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بانک توســعه تعاون با وزارت صنعت، معــدن و تجارت براى تأمیــن مالى زنجیره اى 
تفاهم نامه امضا کرد.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در سخنانى پیش از مراسم امضاى تفاهم نامه که 
با حضور سید رضا فاطمى امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: 60 درصد 

پورتفوى تسهیالت بانک توسعه تعاون به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.
سید باقر فتاحى افزود: یکى از پیش نیازهاى اجراى طرح بزرگ تأمین مالى زنجیره اى 

وجود اسناد الکترونیک همچون صورتحساب الکترونیک است.
فتاحى ادامه داد: با راه اندازى و عملیاتى شدن سامانه جامع تجارت مشکل فاکتورهاى 

صورى تا حدودى حل شده است.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون تصریح کرد: راه اندازى سامانه جامع تجارت (افق) 

به افزایش شفافیت و کارایى منابع در نظام بانکى کمک مؤثرى مى کند.
وى بیان کرد: بانک توسعه تعاون زیرساخت هاى مناسبى براى اجراى طرح هاى نوین 
بانکى دارد. بر این اساس از ابتداى سال آینده سفته الکترونیک و برات الکترونیک در بانک 
توسعه تعاون عملیاتى مى شود. رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون تأکید کرد: تأمین 
مالى زنجیره اى به دلیل آثار اقتصادى به واسطه کمک به تخصیص کارا و هموار منابع 

مالى مى تواند به میزان قابل توجهى به ثبات مالى اقتصاد کمک کند.
در انتهاى این مراســم تفاهم نامه تأمین مالى زنجیره اى با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به امضاى رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعــاون، مدیرعامل بانک آینده، 
مدیرعامل بانک کشاورزى با سید مهدى نیازى، معاون هماهنگى و محیط کسب وکار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
گفتنى است، گام اول طرح تأمین مالى زنجیره اى که در این هفت بانک آغاز گردیده، شامل 
صنایع لوازم یدکى و قطعات مصرفى خودرو، لوازم خانگى، صنایع پایین دستى پتروشیمى، 

صنایع فلزى، مصالح ساختمانى مى باشد.

بانک توسعه تعاون در چرخه تأمین مالى زنجیره اى قرار گرفت

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: شــهرك هاى صنعتى جدید در شهرستان آران و 

بیدگل سال آینده به بهره بردارى مى رسند.
محمدجواد بگى گفت: کاشان داراى بیش از یک هزار 
واحد صنعتى فعــال دارد و از ایــن رو حجم عملیات در 
این منطقه باال اســت. یک چهارم عملیــات عمرانى 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در کاشان انجام 
مى شود، در شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان از 10 سال 
گذشــته واگذارى زمین صورت گرفته بود، اما آب مورد 
نیاز آن پیش بینى نشده بود که با اقدامات صورت گرفته 

بخش اعظمى از آب مورد نیاز این شهرك تامین شد.

به گفته او وقتى زمین هاى 30، 40 و یا 50 هکتارى در 
شهرك صنعتى واگذار شود واگذارى زمین به شرکت هاى 
کوچک به تعویق مى افتد و از این رو باید زیرساخت هاى 
الزم به منظور واگذارى اراضى در شهرك هاى صنعتى 

فراهم شود.
 مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
مى گوید: در زمینه توسعه شهرك صنعتى راوند تصفیه 
خانه این شهرك جا به جا شدند در حالى که امروز دانشگاه 
کاشان در زمینه زمین تخصیص یافته تقاضاى اجاره بها 
کرده در حالى که باید واگــذارى زمین بدون هیچ پیش 

شرطى واگذار شود.

به گفته بگى سه شهرك جدید صنعتى  در شهرستان آران 
و بیدگل ســال آینده به بهره بردارى مى رسد و واگذارى 
زمین به متقاضیان در این شهرك هاى مسکونى صورت 

مى پذیرد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت روز درختکارى 
چند اصله نهال در محوطه مرکز مخابراتى استقالل شهر 

اصفهان غرس کرد.
به گزارش روابــط عمومى مخابرات منطقــه اصفهان، 
اسماعیل قربانى در این آئین با تاکید بر لزوم بزرگداشت 
روز درختکارى و هفته منابع طبیعى گفت:  منابع طبیعى، 
ثروت خدادادى اســت که خداوند متعال بر جهانیان عطا 

کرده و حفظ و حراست از این میراث وظیفه همه آحاد بشر 
به ویژه مسلمانان است.

وى عنوان کرد: درختکارى به عنــوان نماد حفظ محیط 
زیست، سنت دیرینه اى اســت که مى تواند نقش بسیار 
موثرى در کاهش آسیب هاى زیست محیطى و افزایش 

امنیت و آسایش روانى شهروندان داشته باشد.
گفتنى اســت قربانى پس از این مراســم بــا حضور در 

مرکز اســتقالل از قســمت هاى مختلف آن بازدید کرد 
و از نزدیک بــه گفتگو با کارکنــان و مراجعین این مرکز

 پرداخت.
الزم به ذکر است در این مراسم، مدیر دفتر مدیر منطقه، 
مدیر مخابرات مرکز اســتان،  روســاى ادارات حراست 
و روابط عمومى، چند تن از روســاى مراکــز  و جمعى از 

بازنشستگان مخابراتى حضور داشتند.
احداث 3 شهرك صنعتى جدید در آران و بیدگل

غرس نهال توسط مدیر مخابرات اصفهان 

با کمک حدود یک میلیارد تومانى کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرستان مبارکه تاکنون 
11 نیروگاه خورشیدى بر بام هاى منازل مددجویان نصب کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرستان مبارکه گفت: این طرح با هدف ایجاد درآمد 
ثابت، پایدار و مستمر و با اولویت خانواده هاى ایتام و بیماران صعب العالج، اجرا شده و قرار 

است تا دوماه آینده نیز 15 نیروگاه خورشیدى دیگر درشهرستان نصب شود.
مهدى علیزاده افزود: این نیروگاه هاى در حال نصب با ظرفیت 5 کیلووات تولید انرژى برق 

در سال اول ماهانه یک میلیون و 600 هزار تومان براى خانواده ها درآمد دارند.
وى گفت: ساخت و تعمیر 10 منزل مسکونى، اهداء 70 سرى جهیزیه و 235 سرى لوازم 
خانگى ضرورى به خانواده هاى نیازمند تحت پوشــش از دیگر خدمات شاخص کمیته 
امداد شهرستان مبارکه است. مرتضى اکبرى کارشناس اشتغال و خودکفایى کمیته امداد

 امام خمینى شهرســتان مبارکه هم گفت: در واحد اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد، 
تاکنون 230 وام اشتغال با بیش از 12 میلیارد تومان اعتبار در زمینه هاى مختلف همچون 

دامپرورى، قالى بافى، خدماتى، صنعتى و کشاورزى پرداخت شده است.

پنل هاى خورشیدى بر فراز بام هاى مبارکه

 

مدیر اجراى پروژه هاى نواحى آهن سازى و فوالدسازى 
از اجراى موفقیت آمیز پروژه ارتقاى سیستم اتوماسیون 

صنعتى مدول D واحد احیا مستقیم شرکت فوالد مبارکه 
در توقفات ناشى از محدودیت مصرف گاز، زودتر از برنامه 

زمان بندى و با رعایت کامل موارد ایمنى خبر داد.
رضا خادم کیمیائى افزود: با توجه به قدیمى بودن سیستم 
DCS و PLC اتوماســیون موجود وعدم پشــتیبانى و 

به روزرســانى ســخت افزار و نرم افزار از طرف سازنده و 
همچنین محدودیت ظرفیت پردازش اطالعات و آرشیو 
اطالعات فرایندى و آالرم ها و... و لزوم ارتقاى آن، پروژه 
مذکور در قالب قرارداد طراحى، خرید، نصب و راه اندازى 

به شرکت ایریسا ابالغ شد.
وى خاطرنشان کرد: این پروژه هم زمان با محدودیت هاى 

مصرف گاز در ناحیه آهن سازى و در مدت 25 روز و با کار 
شبانه روزى و همراهى کلیه عوامل و با رعایت کامل موارد 

فنى و ایمنى اجرا شد و به بهره بردارى رسید.
وى به مهم ترین مزایاى اجراى این پروژه اشاره و تصریح 
کرد: افزایش قابلیت اطمینان با توجــه یکپارچه بودن 
سیستم انتخاب شده و اســتفاده از کنترلرهاى قدرتمند، 
ارتقاى امنیت سیستم اتوماسیون جدید، دسترسى به آرشیو 
کامل اطالعات تولید و عملکرد سیستم، افزایش سرعت 
عیب یابى، سهولت تأمین قطعات یدکى و قابلیت تعریف 
کاربر و سطوح دسترســى مختلف از مهم ترین مزایاى 

اجراى این پروژه بود.

اجراى موفقیت آمیز یک پروژه در فوالد مبارکه
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رئیس جمهور با اشاره به افزایش نظارت دولت براى ثبات 
قیمت در بازار گفت: یکى از کارهایى که در دولت دنبال 
مى شود، اصالح بسترهاى فسادزا همانند صدور مجوزها 

و امضاهاى طالیى است.
آیت ا... سید ابراهیم رئیسى در اجالسیه رسمى خبرگان 
رهبرى به طرح هاى نیمه تمام در کشــور هم اشــاره و 
تصریح کرد: با ایجــاد اعتماد و تضمین ســود، بخش 
خصوصى براى سرمایه گذارى در اتمام پروژه هاى نیمه 

تمام رغبت پیدا مى کند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت از بین بردن داللى ها در 
اقتصاد کشور تصریح کرد: نظارت بر چرخه تأمین و تولید 

تا مصرف کاالها باید انجام شود و هم اکنون کنترل ها در 
حوزه معیشت و ســفره مردم آغاز شده و در بخش هاى 

دیگر هم این کار انجام مى شود.
رئیسى گفت: ما به مردم قول دادیم بسترهاى اقتصادى 
را اصالح کنیم و یکى از کارهایى کــه در دولت دنبال 
مى شود اصالح بسترهاى فسادزا همانند صدور مجوزها و 
امضاهاى طالیى است؛ اصالح بسترهاى فسادزا به نفع 

مردم خواهد بود.
رئیس جمهور گفت: هر چقدر جلوتر مى رویم امیدمان به 
آینده بیشتر مى شود و این فراتر از شعار، مبتنى بر واقعیات 

و اعتقاد ماست.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در توزیع پزشک و تجهیزات درمانى در حق استان هاى 
محروم ظلم شده است و انتظار مى رود مجموعه وزارت 

بهداشت کنترل دقیق ترى داشته باشند.
یحیى ابراهیمى با تأکید براینکه در حال حاضر با کمبود 
پزشک مواجه نیستیم، اما توزیع آنها در بین استان ها و 
شهر هاى مختلف کشور ناعادالنه است، افزود: در حال 
حاضر 80 هزار پزشک عمومى در کشور وجود دارد یعنى 

به ازاى هر 1000 نفر یک پزشک عمومى وجود دارد.
وى با انتقاد از اینکه خیلى از این پزشکان دیگر در حرفه 
پزشکى مشغول نیستند و یا در شهر هاى بزرگ تجمع 

پیدا کردند، تصریح کرد: این موضوع سبب شده که در 
مناطق محروم با کمبود پزشــک مواجه باشیم، اما در 

جا هاى برخورددار با ازدیاد پزشک روبه رو هستیم.
عضو کمیســیون بهداشت مجلس شــوراى اسالمى 
خاطرنشان کرد: توزیع ناعادالنه در بحث نیروى انسانى 
و امکانات پزشکى سبب شده که صداى مردم بلند شود.

ابراهیمى عنوان کرد: به عنوان مثال در کالنشــهرى 
همچون تهران در هر خیابان ده ســى. تى. اسکن، ام. 
ار. اى و ســى. آنژیوگرافى وجود دارد و زمانى راجع به 
اســتان هاى مختلف صحبت مى شــود بهانه ها شروع 

مى شود که موضوع شاخص ها را مطرح مى کنند.

اصالح بسترهاى فسادزا 
به نفع مردم خواهد بود

نابرابرى  در توزیع پزشک
 و امکانات

مرغ و تخم مرغ 
گران تر مى شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه    عصر ایران|
و محاسبات مجلس در مورد چگونگى پرداخت ارز 
ترجیحى در سال 1401 گفت: دولت ارز ترجیحى 
را در الیحه بودجه حذف کرده بود اما ما 9میلیارد 
دالر را استثنا کردیم و به دولت اجازه دادیم که این 
9میلیارد دالر را همچنان با قیمت ارز ترجیحى به 
فروش برساند.  محسن زنگنه در پاسخ به پرسشى 
در مورد افزایش قیمــت دارو، گندم، مرغ و تخم 
مرغ نیز گفت: برآوردمان این است که در حوزه 
قیمت مرغ و تخم مرغ نهایتاً بین 50 تا70 درصد 
افزایش قیمت را داشته باشیم. قیمت لبنیات هم 
شاید 30درصد افزایش داشــته باشد. براى دارو  
و گندم نیز مکانیزمى تهیه کــرده اند که اصًال 

افزایش قیمت پیدا نکند. 

آمار عجیب مزاحمت 
اورژانسى!

سرپرســت مرکز اورژانس تهران    ایسنا|
با بیان اینکــه مزاحمت هاى تلفنــى در تهران 
وجــود دارد، گفت: روزانه بیــن 10 تا 20 درصد 
یعنى روزانه 700 تــا 1200 مزاحمت تلفنى در 
اورژانس تهران داریم. دکتر یحیى صالح طبرى 
در خصوص تماس هاى گرفته شده با اورژانس 
تهران گفت: بیش از دو میلیون تماس با اورژانس 
تهران گرفته شــده و بین 23 تا 25 درصد کل 

مأموریت هاى کشور مربوط به تهران است.

کوچ اخبار 
به «خبر» ادامه دارد 

در ادامه تغییرات بخش هاى خبرى    مهر|
صداوسیما پخش اخبار ساعت «19» که سال ها از 
شبکه یک سیما روى آنت مى رفت نیز متوقف شد 
و از این پس از شبکه خبر روى آنتن مى رود. پیش 
از این نیز بخش خبرى ساعت «22:30» شبکه 
سوم که یکى از قدیمى ترین بخش هاى خبرى 
است به همراه گفتگوى ویژه که سال ها از شبکه 

2 سیما پخش مى شد تعطیل شد.

ایرانى ها 
در یک بازى مختلط! 

  تابناك|مسئوالن باشگاه فنرباغچه ترکیه 
به مناسبت هشتم مارس، روز جهانى زن، دیدارى 
مختلط بین تیم هاى فوتبال، والیبال و بسکتبال 
این باشگاه برگزار کردند. در این دیدار، تیم هاى 
ورزشى باشــگاه فنرباغچه با ترکیبى مختلط، 
مسابقه اى نمادین برگزار کردند. محمد موسوى 
و ســعید معروف، دو عضو ایرانى تیــم والیبال 
فنرباغچه در بازى نمادین روز 8 مارس با تیم زنان 

باشگاه حضور یافتند.

مقایسه نخبه با چاه نفت
رئیس دانشگاه شهید بهشتى گفت:    میزان|
جوان نخبه ما اگر تمام عمر خود هم حقوقش را 
جمع کند نمى تواند یک خانه 60 مترى در تهران 
بخرد، از این رو حفظ نخبگان و تأمین نیاز هاى آنها 
وظیفه ماست. من اعتقادم بر این است یک نخبه 
ما مى تواند به اندازه تمام چاه هاى نفت براى کشور 
آورده داشته باشد، از این رو ما باید به نخبگان و 
اساتید جوان و به طور کلى همه اساتید کشورمان 

توجه جدى داشته باشیم.

تأثیر معدل 
بیشتر مى شود 

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به    ایسنا|
تالش دانش آموزان صرفًا براى جلســه کنکور 
تصریح کرد: در راستاى تشویق دانش آموزان و 
افزایش تمرکز آنها در طول دوره هاى تحصیلى، 
تأثیر معدل 3 سال آخر در کنکور افزایش مى یابد.

دستور توقف پخش 
درحالى که بنا به اعالم مسئولین برنامه    انتخاب|
«ثریا» قرار بود آخرین قســمت این برنامه در سال 
1400 با عنوان مهمترین برنامه امسالشان درباره اما و 
اگرهاى مذاکرات وین با حضور 6 مهمان ویژه ساعت 
23 روز سه شنبه از شبکه یک پخش شود، اما بدون 
هیچ اطالعى این برنامه روى آنتن نرفت. محســن 
مقصودى، مجرى برنامه «ثریا» در این باره نوشت: 
«ادامه راه دولت قبل به جایى نمى رسد، چه در برجام، 

چه در بستن فضاى رسانه ها.»

پایان بررسى بودجه 
بررســى الیحه بودجــه 1401 مجلس    ایرنا|
شوراى اسالمى پس از 28 جلســه در صحن علنى 
به پایان رسید. بررســى این الیحه از اول اسفندماه 
در صحن علنى مجلس آغاز شــد و سرانجام پس از 
13 روز و 28 جلســه که در برخى از روزها به صورت 
سه شیفت تا ساعت 22 ادامه داشت، روز سه شنبه به 
پایان رسید. این الیحه براى تصویب نهایى به شوراى 

نگهبان ارسال مى شود. 

بى محلى عرب ها به «جو»
  برترین ها| «وال اســتریت ژورنــال» به نقل 
از مقام هاى آمریکایى و خاورمیانــه گزارش داد که 
ولیعهد عربستان ســعودى و ولیعهد امارات متحده 
عربى در هفته هاى اخیر تقاضاهاى دولت آمریکا را 
براى گفتگوى تلفنى با «جــو بایدن» درباره بحران 

اوکراین رد کردند.

معطل آمریکا هستیم 
  ایرنا| یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده 
ایران در وین گفــت: گفتگوهاى وین به دلیل ابتکار 
عمل ها و حســن نیت ایران طى چند هفته گذشته 
پیشرفت هاى قابل توجهى داشــته است. این منبع 
افزود: در نقطــه مقابل، تیم آمریکایــى با کندى در 
تصمیم گیرى سیاسى، روند دستیابى به یک توافق 

خوب را معطل کرده است.

نظر رئیس سیا درباره 
«پوتین»

  خبرآنالین|«ویلیام برنز»، رئیس ســازمان سیا 
گفت «پوتین» قصد داشــت دو روزه کى یف را بگیرد. 
وى هشــدار داد پوتین عصبانى و ناامید ممکن است 
بدون توجه به تلفات غیرنظامیان حمالت خود را وسعت 
بخشد. «آوریل هاینس»، مدیر اداره اطالعات ملى نیز 

گفت بعید است پوتین با این شکست ها منصرف شود. 

دلتان  تنگ نشده؟!
  تابناك|«دونالد ترامپ» در واکنش به افزایش 
شدید قیمت ســوخت در آمریکا، «جو بایدن» را به 
باد انتقاد گرفت و در بیانیه اى کوتاه عنوان داشــت: 
«هنوز دلتان برایم تنگ نشده است؟!» بیانیه رئیس 
جمهورى سابق آمریکا همزمان با تصمیم جو بایدن، 
رئیس جمهورى آمریکا مبنــى بر ممنوعیت واردات 

نفت و گاز روسیه منتشر شد. 

آش چهره ها!
  روزنامه جام جم|جنگ روسیه و اوکراین 
واکنش هاى بسیارى را در جهان به همراه داشته اما 
چیزى که جالب توجه به نظر مى رسد اظهارنظرهاى 
چهره هاى سرشناس ایرانى در فضاى مجازى به این 
واقعه است. آش دستپخت این چهره ها اما آنقدر شور 
شده که حتى واکنش مخاطبان میلیونى شان هم در 
این اتفاق به ســخره گرفتن آنهاست. یکى با انتشار 
ویدیویى بــراى «پوتین» رجــز مى خواند، دیگرى 
تندیس جشنواره فیلم مسکو را برگردانده و نوبرانه اش 
هم مربوط به بازیگرى است که حتمًا در اعتراض به 
جنگ جارى شیشه نوشیدنى روســى اش را جلوى 

دوربین مى شکند!

خبرخوان

طبق اطالعات به دســت آمده، متهم ردیف اول پرونده 
کالهبردارى کینگ مانى که از قضا مدیریت یک شرکت 
بازاریابى شبکه اى معروف را هم به عهده دارد، بازداشت 

شده است.

به گزارش «تســنیم» و بر اســاس آخرین اطالعات 
به دســت آمده، در پى مسجل شــدن ابعاد فنى پرونده 
کالهبردارى کینگ مانى، آقاى «ق» متهم ردیف اول 
پرونده کــه از قضا مدیریــت یک شــرکت بازاریابى 

شــبکه اى معروف را هم به عهده دارد، بازداشت و روانه 
زندان شد.

در همین رابطــه، یک منبــع آگاه ضمــن تأیید خبر 
دستگیرى متهم اول پرونده کالهبردارى کینگ مانى، 

اظهار داشت: تعداد شاکیان ثبت شــده در این پرونده، 
تاکنون به بیش از 2400 نفر رسیده است و امکان دارد تا 

چندین برابر این تعداد نیز افزایش یابد.
وى افزود: بیشتر شکایت هاى مردمى از چهار ماه گذشته 
تاکنون ثبت شده اســت و در این مدت کوتاه، اقدامات 
مؤثرى در جهت احقاق حقوق مالباختگان انجام شده و 

به سرعت در حال پیگیرى است.
این منبــع آگاه اضافه کرد: بررســى هاى پیچیده فنى 
در خصوص رمزارز ادعایى، حسابرســى حقوق هزاران 
شاکى، بررســى ادله دیجیتال و مسائل حقوقى پرونده، 
توقیف اموال متهمین و بســیارى موارد دیگر در مدت 
زمان کوتاهى انجام شده است که نشان از سرعت باالى 

رسیدگى به پرونده دارد.
وى ابراز کرد: امیدواریم روند دادرسى و رسیدگى به پرونده 
کینگ مانى کــه تاکنون بزرگ ترین پرونــده رمزارزى 
کشور بوده اســت؛ با همکارى دســتگاه هاى قضایى و 
نظارتى، با همین سرعت ادامه یابد و به سریع ترین پرونده 

کثیرالشاکى جارى دستگاه قضایى تبدیل شود.
به گزارش «تسنیم»، بر اساس اطالعیه منتشرشده از 
ســوى وزارت اطالعات در مهرماه سال جارى، یکى از 
بزرگ ترین شبکه هاى ســازمان یافته کالهبردارى در 
سطح کشور که با فریب افکار عمومى و تشویق افراد به 
خرید و سرمایه گذارى در رمزارز مجعول «کینگ مانى»، 
مبالغ هنگفتى را کســب کرده بودند؛ توســط سربازان 
گمنام امام زمان(عج) شناســایى شــد و مــورد ضربه

 قرار گرفت.

