده است 
که یک نشست امنیتى بلند پایه بین مسئوالن ایران و 

آمریکا برگزار  شده است.
«االخبار»، چاپ بیروت در مطلبى نوشت: بررسى آنچه 
در وین جریان دارد، دشوار است اما خوش بینى طرف 
ایرانى در هفته هاى اخیر منعکس کننده یک پیشرفت 

بزرگ در مذاکرات است.
در ادامه این مطلب آمده است: عمًال، همه طرف ها به 
گونه اى رفتار مى کنند که گویا هفته هاى سرنوشــت 
ســازى را پیش رو داریم. در غرب، در مورد دوره هاى 
مذاکره، به ویژه در ماه جارى صحبت مى شود و در ایران 
بعید نمى دانند که تا قبل از عیــد نوروز توافقى حاصل 
شــود. اما نکته جدید موافقت اولیه آمریکا با چارچوب 
توافقى که روســیه به اتفاق ایران ارائــه کرده، مربوط 
است، در این میان، اشاره هایى هم به تغییر واضح موضع 
اروپا مى شــود، که پیش از این، انعطــاف کمى از خود 

نشان مى داد.
براســاس اطالعات «االخبار»، یک نشســت امنیتى 

بلندپایه بین مسئوالن ایران و آمریکا انجام شده تا راه را 
براى گام هاى بیشتر هموار کند و در حالى که همه روى 
این نشست و مکان آن سرپوش مى گذارند، منابع آگاه 
تصریح مى کنند که نشست مذکور در آلمان و در جریان 
ســفر پنهانى «ویلیام برنز»، رئیس آژانس اطالعات 
مرکزى آمریکا (سیا)، به برلین، انجام شده، ضمن اینکه 
«وال استریت ژورنال» این خبر را منتشر کرده و گزارش 
داد این سفر یک هفته قبل از سفر وزیر خارجه آمریکا به 

منطقه صورت گرفته است.
در حالى که در مورد نتایج تماس امنیتى آمریکا-ایران، 
ســکوت مى شــود، تغییر بزرگ و ناگهانى در ترکیب 
هیئت مذاکره کننده آمریــکا در مذاکرات وین، پس از 
سفر برنز و اســتعفاى دو عضو این هیئت، جالب توجه 
بود. به نظر مى رسد این دو استعفا به اختالفات داخلى 
هیئت آمریکایى در مورد ساز و کار تعامل با طرف ایرانى 
انجام شــده، چرا که دو مقام مستعفى، کامًال در مقابل 
رابرت مالى جبهه داشــتند، همان شخصى که باز هاى 
دولت آمریکا وى را متهم بــه حمایت از توافقى به نفع 

تهران مى کنند. اما مســئله مهمتر تحــول در موضع 
آمریکا در مذاکرات است. به گفته منابعى از تهران، که 
با «االخبار» مرتبط هســتند، هیئت ایرانى از همراهى 
آمریکا براى تسهیل توافق بر سر یک سوم نکات مورد 
بحث، متعجب شده است و همین امر، باعث شده هیئت 
ایرانى سریعًا به کشور خود بازگشته و به پوششى براى 

دستیابى به گفتگو هاى نهایى دست یابد.
در همین رابطه، منابــع مى گویند: جلســات آخر بین

 هیئت ها، شاهد گفتگویى در مورد طرح ایران-روسیه 
در مورد رفع تحریم ها و بازگشــت بــه بند هاى توافق 
هســته اى بود. منابع مذکور تأکید مى کنند که ایاالت 
متحده با اغلب بند هاى این طرح ایران-روسیه موافقت 
کرده و احتمال توافق جدید بین ایران و دیگر دولت هاى 
حاضر در هفته هاى آینده زیاد است. این منابع مى افزایند: 
مذاکراتى که در وین جریان داشت، حول محور طرح ایران 
و روسیه بود و اکنون، موافقت آمریکا با اغلب بند هاى آن، 

مذاکره کنندگان ایرانى را غافلگیر کرده است.
توافق فعلى بین ایران و دولت هاى مذاکره کننده، بر رفع 

تقریبًا کامل تحریم هاى آمریکا علیه فروش نفت ایران 
و پرداخت تمام اموال بلوکه شده ایران در سرتاسر جهان 
استوار است. در مقابل، ایران براســاس یک پیشنهاد 
جدید، غنى سازى 60 درصدى اورانیوم خود را متوقف 

کرده و سطح آن را به 20 مى رساند.
طبــق اطالعــات، معــاون وزیــر خارجه ایــران، 
على باقرى کنى به تهران بازگشت تا تحوالت جدید را 

مطرح و کسب تکلیف واضح ترى کند.
همزمان، منابع آگاه گزارش دادند که احتمال کارشکنى 
در توافق و مخالفت احتمالى مشــاور امنیت ملى کاخ 
ســفید، «جک ســالیوان» و باز هاى دولت آمریکا که 
مخالف نرمش در قبال تهران هســتند، وجود دارد. به 
موازات این بحث، تحلیلگران مى گویند که مشــکل 
تنها بند هاى مذاکرات فعلى نیســت، بلکه مســئله به 
مرحله پس از توافق هم مربوط اســت، چرا که ایران 
تمایلى براى بازگشــت ســریع به توافق 2015 بدون 

ضمانت  ندارد.
از سوى دیگر، «االخبار» مطلع شد که تماس هایى بین 
ایران و تعدادى از پایتخت هاى اروپایى ذینفع انجام شده 
تا چارچوب شــراکت ها در مرحله پس از توافق توسعه 
یابد. به نظر مى رسد ایران به وضوح از اروپا شنیده که 
آماده توافق هاى طوالنى مدت، به شرط اجراى توافق 
با آمریکایى هاست، اما معتقد است که شرط اروپا نشان 

دهنده نقطه ضعف است.
همچنین طرف ایرانى خطاب بــه طرف هاى اروپایى 
تأکید کرد هیچ یک از پرونده هــاى مربوط به حوادث 
خاورمیانه نه در مرحله فعلى و نه در مراحل بعدى، جزئى 

از بند هاى مورد مذاکره نخواهد بود.
در همین رابطه، به نظر مى رسد برخى دولت ها تالش 
مى کنند تا از نقش میزبانى به نقش میانجى فعال برسند، 
همانطور که قطر پیشنهاد داده است تا واسطه مذاکره 
بین ایران و آمریکا در مــورد پرداختن به پرونده روابط 
دو جانبه بین دو طرف باشد. دوحه براى این منظور به 
روابط استثنایى خود با دولت آمریکا و روابط مستحکم 
با ایران در دوره هاى گذشــته، اســتناد مى کند. ظاهراً 
قطرى ها تالش مى کنند از تجربه واســطه گرى بین 
آمریکا و طالبان که منجر به توافق براى خروج نیرو هاى 

آمریکایى از افغانستان شد، استفاده کنند.

گزارش روزنامه لبنانى از تحوالت جدید در مذاکرات وین

ایران و آمریکا در آلمان مذاکره کرده اند؟

دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر که پیش از این 
به علت بیمارى کرونــا قرنطینه بود، در پنجمین 

روز این رویداد سینمایى در برج میالد حاضر شد.
مسعود نقاش زاده درباره علت نبود خانم ها در هیئت 
داورى این دوره از جشنواره توضیح داد: در هیئت 
انتخاب آثار این دوره خانم هایى داشتیم. در مورد 
انتخاب هیئت داوران نیز باید بگویم گاهى اوقات 
ترکیب و کســانى که ما با آنها گفتگو مى کنیم، 
ممکن اســت همه آن چیزى که میل داریم رخ 
ندهد  وگرنه خانم ها یکــى از ارکان جدى جامعه 

هنرى ما هستند.
او ادامه داد: اینکه ما اینطور نگاه کنیم که اگر یک خانم در هیئت داورى حضور داشته باشد، حتماً سهم خانم ها را رعایت کردیم، 

یا اینکه فکر کنیم اگر یک طراح صحنه عضو هیئت داوران باشد، سهم آنها را رعایت کردیم، درست نیست.
نقاش زاده افزود: فکر مى کنم باید مقدارى این مسائل را از اینکه آیا نگاه واقعى به حضور زنان در هنر و رسانه وجود دارد یا خیر، 
تفکیک کنیم. ممکن است ما یک عضو خانم هم در هیئت داوران داشته باشیم، اما آن توجهى که الزم باشد به کار خانم ها انجام 
شود، صورت نگرفته باشد. فکر مى کنم خوشبختانه در ترکیب هیئت داوران، اینقدر نگاه هاى حرفه اى، جدى و ملى وجود دارد 

که خود آقایان، خانم ها را نمایندگى مى کنند و چه بسا مقدارى قوى تر از خانم ها، آنها را نمایندگى کنند.

در امان ماندن از شبیخون هاى سارقان کار آسانى نیست. در سال هاى 
اخیر تعداد صاحبخانه هایى که اموالشان به  دست سارقان از خانه خارج 
شده، افزایش یافته است و حاال فروشنده هاى ابزار ضدسرقت مى گویند 
مردم از ترس دزد براى خودشان زندان مى ســازند و این اتفاق باعث 

رونق کسب و کارشان شده است.
روزنامه «همشهرى» در گزارشى به همین موضوع پرداخته و یادآور 

شده کسب و کار بعضى مشاغل به مدد هنر سارقان سکه شده است.
آنطور که این روزنامه نوشته است رونق در بازار دوربین هاى مداربسته 
به روشنى به چشم مى خورد. حداقل هزینه براى تهیه یک دوربین در 

البى، 4 میلیون و 500 هزار تومان با احتساب هزینه نصب است و اگر هم 
اهالى ساختمان براى قرار دادن دوربین در قسمت در ورودى ساختمان 
به تفاهم رسیده باشند، مى توان با قیمت حداقل 6 میلیون تومان یک 

دوربین با کیفیت مناسب خریدارى کرد.
در هاى ضد سرقت هم میان مردم خواهان بسیارى دارد و پیش از هر 
کار این در ها هســتند که به عنوان نخستین مانع در برابر سرقت مورد 
توجه قرار مى گیرند. تجربه، اما نشــان داده اســت که تمام این در ها 
درســت عمل نمى کنند. به گفته رئیس اتحادیه فروشــندگان چوب 
و تخته و فیبر ســه الیى، هم اکنون از قفل هاى چینى بســیار استفاده 

مى شود، این قفل ها آنقدر بى کیفیت هســتند که دزد با نى نوشابه هم 
مى تواند بازشان کند. 

محمدیوسف نام آور، عضو اتحادیه سازندگان درب و پنجره، سازه هاى 
فلزى و جوشکارى هم درباره تمایل مردم به استفاده از سازه هاى فلزى 
در منازل توضیح داد: «مردم از ترس دزد به دنبال این هستند که مغازه 
و منزل خود را به هر طریقى که مى شــود، چفت و بست بزنند. افراد با 
توجه به مقدار بودجه شان از انواع حفاظ هاى فلزى استفاده مى کنند. 
قیمت آهن به صــورت روزانه باال و پایین مى شــود، نمى توان قیمت 

دقیقى ارائه کرد.»
حفاظ هاى نصب شــده روى دیوار ها بخشى از فعالیت هاى این صنف 
است و براساس گفته نام آور سازه هاى فلزى با توجه به قیمت آهن در 

هفته دوم بهمن، حداقل مترى 300 هزار تومان هزینه دارد.

 در حال حاضر بیش از چهار هزار نســخه خطى از قرآن کریم در سرتاســر دنیا وجود دارد که برخى از آنها به 
سال هاى اول هجرت پیامبر(ص) باز مى گردند و بر اساس نوع نگارش و خط و ابزار مورد استفاده در نگارش 
متفاوت اند. هر کدام از این نسخه ها ویژگى هاى دینى و زیبایى شناختى دوره تاریخى را که در آن خلق شده اند،  

نشان مى دهند.
قدیمى ترین نسخه خطى قرآن کریم در سال 2015 در دانشگاه بیرمنگام کشف شد. این نسخه را هرمز مینگانا 
معروف به الفونس مینگانا، پژوهشگر و خاور شناس کلدانى، به دانشگاه تحویل داد. این نسخه شامل دو صفحه 
است که سوره هاى کهف و طه را دربر مى گیرد و به خط حجازى است. پژوهشگران عمر این نسخه خطى از 

قرآن را نزدیک به 1370 سال تخمین زده اند و سال کتابت آن را 568 تا 645 برآورد کرده اند.
با توجه به اینکه مبعث پیامبر(ص) بین سال هاى 610 تا 632 میالدى بوده است، اینگونه تخمین زده اند که 

کاتب این نسخه خطى معاصر با حضرت محمد (ص) مى زیسته و همزمان با ایشان زندگى مى کرده است.
پروفوسور دیوید توماس، استاد ادیان دانشگاه بیرمنگام، تصریح کرده است که نسخه هاى خطى قرآن به ویژه 
نسخه  مذکور که در اختیار دانشگاه قرار گرفته و قدیمى ترین نسخه موجود هم تلقى مى شود، نشان مى دهد 
که قرآنى که هزار سال قبل در میان صحابه پیامبر (ص) متداول بوده و حفظ و نگهدارى مى شده، همین قرآن 

امروزى بوده و از تحریف به دور بوده است.
با وجود اینکه نسخه خطى دانشگاه بیرمنگام قدیمى ترین نسخه خطى موجود از قرآن است اما قرآن کوفى 
سمرقند، قدیمى ترین نســخه خطى کامل قرآن محسوب مى شود. این نســخه یک قرآن کامل است و در 

ازبکستان نگهدارى مى شود.

وقتى دزدها کار و کاسبى بعضى ها  را سکه مى کنند!

درباره قدیمى ترین نسخه خطى قرآن مجید 
چه مى دانید؟

پاسخ آقاى دبیر به دلیل نبودن زنان در هیئت داوران جشنواره فیلم فجر

خود آقایان، خانم ها را نمایندگى مى کنند!
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کاهش 7 درجه اى دماى هوا
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: دماى هوا در اکثر مناطق اسـتان 3 تا 7 
درجه کاهش مى یابد. آسیه آقایى اظهار کرد: نقشه هاى 
هواشناسـى بیانگر گذر موجى از روى استان است؛ بر 
این اسـاس در اکثر مناطق اسـتان آسـمان قسمتى تا 
نیمه ابرى، گاهى با افزایش ابر و وزش باد نسبتًا شدید 

پیش بینى مى شود. 

تجدید میثاق با شهدا
در سـومین روز از دهه مبارك فجر1400 گلزارهاى 
شـهداى در سراسـر اسـتان اصفهان غبارروبى شد. 
در ایـن آئین بسـجیان و کارکنـان آبفا نیز بـه همراه 
مردم انقالبى بـا حضور بر مزار شـهدا و اهداى گل با 
آرمان هاى شـهداى انقالب اسـالمى و  هشت سال 
دفاع مقـدس تجدید میثاق کردند. در شـهر اصفهان 
نیز همزمان با  سراسر کشور روز پنجشنبه 14 بهمن 
ماه جـارى باحضور اعضاى  پایگاه بسـیج و شـوراى 
فرهنگى دینى آبفاى اسـتان اصفهان،  مراسـم غبار 
روبى مـزار شـهیدان در گلسـتان شـهداى اصفهان 

برگزار شد.