تعداد شاکیان کالهبردارى بزرگ از 2400نفر گذشت

بازداشت متهم ردیف اول پرونده «کینگ مانى» 

تحریم و محدودیت هــاى ارزى و وارداتى باعث شــده که 
دارندگان خودروهاى وارداتى، قطعاتى مانند الســتیک را با 
قیمت باالترى بخرند. از این رو برخى ســودجویان با قاچاق 
اتوبوسى الستیک این مدل خودروها و واردات غیرقانونى آن 
از عراق، الستیک را با قیمت پایین ترى به دست مصرف کننده 
مى رســانند.طبیعى است که این الســتیک ها از کشور هاى 
تولیدکننده نظیر آلمان، فرانســه، کره و... وارد شود، اما فعًال 

واردات الستیک براى دولت اولویتى ندارد.  
یک عضو اتحادیه فروشندگان الستیک تهران گفت: حجم 
قابل توجهى از الستیک خودروهاى الکچرى از عراق به شکل 
قاچاق و از طریق اتوبوس هاى مسافربرى وارد ایران مى شود. 
قاسم خدامى توضیح داد: برخى افراد به دلیل ارتباطاتى که در 
عراق دارند، این الســتیک ها را از نمایندگى هاى این کشور 
مى خرند و از شبکه هاى غیررســمى وارد کشور مى کنند.او با 
تکذیب شائبه دســت دوم بودن این الستیک ها تشریح کرد: 
صاحبان خودروهاى الکچرى چنین الســتیکى نمى خرند. 
آنها معموًال با وسواس خاصى به نو بودن و حتى تاریخ تولید 
الســتیک توجه مى کنند. وى درباره توان ایران در تولید این 
الستیک ها نیز عنوان کرد: ایران توانایى و ظرفیت کافى براى 
تولید تمام مدل هاى الســتیک الکچرى را ندارد. به همین 
جهت است که قاچاق اتوبوسى الســتیک رواج دارد.خدامى 
در رابطه با قیمت این الستیک ها نیز گفت: قیمت الستیک 
خودروهاى الکچرى بستگى به قیمت دالر و بازار داخلى دارد. 
گرچه الستیک هاى قاچاق هم در نوع خود گران هستند، اما 
اگر همین قاچاق اتوبوسى نباشد، بازار با کمبود مواجه مى شود 

و قیمت ها به شکل افسارگسیخته باال مى رود.

اسلواکى از پسر 11 ساله اى اســتقبال مى کند که 700 
مایل (1127 کیلومتر) را به تنهایى از اوکراین طى کرده 

است تا با فرار از جنگ در کشورش به اسلواکى برسد.
این پسر، فقط یک کیسه پالســتیکى و یک پاسپورت 
در دستانش داشت و یک شماره تلفن روى دست خود 

ثبت کرده بود.
«یولیا پیستتسکایا»، مادر این پسر گفت که پسرش را 
به دلیل ناامیدى، سوار قطارى به سمت اسلواکى کرده 
بود که از زاپوریژژیا، نزدیک به نیروگاه هســته اى که 
هفته گذشته مورد حمله نیرو هاى روسى قرار گرفت به 
محلى امن برود، مادر این پسر نتوانسته بود با او از جنوب 
شرقى اوکراین برود، زیرا حالش خوب نبود و باید از مادر 

معلولش مراقبت مى کرد.
پلیس اســلواکى او را «قهرمان» توصیف کرده است و 
نگهبانان مرزى اســلواکى در بدو ورود از این پسر که 
نامش فاش نشده است، مراقبت کردند. روى دست این 
پسر، شماره تلفن بســتگانش در براتیسالوا، پایتخت 
اسلواکى نوشته شده بود. مقامات توانستند آنها را ردیابى 

کنند و از آن زمان او را تحت مراقبت خود قرار دادند.
وزارت کشور اسلواکى در فیس بوك گفت که این پسر 
«با لبخند، بى باکى و اراده خود قلب همه را به دست آورد 
و شایسته به دست آوردن لقب یک قهرمان واقعى بود.» 
مقامات افزودند: «به لطف شــماره روى دست و یک 
تکه کاغذ در کیفش، او موفق شــد با عزیزانش که بعداً 
به دنبال او آمدند، تماس بگیــرد و تمام ماجرا به خوبى 

خاتمه یافت.»

رؤیت یک شىء پرنده ناشناس معروف به یوفو در آسمان ایرلند خبرساز شده است.  اخیراً برخى از مردم 
کشور ایرلند یک بشقاب پرنده درخشان به شکل V در بخش هایى از شمال غربى این کشور مشاهده 
کردند. در میان کسانى که ادعا مى کنند آن را دیده اند، «تابى کاالگان»، ستاره سابق X Factor بود که 

در توییتر نوشت: «من یک بشقاب پرنده بزرگ را بر فراز خانه ام در اسالیگو دیدم که بسیار ترسیدم.»
 این شخص، یوفو را به شکل یک V توصیف مى کند، اما با این تفاوت که این بشقاب پرنده از نور ساخته 
شده و نســبت به هواپیماهاى معمولى ارتفاع کمترى داشت. تابى کاالگان گفت که این بشقاب پرنده 
بسیار بزرگ و بى سروصدا بود. گفتنى است که تماس هاى متعدد دیگرى از سوى مردم وجود داشت که 

ادعا مى کردند شىء مشابهى را دیده اند.
یکى از ساکنان اسالیگو هم گفت: «من یک بشقاب پرنده عظیم را باالى خانه دیدم، مى دانم که دیوانه 
کننده به نظر مى رسد، اما همسرم نیز آن را دید. شبیه یک بمب افکن رادار گریز به نظر مى رسید، از کنار 

خانه من گذشت و ناپدید شد.» 
شخصى در لیتریم نیز گفت: «حدود ساعت 9 شب نور بزرگى را دیدم که در آسمان مى درخشید. آن را 

از پنجره در آسمان دیدم.»

اخیراً ســازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى، از امحاى خودروهاى 
لوکس در روزهاى آینده و ابتداى سال آینده خبر داده. این در حالى است که 
در ماه هاى گذشته، مسئوالن بارها وعده عرضه حدود دو هزار خودروى 

موجود در انبار این سازمان را به بورس کاال داده بودند. 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو  مى گوید: این سازمان، هم خودروهاى 
قاچاق و هم خودروهاى راکد را ضبط مى کند. گروه نخست امحا مى شوند 
و گروه دوم قرار اســت به بورس کاال بروند. او توضیح مى دهد: در واقع 
خودروهایى که به کشــور وارد شــده اند و واردکنندگان، بــه هر دلیلى 
نتوانســته اند آنها را ترخیص کنند، در بورس کاال عرضه مى شــوند. اما 
خودروهاى قاچاق شامل مواردى هستند که به صورت گذر موقت به کشور 
وارد شده اند. مالک این خودروها حق فروش آنها را ندارد اما برخى این کار 
را انجام مى دهند. در بعضى موارد هم افراد پالك خودروى دیگرى را روى 

آنها نصب و در کشور تردد مى کنند.
او مى گوید: طبق قوانین و مقررات فعلى، امکان عرضه خودروهاى لوکس 
قاچاق به بازار وجود ندارد. به همین دلیل سازمان تصمیم به امحاى آنها 

گرفته است. 
زاوه در مورد خودروهاى متروکه موجود در انبار سازمان مى گوید: دولت 
پیشین، به صورت ناگهانى واردات خودرو را ممنوع اعالم کرد. در نتیجه 
تعداد زیادى خودرو بدون ثبت ســفارش در گمرکات ماندند و در اختیار 
ســازمان اموال تملیکى قرار گرفتند. او مى افزاید: صحبت هایى در مورد 
عرضه این خودروها به بورس کاال مطرح شــده اســت امــا این روش 
اشــکاالتى دارد. خودروهاى متروکه، مالک خصوصى دارند اما آنها به 
دلیل اقدام بدون برنامه دولت، نتوانســته اند محصوالت وارداتى خود را 

ترخیص کنند.

این کارشــناس صنعت خودرو مى گوید: دولت با تغییر ناگهانى قوانین و 
مقررات، زمینه متروکه شــدن اموال مردم را فراهم کرده است. اما حاال 
مى خواهد آنها را در بورس کاال عرضه کند. او مى افزاید: ممکن اســت 
مالکان خودروهاى ترخیص نشــده، در صورت تحقق چنین برنامه اى، 
اقدام به شکایت کنند. شــاید همین موضوع، مانع عملى شدن این وعده 

شده باشد. 

کدام خودروهاى لوکس امحا مى شوند؟

پسر 11ساله اوکراینى 
شگفتى ساز شد

رؤیت بشقاب پرنده
 درآسمان ایرلند خبرساز شد

قاچاق اتوبوسى الستیک 
خودروهاى الکچرى
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ممنوعیت تردد 
درمحدوده مرکز اصفهان

رئیس پلیـس راهنمایـى و رانندگى اسـتان اصفهان با 
اشاره به افزایش 20 تا 25 درصدى بار ترافیک شهرى 
در ایام پایانى سال به ویژه در خیابان هاى هسته مرکزى 
شهر، اظهار کرد: با توجه به وضعیت ترافیکى معابر در 
این ایام، پلیـس از 20 اسـفندماه در محـدوده مرکزى 
شـهر اصفهان از تـردد خودروهـاى سـنگین به جز در 
موارد اضطرارى ممانعت مى کند. سرهنگ محمدرضا 
محمدى افزود: طى تعامل با شـهردارى اصفهان قرار 
شـده تا هرگونه عملیات عمرانى به اسـتثناى عملیات 
غیرمترقبه و اورژانسى براى راه ها و معابر درون شهرى 

از 15 اسفندماه تعطیل شود.

تکمیل طرح هاى نیمه تمام 
مدیـرکل ورزش و جوانـان اصفهـان گفـت: تکمیـل 
طرح هاى نیمـه تمـام ورزشـى این اسـتان بویـژه در 
ورزشـگاه نقش جهان با تشـکیل کارگـروه مرتبط به 
ریاست استاندار شتاب مى گیرد. سید محمد طباطبایى 
در جلسه مجمع انتخاباتى هیات دوچرخه سوارى استان 
اصفهان در محل سـراى ورزشـکاران این کالنشـهر 
افزود: کارگروه مرتبط بـا تکمیل پروژه هاى نیمه تمام 
بویژه در ورزشگاه نقش جهان و پیست دوچرخه سوارى 
این مجموعه به ریاسـت سـید رضا مرتضوى استاندار 

اصفهان تشکیل و یک جلسه آن برگزار شده است.

توزیع میوه از 24 اسفند
معاون بهبود تولیدات دامى سـازمان جهاد کشـاورزى 
استان اصفهان گفت: از بیسـت وچهارم اسفندماه 140 
ایستگاه در شهرستان ها و 40 ایستگاه در شهر اصفهان، 
توزیع میوه شب عید را آغاز مى کنند. حسین ایراندوست 
اظهار کـرد: اگرچه میوه شـب عید از کیفیت مناسـبى 
برخوردار است، اما مقرر شد با نازل ترین قیمت در اختیار 
مصرف کننده قـرار بگیرد. به گفتـه وى، ازآنجاکه بعد 
از تعطیـالت نوروز ماه مبـارك رمضان آغاز مى شـود، 
باید برنامه ریزى ها دوجانبه بـراى کاالهاى ضرورى و 

مایحتاج مردم صورت بگیرد.

اجراي شبکه جمع آوري 
فاضالب 

شبکه جمع آوري فاضالب شهرك بهاران دولت آباد به 
طول 2710 متر در حال انجام اسـت. به گزارش روابط 
عمومى آّبفاى برخوار، این عملیات با لوله پلى اتیلن به 
قطر 200 میلیمتر از محـل اعتبارات عمرانـى در حال 

انجام است.

پیشنهاد ایجاد پیست
مدیـر منطقـه 13 شـهردارى اصفهـان گفـت: پارك 
کوهسـتانى قائمیه ظرفیت خوبى براى ایجاد پیسـت 
دوچرخه سوارى دارد که مى توان با همکارى فدراسیون 
دوچرخه سـوارى این مهم را محقق کرد. نادر آخوندى 
اظهار کرد: در راسـتاى ارتقاى سـطح کیفى زندگى در 
منطقه 13 و تحقق شـعار ایـن دوره مدیریت شـهرى 
مبنى بـر "اصفهان مـن، شـهر زندگى“ ایجاد پیسـت 
دوچرخه سوارى در پارك کوهستانى قائمیه مورد توجه 

قرار گرفته است.

نمایشگاه مشاغل خانگى 
برگزار مى شود  

مجرى برپایى مشاغل خانگى، تولیدات خوداشتغالى، 
صنایع و هنرهاى  دسـتى (با رویکرد حمایت از کاالى 
ایرانى) اصفهان 1400، از حضور 200 مشارکت کننده 
در این دوره از نمایشـگاه خبر داد. مجیـد قربانى اظهار 
کرد: در ایـن دوره از نمایشـگاه مشـارکت کنندگان از 
اسـتان هاى شـمالى، تبریز، همدان، تهران، اصفهان، 
سـنندج و ... حضور دارند. مجرى برپایى سومین دوره 
نمایشـگاه مشـاغل خانگى اصفهـان اضافه کـرد: در 
ظاهر حدود 150 مشـارکت کننده، اما در اصل نزدیک 
200 مشـارکت کننده در ایـن دوره نمایشـگاه حضور 

خواهند داشت.

خبر

مدیر بهره بــردارى و نگهدارى از ســد و نیروگاه هاى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: میزان ذخیره سد 
زاینده رود هم اینک به نسبت پارسال 19 درصد کاهش 
دارد که نشان مى دهد با وجود افزایش بارش ها باز هم 

تنش کم آبى در این حوضه حکمفرماست.
سید مجتبى موســوى نایینى افزود: حجم امروز 176 
میلیون متر مکعب اســت در حالى که سال گذشته در 
همین زمان 215 میلیون متر مکعب آب در پشــت سد 

ذخیره شده بود.
وى ادامه داد: حجم کل ورودى از ابتداى سال آبى(مهر 
1400) تا به حال 202 میلیون متر مکعب گزارش شده 

که در مدت مشابه سال گذشته 235 و در بلندمدت 326 
میلیون متر مکعب بوده است.

مدیر بهره بــردارى و نگهدارى از ســد و نیروگاه هاى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان تصریح کرد: این ارقام 
نشان مى دهد که ورودى به ســد 14 درصد نسبت به 
سال گذشته و 38 درصد نســبت به بلندمدت کاهش 

داشته است.
موسوى اضافه کرد: حجم کل خروجى از سد زاینده رود 
از ابتداى سال آبى 251 میلیون متر مکعب بوده است که 
21 درصد افزایش نسبت به ســال گذشته و 34 درصد 

کاهش نسبت به بلندمدت را نشان مى دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: دســتگاه تعلیم 
و تربیت این اســتان با فقر و کمبود شدید نیروى انسانى و 
فضاى آموزشى براى ســال تحصیلى آینده مواجه است و 
مى توان گفت که به مرحله بحرانى در این زمینه رســیده 
است. محمدرضا ابراهیمى افزود:  اصفهان یک سوم نیروى 

انسانى مورد نیاز براى سال آینده را ندارد.
وى اظهار داشت: با توجه به اینکه دستگاه تعلیم و تربیت 
استان با کسرى 10 هزار نیروى انسانى براى سال تحصیلى 
آینده مواجه است باید رییســان ادارات و نواحى آموزش و 
پرورش استان از  اکنون به رایزنى با نمایندگان مردم مناطق 
خود در مجلس شوراى اســالمى براى حمایت از مصوبه 

طرح جذب ویژه 20 تا 25 هزار نیروى انسانى براى آموز ش 
و پرورش بپردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان افزود: با وجود کمبود 
نیروى انسانى در سال تحصیلى 1401 تا 1402 بالغ بر هفت 
هزار و 600  نفر از فرهنگیان استان بازنشسته مى شوند و 
این مهم نیز نیازمند اقناع گرى آنها توسط رییسان ادارات 

و نواحى براى ادامه همکارى با آموزش و پرورش است.
وى رکن مهم دیگر آموزش و پرورش را فضاى آموزشــى 
برشــمرد و گفت: این کمبود بویــژه در مناطق پرجمعیت 
که تراکم آموزشــى، اســتاندارد نیست بیشــتر احساس

 مى شود.

وضعیت بحرانى کمبود نیرو 
و فضاى آموزشى در اصفهان 

ذخیره سد 19 درصد 
کمتر از پارسال است

چوپان ناشــنواى اصفهانى در پى تصادف راکب 
موتور ســیکلت با چنــد راس گوســفند به جرم 
بى مباالتى در نگهدارى حیوانات تحت اختیارش 

راهى حبس شد.
”رضا – ر“ جوانى ســاکن یکى از شهرستان هاى 
استان اصفهان اســت که به دلیل مشکالت مالى 
خانواده هرگز موفق به تحصیل نشده و بدنبال آن 
با محدودیت هاى شنوایى که داشته چند رأس از 
گوســفندان هم روســتایى ها را مى گرفته و براى 

چریدن به مناطق اطراف ده مى برده است.
او به دلیل ناشــنوایى مادرزادى مهر ماه 1398 در 
حال بازگرداندن 7 رأس گوسفند از مرتع در مسیر 
باریک جاده اى متوجه بوق هاى ممتد یک موتور 
سوار مبنى بر متفرق ســاختن گوسفندان از روى 
جاده نشده و بعد از تصادف راکب با چند گوسفند و 

در ادامه برخورد سرش به جاده سنگالخى با عنوان 
بى مباالتى در نگهدارى حیوانات تحت اختیارش 
متحمل پرداخت دیه اى معــادل 2 میلیارد و 400 

میلیون ریال مى شود.
او در پــى یــک کــم احتیاطــى در هدایــت 
درســت با لحاظ درصــد تقصیر بابــت ناتوانى 
در تامیــن دیــه ناشــى از فــوت از تاریــخ 24 
بهمن مــاه ســال جارى روانــه زنــدان فریدن 

مى شود.
در حادثه اگرچه صاحبان گوســفندان تلف شده با 
اشــراف به موقعیت خانوادگى و مصائب والدین 
این جوان از دریافت خســارت وارد چشم پوشى 
مى کنند، اما خانواده شــخص متوفى که صاحب 
دو فرزند خردسال اســت ریالى از مبلغ محکومٌ  به 

گذشت ننموده اند.

 گز به عنوان یک خوراکى اصفهانى در فهرســت 
آثار ناملموس ایران به ثبت رسید.

 مدیرکل میراث فرهنگى گردشــگرى و صنایع 
دستى اســتان اصفهان گفت: کمتر کسى در دنیا 
هست که این خوراکى را با نام اصفهان نشناسد. 
این جاى ســوال وجود دارد که چرا این خوراکى 

ماندگار تاکنون ثبت نشده بود.
به گفته علیرضا ایزدى خوشــبختانه امروز گز با 
عنوان یک خوراکى اصفهانى به ثبت رسید، با این 
وجود براى من این موضوع نیز اقناع کننده نیست 
چرا که باید به گز کمیــت و کیفیت جهانى دهیم 

چرا که مى تواند به عنوان خوراك در گردشگرى 
خوراك براى ایران و به نام اصفهان معرفى شود.

او مى گوید: منظور از کیفیت آن اســت که برخى 
از خوراکى هــاى اصفهان، چون خورش ماســت 
با آنکه فوق العاده اســت، اما شناخته شده نیست،  
درمقایســه مى توان به کباب بناب اشــاره کرد 
که شاهد میزان شــناخت آن در پهنه جغرافیایى 
کشــور هســتیم باید دید که بریانى اصفهان به 
چه میــزان در افکار عمومــى نفوذ پیــدا کرده 
اســت، که تمام این عوامل منجر به معرفى بهتر 

مى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: برخى 
از شهرســتان هاى اصفهان در وضعیت هشدار و 
قرمز قرار دارد و این در حالى که رنگ هیچ یک از 

شهرهاى استان آبى نیست.
شاهین شیرانى اظهار داشت: اصفهان نارنجى است 

و برخى از شهرها در وضعیت زرد قرار دارد.
وى با اشاره به اینکه آمار مبتالیان بصورت کاهشى 
است و در شیب نزولى نمودار پیک ششم هستیم، 
ادامــه داد: با توجه بــه اینکه کرونا یــک بیمارى 
ناشــناخته اســت و اگر با یک جهش جدید مواجه 

شویم احتمال پیک مجدد هست بنابراین نباید از سه 
اصل بهداشتى از جمله رعایت فاصله اجتماعى، زدن 

ماسک و تهویه هوا در تجمعات غافل شد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهــان، 
واکسیناســیون صاحــب خودرو یکى از شــروط 
ســفر در ایام نوروز اســت، ادامه داد: در طى مدت 
باقیمانده به آغاز ســفرهاى نــوروزى، افرادى که 
هنوز مراحل واکسیناسیون را طى نکرده اند براى 
این امر اقدام کنند تا بهنگام ســفر دچار مشــکل 

نشوند.