افزایش 10 برابرى کرونایى ها
رئیس شبکه بهداشـت و درمان شاهین شـهر و میمه از 
خیزش کرونـا و ورود بـه رنگ بندى پرخطـر نارنجى و 
تعطیلى تمام مـدارس ابتدایى تـا اطالع ثانـوى در این 
شهرستان خبرداد. على پارسا اظهار کرد: گونه اومیکرون 
کرونا قابلیـت انتشـار باالیـى دارد به نحوى کـه تعداد 
مبتالیـان به کرونا بـا افزایـش 10برابـرى از 78 نفر در 
دو هفته گذشـته به 744 نفر در این هفته رسـیده است. 
همچنین، تعداد بسترى ها نیز در بازه زمانى یک هفته اى 
با افزایش 15 درصدى از 20 نفر مبتال به 23 نفر افزایش 

یافته است.

ساخت لوستر براى حرم 
حضرت على(ع)

مسـئول کارگاه آفرینش هاى هنرى سـتاد بازسـازى 
عتبات عالیات اصفهان گفت:به مناسب روز اول رجب 
دو لوسـتر سـبز رنگ براى حرم مطهـر امیرالمومنین 
سـاخته شـد. محمـد حسـین ایرانپورافـزود: ایـن 
چلچراغ ها بزودى در حرم مطهر امام على علیه السالم 
نصب و در سـالروز میـالد آن حضـرت حرم امـام اول 
شـیعیان را نور افشـانى مى کند. وى به اهداى فرشى 
به مسـاحت 180 متر مربع به همت خیر فرشباف آران 
و بیدگلى به حرم حضرت على علیه السـالم اشاره کرد 
و افزود:ایـن فرش 13 رجـب به مناسـبت والدت امیر 

مومنان در حرم مطهر پهن مى شود.

اجراى 9 مرحله 
طرح امنیت اجتماعى 

سـردار محمدرضا میرحیدرى، فرمانده انتظامى استان 
اصفهان گفت: امسال 9 مرحله طرح ذوالفقار، پنج مرحله 
طرح محرم و پنج مرحله طرح قدس با همکارى و تعامل 
دستگاه قضائى، بسـیج و دسـتگاه اطالعاتى به منظور 
ارتقاى امنیت اجتماعى استان اجرا شده که دستاوردهاى 
خوبى به همراه داشت و میزان جرایم به ویژه سرقت به 

طور قابل توجهى کاهش یافته است. 

 تصویب 8 طرح کالن 
پژوهشى 

سرپرسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان از 
تعیین و تصویب هشـت طرح کالن پژوهشـى خبر داد 
و گفت: این طرح ها اولویت هاى پژوهشى استان بشمار 
مى آیند که در زمینه هاى مختلف مانند محیط زیسـت، 
گردشگرى و اشتغال تعریف شـدند. محمدرضا قاسمى 
افزود: فهرست اولویت هاى پژوهشى مصوب کارگروه 
آموزش، پژوهـش، فنـاورى و نوآورى اسـتان اصفهان 
در سـال جارى به دانشـگاه ها، پژوهشـکده ها و مراکز 
تحقیقاتى بـراى دریافت طـرح ها و پیشـنهادها جهت 

اجراى آنها اعالم شده است.

خبر

شــهردار اصفهان گفت: هفته گذشته دستگاه TBM ضلع 
غربى خط دوم متروى اصفهان از ایستگاه کهندژ به ایستگاه 
شهید خرازى رسید تا در ادامه به ســمت ایستگاه آیت ا... 

کاشانى حرکت کند.
على قاسم زاده اظهار کرد: با بیان اینکه آذین بندى هاى انجام 
شده به مناسبت ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمى، شهر را به 
ویژه در شب ها جذاب و دیدنى تر کرده است، افزود: با توجه 
به برگزارى جشن هاى مختلف در دل محالت شهر، شاهد 

افزایش شادابى شهروندان هستیم.
وى با اشــاره به انجام عملیات حفــارى تونل هاى خط دو 
متروى اصفهان، گفت: هفته گذشــته دستگاه TBM ضلع 

غربى خط دو متروى اصفهان از ایستگاه کهندژ به ایستگاه 
شهید خرازى رسید تا در ادامه به ســمت ایستگاه آیت ا... 

کاشانى حرکت کند.
قاسم زاده ادامه داد: در زیر شــهر، شهرى در جریان است و 
کارگران و مهندسان تالش مى کنند تا خط دو مترو را آرام 
آرام مهیا کرده و بخشى از ترافیک آزاردهنده را از سطح شهر 

به زیر زمین انتقال دهند.
وى با بیان اینکه در این ایام بودجه شهردارى با نگاه متفاوت 
و رویکرد محله محورى در حال تدوین است، گفت: امیدواریم 
از سال آینده کیفیت زندگى در بعضى از محالت شهر که از 

امکانات شهرى کمترى برخوردار بوده اند، ارتقا یابد.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان روند 
افزایشى کرونا در اصفهان، گفت: براساس رنگ بندى از 16 
بهمن، شهر اصفهان، خوانسار و نائین قرمز، 10شهرستان 
نارنجى و 9 شهرســتان زرد هســتند و در صــورت ادامه 

عادى انگارى  اصفهان کامل قرمز مى شود.
پژمان عقدك اظهار داشت: در حال حاضر کرونا همچنان 
روند صعودى به خود گرفته و تعداد موارد شناسایى و بسترى 
رو به افزایش است. وى افزود:  سرعت سرایت بسیار باالست 
و در گذشته رنگ بندى را به صورت هفتگى یا ده روزه اعالم 
مى کردند ولى اکنون دو روزه یا حتى یک روزه شهرها تغییر 
رنگ مى دهند. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

با بیان اینکه اکنون سرعت پذیرى ســریع اومیکرون با به 
سرعت تغییر رنگ دادن شهرها مفهوم و معنى پیدا کرده، 
گفت: اعضا علمى کمیته کشورى کرونا پیش بینى کردند 
طى دو تا ســه هفته آینده اومیکرون اوج پیک را مى زند در 
حالى که ممکن است بسیار زودتر این اتفاق بیفتد. عقدك 
تصریح کرد: در حال حاضر تعداد بیشترى از شهرستان هاى 
استان تغییر رنگ دادند و براساس آخرین گزارش از وضعیت 
رنگ بندى کرونا  در 16 بهمن، شهر اصفهان، خوانسار و نائین 
قرمز، شهرستان هاى تیران، چادگان، خمینى شهر، دهاقان، 
شاهین شهر، شهرضا، فالورجان، مبارکه، نجف آباد و نطنز 

نارنجى و سایر شهرستان ها زرد هستند.

2 شهر دیگر در استان اصفهان 
قرمزشد

 TBM مقصد بعدى
خط 2 متروى اصفهان

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان از دستگیرى فردى که با شگرد 
تبلیغ فروش چادر خودرو در اینســتاگرام 16 میلیارد 

کالهبردارى کرده بود، خبر داد.
سرهنگ ســیدمصطفى مرتضوى اظهار کرد: در پى 
شکایت یکى از شــهروندان مبنى بر اینکه از سوى 
فردى ناشناس در اینستاگرام مورد کالهبردارى قرار 
گرفته است، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 

فتاى فرماندهى انتظامى استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: کارشناســان در تحقیقات خــود دریافتند 
فرد شاکى در شــبکه اجتماعى اینســتاگرام با تبلیغ 

فروش چادر خودرو مواجه شــده و با فروشنده تماس 
مى گیرد. فروشنده نیز از او مى خواهد تا مبلغ موردنظر 
را به حسابش واریز کند تا کاال برایش ارسال شود. فرد 
شاکى خواسته فروشنده را اجابت و مبلغ را به حساب او 
واریز مى کند؛ اما پس از چند روز که کاالیى براى وى 
ارسال نمى شود با فروشنده تماس مى گیرد اما فروشنده 

دیگر به تماس هاى او پاسخ نمى دهد.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: کارشناسان 
بالفاصله اقدامات علمى و تخصصى خود را در فضاى 
مجازى آغاز و سرانجام محل سکونت این فرد شیاد را 
در یکى از استان هاى کشــور شناسایى کرده، پس از 
اخذ نیابت قضائى، با یک اقدام ضربتى وى را دستگیر 

مى کنند.
وى با بیان اینکــه تاکنون 460 مــال باخته در این 
پرونده شناسایى شده اســت، تصریح کرد: با بررسى 
تراکنش هــاى مالى متهم مشــخص شــد میزان 
کالهبردارى هاى صورت گرفته توسط وى 16 میلیارد 
است که پس از تشــکیل پرونده براى انجام اقدامات 

قانونى تحویل مرجع قضائى شد.

کالهبردارى از 460 نفر در اصفهان

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
از الکترونیکى شدن اسناد پیش خرید قبر در آرامستان 

باغ رضوان اصفهان خبر داد.
على حاجیان گفت: در گام نخست نسخه فیزیکى اسناد 
پیش خرید قبر یا پیش مجــوز دفن به صورت کامل 

حذف و به صورت الکترونیکى ارائه مى شود.
وى اظهار کرد: یکى از درخواســت هاى شهروندان 
اصفهانى در مراجعه به آرامستان باغ رضوان پیش خرید 
قبور است که در مواقع الزم بتوانند از آن استفاده کنند.

این مقام مســئول افزود: رویــه تا پیــش از این به 
این صورت بود کــه افراد به آرامســتان باغ رضوان 
مراجعه و محل مدنظر را انتخــاب و مدارك مربوطه 
را به قســمت امور متوفیان ارائه مى کردند. در نهایت 
سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان پس از انجام 
تشریفات ادارى، نسبت به صدور سند پیش مجوز دفن 

اقدام مى کرد و پس از آن افراد به سازمان آرامستان ها 
مراجعه و سند خود را دریافت مى کردند.

حاجیان ادامه داد: به منظور تسهیل و تسریع در ارائه 
خدمات به شــهروندان و همچنین کاهش ترددهاى 
غیرضرورى، ترافیک و جلوگیــرى از اتالف وقت و 
صرفه جویى در هزینه ها، ارائه خدمات الکترونیکى را 
در اولویت قرار داده و در اولین قدم صدور اسناد پیش 
مجوز دفن (پیش خرید قبور) به صورت الکترونیکى 

اجرایى شد.
وى ادامه داد: پس از مراجعه افراد به آرامستان و انجام 
مراحل ادارى، یک لینک اینترنتى براى اشخاص ارسال 
مى شود که از این طریق و بدون نیاز به مراجعه چندباره 
حضورى مى توانند با وارد کردن شماره ملى و شماره 
سند در وبگاه اینترنتى سازمان آرامستان ها  سند پیش 

مجوز خود را مشاهده کنند.

الکترونیکى شدن اسناد پیش خرید قبر در باغ رضوان

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان اصفهان 
با بیان اینکه آب رودخانه زاینده رود بامداد شانزدهم 
بهمن ماه به زمین هاى شرق رسید، گفت: اگر چاه هاى 
کشاورزان هم آبى داشته باشد به کمک آبى که اکنون 
رهاسازى شده، در حدود 30 درصد از زمین ها کشت 

انجام خواهد شد.
حسین وحیدا اظهار کرد: حدود ساعت 04:00 صبح 
روز شــنبه پس از آبگیرى، دریچه کانال ها باز شده و 
آب رودخانه زاینده رود به زمین هاى کشاورزى شرق 

اصفهان رسید.
وى افزود: با حجم آبى که در این نوبت رهاســازى 
شــده، فقط در 20 تا 30 درصد از مساحت زمین هاى 
کشاورزى کشــت انجام خواهد شــد و کشاورزان 

نمى توانند کل زمین خود را زیر کشت ببرند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان اصفهان 
گفت: اگر چاه هاى کشــاورزان هم آبى داشته باشد 
به کمک آبى که اکنون رهاسازى شده، در حدود 30 

درصد از زمین ها کشت انجام خواهد شد.
وحیدا اضافه کرد: براى رعایت خط قرمز شرب، امکان 
آبرسانى بیش از 12 روز امکان پذیر نیست و کشاورزان 

در همین مدت کشت انجام خواهند داد.
در همیــن حال عضــو هیئت مدیره نظــام صنفى 
کشاورزى شهرستان اصفهان با اشاره به رسیدن آب 
به کانال هاى آبیارى کشاورزان شرق، گفت: با توجه 
به اینکه از فصل کشت جو عبور کرده ایم، تنها امکان 
کشت گندم وجود دارد و در مناطق رودشتین نیز بیشتر 

مایل به کشت گلرنگ هستند.
حســین محمدرضایى گفت: طبق پیش بینى هاى 
کارشناسان شرکت آب منطقه اى حدود 30 میلیون 
مترمکعب آب در سد آبشار تحویل کشاورزان خواهد 
شــد. وى با بیان اینکه در زمان فعلى و با میزان آب 
موجود تنها امکان کشــت غله و گلرنگ وجود دارد، 
افزود: با توجه به اینکه از فصل کشت جو عبور کرده ایم، 
تنها امکان کشــت گنــدم وجــود دارد و در مناطق 
رودشتین نیز بیشــتر مایل به کشت گلرنگ هستند، 
چراکه میزان احتیاج آب آن نسبت به گندم کمتر است. 
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان 
اصفهان با اشــاره به اینکه با میزان آب موجود تنها 
امکان کشــت در 30 درصد اراضى کشاورزى شرق 
اصفهان وجود دارد، درباره تحویل آب به کشاورزان 
شرق اصفهان در نوبت دوم، اظهار کرد: تحویل آب در 
نوبت دوم بستگى به بارش ها دارد و اگر طى اسفندماه 
در شرق اصفهان شاهد بارندگى مؤثر باشیم، مى توان 
آبیارى در نوبت دوم را به تأخیر به اوایل فروردین 1401 
بیندازیم، اما اگر بارندگى نباشد در اسفندماه آب باید 

تحویل کشاورزان شرق شود.
وى درباره تحویل آب به کشــاورزان غرب اصفهان، 
اظهار کرد: در جلسه ســازگارى با کم آبى و با حضور 
و نظر نمایندگان کشاورزان غرب اصفهان دراین باره 
تصمیم گیرى خواهد شد و هر موقع که غرب اصفهان 
نیاز آبى داشته باشد وزارت نیرو مکلف به پرداخت حق 

آبه آنها است.

زاینده رود از غرب به شرق اصفهان رسید

سرپرست ســازمان زیباســازى شــهردارى اصفهان 
گفت: سیاســت هاى این ســازمان براى ســال آینده، 
اجراى پهنه هاى زیباســازى و نورپردازى و اســتفاده از 
تکنولوژى هاى نوین با همکارى شرکت هاى دانش بنیان 

است.
حمید قنادنیا اظهار کرد: از پروژه هاى انجام شــده توسط 
سازمان زیباسازى مى توان به نورپردازى درختان خیابان ها، 
نمادها، آب نماها، طراحى و نورپردازى ســاختمان هاى 

دولتى و اجراى المان هاى نورى که به صورت المان هاى 
موقت در سطح شهر نصب مى شود، اشاره کرد.

وى افزود: در سال هاى اخیر ستاد آذین بندى متشکل از 
حوزه هاى مختلف شهردارى اصفهان اعم از روابط عمومى، 
معاونت فرهنگى و معاونت خدمات شهرى تشکیل شد تا 
براى طراحى و اجراى آذین بندى موقت و مناسبتى ملى و 

مذهبى برنامه ریزى کند.
سرپرست سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان اضافه 

کرد: سیاســت هاى کلى این ســازمان براى سال آینده، 
اجراى پهنه هاى زیباســازى و نورپردازى و اســتفاده از 
تکنولوژى هاى نوین با همکارى شرکت هاى دانش بنیان 

است.
وى ادامه داد: پهنه ها و محورهاى نورپردازى از پروژه هایى 
است که در نوروز سال 1401 به بهره بردارى مى رسد، که 
امیدواریم سال آینده به مناسبت هفته اصفهان، جشنواره 

نور در این شهر برگزار شود.