اســتاندار اصفهان در شــصت و پنجمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار به موضوع افزایش بى ضابطه 
و خارج از چارچوب 15 هزار تومانى گوشــت گرم 
در یک هفته گذشته اشــاره کرد و در برشمردن 
مشــکالتى که باعث چنین رخــدادى به صورت 
مســتمر مى شــود، گفت: اول وجود واسطه ها و 
دالل ها است که الزم است حذف دالل ها هر چه 
سریع تر به طور اصولى صورت بگیرد، مشکل دوم 
نرخ گذارى نادرستى است که انجام مى شود به این 
شکل که قیمت گوشت گرم به طور اصولى باید 2 
برابر قیمت گوســفند زنده باشد، اما اکنون قیمت 
گوشت گرم 2.3 و یا 2.2 افزایش داشته که این دو 

دهم و 3 دهم خود رقم قابل توجهى است.
ســید رضا مرتضوى در تبیین مشکل سوم گفت: 
عدم نظارت مجموعــه دولــت و تثبیت نکردن 
برخى قیمت ها هم خود چالش عمده اى اســت. 
باید توجه داشــت که خریدار گوشت دى ماه روى 
یک تراز خرید مى کرده به قرار هر کیلو 130 هزار 
تومان، اما در 3 ماه گذشته قیمت گوشت 35 هزار 
تومان افزایش داشته، ما چه کردیم براى خریدار 
که او ناچار اســت امروز هزینه اى بر زندگى اش 
تحمیل شــود. البته عرضه منجمد گوشــت هم 
مى توانــد در مرحله بعدى به تنظیــم بازار کمک 

کند.
این نظر استاندار با با برخى اظهار نظر اعضاى دیگر 
ستاد تنظیم بازار مواجه شد. آنها معتقد بودند تعیین 
نرخ دستورى کارساز نیســت، زیرا ورود گوسفند 
زنده به استان دست دالل است و اجحاف را دالل 
در حق خریدار و مصرف کننــده مى کند و ممکن 
است عددى تصویب شود، اما وقت گوسفند زنده 
در کنترل اعضاى حاضر و مجموعه استان نیست، 

فیکس کردن رقم هــم بى نتیجه خواهد بود؛ و در 
صورت بروز احتمالى این مشــکل افزایش قیمت 

گوشت هم اجتناب ناپذیر است.
بنابراین اســتاندار گفت: کارگروه مواد پروتئینى 
شــرایط را براى کاهش 10 هــزار تومانى قیمت 
گوشت تا هفته آینده مورد بررسى قرار دهند. این 
کارگروه موظف شــد تا آلترناتیو به دنبال احتمال 
عدم ورود گوشت زنده توسط دالل را بررسى کند، 
و مشخص کند که در صورت بروز این مشکل چه 

راهکار دومى  در استان باید فعال شود؟
استاندار در عین حال اضافه کرد: این کارگروه باید 
روند 10 هزار تومان کاهش قیمت گوشت مبتنى 
بر قیمت فعلى این قلم یعنــى 165 هزار تومان را 
مورد بررسى قرار دهد و از سوى دیگر تا هفته آتى 
تأکید و پیگیرى بر ورود گوشت منجمد به بازار هم 
صورت گیرد. بنابراین تکلیف شد تا مجموعه هاى 
فروشگاهى بزرگ مانند امین و بسیج و کوثر روى 
حمایت از توزیع تا 10 تن گوشت گوسفندى و 90 
تن گوشت گوساله منجمد در روز حمایت صورت 
بگیرد و توزیع بازار با شدت بیشترى اتفاق بیفتد تا 
هدف کوتاه مدت یعنى عدم افزایش قیمت از یک 
طرف و کاهش 10 هــزار تومانى قیمت از طرف 

دیگر اتفاق بیفتد.
مرتضوى خاطرنشــان کرد: اکنون 2/35 درصد 
قیمت گوشت گرم نســبت به گوسفند زنده باالتر 
اســت، در حالى که رقم منطقى بــراى این نرخ 
باید دو درصد باشــد. با این وجود فعًال به صالح 
دید تعیین قیمــت نمى کنیم تا حاشــیه در بازار 
ایجاد نشــود و اگر هفته آینده باالتر از 165 هزار 
تومان بــود تدابیر جدیدترى حتمــًا اتخاذ خواهد 

شد.

مشکل شنوایى، چوپان اصفهانى را به بند کشید

ورود گز به  فهرست آثار ناملموس

 اصفهان هنوز روى آبى را ندیده است

تعیین قیمت دستورى گوشت موقتاً به تعویق افتاد  

دریاقدرتى پور

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در یک مصاحبه 
مطبوعاتى در پاسخ به سئوال «نصف جهان» مبنى بر اینکه 
حاشیه هاى شهر به مناطق ناامنى تبدیل شده اند که هزاران 
آسیب در آنها رشد مى یابد و از حاشیه تا مرکز شهر تنها یک 
فاصله 5 دقیقه اى است که انواع آســیب ها را وارد شهر 
مى کنند و این در حالى است که مى توان از طریق گسترش 
مراکز فرهنگى و فرهنگسازى قدرى از مشکالت حاشیه را 
حل کرد اظهار کرد: این را قبول داریم که باید براى حاشیه 
شهر فکر اساســى شــود و NGOهاى فعال و همچنین 
دستگاه هایى که در این زمینه فعال هستند حضور پیدا کنند، 
البته وظیفه ما هم هست که با همتى مضاعف براى حل 

مشکالت حاشیه اى شهر اصفهان گام برداریم .
محمد نورصالحى افزود: به هر حال اتفاقاتى که طى سالیان 
بسیار افتاده را نمى توان به راحتى حل کرد و زمانبر است. 
وى در پاسخ به ســئوال دیگر «نصف جهان» در رابطه با 
تراکم فروشى در اصفهان نیز گفت: صدور پروانه با تراکم 
فروشى فرق دارد، اما اینکه فراتر از قانون کارى انجام شود، 
تراکم فروشى است که خوشبختانه امروز شهر اصفهان با 

این مسئله روبه رو نیست.

ساماندهى بافت هاى فرسوده براى ارتقاى 
زندگى 

نورصالحى در ادامه در پاســخ به ســئوال دیگر «نصف 
جهان» مبنى بر اینکه شهردارى با وجود اینکه مشوق ها و 
وام هاى زیادى را براى بافت هاى فرســوده قرار داد اما 
به علل مختلف در ســاماندهى بافت هاى فرسوده موفق 
نبوده ایم بیان کرد: در ذیل کمیسیون شهرسازى و معمارى 
شوراى اسالمى شهر، کمیته بافت فرسوده داریم و معتقدیم 
که هر چه بیشــتر به این بافت ها ورود کنیــم مى توانیم 
کیفیت زندگى شهروندان را ارتقا دهیم و با همکارى دفاتر 
تسهیلگرى در این مناطق باعث اسکان افرادى شویم که از 

بافت هاى فرسوده مهاجرت کرده اند. 
وى در رابطه با نرخ اتوبوس و تاکسى هم به «نصف جهان» 
گفت: نرخ تاکسى و اتوبوس زیاد نیست و طوالنى ترین خط 
اتوبوس از میدان استقالل تا پایانه صفه به طول 20 کیلومتر 
هزار و 500 تومان است، البته شهردارى نرخ ترجیحى براى 

برخى از اقشار ضعیف جامعه دارد.
نورصالحــى ادامه داد: تاکســى هاى شــهر بــا فعالیت 
تاکسى هاى اینترنتى مورد ظلم قرار گرفتند و آسیب پذیر 
شدند که در این راستا ضرورت دارد از آنها حمایت کنیم البته 
از سویى دیگر هم نمى توانیم نرخ ها را باال ببریم و از طریق 
یارانه هاى اندك شهردارى به این قشر کمک خواهیم کرد. 
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان تأکید کرد: هنوز 
قیمت و نرخ تاکســى و اتوبوس براى سال 1401مصوب 

نشده اما تالش مى کنیم نرخ اضافه نشود.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در ادامه بیان کرد: 
شورا از جنس مردم است و از ادوار گذشته شوراها تالش 
کرده اند که بیشــترین خدمت را به مردم ارائه کنند و طى 
7 ماهه گذشــته موتور در حال حرکت شهردارى سرعت 

یافته است.
وى در رابطه با تصویب بودجه 1401 نیز گفت: ســاختار 
کلى الیحه بودجه اواخر دى ماه به شــورا رسید اما پس از 
بررسى هایى تغییراتى روى آن اعمال شد و اسفند ماه بود 

که به تصویب رسید.
نورصالحى در زمینه محله محورى نیز اظهار کرد: هزار و 
100 میلیارد تومان اعتبار براى محله محورى در سال 1401 
برنامه ریزى شده و بودجه آتى 41 درصد رشد داشته است. 
رئیس شــوراى اسالمى شهر اصفهان با اشــاره به اینکه 
به لحاظ کالبدى، خدماتــى، فرهنگى و اجتماعى مناطق 
با یکدیگر فاصله دارنــد و در کوتاه مدت این موضوع رفع 
نمى شود گفت: امیدواریم به شــکل آرمانى بتوانیم این 
مسئله را حل کنیم. وى ادامه داد: 200 محله در شهر داریم 
که رســیدگى به 90 محله در اولویت است و 30 محله به 

صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
نورصالحى در مورد توازن و ایجاد عدالت در شهر اصفهان 
هم گفت: متأســفانه فاصله مناطق شهر زیاد شده و حتى 
در مناطق برخوردار و کم برخوردار هم فاصله وجود دارد، 
اما این اعتقاد در شورا وجود دارد که این اختالف کم شود 
و با رویکرد محله محور، مشــکالت محالت شناســایى 
و اقدامات ضــرورى تعیین و مشــکالت و نیازها در نظر 

گرفته شود.

هیچ قبرى در باغ رضوان الکچرى نیست 
وى در پاسخ به ســئوال یکى از خبرنگاران مبنى بر اینکه 
شــنیده ها حاکى از آن اســت که در باغ رضوان قبرهاى 
الکچرى هم وجود دارد اظهار کرد: باغ رضوان یک ردیف 
همیارى یا خودیارى داشت که در دوره هاى قبل پررنگ 
شده بود اما در این دوره کًال هرگونه دریافتى مازاد بر آنچه 
مصوب شده، حذف شده و هیچ هزینه مازادى از شهروندان 

گرفته نمى شود.
رئیس شوراى شهر اصفهان با اشــاره به تقاضاى برخى 
از شــهروندان براى دفن در فاز اول باغ رضوان گفت: اگر 
کسانى در گذشــته پولى تحت عنوان خودیارى پرداخته 
کرده اند به باغ رضوان مراجعه و در صورت تأیید، حقوق آنها 

باز گردانده مى شود.
نورصالحى با تأکید بر اینکه قبور الکچرى نداریم اما چند 
کتیبه و سنگ وجود دارد که به انتخاب مردم است که آنها را 
داشته باشند گفت: با توجه به ورودى هاى متفاوت آرامستان 

دیگر قطعات اول و آخر باغ رضوان معنا ندارد.

اگر شهردار تخلف کند گزارش مى دهیم 
رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان در پاسخ به این 
سئوال که در رابطه با مبارزه با فســاد در فعالیت مدیریت 
شهرى چه فعالیتى انجام شده و با توجه به اینکه شما یکى 
از خویشاوندان شهردار هســتید آیا اگر تخلفى از ایشان 
ببینید مطرح مى کنید یا خیر گفت: ما بر اساس قانون عمل 
مى کنیم و اگر این مورد دیده شود حتمًا گزارش خواهیم 
داد اما مى توانم قسم بخورم که حتى در موارد قانونى نیز 

شهردار اصفهان هیچ درخواستى از ما نکرده است.

وى تأکید کرد: اگر حساسیت بر روى برخورد با فساد وجود 
داشته باشد سیستم نیز فعالیت خود را بر اساس آن تنظیم 
مى کند. متأسفانه قبل این حساسیت ها کم و کارچاق کنى 
در شهردارى رواج یافته بود. البته شوراى شهر دوره قبل نیز 
به آن انتقاد داشت و سفارش کردند که جدى پاى این کار 
بایستیم و در این راستا و با پیگیرى انجام شده نزدیک به 15 

نفر از کار برکنار شدند.
وى ادامه داد: فعالیت 99 درصد پرسنل صحیح و سالم است 
اما تنها یک تا دو درصد متخلف آبروى دیگران را نیز تحت 
تأثیر قرار داده اند. رئیس شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
ادامه داد: هر پدیده منفى را نمى توان یک شبه برطرف کرد 

اما این حساسیت براى کاهش تخلفات ایجاد شده است.
وى با اشــاره به اینکه طرح شــفافیت در راستاى همین 
موضوع راه اندازى شده اســت اظهار کرد: طرح شفافیت 
از اول بهمن ماه با فعالیت کمیته سالمت ادارى عملیاتى 
شد و همچنین سامانه سوت زنى نیز در شورا فعالیت خود 

را آغاز کرد.
نورصالحى ادامه داد: سامانه شفافیت به دلیل اینکه هنوز 
اطالعات آن تکمیل نشده از اواخر فروردین ماه فعال خواهد 
شد و جلسات شــورا به صورت زنده پخش مى شود و در 

دسترس عموم قرار مى گیرد.
رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان با اعالم اینکه 
شهردارى هاى چند شهر میزان حقوق همه کارکنان خود 
را روى سایت بارگذارى کرده اند و مورد اعتراض کارکنان 
قرار گرفته اند گفت: آنها معتقدند هــر فرد حقوقى دارد و 
باید اسرار شخصى آنها تا جایى که قانون اشاره کرده است 
مورد توجه قرار گیرد البته بحث حقوق هاى غیر متعارف و 

نجومى غیر از این است.

توسعه درونى بافت ها بهتر از الحاق اراضى 
نظامى است 

وى در رابطه با الحاق اراضى نظامى به شهر نیز گفت: بر 
اساس قانون، اراضى نظامى باید منتقل شود ولى متأسفانه 
خواسته یا ناخواسته پروژه هایى با پیش بینى و برنامه ریزى 
کمتر و ضعیف تر به شهر ملحق شده و البته بر عکس آن 
را هم داریم اما معتقدیم شهر به این توسعه ها نیاز ندارد و 
منطقى است که در بافت فرسوده توسعه درونى انجام شود 

تا اینکه بخواهیم اراضى نظامى را به شهر الحاق کنیم.
وى خاطرنشان کرد: در بافت هاى فرسوده امکان توسعه 
درونى داریم که اگر حواســمان را جمع کنیم منطقى تر از 
توسعه شهر با الحاق اراضى نظامى است، اما اگر ارگان هاى 
نظامى نیز تمایل به خروج از شــهر داشــته باشند، قانون 

تکلیف را مشخص کرده است.

نوسازى ناوگان فرسوده با اتوبوس هاى 
برقى 

نورصالحى در ادامه سخنانش با اشــاره به میانگین سن 
ناوگان اتوبوسرانى در اصفهان تصریح کرد: تا چند سال قبل 
سن اتوبوس ها به چهار سال مى رسید، اما االن به ده سال 
رسیده اســت و عمر مفید ناوگان اتوبوسرانى در ایران هم 
ده سال است؛ بنابراین، باید فکرى براى ناوگان فرسوده 

اصفهان کنیم.
وى ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت اتوبوس، جایگزینى 
اتوبوس هاى فرسوده با اتوبوس هاى جدید سخت شده، با 
وجود این، در کنار نوسازى ناوگان فعلى، خرید ناوگان جدید 

و اتوبوس برقى نیز در دستور کار است.
رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان با اعالم اینکه 
در گذشــته هر دســتگاه اتوبوس را 560 میلیون تومان 
مى خریدیم و اکنون این عدد ده برابر شــده است گفت: 
اگر بخواهیم اتوبوس برقى هــم بخریم این رقم 20 برابر 

خواهد شد. 
نورصالحى با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصى رویکرد 
بودجه 1401اســت، زیرا حجم کارها زیاد و منابع محدود 
است، گفت: سرفاصله رسیدن اتوبوس به ایستگاه ها زیاد 
شده که تذکر درستى است، اما باید توجه داشت از هزار و 
200 اتوبوس فعال در سال 96 به 600دستگاه اتوبوس فعال 

در شهر رسیده ایم.
وى در ادامه تأکید کرد: اتوبوس برقى توجیه پذیرتر از تراموا 
است با توجه به اینکه فقط مطالعات تراموا در شهر انجام 
شده معتقدیم توسعه اتوبوس برقى به جاى تراموا منطقى تر 
و توجیه پذیرتر اســت، زیرا ناوگان تراموا گران است و در 

برنامه ما نیز ایجاد تراموا نیست.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان:

در اصفهان تراکم فروشى
 وجود ندارد 
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اصطالح «جنگ شــهرها» فقط ترکیب دو واژه ساده نیست بلکه 
برگرفته از مجموعه رخدادهایى است که میلیون ها نفر را در طول 

هشت سال جنگ تحمیلى عراق علیه ایران درگیر خودش کرد.

جنگ شــهرها، نمایش قدرت نظامى طرف هاى درگیر در مناطق 
غیر نظامى اســت اما در جریان جنگ ایران و عراق، جنگ شهرها 
به مثابه یک تاریخ اســت؛ تاریخ مقاومت ملتى که به رغم از دست 
دادن هزاران نفر و ویرانى بسیارى از شــهرها و روستاهاى محل 

سکونتشان، زیر بمب و موشک دوام آوردند و خاك به دشمن ندادند. 
اگر چه اصطالح «جنگ شــهرها» از همان روزهاى آغازین دفاع 
مقدس با ویرانى شهرهاى مرزى کشور بر اثر گلوله باران، موشکباران 
و بمباران اســتان هاى نزدیک به جبهه نبرد، به دایره واژگان ملت 

ایران راه پیدا کرد اما آنچه امروز مورخان و پژوهشگران بعد از گذشت 
بیش از ســه دهه از پایان جنگ به آن مى پردازند، هفت مرحله از 
جنگ شهرهاست که در سال هاى مختلف از اسفند 1363 آغاز شد 
و تا اول اردیبهشت 1367 ادامه پیدا کرد. مراحلى که در برهه هایى 

از 4 سال دوم جنگ، استان هاى غیر مرزى را هم به طور گسترده 
درگیر بمب و موشک کرد. 

دو روز از این مدت براى اصفهان به نقطه عطفى مهم تبدیل شده 
است: 19 اسفند 1363 و 18 اسفند 1366.

4 ســال بعد از آغاز جنگ ایران و عراق، اصفهان بــه عنوان یکى از 
اســتان هاى مرکزى کشــور همچنان از گزند حمالت هوایى عراق 
مصون مانده بود. تا آن زمان ارتش عراق ایــن توانایى را پیدا نکرده 
بود کــه هواپیماهایش را تا عمق خاك ایران هدایــت کند و در حالى 
که نبرد سنگین در صدها کیلومتر از مرزهاى دو کشور جریان داشت، 
همزمان موشــک و بمب و گلوله هاى توپخانه ارتش عراق استان ها 
و شهرهاى نزدیک  مرز را در هم مى کوبید. اما از اسفند 1363 خوى 
تجاوزگر ارتش بعث روى دیگر خودش را نشان داد و جنگ شهرها را 

وارد مرحله جدیدى کرد. 

شهرها چگونه درگیر جنگ شدند؟
مرحله اول جنگ شــهرها از اسفند 1363 آغاز شــد و تا 17 فروردین 
1364 ادامه پیدا کرد. در این مدت 29 شــهر و چندین روستاى ایران 
118 بار هدف بمب ها و موشک هاى عراق قرار گرفت و 1227 شهید 
و 4682 زخمى بر جاى گذاشت. حمله هواپیماهاى عراق به اصفهان و 
تهران براى اولین بار وضعیت این مرحله از جنگ شهرها را دستخوش 

پیچیدگى هاى فراوانى کرد.
عراق روز سیزدهم اسفند 1363 با نقض توافقنامه 22 خرداد همان سال 
بین دو کشور (که بر اساس آن ایران و عراق متعهد شده بودند از حمله به 
مناطق غیرنظامى و مسکونى یکدیگر خوددارى کنند) به اهواز و بوشهر 
حمله کرد. بر اثر این حمالت چندین نفر به شهادت رسیدند. ایران در 
پاسخ، از ساعت 20 روز 14 اســفند به مدت 2 ساعت بصره در جنوب 
عراق را گلوله باران کرد. خبرنگاران خارجى که در این شهر بودند، حمله 
توپخانه اى ایران را شدید توصیف کردند. گفته شد در هر دقیقه دو گلوله 
توپ به سمت بصره شلیک شده است. ایران پیش از گلوله باران این 
شهر مهم عراق، طى اخطارهاى متعدد رادیویى خواستار تخلیه بصره 
شــده بود. ارتش عراق هم اخطار کرده بود در صورت حمله ایران به 

بصره، آن کشور به عمق خاك ایران حمله خواهد کرد.     
بعد از گلوله باران بصره، یک ســخنگوى نظامى عراق به ساکنان 30 
شهر ایران هشدار داد تا ساعت  10 صبح روز 16 اسفند شهرهاى خود 
را خالى کرده و به مناطق امن پناه ببرند. این شهرها عمدتًا شهرهاى 
نزدیک به مرز بود و نام اصفهان و تهران در بین آنها به چشم نمى خورد. 
با حمله عراق به تعدادى از این شهرها و پاســخ متقابل ایران، جنگ 

شهرها در اسفند 63 به اوج خود رسید.

2 روایت از نخستین حمله
■ روایت یک شاهد عینى از نخستین حمله هوایى عراق 

به شهر اصفهان در نیمروز یک شنبه، 19 اسفند 1363:
«کالس پنجم ابتدایى بودم. دانش آموز نوبت بعد از ظهر یکى از مدارس 
ابتدایى اصفهان در خیابان آذر. حوالى ساعت 12 و 30 دقیقه روزى آفتابى 
و نزدیک نوروز، در حالى که دانش آموزان نوبت صبح همراه والدینشان 
در حال ترك دبستان بودند و دانش آموزان نوبت بعد از ظهر به رسم هر 
روزه، خودشــان را مهیاى برگزارى نماز جماعت در حیاط مدرسه مى 
کردند، صداى هولناك چند انفجار زمین را به لرزه درآورد. به فاصله چند 
ثانیه بعد از صداى انفجار، دود سیاه و غلیظى که رگه هاى خاکى رنگ 
آن توى چشم مى زد از سه نقطه در منطقه اى پشت مدرسه ما به آسمان 
برخاست. بسیارى از دانش آموزان کالس هاى اول و دوم و سوم اشک 
مى ریختند و ســال باالترى ها (چهارم و پنجم) که البته خودشان هم 
دستکمى از کوچک ترها نداشتند در صدد آرام کردن آنها بر آمده بودند. 
شرایط عجیبى بود. هنوز کسى به درستى نمى دانست چه اتفاقى افتاده 
است؛ یا شاید هم مى دانستند اما سعى مى کردند خودشان را به ندانستن 
بزنند انگار که اتفاق مهمى رخ نداده است. بعضى دانش آموزان با هزار 
دلیل و برهان در صدد بودند ثابت کننــد این انفجارها بخاطر ترکیدن 
لوله گاز بوده و دانش آموزان دیگر سعى مى کردند به آنها بقبوالنند که 
دود ناشى از انفجار لوله گاز مشکى و خاکى رنگ نیست! مدرسه عمًال 
تعطیل شده بود. معلم ها و مسئوالن مدرسه هم مثل دانش آموزان در 
حیاط جمع شده بودند و والدین بچه هاى وحشت زده یکى یکى از راه 
مى رسیدند تا فرزندانشان را به خانه ببرند. در راه برگشت به خانه، تصویر 
شهر چیزى متفاوت با یک ساعت پیش از آن بود. همه اهالى بیرون از 
خانه ها و مغازه ها بودند و با حیرت از این اتفاق حرف مى زدند. کوچه ها 
مملو از ساکنان منازلى بود که خیلى بهتر از فرزندان کم سن و سالشان 
مى دانستند جنگ شهرها به اصفهان هم کشیده شده است و باید از آن 
روز به بعد تجربه جدیدى را از سر بگذرانند. بعدازظهر بود که فهمیدم 
راکت هاى جنگنده عراقى به منزلى در محدوده نزدیک بیمارســتان 
عیسى ابن مریم(ع) اصابت کرده و خســارات و تلفاتى هم به بار آورده 
است. کسى که از نزدیک، محل بمباران را مشاهده کرده بود، از سفره 

غذاى خانواده اى مى گفت که البه الى آوار خانه ویران شده شان به 
چشم مى خورده اســت. آنها فرصت نکرده بودند ناهار ظهر 19 اسفند 

1363 را به پایان برسانند...»     
■ روایت خبرگزارى جمهورى اسالمى از نخستین بمباران 

شهر اصفهان:
«در حمالت هوایى امروز عراق، اصفهان دو بار... مورد اصابت راکت 
قرار گرفت. ظهر امروز دو راکت از یک هواپیماى عراقى که در ارتفاع 
بسیار باال پرواز مى کرد به شهر اصفهان پرتاب شد که بر اثر اصابت آن 
یک نفر به شهادت رسید و 19 نفر مجروح شدند. همچنین در ساعت 19 
و 30 دقیقه هواپیماى مهاجم دیگرى یک راکت به این شهر پرتاب کرد 
اما با تعقیب جنگنده هاى ایران به سرعت مجبور به ترك منطقه شد. 
در این حمله عالوه بر تخریب دو باب منزل مسکونى، یک زن و یک 

کودك 7 ساله به شهادت رسیدند.»