اجراى پهنه هاى زیباسازى و نورپردازى در اصفهان

مدیرعامل نخستین "شهرك تخصصى رمز ارز" کشور در 
استان اصفهان گفت: مراحل اول و دوم این شهرك، شامل 
مزرعه استخراج ارز دیجیتال (فارم) در زیربناى سه هزار 

مترمربع باالى 90 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.
امین خانجانى روز شــنبه در گفت وگو بــا ایرنا از اعالم 
آمادگى افتتاح مرحله اول این مجموعه صنعتى در ایام ا... 
دهه فجر امســال خبر داد و افزود: بهره بردارى از مرحله 
نخست شــهرك تخصصى رمز ارز فریدن منوط به اخذ 
آخرین جواز و به تعبیرى مجوز نهایــى وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.
وى ادامه داد: در صورت تأییدیه نهایى در سایت "بهین 
یاب" یا همان درگاه اطالعات و خدمات صنعت، معدن و 

تجارت، فاز اول در این ایام بهره بردارى خواهد شد.
این فعال صنعتى اضافه کرد: بااین وجود عملیات اجرایى 
در شهرك متوقف نشده و با جدیت در حال پیشرفت است، 
اکنون مراحل اول و دوم شهرك شامل مزرعه استخراج 
ارز دیجیتال (فارم) در زیربناى سه هزار مترمربع باالى 90 

درصد پیشرفت فیزیکى دارد.
مدیرعامل نخستین "شهرك تخصصى رمز ارز" کشور در 

شهرستان فریدن بابیان اینکه تجهیزات موردنیاز همچون 
دستگاه هاى تخصصى و دیگر وســایل مانند قفسه ها، 
هواکش، پَنل هاى موردنیاز و دیگر موارد به صورت 100 
درصدى تأمین شده اســت تصریح کرد: نصب وسایل و 

ادوات از حدود یک ماه قبل آغاز و در نهایت تکمیل شد.
وى ادامه داد: از ســوى دیگر باهدف تأمین بهینه انرژى 
موردنیاز، اتاق برق مرتبط با نخســتین ُپســت برق 20 

کیلوولت شهرك به صورت کامل نصب  شده است.
خانجانى با اشــاره به مرحله دوم شهرك صنعتى شامل 
کارخانه تولید دستگاه ها و تجهیزات استخراج کننده ارز 
دیجیتال (مایند) به مســاحت چهار هزار مترمربع گفت: 
این بخش از پروژه حدود 70 درصد پیشرفت دارد و قابلیت 

بهره بردارى تا 2 ماه آینده را خواهد داشت.
وى به مساحت 78 هزار مترمربعى کل شهرك اشاره کرد و 
افزود: دیوارکشى اطراف مجموعه صنعتى رمز ارز در ابعاد 
هفت هزار مترمربع (با احتساب ارتفاع) انجام گرفته است و 
همچنین 15 هزار مترمربع جاده سازى با جابه جایى بالغ بر 

سه هزار کمپرسور خاك انجام گرفت.
مدیرعامل شهرك تخصصى رمز ارز با تأکید بر بهره گیرى 

از انرژى هاى تجدید پذیر و پاك به ویژه خورشیدى باهدف 
حفظ محیط زیست به عنوان یک رویکرد اصلى خاطرنشان 
کرد: بر همین اســاس احداث نیروگاه خورشــیدى 10 
مگاواتى را در دســتور کار قرار داده ایم و مکاتبات آن با 
شرکت توانیر وزارت نیرو انجام گرفت و جوابیه مثبت آن 
صادر شد و در مرحله بعدى اختصاص زمین و تأسیس آن 

آغاز مى شود.
وى ادامه داد: همچنین براى مســتقل شدن از مدار برق 
شبکه سراسرى، استفاده از نیروگاه برق حرارتى و گازى 
اختصاصى از دیگر برنامه هاى این مجموعه خواهد بود 

و بخش قابل توجهى از تجهیزات آن تأمین شده است.
 عملیات اجرایى احداث نخستین شهرك استخراج رمز 
ارز کشور با سرمایه گذارى بخش خصوصى اردیبهشت 
امسال در شــهرك صنعتى فریدن واقع در غرب استان 

اصفهان آغاز شد.
کلنگ احداث این مجموعه در زمینى به مساحت 78 هزار 
مترمربع در شــهرك صنعتى شهرداران (بخش مرکزى 
فریدن) با ســرمایه گذارى اولیــه 500 میلیارد تومان به 

زمین زده شد.

یکى از مهمترین پروژه هاى استان با90درصد پیشرفت فیزیکى 
در انتظار مجوز بهره بردارى وزارت صمت

یک قدم تا  افتتاح 
شهرك رمز ارز اصفهان

نصف جهان مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان گفت: اصفهان به عنوان معین استان 
هرمزگان بازســازى و تعمیر منازل شــرق کشور را بر 

عهده گرفت.
غالمحســین خانى با تأکید بر اینکه استان اصفهان با 
کمبودهاى زیادى در زمینه ســاخت و سازهاى مسکن 
روستایى روبه رو است اما به واسطه حس انسان دوستى 
معین هرمزگان شــده اســت، اظهار کرد: با وجود این 
کمبودها اصفهان تک قطبى نیست و همواره در راستاى 
بازسازى مناطق تخریب شــده در تمام حوادث پیشگام 

بوده است.
وى ادامه داد: در این پروژه قرار است 3 هزار و 200 منزل 
مسکونى که تخریبى یا تعمیرى هســتند طى 6 ماه تا 

یکسال مورد بازسازى قرار گیرند. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در 
پاسخ به اینکه چرا اصفهان براى اجراى پروژه ساختمان 
سازى در هرمزگان انتخاب شده است، گفت: اصفهان از 
ســال 58 تا کنون در 99 درصد از بازسازى هایى که به 
علت سیل، زلزله یا جنگ اتفاق افتاده حضور داشته و این 

بار نیز طبق روال گذشته  در هرمزگان حضور مى یابد.

وى ادامه داد: 4 اکیپ ماشــین آالت به همراه 30 نفر از 
همکاران مأمور به سفر به هرمزگان شدند و قصد داریم تا 
بازسازى این فعالیت به مدت حداکثر شش ماه انجام شود.

اصفهان در هرمزگان خانه مى سازد
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على نصیریان با نقل خاطراتى از فیلم «گاو» و تحسین 
بازیگرى زنده یــاد عزت ا... انتظامى گفت: ســال ها از 
ساخت «گاو» گذشته ولى داریوش مهرجویى با وجود 
اینکه ســن اش باال رفتــه هنوز اندازه همان ســال ها 
وسواس دارد و این را در «المینور» دوباره تجربه کردم.

در چهارمین روز از برگزارى جشنواره فیلم فجر، نشست 
آثار گنجینه با عنوان نمایش و نشســت بررســى فیلم 
ســینمایى «گاو» با حضور على نصیریــان (بازیگر) و 
اکبر نبوى (مجــرى) در خانه جشــنواره در برج میالد 

برگزار شد.
على نصیریان در این نشســت تعریف کرد: گاو اولین 
تجربه ســینمایى من بود. پیش از آن مشــغول تئاتر 
بودم. قصه «گاو» از کتاب عزاداران بََیل نوشــته جناب 
غالمحسین ساعدى بود. در سال 36 مرکزى با عنوان 
اداره هنرهاى دراماتیک تاسیس شــد و از آن زمان ما 
با جناب ســاعدى همکارى کردیم. ابتدا با یک سرى 
نمایش نامه با مضمون مشروطه با هم کار کردیم تا اینکه 
یک شب آقاى ساعدى با جوانى خوش رو به نام داریوش 
مهرجویى پیش ما آمدند و گفتند که ایشان مى خواهند 
فیلم «گاو» را بســازند. ما از شــوق حس عجیبى پیدا 

کردیم و نمى دانستیم باید از خوشحالى چه کنیم.
البته قبــال در تلویزیون ایران تئاترهایــى را اجرا کرده 
بودیم که یکى از آن ها همین نمایشــنامه «گاو» بود. 
آقاى آل احمد از این اثر تمجیــد فراوانى کردند. بعد از 
آن که ســناریوى فیلم نوشته شــد تازه متوجه شدیم 
مقوله سینما با تئاتر متفاوت است. داریوش مهرجویى 
تست هاى فیلمى و سینمایى از ما گرفت و تمرین هایى 
براى ما گذاشت و ســکانس هاى پردیالوگ فیلم را در 

اداره تئاتر تمرین کردیم.
او ادامه داد: این فیلم براى ما بســیار تاثیرگذار بود. من 
همیشــه گفتم که در «گاو»، مهرجویى مــا را با قرار 
گرفتن مقابل دوربین و بازى فیلم ســینمایى آشنا کرد. 
من از ایشان سینما را یاد گرفتم. موضوع عمق میدان و 
حرکات دوربین و تکنیک هاى سینما آنجا براى ما روشن 
شــد. اولین کارگردان و معلمى که به من یاد داد مقابل 

دوربین چه کنم، داریوش مهرجویى بود.
این بازیگر سینما و تئاتر گفت: ما تله تئاترى را با همین 

قصــه در تلویزیون بازى کرده بودیــم و نقش هایمان 
تغییر نکرده بود اما آن چه که با عنوان فیلم ســینمایى 
«گاو» ساخته شد، با تله تئاتر «گاو» متفاوت بود. هرچند 

شخصیت ها همان بود.
نصیریان درباره تاثیر این فیلم در بازى بازیگران اظهار 
کرد: در فیلم در قســمتى صحبت از بــوى بد مردگان 
مى شد. وقتى من متن این قسمت را خواندم، احساس 
بوى بد مى کردم. ایــن قصه تا این انــدازه در ما تاثیر 
گذاشته بود. الزم نبود آقاى مهرجویى و ساعدى براى ما 
توضیحات فراوان درباره چگونگى نقش آفرینى بدهند. 
من بیشترین استفاده را براى بازى بهتر از خوِد داستان 
و مطالعه آن کردم. ســکانس هاى مختلف فیلم براى 

متمرکز شدنم، الهام بخش بود.
وى در ادامه درباره حرفه بازیگرى گفت: بازیگرى نوعى 
تقلید است. بنیاد بازیگرى تقلید به معناى واقعى است. 
یعنى فرد بازیگر ادا و نواى شخص دیگرى را براى بیان 
شباهت، انجام مى دهد. بازیگرى تظاهر به خصوصیات 
درونى یک شخصیت است. موالنا مى گوید که تو وقتى 
در درونت چیزى مى گذرد، این روى صورتت منعکس 
مى شود. ما که نمى توانیم همان شخصیت داخل فیلم 
بشویم. این تظاهر باید آنقدر کار بشود که باور پذیر شود. 
در درجه اول باید ابتدا بازیگر خود و شخصیتش را باور 
کند. بازیگران معتقدند که خودشان به نوعى نویسنده 
هستند. قطعا اگر نقش من را فرد دیگرى بازى مى کرد، 

خروجى متفاوتى داشت.
نصیریان درباره شخصیت داریوش مهرجویى بیان کرد: 
مهرجویى خیلى با وسواس کار مى کرد. من اخیرا با او کار 
کردم و دیدم با وجود باالرفتن سن هنوز دقت قدیمش 
را دارد. حتى زمانى که با اهالى روستا بازى مى کردیم، 

بارها کار و تمرین مى کردیم.
این بازیگر پیشکسوت درباره واقع گرایى فیلم سینمایى 
«گاو» گفت: این واقع گرایى به ســاعدى نویسنده کار 
برمى گشت. او یک زندگى روستایى را تجربه کرده بود. 
مجموعه هایى که نوشت مانند آشغال دانى، هم از لحاظ 
زبان و هم از لحاظ شناخت فضا، روحیه روستایى داشت. 
هیچ گاه ساعدى در خانه متن ها را نمى نوشت. او همیشه 
در دهات  مشغول گذار بود. خودم هم در شهرستان ها 

و دهات رفت و آمد داشــتم و این به بازى من در فیلم 
کمک مى کرد.

وى درباره محل فیلمبردارى فیلم «گاو» بیان کرد: ِدهى 
که ما در آن فیلمبــردارى کردیم، فضاى واقعى «گاو» 
نبود. فضاى واقعى دهاتى در آذربایجان بود و مردم در 
بیغوله هاى داخل کوه زندگى مى کردند. حتى از زندگى 
که ما مى خواســتیم به نمایش بگذاریم، عکاسى شد و 
وقتى این عکس ها براى مجوز ساخت و نمایش نشان 
داده شد، گفتند نیاز نیست اصال فیلمى با این مضمون 
بسازیم. به همین دلیل محل ساخت را تغییر دادیم که 

بتوانیم این اثر را بسازیم.
نصیریان دربــاره تکیــه مهرجویــى به انســان در 
جهان بینى ســینمایى اش گفت: «اعتال به انسان یکى 
از مشخصه هاى انسان است و این ویژگى، مهرجویى 

را مهرجویى کرد.
او در ادامه بــه نقش آفرینى عزت ا... انتظامى اشــاره 
و تاکید کرد: اینکه مش حســن در پایــان بدون اینکه 
بخواهد شعار بدهد مى گفت من گاو هستم، خود نشان 
از تمرکز بازى عالى انتظامى داشت. انتظامى زمانى که 
همه ما، براى استراحت به تهران مى آمدیم آنجا مى ماند 
تا در نقش خود زندگى کند و زمانى که مى گفت، من گاو 
مشتى حسن هستم، به بهترین شکل این فضا را بازى 
مى کند. نمى دانم اگر من جاى شخصیت مشت حسن 
بازى مى کردم آیا در روستا مى ماندم یا نه، اما او حاضر 
نبود روستا را حتى آخر هفته ها که فیلمبردارى تعطیل 

مى شد ترك کند.
نصیریان به اهمیت واقع گرایى در بازیگرى و رویکردى 
که در تئاتر به بازى بازیگر مى شــود اشاره کرد و گفت: 
بازیگرى در تئاتر، مانند جراحى مى ماند که بدن را مقابل 
شــاگردانى که جویاى علم پزشکى هستند، موشکافى 
مى کنــد و حقایق بدن را به نمایــش مى گذارد. اصوال 
بازیگران باید هر آنچه در نقش اتفاق مى افتد باشــند. 
مثال خودم در «بــوى پیراهن یوســف» زمانى که به 
دنبال اتوبوس مى دویدم، نا خودآگاه دســتانم باز شد و 
کج و راست شــدم؛ مانند پرنده اى که به دنبال هدفى 
مى رود. این در طبیعت بازیگرى اســت که شــما را در 

خود غرق مى کند.

خاطره گویى بازیگر پیشکسوت از ساخته شدن «گاو» 

على نصیریان: 
سینما را مهرجویى به من یاد داد

ماجراى ساخت
 اولین سریال انقالبى تلویزیون

سعید امیرسلیمانى: با 
«شاه دزد» معروف شدم

حاال که 43 سال از وقوع انقالب اسالمى مى گذرد، 
بد نیست بدانیم اولین سریالى که با موضوع انقالب 
ساخته شد، چه نام داشت و چه کسى آن را ساخته بود.