واکنش هاى خارجى
نخســتین حمله هوایى عراق به مرکز کشور و مشخصاً شهر اصفهان 
بازتاب گسترده اى در رســانه هاى خارج از ایران پیدا کرد. خبرگزارى 
فرانسه درباره حمله به اصفهان گزارش داد: «شهر اصفهان، پایتخت 
قدیمى ایران هدف موشــک هاى هوا به زمین عــراق قرار گرفت در 

صورتى که نام این شهر در فهرست شهرهاى تهدید شده از سوى عراق 
نبود. شایان ذکر است تعدادى تکنیسین خارجى از کشورهاى مختلف 
در این شهر زندگى مى کنند.» این خبرگزارى حمله عراق به اصفهان را 

اوج جنگ شهرها از شش روز پیش از آن اعالم کرد. 
خبرگزارى رویترز نیز درباره حمله هوایى عراق به اصفهان گزارش داد: 
«این حمله احتمال اوج گیرى بیشتر بحران که احتماًال منجر به حمالت 

علیه پایتخت هاى دو کشور همسایه مى شود را افزایش داد.»
از جانب دیگر بخش هاى فارســى رادیو هاى بیگانــه هم در خبرها 
و تحلیل هایشــان به طور مفصل به بمباران شــهر اصفهان واکنش 

نشان دادند.

خاطره فرمانده
این حادثه پر اهمیــت در خاطرات مرحــوم آیت ا... اکبر هاشــمى 
رفســنجانى، رئیس وقت مجلس شوراى اســالمى و فرمانده جنگ 
نیز منعکس شده است. هاشمى ذیل روز 19 اسفند 1363 نوشته است: 
«امروز هم عراق چند شهر را زده است. رامهرمز، اندیمشک، نهاوند، 
بانه، مریوان، آبادان، اصفهان، تبریز و ما هم چند شهر عراق را با توپ و 
چند شهر را با هواپیما زده ایم. جو جامعه ملتهب است. زدن اصفهان و 
تبریز با هواپیما از ارتفاع باال و کم حجم و کم اثر بوده است...شب خبر 

دادند که عراق اعالن کرده است تهران را با موشک مى زند... درباره 
حفاظت از تهران و اصفهان دستور خاصى صادر شد...»

پاسخ به یک سئوال
هجوم جنگنده هاى ارتش عراق به اصفهان یک پرسش مهم بر جاى 
گذاشــت: چرا تا آن روز عراق توانایى حمله به مرکز ایران را نداشت؟ 
پاسخ این پرسش مربوط به تسلیحاتى است که در اختیار ارتش عراق 

قرار داشت.
حمله به شهرهاى بزرگ و دوردست مانند تهران و اصفهان مى بایست 
با جنگنده هایى صورت مى گرفت که قدرت پروازشان باالتر از سقف 
پوشش سایت هاى رادارى ایران باشــد تا براى پرواز تا مرکز کشور و 
برگشت به عراق با کمبود سوخت مواجه نشوند. نیروى هوایى عراق تا 
زمانى که به میگ هاى 25 ساخت شوروى تجهیز نشده بود ابزار الزم 
را براى اجراى این استراتژى جدید در اختیار نداشت اما پس از مجهز 
شدن به این مدل جنگنده هاى روســى توانست به آسمان اصفهان و 

تهران تجاوز کند.
در مجموع طى اسفند 1363، تهران هفت و اصفهان پنج بار هدف حمله 
هوایى قرار گرفت. در حمالت به تهران ده نفر شــهید و 9 نفر مجروح 

شدند و حاصل حمله به اصفهان 9 شهید و 39 مجروح بود. 

آژیر ششمین مرحله از جنگ شهرها که شدیدترین آن هم محسوب مى شود، 8 اسفند 1366 
با حمله جنگنده هاى عراقى به پاالیشگاه تهران و تجاوز به آسمان چندین شهر دیگر ایران در 
نزدیک مرز آغاز شد. عراق شب قبل از این حمالت ادعا کرده بود گلوله باران شهر «قله دیزه» 
را تالفى خواهد کرد. ایران گلوله باران این شهر عراق را تکذیب کرده بود اما یک سخنگوى 
نظامى عراق تهدید کرد همه شــهرهاى ایران از جمله تهران با بمب و موشــک هدف قرار 
مى گیرند.  مشخص بود عزم عراق براى آغاز حمله اى جدید و این بار به مراتب گسترده تر به 

شهرهاى ایران جدى است.
حمالت هوایى روز 8 اسفند 1366 به شهرهاى مختلف مجموعاً 63 شهید و 247 مجروح بر 
جاى گذاشت. حمله به پاالیشگاه تهران به شکلى بود که هواپیماهاى عراقى بعد از بمباران، 
از ارتفاع پایین و با مسلسل به آن حمله کردند. خسارات وارده به پاالیشگاه تهران بسیار قابل 
توجه گزارش شد. مقابله به مثل ایران و حمالت دوباره عراق به شهرهاى کشور، جنگ شهرها 
را به روز 10 اسفند 1366 کشاند که مهمترین رخداد در طول بمباران شهرهاى ایران از ابتداى 

جنگ تا آن روز را رقم زد.
در این روز تهران با 9 فروند موشک دور برد هدف قرار گرفت و اگرچه بیشتر آنها عمل نکرد اما 
توانایى عراق در هدف قرار دادن تهران با موشک باعث حیرت ناظرین شد. موشک پرانى هاى 
عراق به شهرهاى مرزى ایران اتفاق جدیدى نبود اما بسیارى معتقد بودند عراق قادر به هدف 
قرار دادن شهرهاى مرکز کشور با موشک هاى دوربرد نیست. این در حالى بود که حمالت 10 
اسفند به تهران ثابت کرد آن کشور به چنین توانایى دست پیدا کرده است. حمله موشکى روز 

12 اسفند به قم، صحت این فرضیه را قطعیت بخشید.

سهم اصفهان از اولین موشکباران
رسیدن موشــک هاى عراق به شــهرهاى مرکز ایران، اصفهان را هم بى نصیب نگذاشت. 
بعدازظهر سه شنبه 18 اسفند 1366 نخستین حمله موشکى عراق به شهر اصفهان انجام شد. 
در این مرحله از جنگ شهرها و تا قبل از این روز، جنگنده هاى عراق طى روزهاى 15 و 17 اسفند 
به حریم هوایى اصفهان تجاوز کرده بودند و ساکنان شهر با چنین حمالتى از سال هاى قبل هم 

بیگانه نبودند اما اتفاق روز 18 اسفند چیزى نبود که پیش تر تجربه کرده باشند. 
اولین حمله موشکى عراق به اصفهان تلفات زیادى در پى داشت. در جریان این حمله، ساعت 16 
و 5 دقیقه یک فروند موشک به ابتداى خیابان جى، نزدیک پمپ بنزین فلکه احمدآباد اصابت 
کرد و در نتیجه 15 تن شهید و 82 تن مجروح شدند. بر اثر این حمله هشت باب منزل مسکونى 
و شش باب مغازه و یک واحد درمانى و مطب ویران شد و به 20 دستگاه اتومبیل و 50 مغازه نیز 

آسیب وارد آمد. شیشه هاى یکصد باب منزل نیز شکسته شد. 
دومین حمله موشکى به اصفهان نیز شامگاه همان روز به وقوع پیوست. در جریان این حمله، 
ساعت 23 و 41 دقیقه یک منطقه مسکونى واقع در خیابان چهارباغ خواجو، جنب کوچه امامزاده 

باقر هدف قرار گرفت. بر اثر این حمله 16 نفر به شهادت رسیدند و 40 نفر مجروح شدند. در این 
حمله چهار باب منزل مسکونى از 20 تا 100 درصد تخریب شد  و تا شعاع 500 مترى محل 

انفجار کلیه شیشه ها شکست.
حمالت هوایى و موشکى به شهر اصفهان زندگى مردم را تحت تأثیر قرار داد. شامگاه 18 اسفند 
جلسه اضطرارى ستاد پشتیبانى و امور اجرایى مناطق بمباران شده استان اصفهان با حضور 
غالمحسین کرباسچى، استاندار وقت این استان تشکیل شد و او خواستار لغو کلیه مراسم ها و 
اجتماعات گروهى شد. به این ترتیب روز 19 اسفند اعالم شد کلیه مدارس استان اصفهان در 
تمام مقاطع تحصیلى تعطیل است و امتحانات دانش آموزان تا اطالع ثانوى برگزار نخواهد شد. 
تعداد زیادى از ساکنان شهر اصفهان هم بعد از آغاز حمالت موشکى عراق، این شهر را ترك 

کرده و به مناطق روستایى یا امن تر پناه بردند.

موشک هاى دوربرد چگونه به دست صدام افتاد؟
از همان نخستین روزهاى آغاز حمالت موشــکى عراق به شهرهاى مرکز ایران این سئوال 
میان مسئوالن و کارشناسان مطرح شد که ارتش عراق چگونه به موشک هایى با برد چند صد 
کیلومترى دسترسى پیدا کرده که مى تواند به راحتى شهرهاى دور از مرز مانند تهران، اصفهان 

و قم را هدف قرار دهد. 
برد موشک هاى کوتاه برد عراق در آغاز جنگ از 70 کیلومتر تجاوز نمى کرد اما با ادامه پیدا 

کردن جنگ، آن کشور به موشک هاى میان برد دست یافت و ...
ادامه در صفحه 5...

تاریخردیف
اصابت

ساعت
اصابت

شهر
مورد 
اصابت

توضیحاتعملکردمجروحشهیدنشانى محل اصابت

اصفهان166/12/1816:05
ابتداى خیابان جى، 
نزدیک پمپ بنزین 
فلکه احمدآباد

عمل کرده1582
تخریب 8 واحد مسکونى، 6 باب مغازه، یک واحد درمانى 

و مطب و خسارت به 20 دستگاه خودرو و 50 مغازه و 
شکسته شدن شیشه یکصد باب منزل مسکونى

چهارباغ خواجو، جنب اصفهان266/12/1823:41
تخریب 4 باب واحد مسکونى، شکستن شیشه ها تا عمل کرده1640کوچه امامزاده باقر

شعاع 500 مترى محل انفجار

اصابت به حدود یک مترى باند فرودگاه قدیم که تحویل عمل کرده1اطراف پایگاه هوایى بدراصفهان367/01/078:08
پایگاه هوایى بدر شد، خسارت یا تلفاتى در بر نداشت

زمین هاى بایر شمال اصفهان467/01/078:08
خسارت یا تلفاتى در بر نداشتعمل کردهشرق

انهدام کامل 3 باب منزل مسکونىعمل کرده12خیابان عسگریهاصفهان567/01/109:22

روستاى ده شیر اصفهان667/01/109:22
انهدام کامل 10 باب منزل مسکونىعمل کردهدر جنوب شرق

اصابت در حوالى کوره آجرپزى، خسارتى در برنداشتعمل کردهمحدوده خیابان پرویناصفهان767/01/109:22
انهدام 10باب منزل مسکونىعمل کرده514منطقه ارغوانیهاصفهان867/01/1114:23

اصابت در حوالى کوره آجرپزى در بیابان هاى عمل کردهاطراف شهر خوراسگاناصفهان967/01/1114:23
شمال شرق، خسارتى دربرنداشت

انفجار در اصفهان1067/01/1518:17
آسمان

تخریب سقف یک باب منزل مسکونى براثر اصابت 
موتور موشک

انهدام یک مسجد و 3 باب منزل مسکونى و خسارتعمل کرده590خیابان بزرگمهراصفهان1167/01/169:53
 به 10 باب منزل مسکونى دیگر

اصابت به حوالى مرکز تحقیقات انرژى اتمى اصفهانعمل کردهبیابان هاى شرقى  شهراصفهان1267/01/1813:05

عمل 1شمال شرق اصفهاناصفهان1367/01/1815:23
فرود در یک مزرعهنکرده

تخریب 4 واحد مسکونى و 2 واحد تجارىعمل کرده228محله طوقچىاصفهان1467/01/1818:59

عمل بیابان هاى منطقه ابراصفهان1567/01/193:55
نکرده

انفجار در اصفهان1667/01/229:28
آسمان

شکسته شدن
 شیشه هاى زیاد در مناطق مرکزى و شمال شرق

تخریب کامل 9 واحد مسکونى و تخریب نسبىعمل کرده747خیابان گلزار احمدآباداصفهان1767/01/259:08
 5 واحد مسکونى دیگر و یک مسجد

خسارتى به بار نیامدعمل کردهبیابان هاى اطراف شهراصفهان1867/01/2623:45

اصابت به خانه اى قدیمى(کاربرى انبار) و خسارت عمل کرده20خیابان چهارباغ خواجواصفهان1967/01/273:16
به 2 خانه مجاور، تلفاتى نداشت

خیابان زینبیه، اصفهان2067/01/299:38
تخریب 10 باب منزل مسکونى و آسیب به منازل اطرافعمل کرده20شمال شهر

تخریب 8 واحد مسکونىعمل کرده740خیابان حسین آباداصفهان2167/01/3000:45

عمل کرده40خیابان عسگریهاصفهان2267/01/3119:38
تخریب کامل 6 واحد مسکونى،خسارت به بیمارستان 

عسگریه و چند واحد تجارى و همچنین تخریب 
چند خودرو

کنکاشى در اولین بمباران هوایى و اولین حمله موشکى به شهر اصفهان در ماه اسفند  

2 روز متفاوت اصفهان در جنگ 8 ساله 

یک شنبه، 19 اسفند 1363

سه شنبه 18 اسفند 1366

تجربه اولین بمباران در شهر اصفهان

تجربه اولین موشکباران  در شهر اصفهان
 آمار حمالت رژیم بعث عراق (موشک هاى الحسین) به اصفهان در مقطع ششم جنگ شهرها

مهران موسوى خوانسارى
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...ادامه از صفحه 4
در سال هاى پایانى جنگ از موشک هاى دوربرد استفاده مى کرد. بدین 
ترتیب برد موشک هاى ارتش عراق از 70 کیلومتر در ابتداى جنگ به 

900 کیلومتر در اسفند ماه سال 1366 رسید.
اما عراق این موشــک هاى دور بــرد که نام «الحســین» روى آنها 
گذاشــته بود را از کجا به دســت آورد؟  متخصصان نظامى که درباره 
مشخصات موشک هاى عراق مطالعه کردند به این نتیجه رسیدند که 
موشک هاى پرتاب شده به سمت شهرهاى ایران همان «اسکاد – بى» 
روسى است که به سوخت آن اضافه شــده تا برد بیشترى پیدا کند اما 
از قدرت تخریب آن، یک پنجم کاسته شــده است. این متخصصان 
همچنین علت اینکه بیشتر این موشــک ها به زمین نرسیده و در فضا 

منفجر مى شوند را دستکارى روى آنها به منظور رسیدن به شهرهاى 
مرکزى ایران اعالم کردند. در همین حال مشخص شد که عراق توانایى 
شلیک موشک به تهران و اصفهان و قم را با کمک آلمان و آرژانتین به 
دست آورده و اگرچه مسکو تحویل موشک هاى دوربرد زمین به زمین 
به عراق را تکذیب کــرد ولى کمک هاى فنى روس هــا در تولید این 

موشک ها در خود عراق، بسیار مهم و مؤثر بود. 
پروژه افزایش برد موشک اسکاد تحت عنوان پروژه 1728 در عراق انجام 
شــد و فناورى آلمانى ها این امکان را فراهم ساخت تا عراق به تدریج 
تولید قطعات موشک از جمله بدنه آن را آغاز کند. تعویض دستگاه هاى 
سوخت، بر برد موشک هاى اسکاد افزوده و برابر برخى گزارش ها، عراق 
با انجام اصالحات گوناگون در موشک هاى اسکاد، از هر سه موشک 

اسکاد، دو موشک «الحسین» با بار جنگى کمتر و برد بیشتر تولید کرد. 
مخزن هاى اسکاد – بى نیز در الحسین به دماغه آن منتقل شد تا مرکز 
ثقل موشک به هم نخورد. عراق تا قبل از این مقطع، به دلیل فاصله زیاد 
شهرهاى مرکزایران از مرز عراق، توان پرتاب موشک هاى اسکاد – بى 

با برد 300 کیلومتر را به این شهرها نداشت. 

اعتراض به روس ها در اصفهان
با مشــخص شــدن اینکه دســت روس ها در تجهیز ارتش عراق به 
موشک هاى دوربرد مشاهده مى شود، اعتراض به شوروى در گوشه و 
کنارکشور اوج گرفت و از جمله در شهر اصفهان راهپیمایى دانشجویان 
به تشنج کشیده شد. اتفاقات صبح روز یک شنبه 16 اسفند در اطراف 

کنســولگرى شــوروى در اصفهان را به نقل از خبرگزارى جمهورى 
اســالمى بخوانید:  «دانشــجویان اصفهان در اعتراض به سیاســت 
تسلیحاتى شوروى در جهت در اختیار قرار دادن موشک هاى دوربرد به 
رژیم عراق، در مقابل کنسولگرى شوروى در این شهر دست به تظاهرت 
وسیعى علیه این کشور زدند.  دانشجویان در این تظاهرات که در میان 
تدابیر شدید امنیتى پلیس و نیروهاى انتظامى برگزار شد، با شعارهاى 
"سفارت شوروى تعطیل باید گردد" و "مرگ بر شوروى" انزجار خود را از 
جنایات صدام به وسیله موشک هاى روسى ابراز و قصد نزدیک شدن به 
کنسولگرى شوروى را داشتند که با جلوگیرى پلیس و شلیک گاز اشک 
آور رو به رو شدند. بر اساس این گزارش، ممانعت پلیس نیز دانشجویان را 
که از دانشگاه اصفهان و مراکز تربیت معلم این شهر تا کوچه هاى اطراف 

کنسولگرى شوروى راهپیمایى کرده بودند متفرق نکرد... و تا ساعاتى 
بعد از راهپیمایى، کوچه هاى منتهى به کنسولگرى شوروى در اصفهان 

به شدت مورد حفاظت مأموران انتظامى قرار داشت.» 

برآورد خسارات حدود 2 ماه حمله هوایى و موشکى
شهر اصفهان از 18 اســفند 1366 تا 31 فروردین 1367  جمعًا هدف 
22 فروند موشک ارتش رژیم صدام حســین قرار گرفت.  در این مدت 
همچنین جنگنده هاى عراقى هشت بار به آسمان استان اصفهان تجاوز 
کردند که سهم شهر اصفهان از این حمالت، چهار بار نقض حریم هوایى 
بود. حاصل این حمالت نیز ده ها شهید و صدها مجروح و ویرانى اماکن 
بسیارى در نقاط مختلف استان اصفهان و به خصوص شهر اصفهان بود.

نصف جهان  راه رفتن در پیاده روهاي این خیابان باریک و طوالنی کار آســانی نیست، اما نه براي اینکه شلوغ و 
پر ازدحام است بلکه چون اینجا مردم به چهره هاي ناشناس عادت ندارند.

اینجا محله حسین آباد است؛ جایی که تمام آدم ها با هم آشنا هستند و کمتر غریبه اي طول آن را طی می کند. براي 
همین همه می دانند بن بست 37 کجاست. اینجا تنها محله اي است که پیر و جوانش می دانند بمباران عراقی ها 

چه روزي و چه ساعتی رخ داد و چه کسانی را سیاه پوش کرد.
تازه عروس و داماد حاج آقا شالباف با نوه تازه به دنیا آمده شان در خانه بودند که موشک وسط اتاقشان خورد. «شب 
وحشتناکی بود. کولرها روي پشت بام ها در آتش می سوخت. ما چون در شعاع انفجار بودیم، فقط یک تکان احساس 
کردیم و سر و صدایی به گوشمان نخورد. من با پاهاي برهنه از این طرف به آن طرف می دویدم. وقتی اورژانس 

رسید من را گرفتند و گفتند کف پاهایت پر از خون شده؛ باید پانسمانش کنیم.»
کسانی که در میوه فروشی ایستاده اند، حرف هاي میوه فروش محله شان را تأیید می کنند. مرد قدبلند ایستاده در 
مغازه که ظاهراً خانه اش در بن بست 37 است می گوید: «شب دوم ماه رمضان سال 1367 بود. ساعت تقریباً یک 
نیمه شب بود که موشک زدند. تمام خانه هاي اطراف منزل شالباف خراب شدند. فکر کنم این کوچه هشت تا شهید 
داد. تمام شیشه هاي خانه هاي آن دور و بر فروریخت. خانواده آقاي هادي دو دختر و دو نوه شان را از دست دادند و 
خانواده آقاي مهرعلیان هم که آخر کوچه بودند شهید داشتند. اتفاق وحشتناکی بود. مثل فیلم ها شده بود. همه چیز 

با خاك یکسان شد و شعله هاي آتش به آسمان بلند شده بود. محشري بود براي خودش.»
چند قدمی مانده به کوچه شماره 37، دو مرد میانسال خوش زبان تمامی اتفاقات آن شب را به یاد می آوردند. یکی 
از آنها به نام آقاي جدیدیان نام شهداي کوچه شان را خوب می داند و یادآوري ویران شدن خانه ها تا ساخته شدن 
دوباره شان براي او بسیار ساده است. انگار همین دیروز شــاهد این ویرانی ها بوده. او آدرس منزل آقاي هادي را 

خیلی خوب می دانست. 
وقتی زنگ خانه چهارشهید بن بست 37 را به صدا درآوردیم،  مادري با چشمان زخم دیده از شب دوم ماه رمضان 67، 
پشت درآمد. دلش هنوز هم با آوردن نام فرزندانش آتش می گیرد: «یکی از چشمانم همان شب براثر بمباران نابینا 
شد. آن یکی هم دوبار عمل شده اما دوباره خونریزي کرده است. من با فرزندانم در یک خانه زندگی می کردیم. 
همه خواب بودیم که با حمله هوایی صدام، دخترهاي 32 و 25 ساله و نوه هاي 9 و 13 ساله ام شهید شدند. قلبم هنوز 
انگار یک تکه آتش است. خدا را شکر که یکی از دخترهایم سالم است. بودنش حداقل دلمان را کمی آرام می کند. 

آن روزها روزگار خیلی سختی بود.»
اذان ظهر بود و کوچه 37 خلوت. ســکوت غریب و باورنکردنی، کوچه اي را فرا گرفته که سال ها پیش روزهاي 
سختی را پشت سر گذاشته بود. زنگ یکی از خانه ها را که می زنیم، مادري با چادر نماز و سربندي گلدار درحیاط را 
باز می کند. چشمانش، مهربانی را فریاد می کرد و کالم شیرین و آرام او، از ایمانی که در دلش جاي داشت، سخن 
می گفت: «آن شب پسرم براي افطار آمد پیش ما. شب که شد گفت می روم همسر و فرزندم را از خانه مادرخانمم 
بیاورم. رفت تا دم در و برگشت و گفت: ببخش مامان!  من امروز یادم رفته صدقه بدهم. پول را گذاشت و رفت تا 

دِم در. اما دوباره برگشت.» 
اشک در چشمانش حلقه زد و بغض گلویش را گرفت: «انگار پســرم با من وداع می کرد. برگشت و گفت مامان! 
یک چاي دیگر برایم بریز. گفتم باشه مامان. چاي را که خورد خداحافظی کرد و رفت. مادرخانمش آن شب خیلی 
اصرار کرده بود که بماند اما پسرم قبول نکرده بود. همسرش هم با او به منزل ما آمد. خانه این پسرم و یکی دیگر از 
پسرهایم که سرباز بود با خودمان یکجا بود و فقط حیاط هایش فرق می کرد. هنگام موشکباران همه خواب بودیم، 
چون ماه رمضان بود و باید سحر بیدار می شدیم. موشک ساعت یک نیمه شب درست درساختمان نیمه کاره پسر 

کوچکم فرودآمده بود که دقیقًا کنار اتاقی بود که پسر و عروس و نوه 9 ماهه ام در آن خوابیده بودند. ما هیچ سروصدایی 
به جز آژیر نشنیدیم. وقتی بیدار شدیم دکور و پرده و کمد روي سرمان فرودآمده بود و حتی نمی توانستیم از جا بلند 
شویم. شب تلخی بود. وقتی از اتاق بیرون آمدم، دیدم نیروهاي اورژانس درحال خارج کردن پسر، عروس و نوه ام 

از زیر آوار هستند. آنها هر سه شهید شده بودند.»
چشمان این مادر پر از اشک بود که با ما وداع کرد. کمی جلوتر، درست انتهاي بن بست 37، آخرین مسیر و آخرین 
آدرس خانواده شهداي موشکباران مهلک شهر اصفهان ازمیان چندین بمباران طی سال هاي جنگ بود. صداي 
پشت آیفون دلش نمی خواست خاطرات تلخ آن روزها را به یاد آورد. تنها جوابش این بود: «جنگ خیلی سال است 

تمام شده. زیر و رو کردن این خاطرات براي شما چه سودي دارد؟ براي چه این سئوال ها را می پرسید؟»

همـه جمعند؛ همه فامیل هاي نزدیک؛ فامیل هاي درجه 
اول؛ خاله ها، عمه ها، پدربزرگ، مادربزرگ. اهل خانه هم 

هستند؛ پدر، مادر، برادرها.
خانه شلوغ است اما همهمه نیست، ساکت اسـت. شب ، 
چادرش را روي زمـین پهن کرده اما سیاه نیست؛ «سفید» 
است. وضعیت فعًال عادي اســت و همه جا «سفید»ي 
حاکم است. سرد اســت. همه شام خورده اند و توي اتاق 
کوچک دور هم نشسته اند. درها بسته اســـت، بـخاري 
روشـن، شعله اش آبـی، گرمایش دلپـذیـر. زمـسـتان 
است اما برف نمی  بارد. آسمان صاف است؛ صاِف صاف. 

ستاره ها توي آسمان سوسو می زنند.
هوا سرد است اما ستاره ها سـردشان نیـسـت؛ شـاید هم 
سردشان است که می لرزند، شاید هم نمی لرزند، چشمک 
می زنند. چراغ اتاق روشن اســت اما نورش زیاد نیست، 
براي همین نور بخاري توي چشم می زند. پرده ها از بیرون 
کشیده شده؛ هم براي اینکه سرما داخل نیاید، هم براي 
اینکه نور بیرون نرود. می گویند خلبان هاي دشمن حتی 
اگر یک ذره نور هـم ببینند، همانجا را می زنند. باورش 
سخت اســت اما همه این را می گویند، همه هم رعایت 
می کنند؛ همه شهر رعایت می کنند تا نور کمتري بیرون 

اتاق ها بیاید، نکند از باال پیدا باشد.
یکی از اهـــالی اتاق خـــم شـــده روي یک نقـشـه 
تکه پـــاره شــهر. با انگشــت، باالي نقشــه را نشان 
می دهد. می گوید: عراقی هـا فقط اینجا را می زنند چون 
موشک هایشان قوس برمی دارد و نمی توانند آن ور آب 

را بزنند.
راست می گوید! بیشتر بمب ها و موشک ها، سهم شمال 
شهر است؛ جنوبی ها تنها صداي انفجارها را مى شنوند. 
گرد و خاك و ویرانی، تحفه صدام براي شمالی هاست. این 
را راست می گوید اما انحناي پرواز موشک عراقی ها را... 
نمی دانم... همه اما گوش می دهند؛ به دقت و با چشم هاي 
خیره به نقشه. شاید هر کس دنبال خانه اش می گردد، 
ببیند قوس موشــک هاي چند متري اهدا شده به حاکم 

بغداد، از روي محل زندگى او هم رد می شود یا نه.
شب هاي جنگ بیشترش همینطور بود. همه می نشستند 
توي یک اتـاق و یک نفـر حرف مـی زد، بقیـه هـم گوش 
می دادند، جوري که فکر می کردي تخصص گوینده، تنها 
و تنها در جنگ و جنگیدن خالصه می شـود. شـب هاي 
جنگ، همدلی اش زیاد بود، همه همدیگر را باور داشتند، 
قبول می کردنــد هر چه را هر که می گفت. شــب هاي 
جنگ، شـــب هاي باور بود، شب هاي اعتقاد، شب هاي 
ایمان. از بی باوري خبري نبود. کســی به حرف کسی 
شــک نمی کرد؛ اگر هم می کرد، غلظتش کم بود. همه 
هم را قبول داشــتند. انگار یک جور آهن ربا، قلب ها را به 
هم نزدیک کرده بود. شب هاي جنگ، شب هاي کوتاهی 
بود؛ بلند نبود، بی انتها نبود، اول و آخرش پیدا بود. کسی 
توي شب گم نمی شد. آن شـب ها چراغ نبود اما تاریک 

هم نبود تا چراغی الزم شود.
شب هاي جنگ ولی آرام نبود؛ اگر هم آرام بود، آرامشش 
یک جوري بـود. انگـار که واقعی نباشد؛ مصنوعی باشد. 
شده وقتی به یک گل مصنوعی نگاه می کنید، احساس 
کنید  به شما می خندد؟ مسخره تان می کند؟ می گوید من 
مصنوعی ام اما تو باور کردي طبیعی ام! شب هاي جنگ 
هم مـثل گل مـصنوعی بـود؛ بـود اما واقعی نبود. آرام 

بود اما آرامشی از جنس مصنوعی، نه طبیعی.
شب است، سرد و آرام اما آتش است زیر خاکستر. سرما 
ولى واقعی اســت چون زمستان اســت؛ یکی از هشت 

زمستان سال هاي جنگ.
«توجه! توجه! عالمتی را که هم اکنون می شنوید، اعالم 

خطر یا وضعیت قرمز است...»
بـرق رفـت، آرامـش بـه هـم ریـخـت، خاموشی حاکم 
شد. «سفید»ي جایش را به «قرمز»ي داد. حاال وضعیت 

عادي نیست؛ خطر است. اما چه خطري؟
«... و معنا و مفهوم آن این است که حمله هوایی دشمن 

انجام خواهد شد...»
حاال چه باید کرد؟ به کجا باید پناه برد؟

«... به پناهگاه بروید ...»
رادیوي کوچک ترانزیســتوري، وســط اتاق کوچک 
شروع به ناله می کند؛ ناله نیست، آژیر است؛ آژیر قرمز، 

آژیر خطر.
چشم ها همه به رادیوست، گوش ها اما تیِز بیرون. سایه 
آدم هاي توي اتاق، زیر نــور فانوس کوچِک قرار گرفته 
وسط آن جمع، روي دیوار می رقصد، شاید هم نمی رقصد، 

می لرزد.
حـمـله هوایی است، حمله هوایی دشمن. باید به پناهگاه 

رفت. اما به کدام پناهگاه؟ زیرزمین؟ زیر پله ها؟
توصیه ها هـمین است اما شـب هاي جـنـگ، بـه وقـت 
حمله هاي هوایی کســی توصیه اي یــادش نمی ماند. 
معموًال خیلی ها زیرزمین که نمی روندهیچ، می روند روي 
پشت بام و انگشت ها را روبه آسمان می گیرند. دنبال چه 
می گردند؟ هواپیماي دشــمن؟ یا موشک ساخت فالن 

کشور که از عراق پرتاب شده؟
همه هجوم برده اند توي حیاط؛ همــه فامیل؛ خاله ها، 
عمه ها، پدربزرگ، مادربزرگ. اهل خانه حاال همه توي 
حیاط هستند؛ پدر، مادر، برادرها. می گویند حیاط امن تر 

است: «اگر بزنند، الاقل زیرآوار نمی مانیم ...»
یک تحلیل عجیب از جنس همان قوس برداشتن موشک 
عراقی ها. کســی اما با این تحلیل ها مخالفتی نمی کند. 
همه گوش می دهنــد و به حیاط می ریزند. شــب هاي 
جنگ است دیگر؛ قرار نیســت کسی روي حرف کسی 

حرف بزند.
آســمان یکباره قرمز می شــود؛ قرمز، زرد، گاهی هم 
نارنجی. غــرش توپخانـه پدافند هوایی لحظـه اي امـان 
نمی دهد؛ شلیک، پشت شــلیک. انگار همه شعله هاي 
خشم یک ملت در این گـلوله هاي آسمانی  به یک نقطه 
شلیک می شود؛ نقطه اي درســت باالي حیاط؛ همان 
حیاطـــی کـــه فامیل نشسته اند روي زمینش و به آن 
نقطه در آسمان خیره اند. یکی می گوید: «اگر بزند، بمب 
مستقیم روي سر ما می افتد.» یـکی می خندد، یکی گریه 
می کند، یکی قرآن می خواند، یکی دعا می خواند. کسی 
سرما یادش نیست؛ نشسته اند روي موزاییک هاي سرد و 
به آسمان نگاه می کنند. آسمان صاف هم اجازه می دهد 
تا آواي «حق» بهتر به گوش برسد و «شعله هاي خشم» 

بهتر دیده شود.
 توپخانه لحظه اي دست بردار نیست. از چهار جهت باالي 
حیاط  را نشانه گرفته اند؛ پشت هم؛ ردیف به ردیف. یکی 
می گوید: «پدافند ما خیلی قـدرتمند است.» یکی دیگر 
می گوید: «عراقی ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند حتی 
اگر همـه مـا را از بیـن ببرند.» هر کس چیزي می گوید. 
نواي خواندن قرآن و دعـا امـا بلنـدتـر است: «المستغاث 

بک یا صاحب الزمان.»
نـاگهان صـداي بـزرگ؛ نـاگهـان انفجـار آن دورهـا؛ 
نـاگهان شهادت همین نزدیکی ها. حیاط ساکت می شود، 
آســمان اما غوغاست. سیاهی آســمان هنوز با سرخی 
گلوله هاي ضد هوایی مخلوط است. شلیک پشت شلیک.
دوباره صداى بزرگ؛ این بار نزدیک تر؛ و ناگهان سکوت.

حیاط ساکت است؛ ســرها پایین. دیگر کسی به آسمان 
نگاه نمی کند. به آســمان اما می اندیشــند؛ به آسمانی 
شدن و به آنها که لحظه اي پیش آسمانی شدند. از شدت 
شلیک ها کاسته شـده. حاال فقـــط صداي تـوپ هاي 
ضـد هوایی به گوش می رسد اما از آن نقطه هاي رنگی 

در آسمان خبري نیست.
فامیل به تدریج به اتاق کوچک بازمی گردند. دوباره دور 
هم می نشینند؛ دور همان رادیوي ترانزیستوري کوچک 
و فـانوِس بـی آب ورنـگ. بـرق نیسـت، هنـوز خـاموشی 
است. کسی حرف نمی زند. سکوت است؛ سکوِت سکوت.

«توجه! توجه! عالمتی را که هم اکنون می شنوید اعالم 
وضعیت عادي یا وضعیت سفید است...»

برق می آید، همه جا روشن می شود.
«... و معناو مفهوم آن این است که...»

دیـگـر مـــعنا و مفهومش اهمیتی ندارد. همه می دانند 
که دشـمن آمده و رفته و حاال اوضاع عادي است. دوباره 

نقشه روي زمین پهن می شود.
انگشت ها روي نقشــه به حرکت در می آید. یکی سراغ 

تلفن می رود:
« الو! آتش نشانی؟ آقا! کجا را زدند؟»

شب است. سرما بیداد می کند. فامیل نشسته اند دور هم. 
هر کس با کناري اش حرف می زند. نقشــه پهن است. 
انگشت ها هنوز روي نقشــه می چرخد. انگشت ها هنوز 
شماره می گیرد؛ اداره آب، برق، گاز. اینها می دانند کجا 

را زده اند.
زمـستان است؛ یکی از هشت زمستان سال هاي جنگ. 

شب است؛ یکی از شب هاي هشت سال جنگ.
برق هست، همه جا روشن اســت، وضعیت هم عادي 
است اما پرده هاي بیرون هنوز کشیده شده؛ شاید چون 
همه می دانند که آرامش شب هاي جنگ، طبیعی نیست؛ 

مصنوعی است.
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نصف جهان  آخرین مرحله از جنگ شهرها که شدیدترین آن هم هســت وارد دهمین روز خود مى شود. در این 
مدت مردم دو کشور ایران و عراق و به خصوص ساکنان شهرهاى مختلف ایران، تا مى توانسته اند بمب و موشک 
دیده اند. بیشترین فشار را تا این روز ساکنان پایتخت تحمل کرده اند که هر وقت سرهایشان را به سمت آسمان 
چرخانده اند، رد موشک هاى عراق را به چشم مشاهده کرده اند. به همین دلیل هم ستاد پشتیبانى مناطق آسیب 
دیده از  بمباران هاى دشمن، در مناطق پررفت وآمد سطح شهر تهران جانپناه هایى را ایجاد مى کند تا مردم در 
مواقع خطر از آنها اســتفاده کنند. یکى از برنامه هاى جدید دولت هم این است که محل ادارات و سازمان ها به 
پناهگاه ها منتقل شود تا از تلفات احتمالى کارمندان این ادارات ممانعت به عمل آید. ساعات کارى مراکز درمانى، 
پمپ بنزین ها و کشیک هاى گوناگون نیز افزایش مى یابد. ســتاد بسیج اقتصادى که متولى توزیع کوپن هاى 
کاالهاى اساسى است ضمن لغو محدودیت استانى دریافت کوپن ها اعالم مى کند که مردم در هر نقطه اى که 

باشند مى توانند کوپن بگیرند. 
صبح روز سه شنبه حضرت آیت ا... خامنه اى که آن زمان در کسوت ریاست جمهورى و رئیس شوراى عالى دفاع 
بودند به طور سر زده از یک منطقه مستضعف نشین جنوب تهران که مورد حمالت موشکى قرار گرفته بازدید به 
عمل مى آورند. ایشان از جمله از ویرانه هاى خانه اى بازدید مى کنند که هفت تن در آن به شهادت رسیده اند. در 
هنگام حضور ایشان در محل موشکباران شده، مردم با سردادن شعارهایى خواستار انتقام جمهورى اسالمى در 

قبال حمالت عراق به مناطق مسکونى مى شوند. 
در همین حال حمالت تالفى جویانه ایران به شهرهاى عراق همچنان ادامه دارد. مقارن ساعت 30 دقیقه بامداد 
18 اسفند، بیست و سومین موشک زمین به زمین ایران به ســمت «بغداد» شلیک مى شود. در حمله موشکى 
ساعت 1 و 7 دقیقه بامداد به تهران نیز یک کلیسا آسیب مى بیند و دو شهروند مجروح مى شوند. عراق مى گوید 
این سى و هفتمین موشکى است که به تهران پرتاب کرده است. این یعنى از 8 اسفند تا 18 اسفند به طور میانگین 
روزانه نزدیک به چهار موشک به تهران شلیک شده است. روزنامه اطالعات در گزارشى که از محل اصابت موشک 
شلیک شده در بامداد سه شنبه تهیه کرده به حضور یک پزشک وظیفه شناس مى پردازد که مجروحان انفجار 
را با وسایل موجود در خانه اش معالجه و زخم هاى آنها را پانســمان مى کند. او به روزنامه اطالعات گفته که در 
هنگام وقوع انفجار، در چند ده مترى منزلش بوده و اولین فکرى که به نظرش آمده کمک به حادثه دیدگان بوده

 است.
بعد از حمله به تهران، عراق 12 ساعت در حمله هوایى و موشکى به شهرهاى ایران وقفه ایجاد مى کند اما بعد از این 
مدت، سه شهر تهران، اصفهان و قم در بعدازظهر و شب هنگام 18 اسفند ماه هدف موشک قرار مى گیرد. حمالت به 
اصفهان و تهران چند شهید و مجروح بر جاى مى گذارد درحالى که پیامد موشک هاى پرتاب شده به شهر قم، فقط 
ویرانى و خسارت غیر جانى است. بر عکس شهر قم اما حمله موشکى شامگاه سه شنبه به منطقه فرسوده و قدیمى 
«سیروس» در پایتخت، 60 شهید و همین تعداد مجروح برجاى مى گذارد. بیشتر مجروحان، عرب یا افغانى هستند.
در جریان حمله موشکى شامگاه سه شنبه به تهران، «رحیم یوسف زاده» 52 ساله که خانه همسایگانش بر اثر 
اصابت موشک ویران شده، پیشنهاد مى کند براى تسهیل در امر امدادرسانى، منزل مسکونى اش توسط امدادگران 

ویران شود.
بعد از تخریب خانه این مرد فداکار، کار کمک رســانى به مجروحان سریع تر شد به طورى که در همان لحظات 
اولیه، یک مادر به اتفاق شش فرزندش سالم از زیر آوار بیرون آورده شدند. یکى از همسایگان این مرد فداکار هم 

مى گوید که با خراب شدن خانه رحیم یوسف زاده و تسهیل کمک به مجروحان، 32 نفر از همسایگان از زیر آوار 
سالم بیرون کشیده مى شوند.     

به تالفى این حمالت، دو موشــک به سمت شهر موصل پرتاب مى شود. ســتاد تبلیغات جنگ اعالم مى کند 
«عملیات بازدارنده ایران به انتقام خون شهداى خردسال "ملیحه سادات" و "سمانه سادات محسنى" سه و پنج 
ساله و "سعیده کارگرى" یکساله صورت گرفته است.» ایران همچنین براى چندمین بار اعالم مى کند که این 
حمالت صرفاً «بازدارنده» بوده و این کشور تمایلى به ادامه جنگ شهرها ندارد. عراق نیز تأیید مى کند که شهرهاى 

«بصره»، «العماره»، «الهارثه»، «بدره»، «خانقین» و «على غربى» توسط ارتش ایران گلوله باران شده است.
 در حالى که گزارش ها حاکى از پناه بردن مردم تهران و شــهرهاى بزرگ به مناطق امن تر است، پلیس تهران 
اعالم مى کند که طرح هایى را به منظور جلوگیرى از سرقت منازل به اجرا گذاشته است. پلیس همچنین از مردم 
مى خواهد وسایل گرانبها و کم حجم را همراه با خود از منزل خارج کنند؛ با این همه، اما شهرها تعطیل نیست و 

ادارات و مدارس همچنان به کار مشغول هستند.
واکنش هاى جهانى به بى سابقه بودن حمالت موشکى به شــهرهاى مرکزى کشور و به خصوص تهران نیز 

ادامه دارد.
شوروى از شوراى امنیت خواسته براى چاره اندیشى درباره حمالت به مناطق مسکونى جلسه فورى اضطرارى 

تشکیل شود. آمریکا در واکنش به پیشنهاد شوروى تأکید مى کند که قطعنامه 598 باید اجرایى شود.  
در کنار همه این فعل و انفعاالت، کلید یکى از مهمترین رخدادهاى سیاسى کشور نیز در همین روز زده مى شود: 
«آغاز ثبت نام از داوطلبان نمایندگى سومین دوره مجلس شوراى اسالمى در سراسر کشور». این انتخابات قرار 

است بعد از تعطیالت نوروزى برگزار شود آن هم زیر بمب و موشک.

وضعیت ایران در اولین روز حمله موشکى به اصفهان (سه شنبه 18 اسفند 1366)

مهران موسوى خوانسارى
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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 2563 مورخه 1400/05/25 خانم فرزانه کافى موسوى نجف آبادى فرزند سید 
حسن ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 135/67 مترمربع قسمتى از پالك  ثبتى شماره 413  
اصلى واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق 

سند رسمى57531-98/09/23 دفترخانه 179 نجف آباد مالک رسمى مشاعى مى باشد 
. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/19 - م الف: 
1283005 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /12/106

حاال دو سال است که سفرهاى نوروزى به دلیل کرونا، با 
محدودیت هایى انجام شده است و برخى از هموطنان نیز 
حاضر نشده اند در دو سال گذشته به مسافرت بروند. اما، با 
توجه به برنامه واکسیناسیون کشورى و اینکه خیلى ها، 2 
دوز واکسن تزریق کرده اند و البته چند میلیون نفرى هم 
3 دوز واکسن زده اند، اشتیاق براى رفتن به مسافرت در 

نوروز 1401، شدت گرفته است.
لذا کادر درمان این نگرانــى را دارند که رفت و آمدهاى 
نوروزى بدون توجه به رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 
انجام شود و همین مسئله منجر به چرخش ویروس شود 
و در نهایت، در نیمه دوم فروردیــن 1401، دوباره آمار 

کرونا که این روزها نزولى شده است دوباره صعودى شود. 
از همین رو، الزم است براى تکرار نشدن روزهاى سخت 
کرونایى در کشور، تدابیر مناسب بهداشتى اندیشیده شود 
تا بتوان از وقوع توفان کرونا در نیمه دوم فروردین 1401، 

پیشگیرى کرد.
تجربه در کشورهاى دیگر نشان داده است، با وجود روند 
خوب واکسیناسیون در کشورهاى اروپایى و آمریکا، اما 
همچنان آنها درگیر موج جدید کرونا شده اند و از همین 
رو تأثیر دوز سوم واکســن 80 درصد از ابتالء به سویه 
اومیکرون پیشگیرى خواهد کرد و این موضوع دستاورد 

خوبى براى افراد است.