این سریال «شاه دزد» نام داشــت و به کارگردانى 
احمد نجیب زاده ســاخته شده اســت. نجیب زاده 
بیشــتر فعالیت هایش در حوزه نویسندگى بود و در 
سال 78 وقتى که 59 سال ســن داشت، درگذشت. 
مجموعه تلویزیونى «شــاه دزد» در دومین سالگرد 
پیروزى انقالب به جدول پخش رســید و اولین بار 
روى آنتن رفت. امــا پس از بهمــن 59، با توجه به 
استقبال زیادى که مردم از سریال کردند، چندین و 

چندبار بازپخش شد.
این سریال ماجراى یک زن و شوهر سودجو را روایت 
مى کند که تالش مى کنند عــده اى از رجال رژیم 
پهلوى را فریب بدهند و از این طریق پول بسیارى به 
جیب مى زنند. اما درست زمانى که قصد فرار و خروج 

از کشور را دارند، دستگیر مى شوند.
در این مجموعه تلویزیونــى کیومرث ملک مطیعى، 
نعمت ا... گرجى،  مهین شــهابى، ســروش خلیلى، 
منوچهر حامدى، محمد مطیع، فرهاد خان محمدى و 
سعید امیرسلیمانى ایفاى نقش کرده اند که همه آنها 

جز سعید امیرسلیمانى درگذشته اند.
خیلى اطالعاتى از این ســریال 9 قسمتى در دست 
نیســت و حتى جزئیات ساخت ســریال را «سعید 
امیرسلیمانى» هم خیلى به خاطر ندارد. اما او درباره 
تولید این سریال گفت: من از سال هاى جوانى تئاتر 
کار مى کردم اما بیشتر شهرت و معروفیتم به بعد از 
انقالب برمى گردد. مخصوصا با سریال شاه دزد که 

آن زمان ساخته و پخش شد. 
امیرسلیمانى درباره جزئیات ساخت این سریال عنوان 
داشت: خاطرم هست که براى ســاخت این سریال 
زمان خیلى کم و محدودى در اختیار داشــتیم، حتى 
آن زمان فرصت حفظ کــردن دیالوگ ها هم نبود. 
بامزگى ماجرا در این بود کــه خدا بیامرز نجیب زاده 
هم نویسنده سریال بود و هم کارگردان آن. به همین 
دلیل مرتب حین کارگردانى مشغول نگارش متن ها 
هم بود و همین باعث شــده بود خودمان صحنه را 

بگردانیم و فضایى شاد و مفرح در کار پدید آمده بود.
این بازیگر پیشکسوت اظهارداشــت: زمان پخش 
ســریال، خانواده مــا و خانواده آقاى مشــایخى در 
روستایى رفته بودیم در جاده قزوین و آنجا مشغول 
استراحت بودیم. یک روز من و آقاى مشایخى آمدیم 
تلفنخانه که به تهران زنگ بزنیم. مسئول تلفنخانه تا 
ما را دید جلویمان بلند شد و سالم و علیک کرد. من 
فکر کردم که آقاى مشایخى را شناخته است. چون 
ایشان باالخره چهره شناخته شده اى بود. اما بعد به 
سمت من آمد و احوال پرسى کرد. پرسیدم مگر من را 
مى شناسى؟ گفت آقا شب ها ما خیلى با سریال شما 

کیف مى کنیم.
وى دربــاره اینکــه این ســریال از جملــه معدود 
ســریال هایى اســت که تکه کالم هاى آن همان 
سالها رواج پیدا کرده بود، توضیح داد: بله. همان چند 
قسمت، تکه کالم هایمان بین مردم متداول شده بود. 
یکى تکله کالم «تصدقت بود». دیگرى هم «چى 

شد، گرفتنمون؟» بود.
امیرسلیمانى در پاسخ به این ســوال که آیا استفاده 
از تکه کالم هــا پیش از ایــن در فیلمنامه گنجانده 
شــده بود یا فى البداهه بود؟ نیز گفت: این موارد که 
به آنها اشاره کردم، سلیقه خودم بود. مثال در سریال 
فرار بزرگ بــه کارگردانى آقــاى لطیفى هم همین 
کار را کردم و به شهره لرستانى که نقش همسرم را 
ایفا میکرد میگفتم قنــدك. این تکه کالم هم خیلى 
گرفته بود. البته همه اینها از تجربه تئاتر بود. چون هر 
کلمه را 3 بار تکــرار کنید ملکه ذهن مخاطب 

مى شود.
به دلیل استقبال فراوانى که از سریال «شاه 
دزد» به عمل آمد، نجیب زاده کار ساخت 
دومین ســریال بعد از انقالب خود را هم 
آغاز کرد. این ســریال «اشک تمساح» نام 
داشت که آن هم کم و بیش حال 
و هواى سریال قبلى را داشت 
و داستان آن درباره مردى به 
نام فضایلى (با بازى زنده یاد 
ولى ا... شیراندامى) بود که 
تالش مى کرد از طریق 
ســخنرانى و مصاحبه 
هاى مطبوعاتى، خــود 
چهــره اى  را 
نقالبـــــى  ا
معرفــى کند 
تا از این طریق 
بتواند پســت و 
مقامى کســب کند و 
به سرپرستى سازمانى 

دولتى منصوب  شود.

فرهنگفرهنگ 4249 سال هجدهم

بهرام رادان گفت: از همان ابتدا به کارگردان فیلم «علف زار» گفتم که در این 
فیلم بازى نمى کنم.

«علفزار» پنجمین تجربه   تهیه کنندگى «بهرام رادان» است ، او درباره  پذیرفتن 
مسئولیت تهیه کنندگى «علف زار» گفت: فیلمنامه فیلم «علف زار» سال گذشته 
در اوایل تابستان 1399 به من رسید و من بعد از خواندنش تصمیم گرفتم فیلم 
را تهیه کنم. اما از آن جایى که تهیه زمان زیادى را از من مى گیرد تصمیم گرفتم 
در همان ابتدا به کارگردان فیلم بگویم که قصد ندارم در فیلم بازى کنم تا تمام 
تمرکزم بر روى فیلم باشد.  آبان 1399 سناریو براى پروانه ساخت ارسال شد و تا 
اردیبهشت سال 1400 دریافت این پروانه طول کشید. اواخر تیرماه و آماده شدن 
گروه و امکانات، کار را کلید زدیم.  بهرام رادان که با برنامه رادیویى« پرانتز باز» 
گفتگو مى کرد، درباره  قصه  فیلم به حرف هایش عالوه کرد: علف زار مبتنى بر یک 
قصه  ملتهب و واقع شده در مدت زمان نصف روز است. براى همین ارتباطى که 
تماشاگر با فیلم بر قرار مى کند ارتباط لحظه اى است. لحظه به لحظه کاراکترها 
را مى بیند که چه مواردى را تجربه مى کنند. «علف زار» از آن فیلم هایى است که 
باید به ژانرش بیشتر  توجه و پرداخت شود. شاید همین عدم پرداخت است که 
ما هم در این چند روز جشنواره بین این که «علف زار» را  فیلم اجتماعى بدانیم یا 
جنایى اختالف نظر داشتیم. من ترجیح میدم ژانر فیلم را جنایى قلمداد کنیم و از 
آن جایى که جنایت را داخل فیلم نمى بینیم و فقط درباره اش صحبت مى شود به 

نظرم کار فیلمساز را براى انتقال مفهوم سخت تر کرده است.   

فرشته حسینى بازیگر ایرانى - افغانستانى فیلم سینمایى « دسته دختران» درباره 
بازى در فیلمى از جنگ علیه ایران گفت: حس من نسبت به ایران و افغانستان 
خیلى فرقى ندارد، چون در ایران به دنیا آمده ام، در اینجا بزرگ شــدم و اینجا را 

واقعا دوست دارم.
حســینى که از خانواده اى اهل افغانستان و در ایران متولد شــده، در پاسخ به 
پرسشى از سوى یک خبرنگار افغانستانى درباره وطن پرستى و اینکه چه حسى 
داشــته که در فیلمى که به جنگ ایران مربوط مى شده بازى کرده است گفت: 
حس من نسبت به ایران و افغانستان فرقى نمى کند بخصوص آنکه در ایران به 
دنیا آمده ام.  در کامنت ها (فضاى مجازى) خوانده بودم که گفته بودند شــما را 
چه به این که در یک فیلم جنگى ایرانى بازى کنى؟  من فکر مى کنم هر کسى 
مى تواند درك کند که وقتى در یک جا بزرگ مى شوى نمى توانى آنجا را از خود 
جدا بدانى. من خود را یک ایرانى مى دانم، چون اینجا بزرگ شدم، درس خواندم 
و همه دوستانم در اینجا هستند. این صحبت هاى او با تشویق نوید محمدزاده 
و خبرنگاران حاضر در نشست مواجه شــد. او درباره همذات پندارى با وضعیت 

افغانســتان پس از بازى در این فیلــم بیان کرد:  من 
نظرات دیگرى درباره جنگ داشتم، اما وقتى در 

این فیلم بازى کردم متوجه شرایط وحشتناکى 
از جنگ شدم و اینکه آدم هاى عادى چطور 

توانستند زندگى کنند. با این فیلم به یاد 
جنگ افغانستان افتادم و افتخار 

مى کنم که عضو کوچکى 
از دسته دختران بودم. ما 
تالش کردیم بگوییم 
جنگ یک مســئله 

وحشتناك است.

چرا بهرام رادان 
در «علفزار» بازى نکرد ؟

فرشته حسینى:
 خودم را ایرانى مى دانم

گرفته بود. البته همه اینها از تجربه تئاتر بود. چو
3 بار تکــرار کنید ملکه ذهن مخ 3کلمه را

مى شود.
به دلیل استقبال فراوانى که از سریال
دزد» به عمل آمد، نجیب زاده کار س
دومین ســریال بعد از انقالب خود
آغاز کرد. این ســریال «اشک تمساح
داشت که آن هم کم و بیش
و هواى سریال قبلى را
مر و داستان آن درباره
نام فضایلى (با بازى ز
ب ولى ا... شیراندامى)
تالش مى کرد از

ســخنرانى و مص
هاى مطبوعاتى،
چهــ را 
نقالبــ ا
معرفــى
تا از این
بتواند پسـ
مقامى کســب
سرپرستى سا به
دولتى منصوب  ش

 فصل جدید ســریال «داســتان یک شــهر» که از 
سریال هاى پربیننده تلویزیون درسال 1380 بود، به 

کارگردانى محمدرضا آهنج ساخته مى شود.
داستان یک شهر که از ســریال هاى موفق تلویزیون 
درســال 1380 بــود و مخاطبان زیادى داشــت بعد 
از 20ســال به قلــم پیمــان عباســى وکارگردانى 
محمدرضاآهنج به تهیه کنندگى فرشــیدمحمودى 
روایت تازه اى از تالش 26 ساله تیم برنامه سازى در 

شهر شبکه 5 سیما به تصویر مى کشد.
تیم جوان وجسور برنامه درشهر شبکه 5سیما که براى 
خود اســم ورســمى دارد باتماس مردمى براى تهیه 
گزارشى از تخریب یک ســاختمان براثرگودبردارى 
غیراصولى راهى مى شــودکه شــروع قصه ایى 26 
قســمتى ازتالش بخش کوچکى از رسانه ملى دربه 
تصویر کشــیدن مسائل ومشــکالت مردم به گوش 

مسئوالن است.

قصه پیمان گزارشــگر در شــهر که ایــن روزها به 
خاطرجســارت درانعکاس گزارش ها به شــدت بین 

مردم محبوب است، وحید، آزاده و رضاستوده با 
گروه برنامه ساز در شهر که هرکدام روایتگران 
قســمت هاى فصل جدید داستان یک شهر 
هســتند؛ تاکنــون  35درصد از ســریال در 

لوکیشــن هــاى مختلــف اســتان تهــران 
تصویربردارى شــده و پیش بینى مى شــود با 
روند کنونى اواســط خرداد 1401 تولیدآن به 
پایان برســد. على دهکردى، دانیال عبادى، 

هلیا امامى، یوســف مرادیان، امین ایمانى، 
ایرج نوذرى، عــزت ا... رمضانى فر، بهزاد 
خداویسى، سروش جمشیدى، امیر دژاکام، 

نسرین بابایى، مریم کاظمى، ریحانه رضى، 
ایوب آقاخانى، فرزام ناظرى، شقایق زمانى، على 

آهنج، علیرضــا مهران، رضا توکلــى، پوراندخت 
مهیمن، فرشــید زارعى فر، دانیال ابراهیمى، رضا 
دودانگه، حسین عباسى، نیوشا مدبر، بهادر ابراهیمى 

و... تاکنون ایفاى نقش داشتند.

فصل جدید «داستان یک شهر» بعد از 20 سال ساخته مى شود

ز بازىدر این فیلــم بیان کرد:  من 
باره جنگ داشتم، اما وقتى در 

م متوجه شرایط وحشتناکى 
که آدم هاى عادى چطور 

یاد اینفیلم به نند. با
فتادم و افتخار

 کوچکى 
دم. ما 
وییم 
ئله 

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

شماره: 140060302006005689- تاریخ: 1400/09/03 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 1381 
ثبت در صفحه 140 دفتر 383 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 محمدتقى شیروى 
خوزانى به شناسنامه شماره 14656 کدملى 1140519948 صادره فرزند جعفر 
نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 195/49 مترمربع پالك 
شماره 1289 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 1381 و ثبت در 
صفحه 140 دفتر 283 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 سمیه یزدى خوزانى 
به شناسنامه شماره 1216 کدملى 1141282593 صادره فرزند کرمعلى نسبت به 
3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 195/49 مترمربع پالك شماره 
1289 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10/02 متر درب و دیواریست به گذر

شرقا به طول 19/5 متر دیوار به دیوار پالك 102 فرعى 
جنوبا به طول 9/93 متر دیوار به دیوار پالك 924

غربا به طول 19/79 متر دیوار به دیوار به پالك 1211 فرعى 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى 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: 1400/11/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/02- م الف: 
1272736 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى محمد کیانى- عضو قضائى 
سید محمود حسینى - رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر سید امیرحسین 

حسن زاده/11/194  



ورزشورزش 05054249 سال هجدهمیک شنبه  17 بهمن  ماه   1400

آگهى مزایده عمومى

   محمدمهدى احمدى - شهردار مبارکه 

نوبت اولنوبت اول
دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه

شهردارى مبارکه در نظر دارد، باستناد مجوز شماره 1400/609 مورخ 1400/6/3 شوراى اسالمى شهر مبارکه نسبت به فروش زمین با مشخصات 
زیر از طریق برگزارى مزایده عمومى با قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید. 

شرایط شرکت در مزایده: 
1ـ شرکت کنندگان مى بایست سپرده شرکت در مزایده را به حساب سیباى0105193396003 بنام شهردارى واریز و یا ضمانتنامه بانکى معتبر 

اخذ نمایند و در پاکت الف قرار دهند. 
2ـ شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند. 
3ـ محل دریافت اسناد مزایده: شهردارى مبارکه، امور قراردادهاـ  تماس: 52402021ـ 031

4ـ مبلغ خرید اسناد: 750/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
5ـ مهلت دریافت اسناد: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز شنبه مورخ 1400/12/07 خواهد بود. 

6ـ مهلت تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/12/08 به دبیرخانه 
محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند. 

7ـ پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگى، عیب و نقص نداشته باشد. 
8ـ شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم 

شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9ـ زمان بازگشایى پیشنهادات: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/12/09 

10ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است. 
11ـ هزینه درج آگهى با برندگان مزایده خواهد بود. 

م .الف : 1273348

ستاره ایرانى تیم ملى فوتبال کشورمان عنوان کرد بى صبرانه منتظر بازى براى تیم جدید 
خود است.

اللهیار صیادمنش، مهاجم تیم ملى فوتبال ایران و باشگاه فنرباغچه به هال سیتى انگلیس 
پیوست. قرارداد مهاجم ایرانى با این تیم انگلیسى به صورت قرضى و تا پایان فصل است.

سران تیم ترکیه اى نیز 5/5 میلیون یورو روى بازیکن جوان خود قیمت گذاشتند و اعالم کردند 
هر تیمى که خواستار به خدمت گرفتن این بازیکن اســت، باید این مبلغ را به تیم ترکیه اى 

پرداخت کند.
صیادمنش در این باره گفت: خیلى خوشحالم که در این باشگاه بزرگ حضور دارم. من این 

باشگاه را از زمان کودکى دنبال مى کردم. این باعث افتخارم است که در این باشگاه 
بزرگ حضور پیدا کردم و اینجا در این استادیوم هستم. خیلى خوشحالم براى این 

باشگاه بزرگ آماده بازى هستم. استقبال خیلى خوبى از من شد، خوشحالم که 
به اینجا آمدم.

صیادمنش درباره حضورش در ورزشگاه در بازى با سوانسى، گفت: تیمى 
خیلى خوب بازى کرد. این اولین بازى بود که من از نزدیک بازى هال سیتى 

را دیدم. وقتى در ورزشگاه بودم انرژى خیلى مثبت و زیادى از هواداران گرفتم. جو ورزشگاه 
خیلى عالى بود. هواداران تیم عالى هستند و دوباره آن ها را خواهم دید.  اول از همه، من همیشه 
بهترین تالشــم را مى کنم. من مى خواهم به تیم کمک کنم. من سریع هستم و چیزهاى 

دیگرى را در زمین نشان خواهم داد.
او در پایان گفت: فصل گذشــته در اوکراین براى من عالى بود، 20 بازى انجام دادم و 9 گل 
در سوپر لیگ دو گل در لیگ کنفرانس (یوفا) به ثمر رساندم، 4 پاس گل دادم و مى خواهم 

این کار را اینجا براى هال سیتى ادامه دهم. من واقعا براى بازى در اینجا هیجان زده هستم. 
این بازیکن در سال 2019 از استقالل راهى فنرباغچه شد و از آنجا نیز 
به تیم استانبول اسپور قرض داده شــد. او در ادامه راهى زوریا در 
اوکراین شد و درخشید و توانست حاال به صورت قرضى راهى 
هال سیتى شود. اللهیار صیادمنش فصل جارى در تیم زوریا 
اوکراین درخشید و توانست 7 گل براى تیمش در لیگ به ثمر 
برساند. با این حال مدت قرارداد قرضى او به پایان رسید و او به 
تیم فنرباغچه برگشت و حاال بار دیگر به تیمى قرض داده شد.

جراردو سیوانه، ســرمربى بایرلورکوزن، مى گوید سردار 
آزمون به کمى زمان نیاز دارد تا به شرایط خوبش برگردد.

آزمون در پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى از زنیت سن 
پترزبورگ جدا شده و به بایرلورکوزن ملحق شد تا چالش 

جدیدى را در زندگى حرفه اى خود تجربه کند.
خرید جدید زمســتانى لورکوزن پنجشــنبه به این تیم 
ملحق شد و آزمایش ها و تست هاى مورد نیاز را در این 

باشگاه انجام داد.
ســیوانه درباره شــرایط آزمون به بیلد گفــت:« او اول 
آزمایش هاى پزشــکى و دیگر مراحل الزم را طى کرد 
و پس از آن به یک یا دو روز تمرین نیاز دارد تا بتواند به 

جمع ما ملحق شــود. او از ناحیه رباط مصدوم بوده و در 
دوبى نیز به کرونا مبتال شده است.»

این بازیکن در حالى به جمع بازیکنان این باشگاه آلمانى 
ملحق شد که در ابتدا قرار بود این اتفاق در تابستان سال 
آینده رخ دهد اما در نهایت او در ماه ژانویه به بوندسلیگا 

رفت.
ســیوانه که مى خواهد این مهاجم ایرانــى را با دقت و 
محتاطانه معرفى کند اظهار داشت:« ما بسیار خوشحالیم 
که او همین حاال به جمع ما اضافه شــده اســت. سردار 
کیفیت بسیار باالیى دارد و تجربه بین المللى او ارزشمند 
است. او به دو یا سه هفته زمان نیاز دارد تا واقعا به دوران 

اوج برگردد. اما من اطمینــان دارم که مى تواند در نیم 
فصل دوم به ما کمک کند.»

پاتریک شیک، لوکاس آالریو و حاال آزمون یعنى رقابت 
سختى در خط حمله بایر در جریان است اما سیوانه از این 

رقابت مثبت خوشحال است.
او با اشاره به این موضوع اضافه کرد:«ما حاال گزینه هاى 
جایگزین بیشترى در اختیار داریم. خوشحالیم که همه 
اینجا هستند. مســئله فقط مصدومیت ها نیست، بلکه 
باید به غیبــت بازیکنان به دلیل کرونــا هم توجه کرد. 
ما به همــه نیاز داریم و این فقط شــامل این ســه نفر

 نمى شود.»

سرمربى بایرلورکوزن:

آزمون نیاز به زمان دارد
 تا به اوج برگردد

مشکى پوشــان خاتون بــم در خانه بــه بردى 
باورنکردنى و پرگل مقابل حریف شهرکردى خود 

دست پیدا کردند.
روز جمعه هفته هشــتم لیگ برتر فوتبال بانوان 
پیگیرى شد و صدرنشــین رقابت ها خاتون بم در 
خانه بردى پرگل و فوق العاده را به دســت آورد 
و مقابل ملى پوشان شــهرکرد با به راه انداختن 
جشــنواره اى از گل، 17-0 به برترى رســید تا 
صدرنشــینى خود را در لیگ برتــر فوتبال زنان 

تمدید کند.
نقش اول این پیروزى کســى جز ستاره باتجربه 
خاتون نبود؛ زهرا قنبرى. برترین گلزن تاریخ لیگ 
فوتبال زنان، بعد از همراهى تیــم ملى بار دیگر 
توانایى هاى خود در قامت بازیکن باشــگاهى را 
نشان داد و با درخششى فوق العاده 10 گل براى 
تیمش زد تا صدر جــدول گلزنان را بار دیگر پس 

گرفته و به نام خود کند.
قنبرى که تا پیش از مســابقات هفته هشــتم با 
11 گل در جایــگاه دوم برترین گلزنان لیگ قرار 
داشت، توانســت از هاجر دباغى 12 گله سبقت 
بگیــرد و با دبــل گالت در مقابل ملى پوشــان 

شهرکرد، خود را با 21 گل به صدر جدول برساند و 
در آستانه کسب عنوان خانم گلى دوباره لیگ برتر 

فوتبال زنان قرار گیرد. 
به جــز قنبرى بــا 10 گل زده، مونــا حمودى با 
هت تریک خود در پیروزى خاتون بم نقش آفرین 
بود و بهناز طاهرخانى دو گل زد و فاطمه گرائیلى 
و نگین زندى نیز هر کدام یکبار براى تیمشــان 

موفق به گلزنى شدند.

صیادمنش:
خودم را در زمین نشان خواهم داد

شارلروا در حضور یک نیمه اى و نمایش موثر ملى پوش ایرانى خود به برترى مقابل سراینگ 
دست پیدا کرد.

در ادامه مسابقات هفته بیست و ششم، تیم شارلروا در حالى که على قلى زاده را پس از دو بازى 
غیبت دوباره در فهرست و جزو نفرات ذخیره داشت، از ساعت 23:15 جمعه شب در استاد دو 

پایس مقابل سراینگ رده هفدهمى قرار گرفت.
نیمه اول این دیدار در شرایطى به پایان رسید که یاران قلى زاده موفق به کسب پیروزى یک بر 
صفر شدند و یکى از مدافعان تیم سراینگ نیز به دلیل دریافت دو کارت زرد، از زمین اخراج شد.
على قلى زاده که پس از انجام دو بازى براى تیم ملــى ایران در مرحله مقدماتى جام جهانى 
مقابل عراق و امارات به بلژیک بازگشته و در 45 دقیقه ابتدایى دیدار با سراینگ نیمکت نشین 

بود، از ابتداى نیمه دوم جانشین ریوتا موریوکا شد.
ســتاره ایرانى شــارلروا که پیش از این در 22 
مسابقه ژوپیر لیگ بلژیک توانسته بود 7 گل به 
ثمر رساند و 2 پاس گل بدهد، در دیدار مقابل 
ســراینگ این آمار را بهبود بخشید و نمایش 

خوبى در حضور یک نیمه اى خود داشت.
على قلى زاده در دقیقــه 83 دان ِهیمانس را در 
موقعیت خوبى قرار داد تا این بازیکن تنها سه دقیقه 
پس از ورودش به زمین دروازه سراینگ را 
باز کند و گل دوم تیم شــارلروا را به 

ثمر رساند.
یــاران قلــى زاده که طى ســه 
هفته گذشــته ژوپیر لیگ بلژیک 
شکســت ناپذیر بودند و دو مساوى 
متوالى و یک پیروزى داشتند، در دیدار 
مقابل سراینگ به این روند ادامه دادند 
و به برترى 2 بر صفر دست پیدا کردند تا 
43 امتیازى شوند و  به رده چهارم جدول 

ژوپیر لیگ بلژیک صعود کنند.

بازگشت درخشان قلى زاده
 به بلژیک با گل سازى

10 گل فقط در یک بازى!
مهدى طارمى به همراه ماتئوس اوریبه و استفان استاکیو 
به تمرینات تیم پورتو اضافه شد تا پس از درخشش در تیم 
ملى کشورمان براى تیم پرتغالى گلزنى کند. آنها فردا در 
هفته بیست و یکم لیگ پرتغال مهمان تیم آروکا خواهند 
بود. پورتو براى اولین بار باید بدون لوئیز دیاز به میدان برود 
و به همین دلیل حضور طارمى بسیار مهم خواهد بود. دیاز 
که در زمســتانى کنونى با 45 میلیون یورو راهى لیورپول 
شد بهترین گلزن پورتو بود و پس از او، طارمى با 11 گل در 
رده دوم قرار دارد. باید دید بدون ستاره کلمبیایى، پورتو چه 

عملکردى خواهد داشت. 

بازگشت طارمى
 به تمرینات پورتو

02

شرایط نه چندان خوب سپاهان در نیم فصل نخست لیگ 
برتر که کار را تا آستانه استعفاى سرمربى هم پیش برد با 
نشست محرم نویدکیا و مدیران باشگاه در روزهاى گذشته 
و به منظور بررسى شرایط تقویت تیم روبرو شد و شنیده ها 
حاکى از آن است که تقویت کادرفنى به جاى تغییر آن در 
دستور کار قرار گرفته است. از همین رو قرار است باشگاه 
سپاهان با بررسى رزومه مربیان مختلف در صورت امکان 
یک مربى خارجى به جمع اعضاى کادرفنى اضافه کند تا 
شرایط بهترى براى نیم فصل دوم در این تیم رقم بخورد. 
سپاهانى ها هنوز به گزینه خاصى نرسیدند و مشغول بررسى 
هســتند و احتماًال طى روزهاى آینده تصمیمشان در این 

خصوص نهایى خواهد شد.

کادرفنى سپاهان
 تقویت مى شود

01

03

فصل نقل و انتقاالت براى ذوب آهن با جدایى سه بازیکن 
شامل مرتضى خراسانى، بابا محمدى و شهاب گردان آغاز 
شد. در ادامه راه بحث حضور دو مهاجم در این تیم مطرح 
شد که دقایقى پیش پیوستن سجاد عاشورى مهاجم نیم 
فصل اول نفت مسجد سلیمان با عقد قراردادى به مدت نیم 
فصل رسمى شد. عاشورى ســابقه بازى در تیم هاى نفت 
مسجد سلیمان، گل گهر سیرجان، نســاجى مازندران و 

پیکان را در کارنامه دارد.

رئیس کمیته برگزارى مســابقات در پاسخ به اینکه هفته  
هفدهم به بعد رقابــت هاى لیگ برتر چــه زمانى اعالم 
مى شود، اظهار کرد: ما باید چهارشنبه و پنج شنبه بازى ها 
را اعالم مى کردیم اما طى این دو روز اخیر بازى هاى لیگ 
برتر را تا آخر سال اعالم مى کنیم. ســعى داریم از زمان 
بهترین استفاده را داشته باشیم. سهیل مهدى افزود: ما به 
دلیل اینکه تعطیالت نوروز و لیگ قهرمانان آسیا را پیش رو 
داریم باید قبل از عید از زمان استفاده کنیم. در تعطیالت 
عید حداقل یک هفته را برگزار خواهیم کرد و در ایام لیگ 

قهرمانان آسیا هم بازى هاى لیگ را داریم. 

 رونمایى از 
اولین خرید زمستانى ذوب آهن

عید نوروز هم بازى هست
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دسِت خالى مجیدى 
مقابل ذوب آهن در خط دفاع

استقالل در بازى بعدى لیگ برترى اش در خط دفاع با کمبود بازیکن مواجه خواهد شد.
تیم استقالل بعد از برگزارى دیدار جام حذفى خود مقابل ذوب آهن در روز 19 بهمن ماه در لیگ 
برتر باید مقابل ذوب آهن اصفهان قرار بگیرد. نکته مهم درباره شرایط استقالل قبل از دیدار با 

ذوب آهن کمبود بازیکن در خط دفاع خواهد بود.
روز جمعه در جریان برد دو بر یک استقالل مقابل هوادار، سیاوش یزدانى مدافع آبى پوشان 

کارت قرمز از زمین بازى اخراج شد تا دیدار با ذوب آهن را از دست بــا دریافت 
بدهد. این در حالى است که عارف آقاسى دیگر مدافع وسط 
آبى پوشــان هم دیروز به طور رسمى جدا شــد و به فوالد 

خوزستان پیوست.
در این وضعیــت فرهاد مجیدى براى دیــدار با ذوب آهن 
فقط دو مدافع وســط تخصصى در اختیار خواهد داشــت. 
محمدحسین مرادمند و محمد دانشگر دو مدافع وسط تخصصى 
استقالل براى دیدار با استقالل هستند که عمال فرصت بازى با 

3 دفاع را از مجیدى خواهد گرفت.
البته که بعد از جدایى عارف آقاســى، سرمربى 
اســتقالل خودش هم عالقه مند اســت 
سیستم بازى استقالل را به 4 دفاعه تغییر 
بدهد اما براى دیــدار با ذوب آهن به نظر 
مى رسد او مجبور به انجام چنین کارى 
خواهد شد. مگر این که بخواهد از روزبه 
چشمى در خط دفاعى استفاده کند و 
او را به مرکز خط دفاع ببرد و آن وقت 
مرادمند و دانشــگر روى دست این 

بازیکن توپ خواهند زد. 
چیزى که مشــخص است استقالل 
در مصاف لیگ برترى بعدى اش در خط دفاع با 
کمبود بازیکن تخصصى مواجه است و باید دید 
فرهاد مجیدى چگونه این خالء را پرخواهد کرد.

 تواند در نیم 

ن یعنىرقابت
 سیوانه از این

ال گزینه هاى 
حالیم که همه 
 نیست، بلکه 
هم توجه کرد. 
این ســه نفر

کارت قرمز از زمین بازى اخراج شد تابــا دریافت 
بدهد. این در حالى است که عار
آبىپوشــان هم دیروز به طو

خوزستان پیوست.
اینوضعیــت فرهاد مجید در
فقط دو مدافع وســط تخصصى
محمدحسین مرادمند و محمد دانش
استقالل براى دیدار با استقالل هس
3 دفاع را از مجیدى خواهدگ
البته که بعد از جدای
اســتقالل خو
سیستم بازى
بدهد اما براى
مى رسد او
خواهد شد
چشمىد
او را به م
مرادمند
بازیکنت
چیزى که
در مصاف لیگ برت

کمبود بازیکن تخص
فرهاد مجیدى چگو

ادامه راهى زوریا در در
ه صورت قرضى راهى

صل جارى در تیم زوریا 
 تیمش در لیگ به ثمر 
او به پایان رسید و او به 
ه تیمى قرض داده شد.