یک متخصص بیماریهاى عفونى با اشاره به وجود چندین 
زیرگروه در سویه اومیکرون، گفت: همین مسئله موجب 
شــده احتمال ابتالى چندین باره افراد به این سویه در 

کوتاه مدت وجود داشته باشد. 
دکتر محمدحســین زمانیان با اشــاره به شیوع باالى 
اومیکرون در جامعــه گفت: این ســویه داراى چندین 
زیرگروه است. وى افزود: داشتن زیرگروه در این سویه به 
این معنى است که اگر یک فرد یک نوع زیرگروه را بگیرد، 
شاید در برابر همان زیرگروه ایمنى نسبى حاصل کند، اما 
احتمال ابتال به سایر زیرگروه هاى اومیکرون براى آن 
فرد وجود دارد. زمانیان گفت: با احتســاب این موضوع، 

اگر یک فرد به سویه اومیکرون مبتال شود امکان ابتالى 
دوباره به این سویه در فواصل کوتاه مدت محتمل است 

و اینطور نیست.
زمانیان گفت: عالوه بر امکان ابتالى چندین باره، آنچه 
که در خصوص این سویه باید به آن توجه شود غیرقابل 
پیش بینى بودن آن همانند سویه هاى قبلى است، یعنى 
این امکان وجود دارد که این ســویه در یک فرد بدون 
عالمت بوده و در فرد دیگر درگیــرى ریه ایجاد کرده و 
حتى کشنده باشــد. بنابراین این سویه قابل پیش بینى 
نیست و افراد باید مراقبت جدى داشته و حتما از ماسک 

استفاده کنند.

آمار کرونا
 ما را گول نزند

احتمال ابتالى چندین باره 
افراد به اومیکرون 

مرگ ها از 6 میلیون نفر 
گذشت

   مهر | بر اسـاس گـزارش محققان دانشـگاه جان 
هاپکینز مریلند، در سـطح جهان، بیـش از 447 میلیون 
مورد تأیید شده کووید 19 و بیش از 6 میلیون مرگ مرتبط 
با آن تاکنون اتفاق افتاده است. دکتر «تیکى پانگ» در 
این مـورد توضیح داد: «میـزان مرگ و میر در سرتاسـر 
جهان در بین افراد واکسینه نشده باالترین میزان است.» 
پانگ گفت: «در حال حاضر، این بیمارى افراد واکسینه 
نشده است. بخش عمده اى از مرگ و میرها و موارد شدید 
مربوط به قشر آسیب پذیر و واکسینه نشده مردم است.»

مالك سفرهاى نوروزى
   ایسنا | وزیر کشور گفت: در حال حاضر تزریق دو 
دوز واکسن در سـامانه براى سـفرهاى نوروزى مالك 
عمل است اما در سـتاد ملى کرونا تاکید شـد که تزریق 
دوز سـوم واکسـن مورد توجه قرار گیرد. احمد وحیدى 
گفـت: براى اینکه کار مسـافرین سـخت نشـود پالك 
ماشـین مالك عمل قرار گرفته اسـت ولـى اگر فردى 
بخواهد ماشـین خود را در اختیار فرد دیگـرى قرار دهد 
این مراقبت را باید داشته باشـند که افراد واکسن تزریق 
کرده باشند و دچار بیمارى نباشند. بى تردید کنترل پالك 
و همه سرنشـینان حتى براى خود مسـافران زمان بر و 
هزینه بر خواهد بود؛ لذا بهتر است خودشان در این زمینه 

مراقبتهاى الزم را داشته باشند.

دوز سوم؛ 
بیمه اى براى نوروز!

   روزنامـه ایـران | سـازمان بهداشـت جهانـى با 
ردیابى زیرسـویه هاى جدید اومیکرون در حال بررسى 
داده هـاى دنیاى واقعـى در این مورد اسـت کـه آیا این 
زیرسویه هاى اومیکرون باعث بیمارى شدیدتر همستر ها 
در شـرایط آزمایشـگاهى مى شـود یا خیـر. در هر حال 
بررسـى هاى ویروس شناسـان بر این نکتـه تأکید دارد 
که زیرسـویه هاى جدید واریانت اومیکـرون در افرادى 
کـه واکسـن نزده انـد یـا دوز سـوم واکسـن را دریافت 
نکرده اند، منجر بـه ایجاد بیمـارى و عفونت مى شـود. 
صعودى شدن برخى شاخص ها نشان مى دهد که نباید 
آتش زیر خاکسـتر اومیکـرون را نادیـده بگیریم چراکه 
همچنـان 148شهرسـتان در وضعیـت قرمز هسـتند. 
این درحالى اسـت که قرار گرفتن در ایام پایانى سـال و 
افزایش تردد هاى سطح شهر ها و بیرون شهر ها به نوعى 
اومیکرون را میان مردم به گردش انداخته و خوشه هاى 
بیمارى تازه اى در گوشه و کنار ایران به وجود آورده است. 

کرونا گردشگرى را 
ضربه فنى کرد

   ایسـنا | رئیس هیئت مدیـره انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرتى فارس به وضعیت گردشگرى داخلى 
و آسـیب هاى ناشـى از کرونا اشـاره و اضافه کرد: کرونا 
گردشـگرى را ضربه فنى کرد و بسیارى از شرکت هاى 
قدرتمند در دنیا ورشکسته شـدند. محمود فخرى چهار 
گفت: امسـال دفاتر مى توانند شـرایط بهترى را تجربه 

کنند.

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى هاچ بک 
سیستم پژو تیپ  206TU3 مدل 
1389 بنزینــى به شــماره موتور 
14188060123 و شماره شاسى 
NAAP03ED0AJ093751 به 
شــماره پالك 67 – 942 س 87 
متعلق به ایمان دادخواه به شماره 
ملى 5499888914 فرزند احمد 
مفقــود گردیده و از درجــه اعتبار 

ساقط مى باشد.

روى موج کووید-19

اگرچه ابتال به کرونا از طریق حیوانات بسیار کمتر از ابتال 
از طریق انسان است، اما دانشــمندان مى گویند انتشار 
ویروس کرونا در میان حیوانــات مى تواند نگرانى هایى 
را در آینده ایجاد کند که در حال حاضر کمتر بدان توجه 

مى شود.
خطر ابتال به SARS-CoV-2 از یک حیوان، براى اکثر 
مردم، بســیار کمتر از قرار گرفتن در معرض آن توسط 
یک انسان دیگر است. اما اگر ویروس کرونا حیوانات را 
مبتال کند و در میان آن ها گسترش یابد، مى تواند هر چند 
مدت یکبار دوباره و به شکل جدید به انسان ها باز گردد. 
چنین فرآیند رفت و برگشتى اکنون از سوى دانشمندان 
مورد توجه قرار گرفته و به گفته آن ها به راحتى مى تواند 

سالمت عمومى بشر را تهدید کند.
در آوریل 2020 بود که اخبارى مبنى بر ابتالى ببر ها و 
شیر هاى باغ وحشى در برانکس به کووید-19 منتشر شد. 
ماه ها پس از این تشخیص هاى شگفت انگیز، محققان و 
دانشمندان بررســى کننده SARS-CoV-2- ویروسى 
که باعث COVID-19 مى شود- را در ده ها گونه حیوان 
دیگر، چه در اســارت و چه در حیات وحش، پیدا کردند. 
چگونه بســیارى از حیوانات به ویــروس کرونا مبتال 
مى شوند؟ و این چه معنایى براى سالمت عمومى انسان 

و حیوان دارد؟
برخى محققین دامپزشکى وجود دارند که بیمارى هاى 
حیوانى، از جمله بیمارى هاى مشترك بین انسان و دام 
را که مى توانند هم انســان و هم حیوانات را آلوده کنند، 
بررســى مى کنند. در این میان، براى مســئله سالمت 
عمومى انسان و حیوان مهم است که بدانیم چه گونه هایى 
از این جانداران در معرض ابتال به ویروس کرونا هستند. 
براى این منظور آزمایشگاه هاى سراسر جهان حیوانات 
اهلى، اسیر و وحشــى را براى رهگیرى ویروس کرونا 
در میان آن ها آزمایش کرده اند و عــالوه بر آن تالش 
شد تا گونه هاى حســاس به این ویروس نیز شناسایى 
شود. لیســت حیوانات آلوده تاکنون شــامل بیش از ده 
گونه است. اما در واقعیت، عفونت ها ممکن است بسیار 
گسترده تر باشــند، زیرا گونه ها و حیوانات منفرد بسیار 
کمى مورد آزمایش قرار گرفته اند. دانشمندان مى گویند 
این موضوع پیامد هاى جدى براى سالمت انسان دارد، 

زیرا حیوانات نه تنها مى توانند پاتوژن هایى مانند ویروس 
کرونا را منتشــر کنند، بلکه مى توانند منبع جهش هاى 

جدید نیز باشند.
تا فوریه 2022، محققان و آزمایشــگاه هاى تشخیص 
دامپزشــکى تایید کرده اند که 31 گونه حیوان نسبت به 
SARS-CoV-2 حساس هســتند. عالوه بر حیوانات 

خانگــى و حیوانات باغ وحــش، محققــان دریافته اند 
که تعدادى از پســتانداران غیرانسانى شــامل راسوها، 
موش هــاى آهویى، کفتارهــا، موش هــاى جنگلى، 
گندراســو هاى راه راه و روباه قرمــز از جمله حیواناتى 
هستند که مستعد ابتال به SARS-CoV-2 هستند. آهوى 
دم سفید و راسو تنها دو گونه جانورى هستند که در حیات 
وحش حامل این ویروس هســتند. خوشبختانه، به نظر 
نمى رسد که بیشتر این حیوانات به استثناى راسو، مانند 
انسان ها بیمارى بالینى را تجربه کنند. با این حال، حتى 

حیواناتى که به نظر بیمار نیستند نیز ممکن است بتوانند 
ویروس را به یکدیگر و به طور بالقوه به انسان ها منتقل 
کنند. هنوز سواالت زیادى در مورد اینکه کدام حیوانات 
مى توانند به ویروس مبتال شوند و آن را به انسان منتقل 

کنند، بى پاسخ مانده است.
با تکیه بــر تحقیقات قبلى، دانشــمندان توانســته اند 
فرضیه هایى در مورد اینکه کدام حیوانات مستعد ابتالى 
بیشتر هستند را در معرض آزمایش قرار دهند. گربه ها، 
همســتر ها و راســو ها همگى در طى اولین موج شیوع 
کرونا در سال 2002 آلوده شــدند، بنابراین محققان را 
مطرح کردند که آن ها نسبت به ویروس کروناى جدید 
حســاس هســتند. مطمئنًا، تحقیقات نیز نشان داد که

 SARS-CoV-2 بــه راحتى این گونه هــا را در محیط 
آزمایشگاهى آلوده مى کند. براى مثال، در طول تابستان و 
پاییز 2020 که کرونا در سراسر ایاالت متحده منتشر شد، 

این ویروس به سرعت در میان راسو ها شیوع یافت و این 
جانور، چون با همنوعان خود ارتباط بسیار نزدیکى دارد، 

این ویروس را در تمام مزارع ایاالت متحده منتشر کرد.
اخیراً و در 7 فوریــه 2022 نیز محققان یک مقاله علمى 
را منتشر کردند که نشان مى داد گوزن هاى استاتن آیلند 
نیویورك، بــه نوع اومیکرون آلوده شــده اند. از آنجایى 
که این ویروس ســویه غالب در میان اهالى نیویورك 
بود، شــواهد قوى عرضه مى کند که انسان ها به نوعى 
ویروس را به گوزن منتقل کرده انــد. با این حال نحوه 
اولین تماس آهو ها در حداقل شش ایالت آمریکا و کانادا 
با SARS-CoV-2 هنوز بــه صورت یک راز باقى مانده 
است. در نهایت، براى درك چگونگى تأثیر ویروس کرونا 
بر حیوانات، محققان آزمایش هاى در معرض ویروس قرار 
دادن حیوانات به صورت کنترل شــده را با دقت بررسى 
کردند. این مطالعات ارزیابى مى کنند که حیوانات آلوده 

چگونه ویروس را دفع مى کنند، عالئم بالینى دارند یا خیر، 
و چقدر ویروس را در گونه هاى مختلف جهش مى دهند.

خطر ابتال به SARS-CoV-2 از یک حیوان، براى اکثر 
مردم، بسیار کمتر از قرار گرفتن در معرض آن توسط یک 
انسان دیگر است. اما اگر ویروس کرونا در میان حیوانات 
منتشر و گسترش یابد، گهگاهى به انسان ها بازمى گردد 
که به این فرآیند ویــروس پرش گونــه مى گویند. در 
این فرآینــد اول، عفونت حیوانات به ســادگى غلظت
 SARS-CoV-2 را در یک محیط افزایش مى دهد. دوم، 
جمعیت زیادى از حیوانات که مى توانند عفونت را حفظ 
کنند، مى توانند به عنوان یک مخزن براى ویروس عمل 
کنند و حتى اگر تعداد عفونت ها در انسان کاهش یابد، آن 
را حفظ مى کنند. این امر به ویژه در مورد حیواناتى است 
که به تعداد زیاد در مناطق حومه شهر زندگى مى کنند و 

مى توانند ویروس را به انسان ها منتقل کنند.
سرانجام، زمانى که SARS-CoV-2 از انسان به حیوانات 
سرایت مى کند، آزمایش ها نشــان مى دهد که ویروس 
به ســرعت جهش ها را جمع مى کند. بــه عبارت دیگر 
ویروس ها با جهش با ویژگى هاى منحصر به فرد - درجه 
حرارت بدن، رژیم غذایى و ترکیب ایمنى - هر حیوانى که 
در آن زندگى مى کنند، سازگار مى شوند؛ بنابراین هرچه 
گونه هاى بیشترى از حیوانات آلوده شوند، جهش هاى 
بیشــترى رخ خواهد داد. این امکان نیــز وجود دارد که 
سویه هاى جدیدى که در افراد ظاهر مى شوند، گونه هاى 
جدید جانورى را آلوده کنند. یا این امکان وجود دارد که 
انواع جدید در ابتدا از حیوانات نشأت گرفته و انسان ها را 

آلوده کنند.
داســتان SARS-CoV-2 در حیوانات هنــوز به پایان 
نرسیده اســت. هر 10 بیمارى عفونى انسانى، 6 مورد 
مى توانند از حیوانات به انسان سرایت کنند و حدود سه 
چهارم بیمارى هاى عفونى جدید یــا نوظهور در افراد از 
حیوانات ناشى مى شــود. تحقیقات نشان داده است که 
ســرمایه گذارى در مطالعه بیمارى هاى مشــترك بین 
انســان و حیوان مى تواند به میزان زیــادى هزینه هاى 
همه گیرى هاى آینده را کاهش دهد، و این نوع تحقیقات 
پیچیده از لحاظ تاریخى با بودجــه کمترى مواجه بوده 

است. 

چرا باید از ابتالى حیوانات به کرونا نگران شویم؟

متخصصان در بررسى هاى خود تفاوت هاى قابل توجهى 
در اسکن MRI افراد، قبل و بعد از ابتال به بیمارى کووید-19 

پیدا کردند.
به گفته آنان حتى پس از ابتال به نوع خفیف بیمارى، اندازه 
کلى مغز اندکى کوچک شــده و ماده خاکسترى کمترى در 
بخش هاى مربوط به بویایى و حافظه وجود داشــته است. 
متخصصان نمى دانند که آیا این تغییرات دائمى هستند یا 

خیر اما تاکید دارند که مغز مى تواند بهبود یابد.
متخصصان انگلیسى اظهار داشتند: ما در حال بررسى عفونت 
خفیف بودیم تا ببینیم تفاوت ها در مغز بیماران و میزان این 
تغییرات در مقایسه با افرادى که به کروناویروس آلوده نشده 
بودند، چقدر است که نتایج بدست آمده بسیار شگفت انگیز 

بود.
در این بررسى سوابق پزشکى 500 هزار نفر از حدود 15 سال 
قبل و داده هاى مربوط به اسکن آنها قبل از همه گیرى، مورد 
مطالعه قرار گرفت و در دوران همه گیرى دوباره از تعدادى از 
این بیماران اسکن مغزى گرفته شد که این شرکت کنندگان 
شرایط ذیل را داشتند: 401 شرکت کننده 4/5ماه پس از ابتال 
به عفونت کرونا که 96 درصد آنان به نوع خفیف بیمارى مبتال 
بودند. 384 شرکت کننده که دچار بیمارى کووید نشده بودند.

کارشناسان انگلیسى با مقایسه نتایج بدست آمده، دریافتند: 
اندازه کلى مغز افراد آلوده به کروناویروس بین 0.2 تا 2 درصد 
کوچک شده بود. از میزان ماده خاکسترى در نواحى بویایى 
مرتبط با بویایى و مناطق مرتبط با حافظه کاسته شده بود و 
افرادى که به تازگى از کووید بهبود یافته بودند، در انجام امور 

ذهنى پیچیده، کمى مشکل داشتند.
این یافته ها درحالى است که متخصصان نمى دانند آیا این 
تغییرات موقتى و برگشت پذیر هستند یا واقعا سالمت بیمار 

را تحت تاثیر قرار مى دهند.

سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى، با اعالم آخرین 
مقررات پذیرش مسافران ورودى در پروازهاى بین المللى 
به ایران گفت: در این مقررات، کشورهاى ویژه با گردش 

باالى سویه جهش یافته گزارش نشده است.
میراکبر رضوى اظهار کرد: کشورها از نظر وضعیت شیوع 
کووید- 19، به کشورهاى ویژه با گردش باالى سویه 
جهش یافته ویروس کرونا، کشــورها پرخطر با شیوع 

باالى بیمارى و سایر کشورها تقسیم مى شوند.
وى افزود: آخرین به روز رسانى بعد از فرصت 48 ساعته 
انجام شــده و کشــورهاى ویژه با گردش باالى سویه 

جهش یافته گزارش نشده است.
رضوى در مورد کشــورهاى پرخطر، گفت: سفرهاى 
مســتقیم و غیرمستقیم از این کشــورها برقرار است و 
مسافران ورودى از این کشورها ملزم به ارائه تست منفى 
PCR کرونا با مهلت 72 ساعت و همچنین گواهى انجام 

دو نوبت واکسیناسیون کرونا هستند.

مدیر روابط عمومى سازمان هواپیمایى کشورى تصریح 
کرد: غربالگرى عالمتى (مراقبت ســندرمیک بیمارى 
هاى واگیردار) براى این دسته از مسافران در بدو ورود 
 PCR به کشور انجام خواهد شد و در صورت نیاز، تست

مجدد کرونا، به عمل خواهد آمد.
وى خاطرنشان کرد: براى اتباع ایرانى که واکسن دریافت 
نکرده اند یا واکسیناســیون ناقص دارنــد در بدو ورود 
آزمایش PCR مجدد انجام خواهد شــد و تا اخذ جواب 
آزمایش در محل قرنطینه تعیین شده مستقر خواهند شد.
سخنگوى سازمان هواپیمایى کشــورى با بیان اینکه 
براى مسافران ترانزیت هوایى وجود تست PCR منفى 
با مهلت 72 ساعت کفایت مى کند، افزود: سایر کشورها 
 PCR منع تردد سفر در حال حاضر نداشته و ارائه تست
منفى با مهلت مقرر یا گواهى واکسیناسیون کامل الزامى 
است. همچنین اتباع کشــور افغانستان در صورت عدم 

دریافت واکسن باید در بدو ورود واکسینه شوند.

آخرین مقررات پذیرش مسافران هوایى

گروهى از محققان چینى در مطالعه اخیر خود از طراحى 
آنتى بادى مونوکلونال انســانى دوگانه علیه ویروس 
کرونا خبر داده اند که یک جفت آنتى بادى غیر رقیب از 
آنتى بادى هاى خنثى کننده انسانى به نام B38 و H4 را 
ترکیب مى کند تا دو آنتى ژن را مورد هدف قرار دهد؛ 
بنابراین بهره مند شدن از این روش مى تواند از اتصال 

ویروس به گیرنده آن جلوگیرى کند.
آنتى بادى مونوکلونال، پادتن هایى تک گونه و همانند 
یکدیگر هستند؛ علت این همانندى نیز این است که 
پادتن هاى مونوکلونال توســط نوعى سلول ایمنى 
همانندسازى شده از یک ســلول والد تولید مى شوند. 

نتایج مطالعات انجام شده توسط محققان چینى نشان 
مى دهد که آنتى بادى دوگانه یــا bsAb 15 کارآیى 
خنثى کننده بیشترى نســبت به آنتى بادى هاى والد 
خود دارد و فعالیت خنثى کننده قوى ترى در برابر نوع 

دلتا نشان داده است.
به گفته پژوهشگران، آنتى بادى جدید غلظت ویروس 
را در موش هاى تراژنتیک آنزیم دو مبدل آنژیوتانسین 
و نخستى سانان غیرانســانى آلوده کاهش مى دهد. 
بنابراین مى توان نتیجه گرفت که این نوع آنتى بادى 
یک اســتراتژى بالقوه عملى و مؤثر بــراى درمان و 

پیشگیرى از بروز بیمارى کووید -19 است.