5مقابلعراق و امارات به بلژیک بازگشته و در 45 دقیقه ابتدایى دیدار
بود، از ابتداى نیمه دوم جانش
ســتاره ایرانى شــارلر
مسابقه ژوپیر لیگ بلژی
2ثمر رساند و 2 پاسگ
ر ســراینگ این آمار
خوبى در حضور یک
على قلى زاده در دقیقــ
موقعیت خوبى قرار داد تا ای
پس از ورودش به

باز کند و گل
ثمر رساند.
یــاران قل
هفته گذش
شکســت ناپ
متوالى و یکپ
مقابل سراینگ
2و به برترى2 بر
43 امتیازى شو
ژوپیر لیگ بلژ

قیمت هر مترمربع طبق پایه مقدارمورد مزایده
کارشناسىـ  ریال

قیمت کل طبق پایه 
سپرده شرکت در مزایدهـ  ریال کارشناسىـ  ریال

زمین با کاربرى مسکونى واقع در 
82/1070/000/0005/747/000/000287/350/000 مترمربع مبارکه محله شیخ آبادـ  بلوار الزهرا 
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602023008704 - تاریخ ارسال نامه: 1400/11/14 - سند مالکیت 
یکدانگ و نیم مشاع از ششــدانگ پالك 7229/8 باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
با شــماره چاپى 378037 بنام آقاى بهرامعلى درویش منش دفتر 38 صفحه 559) سابقه 
ثبت و سند داشته که طى حصر وراثت شــماره 1721 مورخ 1381/06/05 شعبه 5 دادگاه 
عمومى اصفهان در سهم نامبرده قرار گرفته است مالک ضمن درخواست صدور سند المثنى 
بشماره 14003027211 مورخ 1400/10/26 با ارائه دوبرگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 
290930 و شــماره یکتا 140002155822000594 دفترخانه 94 اصفهان سند مالکیت 
المثنى در اجراى ماده 120 آئین  نامه قانون ثبت و تبصره  هاى ذیل آن در شرف صدور است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م  الف: 1272710- حسین زمانى 
علویجه - سرپرست واحد ثبتى اداره ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان از طرف اعظم 

امینى آبچوئیه /11/190

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 4003 ، 4002 و 4001 مــورخ 1400/08/19 خانــم طاهره محمدى نجف 
آبادى فرزند على نسبت به ســه دانگ مشــاع  و آقاى محمد على پور حبیب فرزند محمد 
حســین نســبت به یک و نیم دانگ و آقاى ســعید پور حبیب فرزند محمد على نســبت 
به یک و نیــم دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکبابخانه  بــه مســاحت 113/10 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 370 اصلى واقع در قطعه7 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/11/02 - تاریخ انتشــار نوبت  دوم : 1400/11/17 - 1262228 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد - از طرف

 آفرین میرعباسى /10/203

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 4738 و 4737 مورخ 1400/09/18 خانم مرضیه مومنى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ  مشاع و آقاى ابراهیم موءیدى نجف آبادى  فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 162/23 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 158  اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/17 - 1262180/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میرعباسى /10/205

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 4385 مورخ 1400/09/03 آقاى اســداله فنائى نجف آبادى فرزند امین اله 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 68/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 13  فرعى از 869 
اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17 - 
1262038 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /10/207
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 

ردیف 1ـ راى شماره 12730- 1400/10/19 هیات چهارم خانم زهرا صادقى به شناسنامه 
شماره 1539 کدملى 1285821165 صادره اصفهان فرزند رمضانعلى در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 25,28 مترمربع از پالك شماره 68 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى رحیم زارع بهرام ابادى طبق سند 

انتقالى 36178 مورخ 1350/01/25 دفترخانه شماره 65 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/17- م الف: 

1262986- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/210

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302012000386- تاریــخ: 1400/10/26 - برابــر راى شــماره 
140060302012000381 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اکبر مرادى دمنه فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 58 صادره 
از فریدن  در یک باب ســاختمان باربرى و زمین متصل به مساحت 3968 مترمربع بر روى 
قسمتى از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در اراضى قهیز دامنه خریدارى از مالک رسمى آقاى 
محمدرضا دهدشتى محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف: 1263005- تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17 - رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن - محسن مقصودى /10/213

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

شماره: 140060302006006785- تاریخ: 1400/10/15 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001005 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم طاهره احمدى فروشانى 
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 917 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 ملک 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 طاهره احمدى فروشــانى 
به شناسنامه شماره 109 کدملى 1141541394 صادره فرزند سید کریم نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه به مساحت 341,37 مترمربع پالك شــماره 863 فرعى از 113 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 10 متر دیواریست به دیوار باقیمانده
شرقا به طولهاى 13/10 و 21/05 متر دیواریست به دیوار 113/863 

جنوبا به طول 10/05 متر در دیواریست به کوچه 
غربا به طول 25/75 و 8/45 دیواریست به دیوار پالك 113/70 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى 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: 1400/11/02- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/11/17- م الف: 1263558 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /10/215

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 

ردیف 1ـ راى شماره 11179- 1400/09/17 هیات چهارم آقاى عیسى بابائى به شناسنامه 
شــماره 845 کدملى 6479579445 صادره شراء فرزند حســینعلى در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 116,97 مترمربع از پالك شماره 68 اصلى واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب مع الواسطه از مالک رسمى حسن کیانى هرچگانى طبق سند انتقالى 
114569 مورخ 1362/11/25 دفتر خانه 14 اصفهــان و مورد ثبت صفحه 387 دفتر 445 

امالك
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/17- 

م الف: 1263374- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/217

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 4778 - 1400/09/21 آقاى شکراله دادخواه ورنوسفادرانى فرزند رضا ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 126/36 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3524   فرعى از 391  اصلى 
واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/17  - 1262677/

 م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 
ازطرف آفرین میرعباسى /10/220

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 5117 و 5116 مورخه 1400/10/04 آقاى مهدى محمدى فرزند جواد نسبت به  
سه دانگ مشاع و خانم فاطمه شاه پورى فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 116/87مترمربع قسمتى از پالك شماره 8  فرعى از 329 اصلى واقع 
در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17 - 1262715 
/ م الف  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /10/222

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 3989 مورخ 1400/08/18آقاى امین طاهرى فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 76/8 مترمربع قسمتى از پالك 18  فرعى 1214 اصلى واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17 - 1262641 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /10/224

نقشه کرونایى کشور براى بار ششم آتشین شد؛ 120 شهر 
قرمز، افزایش بارز بسترى در عمده استان هاى کشور و 
افزایش فوتى ها در برخى استان ها، از نتایج حضور نامبارك 

اومیکرون از 28 آذرماه تا کنون است.
به بر اساس آخرین نقشه رنگ بندى کشور که 15 بهمن 
ماه 1400 از ســوى وزارت بهداشت منتشر شد، در حال 
حاضر  153 شهرستان در وضعیت نارنجى، 167 شهرستان 

در وضعیت زرد و  8 شهرستان در وضعیت آبى قرار دارند.
همچنین بر اساس اعالم وزارت بهداشت،  بررسى هاى 
هفتگى وضعیــت موجود کرونا در کشــور در هفته دوم 
بهمن ماه 1400، مصادف با هفته 102 همه گیرى، نشان 

مى دهد که تعداد موارد ســرپایى مثبت شناسایى شده، 
در هفته اخیر 108579 نفر، تعداد موارد بســترى جدید 
6706 نفر و تعداد موارد فوت جدید در این هفته 204 نفر 
بوده اســت. در این هفته در استان اصفهان روند بسترى 
افزایش بارز داشته و موارد فوت کاهش مختصرى داشته 
است. بروز موارد بســترى و میزان مرگ و میر از متوسط 

کشور کمتر است.
در تهران نیز در هفته اخیر، موارد بسترى استان افزایش 
بارز یافته و موارد فوت کاهش مختصر داشته است. بروز 
موارد بسترى معادل متوسط کشور و میزان مرگ و میر از 

متوسط کشور کمتر است.

در شرایطى که در هفته گذشته هر روز شاهد بیشتر شدن 
تعداد شهرهاى قرمز کرونایى و جوالن ویروس اومیکرون 
در کشور بودیم، ســفرهاى جاده اى مردم نسبت به هفته 
نخست بهمن ماه بیشتر شده اســت. با توجه به گسترش 
ســویه اومیکرون در سراسر کشــور، 120 شهرستان در 
وضعیت قرمز، 167 شهرســتان در وضعیــت زرد، 153 
شهرستان در وضعیت نارنجى و  8 شهرستان در وضعیت 

آبى قرار دارند.
بر اساس تازه ترین  آمارهاى منتشــر شده از سوى مرکز 
مدیریت راه هاى کشور درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه 
مختلف در بازه زمانى هشــتم تا 14 بهمن ماه، به صورت 

متوسط یک میلیون و 694 هزار و 277 وسیله نقلیه در هر 
روز در محورهاى مواصالتى کشور تردد کردند که نسبت 
به هفته قبل از آن افزایش چهار درصدى داشت و در قیاس 

با هفته مشابه سال گذشته رشد  7 درصدى را تجربه کرد.
در بازه زمانى مذکور بیش از هشــت میلیون و 930 هزار 
وسیله نقلیه تردد کردند که آمارها نسبت به هفته قبل از این 

بررسى نیز با کاهش ناچیزى همراه بود.
البته تردد ورود و خروج و ســفرهاى جــاده اى مردم در 
استان هاى هرمزگان، البرز، کهکیلویه و بویراحمد،گیالن 
با 15 درصد بیشترین افزایش را نسبت به همین بازه زمانى 

در سال گذشته داشته است.

ایران در شاخه صعودى 
موج اومیکرون 

جهش سفرهاى مردم در 
اوج اومیکرون

حمله کرونا به آتش نشانان 
   ایسنا | سخنگوى سـازمان آتش نشانى تهران از 
افزایش ابتالى آتش نشانان به کرونا خبر داد. سید جالل 
ملکى گفت: آتش نشانان زندگى ادارى ندارند که بتوانند 
از شـیوع کرونا در محیط ایسـتگاه ها جلوگیـرى کنند. 
البته آتش نشانان برنامه ریزى کردند تا به نوعى فاصله 
اجتماعى را در ایستگاه ها رعایت کنند، اما زمان عملیات 

این افراد باید چه کنند؟

پایان «ماسک»
   پانا | اپلیکیشن «ماسـک» پایان فعالیت هاى خود 
در اعـالم رنگ بنـدى کرونایـى شهرسـتان ها را اعالم 
کرد. اوایل سـال 99، اپلیکیشن ماسـک بر اساس روند 
بسـترى بیماران کرونا اقدام به رنگ بندى شهرستان ها 
کرد. اما از چند روز قبل وزارت بهداشـت تصمیم گرفته 
است رنگ بندى شهرستان ها توسط معاونت تحقیقات 

وزارتخانه انجام شود.

یکه تازى کرونا در ترکیه
   تسـنیم | ویـروس خطرنـاك کرونـا در ترکیـه 
همسایه غربى ایران، همچنان در حال یکه تازى و قربانى 
گرفتن اسـت به طورى که ارقـام ابتال و تلفـات، نگران 
کننده و رکوردشکنانه است. ابتال به کرونا در این کشور 
در بازه زمانى 24 ساعته از عدد یکصد هزار نفر فراتر رفته 

و شمار فوت نیز بیش از 200 نفر است.

روى موج کووید-19

یک متخصص بیمارى هاى داخلى با اشاره 
به اینکه اکنون اومیکرون ســویه غالب در 
کشور ما است، گفت: با این وجود هنوز هم 
با سویه دلتا مواجه هستیم و هر ابتالیى را 

نباید پاى اومیکرون بگذاریم.
میســا قیم با اشاره به شــروع موج ششم 
کرونا، اظهار کرد: بهتر اســت هر عالمتى 
شــبیه ســرماخوردگى و آنفلوآنزا را کرونا 
در نظر بگیریم، چــون طبق گزارش هایى 
که داشــته ایم این روزها بیماران سرپایى 
کرونا در تمام مراکز و در تمام شــهرهاى 
ایــران افزایش زیادى داشــته و حداقل 5 

برابر شده اند.
این متخصــص داخلى در مــورد عالئم 
کروناى اومیکرون گفت: عالئم اومیکرون 
مثل سویه هاى قبلى کرونا شامل سردرد، 
سرفه، عطسه، آبریزش بینى، گلو درد، گوش 
درد، بدن درد و اسهال اســت، اما بیماران 
به صورت شایع با گلو درد و بدن درد مراجعه 
مى کنند که ممکن اســت همزمان با تب 
همراه باشد. برخى از بیماران نیز به صورت 
کمتر شــایع عالئم گوارشــى مثل تهوع، 

سردرد، اسهال و استفراغ داشته باشند.
وى با تاکید بر اینکه بهتر است تمام بیماران 
به محض شروع عالئم حداقل 48 ساعت 
پیگیر عالئم بیمارى باشند، افزود: اگر عالئم 
بهتر نشد و یا بیمار تب باال و تب نزدیک به 
39/5 یا 40 درجه سانتى گراد داشت، یا تب 

با وجود خوردن مسکن تب قطع نشد، حتما 
با پزشک مشورت کنند.

قیم، زمــان قرنطینه براى همــه بیماران 
کرونایى را طبق پروتکل وزارت بهداشت 
ایران حداقل 10 روز دانست و  تاکید کرد: 
خروج از قرنطینه و هرگونه بازگشت به کار 
باید بعد از 10 روز از روز شروع عالئم باشد.

وى در مــورد ابتالى مجدد بــه کرونا در 
افراد نیز گفت: در بسیارى از افرادى که در 
پیک هاى قبلى به کروناى دلتا مبتال شده 
بودند، احتمال ابتالى مجدد به اومیکرون 

حتى با وجود تزریق واکســن وجود دارد. 
اکنون افرادى که قبــال کرونا گرفته اند به 
میزان قابل توجهى دوباره به بیمارى مبتال 
مى شوند، اما تزریق واکسن کمک زیادى 

مى کند تا عالئم بیمارى تشدید نشود.
وى با اشاره به شــیوع کروناى اومیکرون 
در این پیک، اظهار کــرد: در حال حاضر با 
وجود اینکه اومیکرون سویه غالبى در سطح 
کشور است، اما هنوز هم با سویه دلتا مواجه 
هستیم. به صورت کلى درگیرى ریه در دلتا 
بیشتر دیده مى شــود، اما نباید از این غافل 

شویم که اومیکرون هم ممکن است بیمار 
را بدحال کند و درگیرى ریه اتفاق افتد.

این متخصص داخلى بــا بیان اینکه هنوز 
هم کروناى دلتا به میــزان کمتر در جامعه 
شیوع دارد، گفت: بنابراین هر ابتالیى را به 
پاى اومیکرون نگذاریم، اگرچه اومیکرون 
غالب است. به همین دلیل بر درمان هرچه 

زودتر بیمارى تاکید داریم.
وى با بیان اینکه به صــورت کلى بیماران 
مبتال به اومیکرون در 4 تا 5 روز اول ممکن 
است بدحال شوند، تصریح کرد: بعد از 4 روز 

انتظار داریم یک سرى عالئم در مبتالیان 
بهتر شود، اما یک سرى عالئم مثل گرفتگى 
صدا، آبریزش بینى و گلودرد ممکن است 
تا یک هفته باقى بماند. چنانچه ســرفه ها 
خفیف نباشــد و عالئم خطرى مثل تب، 
سرفه هاى شــدید، درگیرى به صورت درد 
بین دو کتف، درد قفســه ســینه، یا تنگى 
نفس، بى حالــى و ضعف شــدید و تهوع 
و استفراغ وجود نداشته باشــد مى توانیم 

بگوییم روند بیمارى رو به بهبود است.
قیم با بیان اینکه در افراد مسن ضعف و بى 
حالى بیشتر اتفاق مى افتد و ممکن است تب 
را به صورت واضح نداشته باشیم، افزود: در 
مورد بیمارانى که عالئمى مشابه درگیرى 
سینوس ها و خلط داشته باشند تجویز آنتى 
بیوتیک الزم نیست، مگر اینکه شک قوى 
به عفونت آنتى باکتریایى وجود داشته باشد.

این متخصص داخلى با اعالم اینکه ابتال 
به کروناى اومیکرون در کودکان بیشتر از 
قبل شده است، گفت: کروناى اومیکرون 
در کودکان در بیشــتر موارد با تب شروع 
مى شود، اما اگر کودك بیش از 48 ساعت 
تب یا تب باال داشــت، باید حتما با پزشک 
مشورت شود. به طور کلى کودکان بیشتر 
عالئمى همچون بى قرارى، شــکم درد، 
عالئم سرماخوردگى و تب بروز مى دهند، 
اما کاهش سطح بویایى و چشایى را در این 

پیک کمتر مى بینیم.

عالئم اومیکرون در کودکان  و بزرگساالن 
رئیس انستیتو پاســتور ایران با اشــاره به جزئیات تولید 
و کارآزمایــى بالینــى واکســن ایرانى-کوبایــى کرونا 
(پاستوکووك) گفت: بر اساس نتایج تحقیقات تزریق 3 دز از 
واکسن پاستوکووك بیش از 90 درصد بر سویه اومیکرون 
موثر است و مشخص شد کسانى که چهار دز از این واکسن 
تزریق کردند، 100 درصد در برابر اومیکرون ایمن مى شوند.

دکتر علیرضا بیگلرى گفت: با توجه به اینکه بحران عالم 
گیر کوویــد19 پیچیدگى هاى خاص خود را داشــت، در 
آغازین روزهاى شــیوع بیمارى در چین انســتیتو پاستور 
آمادگى خود را منســجم کرد تا براى تشــخیص بیمارى 
راهکار و راهبردى داشته باشــد. وقتى در 30 بهمن سال 
1398 اولین موارد ابتال در کشــور به تایید رسید، انستیتو 
پاستور ایران بالفاصله به عنوان کمیته راه اندازى و هدایت 
شبکه تشخیص آزمایشگاهى کووید19 مسئولیت گرفت. 
با راه اندازى این کمیته ابتدا تمام نمونه هاى دانشگاه هاى 
علوم پزشکى کشور از 750 بیمارستان به انستیتو پاستور آمد 
و مورد بررسى قرار گرفت. از آنجایى که اکثر مراکز توانایى 
تشخیص نداشتند، حتى نمونه ها از بیمارستان هاى تهران 
نزد ما مى آمد. در همین حین تصمیم گرفته شــد آموزش 
کادر آزمایشــگاهى دانشــگاه ها را انجام دهیم و با تامین 
کیت مصرفى براى آزمایشگاه استان ها و آموزش کارکنان 
در پایان اسفند 98 توانستیم شبکه آزمایشگاهى تشخیص 

کووید19 را با شرکت 70 آزمایشگاه راه اندازى کنیم.
بیگلرى ادامه داد: یک ســال قبل در همیــن زمان همه 
به این فکر مى کردند تزریق دو دز واکســن کافى خواهد 
بود، اما همان روزها طراحى مــا به گونه اى بود که به فکر 
طراحى واکســن یادآور هم بودیم که اکنون آثار مثبت آن 

مشخص است.

تأثیر مثبت واکسن 
پاستوکووك بر اومیکرون
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مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستى کشور مالك 
استقالل(ترخیص) فرزندان بهزیستى از مراکز نگهدارى 
را «توانمندى» نوجوانان تحت سرپرستى و «اطمینان از 
وضعیت مطلوب آنان پس از اســتقالل» دانست. سعید 
بابایى با بیان اینکه ســاالنه حدود 500 نفر از نوجوانان 
تحت سرپرستى سازمان بهزیســتى به سن 18 سالگى 
مى رســند، اظهار کرد: در حال حاضر بیــش از 700 نفر 
از افرادى که به سن 18 سالگى رســیده اند، همچنان در 
خانه هاى نوجوانان هستند تا به اســتقالل کافى برسند 
و شــرایط براى آنها فراهم باشــد؛ ضمن اینکه برخى از 
کودکان دانشجو یا سرباز هســتند و در حین سربازى یا 
تحصیل به خانه نوجوانان بازمى گردند و به دوستان خود 

سر مى زنند.

شروط «ترخیص» از
 بهزیستى

02

به گفته معاون رئیس جمهــور از  42 نوع تاالب در جهان 
41 نوع تاالب در ایران وجــود دارد. تاالب ها یک درصد 
منابع آبى را تشکیل مى دهند، اما تعداد زیادى در جهان را 
غذا مى دهند.سالجقه گفت: تاالب هاى دنیا بیش از یک 
میلیارد شــغل آفرینى کرده اند و 2 میلیارد نفر از تاالب ها 

غذا مى خورند.

امنیت غذایى با تاالب ها

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

شماره: 140060302006006104- تاریخ: 1400/09/22 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1399114402006001732 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عبداله احمدیان اندانى 
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 329 دفتر 335 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 تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
عبداله احمدیان اندانى به شناسنامه شــماره 4141 کدملى 1140562029 صادره فرزند 
ابوالقاسم نسبت به 2/5 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به استثناى ثمنیه اعیانى آن به 

مساحت 132/38 مترمربع پالك شماره 716 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 6/18 متر دیوار به دیوار پالك 112/1404 
شرقا به طول 18/50 متر دیوار به دیوار پالك 1409

جنوبا به طول 7/42 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 17/50 متر دیوار به دیوار پالك 954

حقوق ارتفاقى ندارد
با توجه به گواهى کارشناس دال بر تناســب مالک خریدارى و تصرفات متقاضى هیات 
مبادرت به صدور راى کرده در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى 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. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 329 دفتر 335 
و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به 
متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نســبت 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 مالکریمى خوزانى به شناسنامه شماره 1130580441 کدملى 

1130580441 صادره فرزند جواد نســبت به 1/5 دانگ یکباب خانه به استثناى بهاى 
ثمنیه اعیانى به مســاحت 132/38 مترمربع پالك شماره 716 فرعى از 112 اصلى واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 

مى نماید. 
شماال به طول 6/18 متر دیوار به دیوار پالك 112/1404

شرقا به طول 18/50 متر دیوار به دیوار پالك 1409
جنوبا به طول 7/42 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 17/50 متر دیوار به دیوار پالك 954

حقوق ارتفاقى ندارد 
با توجه به گواهى کارشناس دال بر تناســب مالک خریدارى و تصرفات متقاضى هیات 
مبادرت به صدور راى کرده در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى 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. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 339 دفتر 335 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 
داشــته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى 

کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم زهرا طاهرى اندانى به شناســنامه شــماره 18462 کدملى 1140184164 
صادره فرزند رمضان نسبت به 2 دانگ از 6 دانگ یکباب خانه به استثناى 18 و 2/1 حبه 
بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 130/38 مترمربع پالك شماره 716 فرعى از 112 اصلى 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خــود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماال به طول 6/18 متر دیوار به دیوار پالك 112/1404

شرقا به طول 18/50 متر دیوار به دیوار پالك 1409
جنوبا به طول 7/42 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 17/50 متر دیوار به دیوار پالك 954

حقوق ارتفاقى ندارد 
با توجه به گواهى کارشناس دال بر تناســب مالک خریدارى و تصرفات متقاضى هیات 
مبادرت به صدور راى کرده در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى 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: 1400/11/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/02- م الف: 
1270986 - قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده. عضو قضائى 

- مجتبى پورعلى. رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى /11/192 

حاشیه ها چه در بطن شهرها باشند و چه خارج از آنها، هم 
آسیب اجتماعى به حساب مى آیند و هم آسیب هاى دیگر 
را همراه خود مى آورند. اهمیت مســئله حاشیه نشینى تا 
اندازه اى اســت که رهبر معظم انقالب هم مشخصًا به 
این مسئله ورود و بر رفع آن به عنوان یکى از اولویت هاى 
اصلى آسیب هاى اجتماعى در کشور تاکید کرده اند. اما با 
همه این اوصاف روز به روز بر جمعیت حاشیه نشین ها 
افزوده مى شــود. خبرگزارى فارس در این باره با « سید 
حسن موسوى چلک»،  رییس انجمن مددکاران اجتماعى 

ایران گفتگو کرده که بخش هایى از آن را مى خوانید.

چرا حاشیه نشینى به وجود مى آید؟
حاشیه نشینى مولود توزیع ناعادالنه امکانات و خدمات 
است. وقتى شهرها توسعه پیدا مى کنند، عمده خدمات 
عمومى در کالنشهرها توزیع مى شود و کالنشهرها به 
دلیل توزیع ناعادالنه خدمات مهاجر پذیر مى شوند. از 
آن طرف خشک سالى ها هم بى تأثیر نبوده است. زمانى 
ما در کشــورمان 70 درصد جمعیت در روستا بودند و 
30 درصد در شــهر زندگى مى کردند. االن این نسبت 
برعکس شده و همه جذابیت ها و امکانات در محیط هاى 
شهرى است. افراد مهاجرت مى کنند. بخشى به دلیل 
داشتن مهارت، تحصیالت و سرمایه جذب مى شوند. 
اما بخشــى در بخش فعال اقتصاد جذب نمى شوند. ما 
در ایران چنین وضعیتى را داریم. شروع حاشیه نشینى 
با سکونت در حاشیه جغرافیایى شهرها بود اما به مرور 
زمان این موضوعیت از بین رفت. االن زیر پل مدیریت، 
دروازه غار، خاك سفید حاشیه شــهر نیستند، اما جزو 

مناطق ناکارآمد شهرى به حساب مى آیند.
چرا تا امروز نتوانســته ایم مسئله 
حاشــیه نشــینى را با برنامه ها و 
قوانینى که مصوب و اجرا کرده ایم 

مدیریت کنیم؟
طبق اسناد قانونى کشور، مسئولیت باز آفرینى شهرى 
با وزارت راه و شهرسازى اســت. این موضوع در سند 
ســال 82 و ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه قید 
شده اســت. همچنین بر اساس ســند احیا، بهسازى، 
نوسازى و توانمندسازى بافت هاى فرسوده و محالت 
ناکارآمد شهرى که سال 93 در هیأت دولت مصوب شد 
کمیته ها، کارگروه ها و یک ســرى ظرفیت هایى براى 
بازآفرینى شهرى در مناطق حاشیه نشین پیش بینى و 

تعریف شده است. اما نکته مهم اینجاست که بر اساس 
این سند، تعریفى که از حاشیه داشتیم با عنوان حاشیه 
جغرافیایى شهرى تغییر کرده است. اصًال در دنیا، تعریف 
حاشیه نشینى تغییر کرده و در تعریف جدید مى گویند 
حاشیه، دیگر به منزله حاشیه جغرافیایى نیست. حاشیه 
جایى است که حداقل خدمات عمومى را نداشته باشد. 
با این تعریف حاشیه مى تواند دروازه غار باشد، ارزالن 
اصفهان، خاك سفید، چهل پله فرحزاد، چمن کرمانشاه، 
عیدگاه سبزوار، عباس آباد نکاح همگى در این تعریف 

قرار مى گیرند.
بافت هاى مسکونى که داراى چنین 
ویژگى هایى هســتند، به چند نوع 

تقسیم مى شوند؟
بر اساس سند ما چهار نوع محالت را داریم که در این 
تعریف گنجانده مى شوند. اول بافت هاى فرسوده، دوم 
روستاهاى الحاقى به شهر، سوم بافت هاى تاریخى و 
چهارم سکونت گاه هاى غیررسمى که به آن مى گویند 

محالت موضوع بازآفرینى شهرى.
با این تعریف، چند درصد جمعیت 

ایران حاشیه نشین هستند؟
بر اساس این تعریف از حاشیه نشینى تقریبًا حدود 21 
میلیون نفر از جمعیت و یا مى تــوان گفت یک چهارم 
جمعیت در این مناطق زندگى مى کنند. در سند سال 93 
به صراحت گفته شده که تا سال 1404 این مناطق باید 
حد متوسط خدمات عمومى را داشته باشند. معنى دیگر 
این حرف چیست؟ معنى اش این است که ما ساکنان این 
مناطق را دیگر شهروند درجه دو نمى توانیم قلمداد کنیم.
چرابا وجود ســند احیا، بازسازى، 
بهسازى و توانمند سازى بافت هاى 
فرسوده و محالت ناکارآمد شهرى 
که در سال 93 تصویب شد، جمعیت 
حاشیه نشین در سال هاى گذشته 
بیشتر شده است؟ اصًال چه اتفاقى 
افتاد که یک دفعه چشم باز کردیم 

و دیدیم نه تنهــا از جمعیت مردم 
حاشیه نشین شهرها کم نشده بلکه 
به گفته شما آمارشان به 21 میلیون 

نفر رسیده است؟
وقتى نام حاشیه نشــینى را بر این محله ها مى گذاریم 
یعنى پذیرفته ایم که این مناطق از حداقل هاى خدمات 
عمومى هم بى بهره اند. چرا راه حل هاى گذشته کارآمد 
نبوده و حاال 1100 محله در کشور دچار حاشیه نشینى 
هستند؟ چون ما درگذشته با چند رویکرد با این مناطق 
برخورد کردیم که نتیجه آن، وضع امروز را رقم زده است. 
رویکرد اول بى تفاوتى بود. ما با این رویکرد اجازه دادیم 
حلبى آبادها و زورآبادها شکل بگیرند و تا مدت ها آنها را 
جدى نمى گرفتیم؛ یعنى همین که جذب محیط شهرى 
نمى شدند، یک گوشه اى بودند و کارى به کار ما نداشتند 
خیالمان راحت بود؛ درواقع آینده نگرى نسبت به این 
پدیده نداشتیم، همه حاشیه نشین هاى شهر را کالبدى 

مى دیدیم و به ابعاد اجتماعى آن توجهى نکردیم.