راه حل جدید پژوهشگران چینى براى درمان کرونا

رئیس انجمن دکتراى علوم آزمایشــگاهى ایران با 
اشاره به فعالیت 400 آزمایشگاه تشخیص کووید 19 
در کشــور، بر اهمیت نقش آزمایشگاه ها در مدیریت 

بیمارى کرونا تاکید کرد.
شــهروز همتى اظهار داشــت: در کنــار تمامى این 
ســختى ها و نامالیمات جامعه آزمایشگاهى کشور 
همراه با شــروع بیمارى کووید-19 بــا تمام توان و 
ظرفیت وارد میدان شــدند و از ابتداى ســال 1399 
خبر مسرت بخشى مبنى بر تولید کیت هاى PCR و 
متعاقب آن کیت  اى سرولوژى و تشخیص آنتى ژن 
کووید-19 و رفع نیاز کشور در این زمینه، شایستگى 
و توانمندى خود را در معرض دید جهانیان گذاشته و 

موجبات سربلندى کشور را فراهم کردند.
همتى تصریــح کرد: همچنیــن در ارائــه خدمات 
تشخیصى به عنوان یکى از ارکان مهم نظام سالمت 
در شبکه تشخیص آزمایشگاهى کووید-19 در این 
مدت بیش از 400 آزمایشــگاه کووید را راه اندازى و 
نقش تعیین کننده اى را در پشــتیبانى از مدیریت و 

مقابله با بیمارى کرونا ایفا کردند. 
رئیس کنگره به چالش هایى که آزمایشگاه ها اکنون با 
آن مواجه هستند اشاره و بیان داشت: هر روز بر حجم و 
گستره این مشکالت افزوده مى شود و حیات و فعالیت 
آزمایشگاه ها به خصوص آزمایشگاه هاى کوچک و 
متوسط را تحت تاثیر خود قرار داده و ادامه حیات آنها 

را با مشکل مواجه ساخته است.
وى بیان داشت: مشکالتى نظیر افزایش روز افزون 
قیمت کیت هــا و مواد مصرفى، خدمات پشــتیبانى 
دستگاه ها، عدم واقعى بودن تعرفه متناسب با افزایش 
نرخ تورم، وضع قوانین و مقررات غیر کارشناســى و 
عدم اســتفاده از ظرفیت آزمایشگاه هاى خصوصى 
کشور در مدیریت و مقابله با بیمارى کرونا و مهم تر 
از همه کمبود بسیارى از کیت هاى ضرورى و روزمره 
آزمایشگاه ها مواردى هستند که بیش از پیش موجب 
نگرانى شده است و بیم آن مى رود با ادامه این وضعیت 
شاهد تعطیل شدن آزمایشگاهها در بسیارى از نقاط 

کشور باشیم .

هشدار درباره تعطیلى
 آزمایشگاه هاى تشخیص پزشکى

کرونا باعث چه تغییراتى 
در مغز مى شود؟
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در چارچــوب رقابت هــاى لیــگ اروپا فردا شــب دو تیم 
بایرلورکوزن آلمان و آتاالنتاى ایتالیا باید در ورزشگاه خانگى 
آتاالنتا برابر یکدیگر به میدان بروند. تیم هاى بایرلورکوزن 
و آتاالنتا در حالى باید در چارچوب رقابــت هاى لیگ اروپا 
به مصاف هم بروند که لیســت تیم آلمانى براى این بازى 
مهم منتشر شده و نام ســردار آزمون در این بازى به چشم 

مى خورد.

سردار در لیست اروپایى
 لورکوزن

03

روســیه میزبان جام جهانى 2018 بود؛ اما حاال و با اعالم 
رسمى فیفا، تیم ملى روســیه از رقابت هاى انتخابى جام 
جهانى و بازى پلى آف برابر لهستان کنار رفت تا جام جهانى 
2022 قطر را از دست بدهد. پس از حذف روسیه، لهستان 
براى صعود به جام جهانــى باید به مصاف پیــروز دیدار 
تیم هاى سوئد و جمهورى چک برود. همچنین بر اساس 
اعالم فیفا، دیدار تیم هاى اوکراین و اســکاتلند به تعویق 

افتاد. این دیدار خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.

حذف میزبان 2018 از 
ضیافت2022
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تیم بسکتبال مهرام که در این فصل یکى از مدعیان لیگ 
برتر محسوب مى شود، به تازگى یک بازیکن در پست یک 
جذب کرد. جروم رندل بازیکن آمریکایى - اوکراینى است 
که پیش از این در لیگ اوکرایــن بازى مى کرد، اما پس از 
جنگ در این کشور قراردادش آزاد شد و به مهرام پیوست. 
رندل 34 ساله با 175 سانتى متر قد تابعیت اوکراین گرفته 

و براى این کشور هم بازى مى کند.

بازیکن اوکراینى 
به ایران پناه آورد

04
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ســرمربى صنعت نفت آبادان در خصوص اینکه کدام تیم را 
براى قهرمانى شایسته تر دیده است گفت: اگر سپاهان آقاى 
نویدکیا در چند هفته آسیب نمى خورد، این تیم به لحاظ خلق 
موقعیت، شناور بازى کردن تیم و اینکه خودشان را در موقعیت 
قرار مى دهند و مالکیت خوبى دارند بهتر از سایر تیم ها بوده  
است. علیرضا منصوریان افزود: براى بازى با سپاهان باید چند 
روز این تیم را آنالیز کرد تا فهمید در کدام نقاط تمرکز دارند؛ 
خیلى شناور فوتبال بازى مى کنند. من تا این لحظه اسم آنها 
را «بدشانس بزرگ» مى گذارم. من براى تیم سپاهان آقاى 
نویدکیا هم خیلى ناراحتم. من اگر مى خواستم سیاستمدارانه 
صحبت کنم باید مى گفتم استقالل؛ من سپاهان را مى پسندم.

تیم فاینورد که در رتبه سوم جدول رده بندى لیگ هلند قرار 
دارد، بعد از کسب جایگاه نخســت گروه E لیگ کنفرانس 
اروپا، جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایى را کسب کرد. 
آنها در مرحله یک هشــتم نهایى باید امشب در صربستان 
مقابل پارتیزان بلگراد به میدان بروند. سرمربى فاینورد لیست 
نفرات تیمش را اعالم کرده و نام علیرضا جهانبخش هم در 
بین مسافرین صربستان دیده مى شود. ستاره ایرانى فاینورد 
انگیزه زیادى دارد تا تیمــش را در این ماجراجویى جدید که 
مى تواند پایان خوشى به همراه داشته باشد همراهى کرده و 
یک جام اروپایى را به کلکسیون افتخاراتش اضافه کند؛ اتفاقى 
که با توجه به سطح تیم هاى حاضر در لیگ کنفرانس، دور 

از دسترس نیست.

بدشانس بزرگ لیگ برتر

ماجراجویى جدید جهانبخش

محمد محبى، بازیکن تیم فوتبال سانتاکالرا مى گوید اولویت اول 
او بازگشت به فهرست تیم ملى و سپس درخشش در فوتبال 
اروپاست. مصاحبه «ورزش سه» با این بازیکن جوان بوشهرى 

را در زیر مى خوانید:

از شاهین بوشهر شروع کنیم، شما 
در این تیم شناخته شدید؟

شــاهین یک تیم ریشــه دار و پر طرفدار 
در بوشــهر اســت. از تیــم زیــر 13
 ساله هاى شاهین بوشهر بازى کردم 
و به بزرگســاالن راه یافتم. تقریبًا دو 
سه سال خوب در بزرگساالن این تیم 

گذراندم و بعد هم به سپاهان رفتم.
از حضور در ســپاهان و درخشش در 

این تیم بگو.
قبل از اینکه ســپاهان را انتخاب کنم با کادر 
فنى این تیم که در راس آن امیرخان قلعه نویى 
قرار داشــت صحبت کردم و با نظر ایشان به 
سپاهان رفتم. از همین جا از او تشکر مى کنم . 
االن که به اینجا رسیدم خیلى مدیون زحمات 
آقاى قلعه نویى هســتم. او در آن نیم فصل 
که در سپاهان بود خیلى به من کمک کرد 
و تجربه هاى بسیارى کسب کردم. همان 
تجربیات و آموزش هاى صحیح باعث شد 
من خوش بدرخشم و به تیم ملى دعوت 
شوم. در تیم ملى هم عملکرد تقریباً خوبى 
داشتم. دوران آقاى ویلموتس متأسفانه 
خوب نبود اما مــن عملکرد خوبى 

داشتم.
 از سختى هایى که در 
ابتداى لژیونر شــدن 

کشیدى بگو.
اوایل کار کمى سخت است. سطح لیگ پرتغال خیلى باالست و 
فکر مى کنم جزو پنج لیگ معتبر در اروپا است. بازیکنان از نظر 
بدنى و ذهنى خیلى قوى هستند. اوایل که به اینجا آمدم دو سه 
بازى به میدان رفتم و بعد دچار مصدومیت از ناحیه کمر شدم و 
سه ماه از میادین فوتبال دور بودم.  بعد که برگشتم خدا را شکر 

شرایط برایم مهیا بود.
شرایط سانتاکالرا به چه شکل است؟

االن شرایط تیم به نسبت اول فصل خیلى بهتر است چون اوایل 
فصل تمام تمرکز را روى کنفرانس لیگ گذاشــته بودند و در 
مرحله پلى آف حذف شدند. 3,4 بازى اول را باختند و شرایطشان 
در لیگ سخت شــد. از ابتداى نیم فصل دوم نتایج خیلى خوبى 
کسب کردیم و تیم خودش را به جایگاه باال رساند و با تیم ششم 
4 امتیاز اختالف داریم. با یکى دو بــازى و برد خوب به جایگاه 

ششمى هم میرسیم.
با توجه به اینکه اکثــر بازیکنان تیم ملى 
ایران لژیونر هستند چقدر امیدوارى دوباره 

دعوت شوى؟
براى تیم ملى نسبت به سنى که دارم خیلى انگیزه دارم زمانى که 
لژیونر شدم تمام امیدم این بود که اول به تیم ملى دعوت شوم 
و دوم هم بتوانم یک لژیونر خیلى خوب براى کشــورم باشم و
 پله هاى ترقى را یکى پس از دیگرى طى کنم و به مدارج باالتر 

در اروپا برسم.
پیگیر بازى هاى لیگ برتر ایران هستى؟

پیگیر بازى هاى لیگ هستم ولى زمان آن ها معموًال با تمرینات 
من یکى اســت و یا همزمان با تایم استراحت من است، خیلى 
از آنها را نمى توانم نگاه کنم ولى نتایج بــازى و خالصه آن را

 مى بینم. امسال لیگ خیلى خوبى نسبت به پارسال داریم ولى 
رقابتى که سال گذشــته بین ما و پرسپولیس تا هفته آخر وجود 
داشت باعث شــده بود یکى از بهترین لیگ ها را داشته باشیم. 

امسال هم فکر مى کنم کیفیت بازى ها باال است.
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روپا فردا شــب دو تیم 
اید در ورزشگاه خانگى 
تیم هاى بایرلورکوزن 
ابــت هاى لیگ اروپا 
 آلمانى براى این بازى 
بازى بهچشم این ن در

پایى

03

بود؛ اما حاال و با اعالم 
بت هاى انتخابى جام 
کنار رفت تا جام جهانى 
حذف روسیه، لهستان

 مصاف پیــروز دیدار 
د. همچنین بر اساس 
 اســکاتلند به تعویق 

زار خواهد شد.

از 

محمد محبى، بازیکن تیم فوتبال سانتاکالرا مى
سپسدرخ فهرست تیم ملى و او بازگشت به
اروپاست. مصاحبه «ورزش سه» با این بازیکن

را در زیر مى خوانید:

از شاهین بوشهر شرو
این تیمشناخته شد در
شــاهین یک تیم ریشــه
در بوشــهر اســت. از
 ساله هاى شاهین بو
و به بزرگســاالن راه
سه سالخوب در بزر
گذراندم و بعد هم به سپا
از حضور در ســپاهان و

این تیم بگو.
قبل از اینکه ســپاهان را انتخ
فنى این تیم که در راس آن امی
قرار داشــت صحبت کردمو
از او سپاهان رفتم. ازهمین جا
االن که به اینجا رسیدم خیلى
آقاى قلعه نویى هســتم. او
که در سپاهان بود خیلى به
تجربه هاى بسیارى کس و
تجربیات و آموزش هاىص
من خوش بدرخشم و به
شوم. در تیم ملى هم عمل
داشتم. دوران آقاى ویلم
خوب نبود اما مــن

داشتم.
سختى  از
ابتداى لژی

محمد محبى:

مدیون زحمات قلعه نویى 
در سپاهان هستم

محرم نویدکیا همچنان بر سر عهد و قول خود 
مانده و حتى در روزهایى که باالترین فشــار را 
تحمل مى کند، از بهانه جویى و انتقال فشار روى 

داوران پرهیز کرده است.
این البته رفتارى نیست که کنار آمدن با آن در اوج 
استرس، هیجان و اضطراب هاى فوتبال چندان 
ساده باشد، ولى تصمیمى است که محرم نویدکیا 
در هفته هــاى ابتدایى لیگ بیســتم از آن پرده 
برداشت و حاال که روزها و لحظات بسیار سختى 
را همراه با تیمش سپرى میکند نیز استوار برعهد 

خود مانده است.
در این بین کاپیتان سابق طالیى پوشان اصفهانى 
بازى هاى ســختى را از کنار خط طولى تماشا 
کرده اســت. او شــروع خوبى در اولین فصل 
مربیگرى نداشت ولى پس از روزهاى خوش 

نیم فصل دوم لیگ بیستم، شاید فکرش 
را هم نمى کرد که تیمش پیش از 

تعطیالت زمستانى جام حذفى 
را از دســت داده باشد و چند 
هفته بعد تر امیــدش براى 
کســب قهرمانى لیگ برتر 
را با سه تســاوى متوالى 
مقابل ذوب آهن، هوادار 
و تراکتور در پایین ترین 

حد ممکن ببیند.
در همین بازى ها و 
شکست هایى که 
سپاهان متحمل 
شــد، بودنــد 
ى  صحنه هــا
شک برانگیزى 
که مى توانست 

هر مربى اى را نســبت به تصمیمات 
داورى بــه مــرز انفجار برســاند، اما 

نویدکیا که دو مرتبه هم استعفا داد ولى اقدامات 
او براى جدایى مورد قبول قــرار نگرفت، فقط 
با آرامش در کنار خــط مثل یک نظاره گر دقیق 
مشــاهده مى کرد تا شــاید بتواند نقاط ضعف  
تیمش را بپوشــاند و در آینده از آنها نقطه قوت 

بسازد.
البته برخى با استناد به رفتار مربیان مطرح دنیا 
نظیر کلوپ، گوآردیوال، کونته، مورینیو، توخل و 
شور و حراراتى که گاهى در برخورد با داوران هم 
دارند، این انتقاد را به محرم نویدکیا وارد مى کنند 
که  رفتارش سبب مى شود 
ســپاهان در برخــى 
بازى هــا که تیم هاى 
حریــف ســعى در 
تاثیرگذاشتن روى 
داورى دارنــد، 
ببیند؛  آســیب 
موضوعــى که 
درباره  صحبت 
درســت یا غلط 
بــودن آن جاى 

بحث زیادى دارد. 
ســپاهان در آخرین 
مقابــل  مصــاف 
فجرشــهید سپاســى با دو گل 
پیروز شــد و حاال پــس از چند 
هفته پرحاشــیه و پرفشــار که 
باشگاه زردپوش اصفهانى را به 
کانون اخبــار داغ فوتبال ایران 
تبدیل کرده بود، نویدکیا با آرامش 
مى تواند تیمش را بــراى دیدار 
بعدى مقابل نساجى مازندران 
و در ادامــه رقابت هاى لیگ 

قهرمانان آسیا آماده کند.

ســرمربى ذوب آهن مى گوید که هدف تیمش 
دفاع از حیثیت و اعتبار ذوب آهن است و هر بازى 
براى بهتر شدن رتبه شــان در جدول رقابت ها 

تالش مى کنند.
مهدى تارتار پس از پیــروزى ذوب آهن مقابل 
فوالد، حاال تیمش را آماده بازى حســاس فردا 
جمعه مقابل آلومینیوم مى کنــد که امکان دارد 
ذوب آهــن را تــا رده نهم جدول بــاال بیاورد. 
تارتار در گفتگویى در ایــن باره که خریدهایش 

مــن عملکرد خوبى داشــتند، گفت: 
نمى خواهــم فقــط به 

خریدهاى زمستانى یا 
تابســتانى اشاره کنم. 
همــه بازیکنانى که 

پیراهن ذوب آهن را برتن دارند، تالش مى کنند 
تا خود را اثبات کنند و جا دارد از همه آنها تشکر 
کنم که در این دوره ســخت، از هیچ تالشــى 
فروگذار نکردند. سعید باقرپسند، امین درویشى، 
صادق صادقى، سجاد آشورى و... که در نیم فصل 
به ما اضافه شدند هم خیلى خوب آداپته شدند و 
این براى ما اهمیت زیادى داشت. این بازیکنان 

نشان دادند که شخصیت بزرگى دارند.
او در خصوص هدف ذوب آهن توضیح داد: من 
دوســت ندارم تیم هایم اینجاى جدول باشند و 
هر بازى سعى مى کنیم به رتبه بهترى برسیم. 
وضعیت کنونى تیم ذوب آهن بسیار خوب است 
و ما تالش خواهیم کرد که رتبه خود را بهتر کنیم 
و با پیروزى هاى متوالى، جایگاهمان در جدول 

را بهبود بخشیم.
تارتار بــا تقدیر از مدیران باشــگاه گفت: ذوب 
آهن در چند سال گذشته تغییرات زیادى داشته 
اما همیشه تیمى اســت که به ثباتش معروف 
اســت. این فصل حمایت بسیار خوبى کردند 
و من از هیئت مدیره تشــکر دارم، از وقتى 
آقاى رخصتى آمدند به کارخانه، شــرایط 
بهتر هم شده است. من بازى با شهرخودرو 
به بازیکنان گفتم اگر شما بازى را نبرید، 
من خودم نخواهم ماند و واقعا بچه ها آن 
بازى جنگیدند و به پیروزى رسیدیم و این 3 

امتیاز باعث شد شرایط خوب شود.
وى در پاسخ به این سوال که آیا ذوب آهن 
مى تواند رتبه اش را تک رقمى کند؟ گفت: ما 
هر بازى تالش مى کنیم که رتبه مان را بهتر 
کنیم و اینطور نیست که مثال اگر در جایگاه نهم 
باشــیم، دیگر به رتبه بهتر فکر نکنیم و بگوییم 
تک رقمى شــدیم. اما باید توجه کنید که ما بعد 
از 21 بازى، تنها یک امتیــاز کمتر از کل فصل 
گذشــته ذوب آهن گرفتیم و ایــن کار بزرگى 
اســت که بازیکنان انجام دادنــد و مدیران هم 
حمایت کردند و حتى هــواداران هم به خوبى 

بر این واقفند.
مهدى تارتار در مورد بازى بــا آلومینیوم اظهار 
داشت: براى آلومینیوم و رسول خطیبى احترام 
زیادى قائلــم، آنها تیــم خوبى هســتند و در 
هفته هاى اخیر هم عملکرد خوبى داشــتند اما 
بدشانس بودند که نتایجشان مثل گذشته خوب 
نشد. به هر حال ما در این بازى خانگى هدفمان 
فقط و فقط پیروزى اســت و تــالش خواهیم 
کرد تا با شکســت آلومینیوم، این روند را ادامه

 دهیم.

در پایان هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ برتر دو تیم استقالل و سپاهان که 
در رده هاى اول و سوم قرار دارند، به ترتیب شوت زن ترین و مالک ترین تیم هاى 

لیگ هستند.
بیست و یکمین دوره از رقابتهاى لیگ برتر از ایستگاه بیست و یکم عبور کرد 
و تیم اســتقالل در پایان این هفته با 51 امتیاز در صدر و تیم هاى پرسپولیس و 
سپاهان با 45 و 38 امتیاز در رده هاى دوم و ســوم قرار دارند. در انتهاى جدول 
هم همچنان دو تیم نفت مسجد سلیمان و پدیده با 13 و 9 امتیاز حضور دارند و 

نزدیک ترین تیم به این دو فجر سپاسى با 15 امتیاز است.
آبى پوشــان در حالى با 51 امتیاز در صدر جدول قرار دارند که نه تنها به عنوان 
تنها تیم بدون شکست این مسابقات به کارشــان ادامه مى دهند، بلکه در تمام 
آیتم ها بهترین عملکرد را دارند. شاگردان مجیدى تا به امروز بیشترین تعداد برد، 
کمترین تعداد باخت و بهترین خطوط حمله (به صورت مشــترك) و دفاع را به 
خود اختصاص داده اند؛ تا از آنها به عنوان بهترین تیم فصل بیست و یکم یاد شود.

شــاگردان مجیدى در 21 بازى انجام داده در لیگ برتر با 155 ضربه به سمت 
دروازه حریف، شوت زن ترین تیم لیگ هستند که از این تعداد شوت 60 ضربه 

آنها در چارچوب بوده و حاصل این ضربات 31 گل زده است.
پرسپولیس با 146 ضربه به سمت دروازه حریفان و 55 شوت در چارچوب دومین 
تیم شوت زن لیگ برتر است و سپاهان با 132 ضربه به سمت چارچوب در جایگاه 
سوم قرار مى گیرد و این در حالى اســت در تعداد شوت به سمت چارچوب این 
گل گهر است که 41 شوت در چارچوب بعد از استقالل و پرسپولیس در جایگاه 
سوم قرار مى گیرد. فجر سپاسى با 43 شوت ضعیف ترین عملکرد را از این نظر 
در بین تیم هاى لیگ برترى دارد و نفت مسجد ســلیمان با 57 شوت باالتر از 

فجر سپاسى است.
سپاهان که با 38 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد و با کمى ارفاق مى توان این تیم 
را هم جزو تیم هایى دانست که در کورس قهرمانى حضور دارند، با متوسط 54 
درصد مالکیت در هر بازى مالک ترین تیم در این 21 بازى گذشته است. پس از 
سپاهان هم نساجى و پرسپولیس با 53 و 52 درصد دیگر تیم هایى هستند که در 

بحث مالکیت عملکرد بهترى نسبت به دیگران دارند.
استقالل صدرنشین این مسابقات با متوســط 50/2 درصد مالکیت پنجمین 
تیم برتر مسابقات از نظر مالکیت است و به جز سپاهان، نساجى و پرسپولیس، 
پیکان هم از این بابت باالتر از استقالل حضور دارد. تراکتور تبریز با 43/5 درصد 

مالکیت کمترین میزان مالکیت را در بین تیم هاى لیگ برترى دارد.

هواداران شــباب االهلى با اعتراض به تصمیــم مهدى على 
نسبت به نیمکت نشــینى مهدى قائدى، از سرمربى تیم خود 

انتقاد کردند.
تیم فوتبال شــباب االهلى در دیدار برگشت رقابت هاى لیگ 
کاپ موفق شد با نتیجه 3 بر یک از سد الوحده عبور کرده و راهى 
دیدار فینال شود. در این مسابقه، مهدى قائدى، مهاجم ایرانى 
شباب االهلى 90 دقیقه روى نیمکت تیمش بود و فرصت حضور 

در میدان را به دست نیاورد.
تصمیم مهدى على مبنى بر نیمکت نشین کردن مهدى قائدى، 
کمى عجیب به نظر مى رسید. این بازیکن در دیدار چند روز پیش 
از هفته هجدهم رقابت هاى ادنوك لیگ که  برابر همین الوحده 
برگزار شد، تنها در 14 دقیقه پایانى فرصت حضور در میدان را 

به دست آورد و این بازى نیز کامالً نیمکت نشین بود. 
به طور کلى، مهدى قائدى در چهار دیدار قبلى شــباب االهلى 
تنها  80دقیقه براى تیمش به میدان رفته و در 280 دقیقه دیگر، 
از روى نیمکت نظاره گر عملکرد هم تیمى هایش بوده اســت. 
مسئله اى که با اعتراض شدید هواداران شباب االهلى در فضاى 

مجازى همراه شد.
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البته برخى با استناد به رفتار مربیا
نظیر کلوپ، گوآردیوال، کونته، مو
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جمعه مقابل آلومینیوم مى کنــد که امکان دارد 
ذوب آهــن را تــا رده نهم جدول بــاال بیاورد. 
تارتار در گفتگویى در ایــن باره که خریدهایش 

مــن عملکرد خوبى داشــتند، گفت: 
نمى خواهــم فقــط به 

خریدهاى زمستانى یا 
تابســتانى اشاره کنم. 
همــه بازیکنانى که 

این براى ما اهمیت زیادى داش
نشان دادند که شخصیت بزرگ
او در خصوص هدف ذوب آه
دوســت ندارم تیم هایم اینج
هر بازى سعى مى کنیم به رت
وضعیت کنونى تیم ذوب آهن
و ما تالش خواهیم کرد که رتب
و با پیروزى هاى متوالى، جای

را بهبود بخشیم.
از مدیران باش تارتار بــا تقدیر
آهن در چند سال گذشته تغیی
اما همیشه تیمى اســت که
اســت. این فصل حمایت
و من از هیئت مدیره تشـ
ک آقاى رخصتى آمدند به
بهتر هم شده است. من
گفتم اگر ش به بازیکنان
من خودم نخواهم ماند
بازى جنگیدند و به پیروز
امتیاز باعث شد شرایطخ
وى در پاسخ به این سوال
مى تواند رتبه اش را تک رق
هر بازى تالش مى کنیم ک
کنیم و اینطور نیست که مثال
باشــیم، دیگر به رتبه بهتر فک
تک رقمى شــدیم. اما باید تو
21 بازى، تنها یک امتیــاز 1از
و گذشــته ذوب آهن گرفتیم
اســت که بازیکنان انجام داد
حمایت کردند و حتى هــواد

بر این واقفند.
مهدى تارتار در مورد بازى بـ
داشت: براى آلومینیوم و رسو
زیادى قائلــم، آنها تیــم خو
هفته هاى اخیر هم عملکرد خ
بدشانس بودند که نتایجشان

ما در این بازى حال نشد. به هر
فقط و فقط پیروزى اســت و
کرد تا با شکســت آلومینیوم

 دهیم.
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مدیر آبفاى تیــران و کرون از اتصال 6 روســتاى این 
شهرستان به طرح آبرســانى مجتمع روستایى تیران و 

کرون خبر داد.
سعید عابدینى خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود آبدهى 
و کاهش کیفیت چاه هاى روستاهاى على آباد، افجان، 
ســوران، جعفرآباد، گالب و قلعه ناظر پــس از اجراى 
9900 متر لوله گذارى با هزینه اى بالــغ بر 23 میلیارد 

ریال عملیات آبرسانى پایدار به این 6 روستا پایان یافت.
وى گفت: با اتصال شــبکه آب این 6 روستا به مجتمع 
روســتایى شهرســتان تیران و کرون، 1702 خانوار با 
جمعیــت 5300 نفــر از آبرســانى پایدار بهــره مند

 مى شوند.
مدیر آبفاى تیران و کرون با اشاره به این که شهرستان 
تیران و کرون شــامل 2 بخش کرون و مرکزى است، 

افزود: این شهرستان داراى 3 شهر تیران، رضوانشهر و 
عسگران و 46 روستاست که جمعیت شهرها، 30167 و 

روستاها 41011 مى باشد.
عابدینى از شهروندان شهرستان تیران و کرون خواست 
با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و انجام خانه تکانى 
در مصرف آب صرفه جویى کنند تا بدون دغدغه ســال 

جدید را آغاز کنیم.

مدیرعامل گروه مپنا با حضور در ذوب آهن اصفهان 
ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل و مسئولین معاونت 
توسعه این شرکت از پروژه احداث تصفیه خانه پساب 

بازدید کرد. 
عباس على آبادى دستاوردهاى گروه مپنا را حاصل 
ترویج روحیه خودباورى دانست و پیشرفت صنعتى 
کشور را در دهه هاى اخیر موفق خواند.وى با اشاره به 
حضور مپنا در رده بندى شرکت هاى برتر نفت و گاز 
فعال در خاورمیانه ، اظهار داشت : در ساخت توربین 
رتبه سوم جهان را داریم و در منطقه رتبه اول صادرات 

تجهیزات را از آن خود کرده ایم.
مدیرعامل گروه مپنا ، پروژه احداث تصفیه خانه پساب 
ذوب آهن را یک پروژه مهم در جهت تامین آب مورد 
نیاز این شرکت و همچنین کمک به حفظ منابع آبى 
استان اصفهان دانســت و گفت : اجراى این پروژه ، 
یک تجربه خوب و مهم در کالس جهانى براى گروه 

مپنا محسوب مى شود.
عباس على آبادى با اشــاره به اینکه این پروژه تا نیمه 
دوم ســال 1401 به پایان مى رســد افزود : با توجه به 
اینکه این پروژه به صورت BOT اجرا مى شود ، گروه 

مپنا سرمایه گذار آن محســوب مى گردد و زیان تاخیر 
در اجراى آن متوجــه مپنا نیز مى گــردد و لذا تالش 
مى کنیم تاخیرات آن جبران گردد . وى افزود : با اجراى 
این پروژه ، همکارى گروه مپنا وذوب آهن اصفهان وارد 

فاز جدیدى شده است و در آینده توسعه مى یابد.
مهندس ایــرج رخصتى سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن نیز از پیگیرى مدیرعامل گروه مپنا براى 
پیشبرد مناسب پروژه پساب ذوب آهن تقدیر کرد و 
گفت : ســابقه همکارى ذوب آهن و مپنا به سال 84 
بر مى گردد و اجراى این پروژه ، سرفصل جدیدى در 
این همکارى و تعامل محسوب مى شود . سرپرست 
مدیریت عامل ذوب آهــن فعالیت در جهت کاهش 
مصرف آب را از جمله اولویت هاى اصلى این شرکت  
دانست افزود : در  این پروژه وهمچنین جهت جذب و 
انتقال پساب بیش از 2 هزار میلیارد تومان هزینه شده 
است و با اجراى فاز 2 آن ، برداشت آب ذوب آهن از 

رودخانه زاینده رود به حداقل مى رسد. 
شایان ذکر است پروژه احداث تصفیه خانه ذوب آهن 
اصفهان به ظرفیت ورودى 850 متر مکعب در ساعت 

در قالب قرارداد BOT با گروه مپنا امضا شده است.

تأکید بر تسریع در اجراى پروژه پساب ذوب آهن

معاون ورزشــى تفریحى ســازمان فرهنگى 
اجتماعــى ورزشــى شــهردارى اصفهان 
از برگزارى مســابقات ورزشــى جام موالى 
عرشیان و بانوى قدسیان در ماه مبارك رمضان 

خبر داد. 
احسان بعیدى با اعالم این خبر اظهار داشت: 
فراخوان بیست ویکمین دوره رقابت هاى جام 
موالى عرشیان و بانوى قدسیان منتشر شده 
و این مسابقات در رشته هاى ورزشى بوکس، 
تیراندازى با کمــان، وزنه بــردارى، والیبال، 
اسکواش، گلف، تکواندو، جودو، کاراته، کشتى، 
کبدى، کونگ فو، واترپلو، هندبال، بدمینتون، 
بسکتبال، دوومیدانى، فوتسال، گل کوچک، 
تنیس روى میز، جانبازان و معلولین و بیماران 

خاص برگزار خواهد شد. 
وى با اشاره به برگزارى این رقابت ها همزمان 
با ماه مبارك رمضان سال 1401 افزود: ثبت نام 
مســابقات گل کوچک از 14 اسفند آغاز شده 
و تا 25 اســفندماه در اداره ورزش همگانى و 

محالت معاونت ورزشــى تفریحى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
ادامه دارد. ثبت نام مسابقات والیبال بانوان تا 23 
اسفند و مسابقات والیبال آقایان تا 26 اسفندماه 
ادامه دارد و زمان ثبت نام ســایر رشته ها نیز 

متعاقباً اعالم مى شود. 
وى ادامه داد: رقابت هاى گل کوچک و والیبال 
آقایان در رده سنى 18 سال به باال و مسابقات 
فوتسال نیز در رده هاى ســنى زیر 14 سال، 
نوجوانان، جوانان و پیشکســوتان (45 سال 
به باال) در ورزشگاه هاى زیتون، توانا و شهید 

غازى برگزار مى شود. 
معاون ورزشــى تفریحى ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: مســابقات جام موالى عرشیان و بانوى 
قدســیان در بخش بانوان در 15 رشــته و در 
بخش آقایان در 22 رشــته برگزار خواهد شد. 
رده هاى سنى خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان براى این 

رقابت ها در نظر گرفته شــده که بسته به هر 
رشته ورزشــى در دو تا چند رده سنى برگزار 

مى شود. 
بعیدى درباره فلســفه و اهمیت برگزارى جام 
موالى عرشــیان و بانوى قدســیان گفت: 
پرداختن بــه ورزش در ماه مبــارك رمضان 
از گذشته تا به امروز ســابقه دارد و به همین 
دلیل امسال نیز برگزارى بیست ویکمین دوره 
رقابت هاى جــام موالى عرشــیان و بانوى 
قدسیان در رشته ها و رده هاى سنى گوناگون را 

در دستور کار خود قرار دادیم.
گفتنى اســت؛ عالقه  مندان به شــرکت در 
مسابقات جام موالى عرشیان و بانوى قدسیان 
مى توانند جهت ثبت نام به معاونت ورزشــى 
تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان واقــع در خیابان توحید 
میانى، کوچه 33، جنب ورزشگاه ابرار مراجعه 
کرده و یا براى کسب اطالعات بیشتر با شماره 

36266859 داخلى 211 تماس حاصل کنند.

جام موالى عرشیان و بانوى قدسیان در اصفهان برگزار مى شود

رقابت ورزشکاران 22 رشته 
در جام رمضان

بهره مندى 6 روستاى 
شهرستان تیران و کرون 

از آبرسانى پایدار

درنشست بررسی فرصت هاي تجاري و ســرمایه گذاري اصفهان و داکار که با حضور 
سفیر ایران در سنگال، دو نفر از اعضاى هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان و رئیس اتاق 
بازرگانی داکار به صورت وبینار برگزار شد، مقرر گردید بین اتاق هاى بازرگانى اصفهان 

و داکار تفاهم نامه همکارى منعقد شود.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در این نشست محمدرضا دهشیرى 
سفیر جمهورى اسالمى ایران در سنگال با اشاره به ســابقه 12 ساله خواهرخواندگى 
اصفهان و داکار گفت: شایسته است این فرصت منجر به تعامالت اقتصادى دو کشور 
نیز بشود. وى با توجه به پتانسیل هاى موجود در اصفهان به ویژه در زمینه سرمایه گذارى 
مشترك در حوزه هاى مختلف پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه میان اتاق هاى بازرگانى اصفهان 

و داکار با هدف کمک به توسعه تعامالت تجارى طرفین را ارایه داد. 

در ابتداى این نشســت نیز بهرام ســبحانى نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان ضمن 
ابراز خرسندى از ایجاد فضاى گفتگو بین اتاق هاى بازرگانى اصفهان و داکار به تشریح 
پتانسیل هاى اســتان در زمینه هاى صنعت فوالد، کشــاورزى، نساجى، گردشگرى، 

صنایع غذایى و ظرفیت هاى صادراتى استان پرداخت. 
وى همچنین افزود: شرکت هاى دانش بنیان موجود در اصفهان مى توانند پاسخگوى 

نیازهاى فنى و تکنولوژیکى سنگال باشد. 
همچنین فرشته امینى عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان تعیین نمایندگانى از 
سوى اتاق هاى بازرگانى اصفهان و داکار را در تسریع و تسهیل تعامالت طرفین به منظور 

افزایش مراودات تجارى بسیار حایز اهمیت دانست. 
در ادامه عبدا... ســو رئیس اتاق بازرگانى داکار از عالقمندى اتاق بازرگانى داکار براى 
فراهم سازى زمینه هاى همکارى بازرگانان و فعاالن اقتصادى اصفهان و داکار خبر داد و 
تصریح کرد: از طریق انعقاد تفاهم نامه همکارى بین اتاق هاى بازرگانى داکار و اصفهان 

مى توان تعاملى برد -برد ایجاد کرد.
 وى با تاکید بر اینکه عالقمندیم از تجربیات موثر اتاق بازرگانى اصفهان استفاده کنیم 

سرمایه گذارى هاى مشترك را از موارد پیشنهادى اتاق داکار عنوان کرد. 
سو در ادامه ضمن معرفى مرکز آموزش فنى و حرفه اى با یک قرن سابقه در داکار گفت: 
در این آکادمى فعالیت هاى زیادى در راســتاى توانمندسازى فعاالن اقتصادى به ویژه 
در زمینه تجارت بندرى صورت گرفته و ما آماده انتقال تجربیات و همکارى با اصفهان 

در این زمینه هستیم. 

اتاق هاى بازرگانى اصفهان و داکار تفاهمنامه همکارى امضا مى کنند

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهردارى نجف آباد، به مناسبت روز درختکارى 
و با شعار نفس بکاریم در مناطق پنجگانه شهر نجف آباد مراسم روز درختکارى با حضور 

اعضاى شوراى ادارى، مسئوالن مدیریت شهرى و مردم نجف آباد برگزار گردید.
در همین راستا در پارك کوهســتان نجف آباد طى مراسمى با حضور حجت االسالم 

حسناتى امام جمعه ، موسى مباشرى فرماندار ویژه شهرستان، عبدالرسول امامى شهردار 
نجف آباد،جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد و جمعى از مدیران شهرستان، 

313 اصله درخت مثمره زیتون غرس شد.
امامى شهردار نجف آباد در این مراسم با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و نگهدارى 
و مراقبت از فضاى ســبز، اظهار کرد: درختان نقش مهمى در ســالمت جامعه دارند و 
درختکارى و مراقبت از درختان یک وظیفه همگانى در راستاى حفظ سالمت جسم و 

روح مردم است.
وى در ادامه با اشاره به اهتمام شهردارى نجف آباد به توسعه فضاى سبز تصریح کرد: در 
حرکت جریان خدمت مسأله کاشت درختان و توسعه فضاى سبز جایگاه ویژه اى دارد و 

با رویکردى کارشناسى در این راستا اقدام و برنامه ریزى شده است.
شهردار نجف آباد خاطرنشان کرد: در دین مبین اسالم نیز بر مسأله درختکارى و حفاظت 
از محیط زیست تأکید شده است و همانطور که رهبر معظم انقالب فرموده اند درختکارى 
یک حرکت انقالبى اســت. از همه مردم عزیز نجف آباد تقاضا داریم در راستاى حفظ 

محیط زیست یارى رسان مسؤوالن شهر باشند.

بزرگداشت روز درختکارى در نجف آباد

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد از موافقت 
قطعى با راه اندازى مرکز رشد تجهیزات پزشکى در این واحد 

دانشگاهى خبر داد.
فرید نعیمى از موافقــت قطعى با راه اندازى مرکز رشــد 
تجهیزات پزشکى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
خبر داد و اظهار کرد: در دویســت و هفتاد و نهمین جلسه 
شوراى گسترش دانشــگاه هاى علوم پزشکى این مرکز 
رشــد موفق به اخذ موافقت قطعى براى راه اندازى شــد. 
این دومین موافقت قطعى است که به یکى از مراکز رشد 
دانشگاه هاى آزاد اسالمى اعطا مى شود. وى افزود: مرکز 

رشد تجهیزات پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
سال 1390 با اخذ موافقت اولیه از وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکى آغاز به فعالیت کرده و سال 1397 موفق 
به اخذ موافقت اصولى از معاونت علوم پزشکى دانشگاه آزاد 
اسالمى شد. سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
گفت: وجود فضاى استقرار هســته ها و واحدهاى فناور، 
فضاى کار اشــتراکى با عنوان کافه کتاب، مرکز مشاوره، 
مرکز کارآفرینى و شــتابدهى، واحــد بازاریابى و فروش، 
کالس آموزشى، اتاق جلســات و سالن غذاخورى ازجمله 
زیرساخت هاى مرکز رشــد تجهیزات پزشکى این واحد 
دانشگاهى بوده و اکنون 13 هسته و 17 واحد فناور در این 

مرکز مشغول فعالیت هستند.

بانک آینده با هدف ارائه خدمات کاربردى و تســهیل 
فعالیت هاى بانکى مشــتریان حقوقى، نسبت به ارائه 
محصولى جدید با عنــوان «تنخواه کارت»، اقدام کرده 

است.
با اســتفاده از «تنخواه کارت» بانک آینده، یک حساب  
قابلیت اتصال به کارت هاى متعدد را داشته و براى هر 
کارت، امکان شارژ با مبالغ مختلف، وجود دارد. مالکیت 

و مدیریت کارت ها نیز کامًال در اختیار شرکت خواهد بود.
مشتریان حقوقى مى توانند براى انجام عملیات روزانه 
این کارت ها را به تنخواه داران ســپرده و عملیات اخذ 
صورت حساب و شــارژ و دشــارژ تنخواه کارت خود را 

به سادگى مدیریت کنند.
عالوه بر این، تعیین ســقف روزانه یا سقف کلى براى 
تراکنش هاى کارت و هم چنین فعال سازى رمز پویا در 

این کارت ها، امکان پذیر است.
شــفافیت در عملیــات تنخــواه دارى، عدم نیــاز 
بــه اســتفاده از حســاب ها و کارت هاى شــخصى 
صورت حســاب  گزارش گیــرى  تنخــواه داران، 
تنخــواه داران و کنترل بر تراکنش ها و مانده حســاب 
از دیگر کارکردهــاى «تنخواه کارت» بانــک آینده،

 به شمار مى رود.

موافقت با راه اندازى مرکز رشد تجهیزات پزشکى در دانشگاه نجف آباد

رونمایى از تنخواه کارت بانک آینده

پیشــنهاد تنظیم ســند تحول خانواده و بانوان استان 
اصفهان توســط دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان مطرح 

و براى اجرا به همه دستگاه هاى استان ابالغ شد. 
معاون فرهنگــى تبلیغى دفتر تبلیغات اســالمى 
اصفهان گفت: در دیدار با سرپرست دفتر امور بانوان 
و خانواده استاندارى اصفهان پیشنهاد شد تا سند 
تحول خانواده و بانوان استان اصفهان با همکارى 
این دفتر تنظیم و براى اجرا به همه دستگاه ها ى 

استان ابالغ شود.
حجت االسالم و المسلمین اهتمام گفت: در دیدار 
با سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى 
اصفهان پیشنهاد شد تا سند تحول خانواده و بانوان 

استان اصفهان با همکارى این دفتر تنظیم و براى اجرا به 
همه دستگاه ها استان ابالغ شود.

وى با بیان این که این دیدار به منظور هم اندیشــى و 

هم افزایى بیشتر برگزار شده بود، اظهار داشت: نظر به 
اهمیت موضوع خانواده براى پویایى جامعه و با محوریت 

مراکز کم برخوردار و آسیب زا، سلسله جلساتى با رویکرد 
خانواده و به صورت مشــترك برنامه ریزى و در آینده 

نزدیک اجرا خواهد شد.

وى تصریح کرد: در ســال هاى اخیر با سرمایه گذارى 
و تمرکز دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان، ظرفیت این 
دفتر در حوزه خانواده و مشاوره جهش چشمگیرى 
پیدا کرده اســت و تعداد قابل توجهى از طالب و 
مبلغان به صورت تخصصى در سال هاى متمادى 
آموز ش هاى الزم را دیده انــد و وظیفه این دفتر 
بسترسازى براى این طالب و مبلغان براى ورود به 

این عرصه است.
در ادامه این دیدار مرضیه استکى، سرپرست دفتر 
امور بانوان وخانواده استاندارى اصفهان با اشاره به 
برنامه ها و رویکردهاى دفتر امور بانوان وخانواده 
استاندارى در خصوص توانمندیهاى علمى، ضرورت 
همراهى و هم افزایى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با 
دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان توضیحاتى 

را ارائه کرد.

پیشنهاد تنظیم سند تحول خانواده و بانوان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومى اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان، دکتر میرهاشم موسوى، 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى در مراســم تجلیل از جانبازان همکار سازمان تأمین 
اجتماعى که همزمان با اعیاد شعبانیه و روز جانباز بصورت ویدئو کنفرانس با استانها برگزار 
شد، اظهار داشت: نزدیک به 2500 جانباز، همکار سازمان تأمین اجتماعى هستند که این 

عزیزان افتخار سازمان و نور چشم ما هستند. جانبازى به معنى ایثار و از خودگذشتگى در مسیر 
تحقق هدف و آرمانى متعالى است و امروز نیز که مقاومت و ایستادگى در جبهه اقتصادى 
ادامه دارد، مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعى باید در مسیر خدمت رسانى به جامعه، 
با الگوبردارى از فرهنگ ایثارگرى و جانبازى و با تأسى از حضرت ابوالفضل العباس و ائمه 
معصومین علیهم السالم در جبهه اقتصادى با افتخار و سربلندى در خدمت کشور و ملت 
شریف ایران باشند. احمد اسفندیارى، معاون فرهنگى، اجتماعى و امور استان هاى سازمان 
تأمین اجتماعى نیز در این مراسم گفت: بیش از 20 درصد از کارکنان سازمان تأمین اجتماعى 
از جامعه شریف ایثارگران هستند. سازمان تأمین اجتماعى مفتخر به همکارى با نزدیک به 
2500 جانباز و 311 آزاده سرافراز دوران دفاع مقدس است. همچنین 60 شهید دفاع مقدس، 

2 شهید مدافع حرم و 8 شهید مدافع سالمت، همکار سازمان تأمین اجتماعى هستند.
دکتر ریاضى مدیر کل تامین اجتماعى اســتان اصفهان نیز در این مراسم که همزمان با 
سخنرانى مدیر عامل سازمان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، از فداکارى، ایثار و جان 
گذشتگى همکاران جانباز تامین اجتماعى استان با اهداء لوح سپاس و گل تشکر و قدردانى 

کرد.

تجلیل از جانبازان تأمین اجتماعى استان اصفهان 