به عنوان یک جامعه شــناس فکر 
مى کنیــد مهم تریــن خطرى که 
در مناطق حاشــیه اى و یا مناطق 
ناکارآمد شهرى وجود دارد چیست؟

االن نگرانى که وجود دارد این اســت که بخش قابل 
توجهى از طبقه متوســط به دلیل شــرایط اقتصادى 
و تورم به طبقه ضعیف شــیب پیدا کردند. بسیارى از 
آنها مجبور هستند در مناطقى زندگى کنند که حداقل 
خدمات را دارد و جزو مناطق ناکارآمد شهرى یا همان 
حاشیه به حساب مى آید. این در حالى است که تا قبل 
از آن در مناطقى بودند که از حد وسط خدمات برخوردار 
بوده است. این براى امنیت و ثبات اجتماعى هر کشورى 
خطرناك است.. من بین آنها زندگى کردم و هنوز هم با 
آنها ارتباط دارم. نادیده شدن چنین شرایطى را به وجود 
مى آورد. چاره کار هم فقط احیاى سند بهسازى، نوسازى 
و توانمندسازى بافت هاى فرسوده است. آن سند اگر 
اجرا مى شد مشکل بسیارى از محله ها حل مى شد. اما 
متاسفانه کسى پیگیر و پاسخگو نیست. تا به حال دیدید 

مسئولى را به خاطر حاشیه نشینى زیر سؤال ببرند؟
شما از محور قرار گرفتن پایگاه هاى 
خدمات اجتماعى در مناطق حاشیه 
نشین یا به قول شما مناطق موضوع 
بازآفرینى شهرى سخن گفته اید. 
این نســخه را مى توان براى همه 

این مناطق پیچید؟
بله. اما دو نکته وجود دارد. براى هر منطقه باید بر اساس 
مختصات، ویژگى ها و مشکالت خاص خودش برنامه 
نوشت. اولویت را ما حق نداریم تعیین کنیم. اولویت را 
شرایط تعیین مى کند. ما سال 87 در یکى از استان ها، 
در 18 منطقه پایگاه خدمات اجتماعى زدیم و براى هر 
کدام از این مناطق یک برنامه متفاوت اجتماعى داشتیم، 
چون هر منطقه آســیب هایش متفاوت بود. ما سراغ 
مردم مى رفتیم. وارد یکى از محله ها شدیم و دیدیم که 
آرایشگاه زنانه در آن خیلى زیاد است. اولین تصور من 
این بود که شاید آسیب اجتماعى اصلى در این منطقه 
تن فروشى اســت. بعد که همکاران مطالعه و تحقیق 
کردند بعد از یک سال به این نتیجه رسیدیم که در آن 
محله قاچاق مواد مخدر، توزیع خرده فروش ها از طریق 
زنان در آرایشگاه ها انجام مى شود. بر اساس مشخصات 

و آسیب هاى آن محله برایش برنامه تعریف کردیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعى ایران به تعریف جدید از حاشیه نشینى اشاره مى کند
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داریوش گل علیزاده، سرپرســت مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس قانون هواى 
پاك در حال تعیین حدود مجاز صدا در موتورسیکلت ها هستیم 
که به زودى نهایى و ابالغ مى شود. با توجه به اهمیت موضوع 
قانون هواى پاك در سال 1396 تصویب شد که در آن بر رفع 
آلودگى صوتى نیز تاکید شده است، بر اساس ماده 29 قانون 
هواى پاك سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن 
شناسایى منابع و کانون  هاى آلودگى صوتى میزان آلودگى آنها 
را بر اساس حدود مجاز تعیین و مراتب را به همراه مهلت رفع 
آلودگى مذکور به عامل آلودگى صوتى ابالغ کند، مهلت یادشده 
و روش سنجش میزان آلودگى بر اساس دستورالعمل ابالغى 
سازمان تعیین مى شود و عامل آلودگى موظف است نسبت به 

رفع آلودگى صوتى مربوط در مهلت مقرر اقدام کند.

موتورسیکلت ها 
ساکت مى شوند
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حسین نظرى، معاون شهردار تهران عنوان کرد: مدیریت 
یکپارچه در زمینه ساماندهى آسیب هاى اجتماعى که در 
این دوره از مدیریت شــهرى محقق شده است، مى تواند 
روند ساماندهى آســیب ها، جمع آورى پالك قرمزها و... 
را تســهیل کند. نظرى تاکید کرد: مصوبــات و اقدامات 
قرارگاه اجتماعى باید به صورت مســتمر انجام شود، چرا 
که اجراى اقدامات به صــورت مقطعى نتیجه قابل قبولى 

به همراه ندارد.

نتیجه مدیریت یکپارچه 

نایب رئیس انجمن داروســازان ایران با تاکید 
بر کمبود شــدید ریتالیــن در داروخانه ها در 
هفته هاى اخیر گفت: بــا توجه به این که چند 
روزى بیشتر نیســت که امتحانات پایان ترم 
دانشــجویان دانشــگاه هاى مختلف به پایان 
رسیده است، به نظر مى رسد نشت این دارو به 
بازار سیاه توسط دالالن و استفاده زیاد آن در ایام 

امتحانات توسط دانشجویان منجر به 
کمبود شدید این دارو در داروخانه ها 
شده و همین مساله به کمیاب شدن 
ریتالین مورد نیاز خانواده هاى داراى 
فرزند بیش فعال یا مبتال به اوتیسم 

دامن زده است.
ریتالین دارویــى محرك و اعتیادآور 
اســت. ریتالیــن در افزایش تمرکز 
کاربــرد دارد. مــورد اصلى مصرف 

ریتالین در کودکان بیش فعال یا مبتال به اوتیسم 
است. اما دانشجویان هم در ایام امتحانات براى 
افزایش تمرکز و از بین بردن حس خواب به سوء 

مصرف ریتالین مى پردازند. 
 ریتالین دارویــى محرك و بســیار اعتیادآور 
اســت که حتما باید تحت نظر پزشک مصرف 
شــود و به هیچ وجه نمى توان آن را به صورت 

خودسرانه مصرف کرد، به همین دلیل، بیشتر 
داروخانه ها این دارو را عرضه نمى کنند و فقط 
داروخانه هاى مرجع یا منتخب، آن هم صرفا با 
نسخه روانپزشک متخصص این دارو را عرضه 

مى کنند.
دکتر على فاطمى افزود: متاسفانه در شرایطى 
که ریتالیــن همواره در داروخانه هاى کشــور 

کمیاب اســت، در هفته هاى اخیــر با کمبود 
شدیدتر این دارو در داروخانه ها مواجه شده ایم 
و این در حالى است که متاسفانه داروى ریتالین 
جایگزین مناســبى ندارد و خانواده هاى داراى 
فرزند بیش فعال یا مبتال به اوتیسم در صورت 
پیدا نکردن این دارو در داروخانه ها با مشکالت 

زیادى مواجه مى شوند.

سوء مصرف زیاد دانشجویان در ایام امتحانات
معاون تربیت بدنى وسالمت وزارت آموزش و پرورش باتاکید بر 
آموزش حضورى دانش آموزان با رعایت پروتکلهاى بهداشتى، 
گفت: متاسفانه کرونا آسیب هاى مخربى بر سیستم آموزش و 

پرورش وارد کرده است.
صادق ستارى فرد با بیان اینکه شاهد افت تحصیلى بسیارى 
در میان دانش آموزان در دوران کرونا هســتیم، افزود: همه 
ما باید کمک کنیم تا آموزش هاى حضورى توســعه یابد و 
بتوان بخشى از آسیب هاى وارد شــده به آموزش و پرورش 

را جبران کرد.
ستارى فرد در بخش دیگرى از صحبتهاى خود با انتقاد از کم 
توجهى به مهارت هاى زندگى در سیستم آموزش و پرورش در 
چندین ساله گذشته، گفت: متاسفانه ما در آموزش و پرورش 

دچار حافظه محورى شدیم و توسعه مهارت هاى زندگى که 
نقش مهم در کاهش آسیب اجتماعى دارد، مورد غفلت واقع 

شده است.
معاون تربیت بدنى و سالمت وزارت آموزش و پرورش تصریح 
کرد: آسیب هاى اجتماعى که امروز در مدارس و در برخى از 
مناطق ظهور یافته ، ناشى از کم توجهى به مهارت هاى زندگى 

است و نیازمند یک تحول جدى در این بخش هستیم.
وى تولید محتوا در حوزه مهارت هاى شغلى را نیز مورد تاکید 
قرار داد و گفت: ما نیازمند نگاه آمایشى به حوزه مهارت هاى 

شغلى و آموزش هاى مهارتى در آموزش و پرورش هستیم.
ستارى فرد با بیان اینکه مدرسه باید کانون تسهیل گرى و نظم 
بخشى در هر منطقه و محله اى باشد، ابراز داشت: در همین 

راستا نیز باید فضاهاى آموزشى، ورزشى، پرورشى و فرهنگى 
را بهره ور کنیم و شرایط را براى استفاده خانواده و دانش آموزان 

در تمام ایام هفته از این فضاها فراهم کنیم.

آسیب هاى اجتماعى ناشى از کم توجهى به مهارت هاى زندگى است

مدیرکل امور تربیتى، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب هاى 
اجتماعى وزارت آموزش و پرورش درباره پایش ســالمت 
روان دانش آموزان گفت: غربالگرى و برگزارى آزمون هاى 
سالمت روان دانش آموزان آغاز شده و مهلت شرکت در آن 

تا پایان اسفندماه تعیین شده است.
مسعود شکوهى با بیان اینکه نظام مراقب اجتماعى دانش 
آموزان(طرح نماد) در سنوات گذشته در 35 منطقه آموزشى 

کشــور به اجرا درآمده بود اظهار کرد: شمار مناطق تحت 
پوشــش طرح نماد در ســال جارى از 35 به 170 منطقه 
آموزشى رسیده است. وى افزود: همچنین 20 هزار مدرسه و 
بیش از پنج میلیون دانش آموز در پایلوت طرح نماد قرار دارند.

مدیرکل امور تربیتى، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب هاى 
اجتماعى وزارت آموزش و پرورش با بیــان اینکه از جمله 
آخرین اقدامات زیرســاختى مهم پیرامون توســعه طرح 

نماد، خط ملى نماد (خط تلفن چهار رقمى 1570 ) یا همان 
اورژانس اجتماعى دانش آموزان بود که در سال جارى به بهره 
بردارى رسید و هم اکنون فعال است گفت: خط ملى نماد به 
ما کمک مى کند در کنار سایر ابزارها، فوریت هاى روانى و 
اجتماعى دانش آموزان در سراسر کشور در قالب یک سامانه 
و سیستم یکپارچه شناسایى و خدمات الزم براى رسیدگى 

به آنها ارائه شود.

سالمت روان دانش آموزان به آزمون گذاشته مى شود
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شرکت خدمات حمایتى کشــاورزى به عنوان 
یکى از تشــکیالت گســترده فعــال وزارت 
جهاد کشاورزى  با ســابقه بیش از 80 ساله  در 
مجموعه دولت مى باشــد که با هماهنگى و 
همکارى تنگاتنگ با معاونت ها، مدیریت ها، 
سازمان ها و بخش هاى ســتادى و اجرایى با 
امکانات مجهز آزمایشگاهى و تحقیقاتى متولى 
قانونى و نماینده بازرسى اجرایى دولت در تهیه 
و تدارك، حمل و نقل ، خریــد و فروش انواع 

نهاده هاى کشاورزى است.
مدیر  شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزي 
اســتان اصفهان پیرامون تهیه و تامین نهاده 
هاى کشاورزى در اســتان اصفهان از ابتداى   
ســال 1400 تا دوازدهم بهمن ماه مى گوید: 
متولى تخصصى در رصد و پایش میدانى توزیع 
کودهاى شــیمیایى با همکارى دستگاه هاى 
ذیربط، شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزي 

استان اصفهان است.
فریدون صفائی تصریح کرد: برنامه ریزى الزم 
جهت تهیه و تامین نهاده هاى کشــاروزى به 
ویژه کودهاى شیمیایى بر حســب اعالم نیاز 
مراجع زیربط ( از جمله معاونت زراعت وزارت 
جهاد کشــاورزى ) و همچنین بررسى، مطالعه 
و تحقیق پیرامون دستیابى به روش هاى علمى 
مختلف جهت تولید انواع نهاده هاى کشاورزى 
و ترغیب واحدهاى تولیدى کود در کشــور در 
راستاى ارتقاى کیفى تولیدات یاد شده متناسب 
با نیاز شرایط کشور در جهت بهبود تغذیه گیاهى 

و رسیدن به کشــاورزى پایدار نیز بر عهده این 
شرکت مى باشد.

تأمین 100 درصد از سهمیه
صفائى گفت: با تالش و کوشش همکاران در 
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى اصفهان و با 
هماهنگى صورت گرفته با دفتر مرکزى شرکت، 
توانسته ایم در ده ماه سال جارى از میزان سهمیه 
در نظر گرفته شده براى استان، براى کودهاى 

ازته 100 درصد آن تامین شده و سایر کودهاى 
شیمیایى یارانه اى نیز به میزان مورد نیاز بهره 
برداران در انبارهاى این شرکت موجود مى باشد.
مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان 
اصفهان با بیان این که بیشترین کود تأمین شده، 
سهمیه کود هاى ازته مى باشد گفت: 100درصد 
این کود توسط پتروشیمى داخل کشور تأمین 
گردیده است و بقیه سهمیه مربوط به کودهاى 

فسفاته و پتاسه است.

وى  از دیگر فعالیتهاى شرکت خدمات حمایتى 
استان اصفهان در چند سال اخیر را راه اندازى و 
فعالیت باشگاه کشاورزان و سامانه تلفنى 1559 

عنوان کرد.
صفائى با اشــاره به اهداف و وظایف باشــگاه 
کشــاورزان تصریح کرد: انجام آزمایشات آب 
و خاك، ســفارش انواع نهاده هاى کشاورزى، 
آموزش حضورى رایگان اعضاء باشگاه، اطالع 
از وضعیت آب و هوا بر حسب منطقه، مشاوره 

تخصصى در زمینه استفاده از نهاده ها و توصیه 
اســتفاده از نهاده ها مطابق با آزمایشات آب و 

خاك از جمله این وظایف است.

اقدام براى تأمین کودهاى فسفاته 
و پتاسه

وى گفت: از ابتداى ســال زراعى 99 به دنبال 
تغییر ارز تخصیصى به کود هاى فسفاته و پتاسه 
ارز رســمى (  4200تومانى) به نیمایى، شاهد 

افزایش قیمت کود هاى مذکور مى باشیم که 
این موضوع منجر بــه کاهش تقاضا و مصرف 

کودهاى اشاره شده گردیده است.
صفائى ادامه داد: با عنایــت به نقش بى بدیل 
کودهاى فسفاته و پتاســه در کمیت و کیفیت 
تولید محصــوالت کشــاورزى و همچنین به 
منظورتأمین منابع مالى الزم براى تهیه و تدارك 
کودهاى فسفاته و پتاسه مورد نیاز براى افزایش 
تولید محصوالت استراتژیک کشاورزى مبادرت 

به فروش اعتبارى کودهاى فسفاته و پتاسه به 
کارگزاران توزیع نهاده هاى کشاورزى استان 
نموده ایم تا هیــچ گونه کمبودى در اســتان 

احساس نگردد.

 پایش اسناد و مدارك توزیع کود
وى افزود: کارگروه پایش، کنترل، بازرســى 
و نظارت بر فرآیند توزیع کودهاى شــیمیایى 
شــرکت خدمات حمایتى کشــاورزى استان   
جهت بازدید و بررسى مســتمر از  کارگزاران 
توزیع  کود واقع در شهرســتان هاى اســتان 
تشکیل شده  که این بازدید ها به منظور پایش 
و بازرسى اســناد و مدارك و حواله هاى توزیع 
کود شیمیایى، کودهاى  غیر یارانه اى خارج از 
عقد تفاهم نامه، داشتن شماره ثبت مواد کودى 
وتوزیع  عادالنه کود و برخورد با توزیع کودهاى 
تقلبى بر اساس  دســتورالعمل هاى مربوطه 

صورت مى گیرد.   
به گفته صفائى، افزایش تعامل مدیریت شرکت  
با نمایندگان مجلس شوراى اسالمى و مسئولین 
استانى و شهرستان ها در جهت بر طرف نمودن 
مشــکالت بهره برداران بخش کشاورزى و 
برگزارى 1200ساعت کالس آموزشى جهت 
پرسنل شاغل در شــرکت در راستاى افزایش 
بهره برى و راندمان از دیگر موارد انجام شــده 
توســط  شــرکت خدمات حمایتی کشاورزي 
استان اصفهان در ده ماهه ابتداى  سال 1400 

بوده است.

توسط مدیر شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان تشریح شد

گزارش تأمین نهاده هاى کشاورزى در استان از ابتداى  سال 1400 تا  12 بهمن 


