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آغاز مسافرگیری آزمایشی فاز سوم خط یک متروی اصفهان
مسافرگیری آزمایشی فاز ســوم خط یک اصفهان از
ایستگاه تختی تا ایستگاه آزادی (دروازهشیراز) اصفهان
از چند روز پیش آغاز شــده است و بهزودی مسافران
میتوانند تا آزادی از مترو استفاده کنند.
به گزارش تسنیم ،جلســه هیأتمدیره سازمان قطار
شــهری اصفهان و حومه با حضور شــهردار اصفهان،
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر ،معاونان شهردار،
سرپرست سازمان قطار شهری و مشاور عالی شهردار
اصفهان برگزار شد.
رضا امینی رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان در
این جلسه با اشــاره به تالشهای صورت گرفته طی
سالهای گذشته برای تکمیل خط یک قطار شهری
اصفهان اظهار کرد :شــهرداری و شــورای شــهر در
سالهای گذشته همه توان خود را به کار گرفتهاند و
سازمان قطار شهری اصفهان نیز بیش از توان خود در
این زمینه فعالیت کرده است تا این پروژه به سرانجام
برسد.
وی درباره تالشهای صورت گرفته در این زمینه افزود:
محصول زحمات  20ســاله مدیران مختلف در قطار
شهری و مدیریت شهری اصفهان در حال حاضر به بار
نشسته و خوشحالیم که این موضوع به تحقق اهداف
مختلف کمک کرده است.
رئیس شــورای اســامی شــهر اصفهان ادامه داد:
امیدواریم در ادامه نیز اتفاقــات خوبی بیفتد و همت
این باشــد که از این خط با قدرتی بیش از گذشــته
بهرهبرداری شود.
قطار شهری به ایستگاه آزادی رسید

شــهردار اصفهان نیز در این نشســت با بیــان اینکه
مدیریت شهری در  2سال گذشــته همت خود را بر
تکمیل فاز اول ،دوم و ســوم خط یک قطار شــهری
اصفهان معطوف کرده اســت ،گفت :خوشــبختانه با
عزم مدیران شهری ،خط یک قطار شهری اصفهان به
شرایط خوبی رسیده است و در حال حاضر مسافرگیری
در ایستگاههای سیوسه پل ،شریعتی و آزادی نیز انجام
میشود .مهدی جمالینژاد با بیان اینکه به زودی مردم
شاهد بهرهبرداری رســمی از فاز سوم خط یک قطار
شهری هستند ،ادامه داد :قرار است تا پایان مرداد بقیه
کارهای باقیمانده انجام شود و از ابتدای شهریور ،مردم
از ایستگاه تختی تا ایســتگاه آزادی را نیز با قطار طی
کرده و از آن استفاده کنند.
اتفاقات خوبی در حوزه حملونقل اصفهان صورت
گرفته است

معاون حملونقــل و ترافیک شــهردار اصفهان نیز
در این جلســه با اشــاره به حرکتهای خوبی که در
حوزه حملونقل و ترافیک صورت گرفته است ،گفت:

خوشبختانه امروز اتفاقات خوبی در این زمینه صورت
گرفته و قطار شــهری اصفهان در مســیر پیشرفت و
توسعه قرار گرفته است.
علیرضا صلواتی به اهمیت توجه به مودهای حملونقل
عمومی اشــاره کرد و ادامه داد :با توســعه کالنشهر
اصفهان ،توجه به حملونقل عمومی از اهمیت بیشتری
برخوردار خواهد بود و نیاز به خطوط مترو به عنوان یک
ضرورت بیش از گذشته احساس میشود.
ضرورت تکمیل خط یک قطار شهری اصفهان

محمد نورصالحی سرپرســت ســازمان قطار شهری
اصفهــان و حومه نیــز در این نشســت با اشــاره به
تالشهای صورت گرفتــه در زمینه تکمیل خط یک
متروی اصفهان گفت :همت مدیران شهری در دوران
مختلف ،تکمیل خط یک قطار شــهری اصفهان بوده
و خوشحالیم که در این دوره شــاهد تکمیل فاز سوم
خط یک بودیم.
وی با بیان اینکه همت مدیران شــهری طی سالیان
بســیار بر تکمیل هرچه ســریعتر این پروژه معطوف
شده است ،ادامه داد :عملیات اجرایی خط یک متروی
اصفهان از حدود  16ســال پیش در دست اجرا بوده و
با همت مسئوالن و با یک جهش جهادی در آخر سال
 94فاز اول خط یک قطار شهری به بهرهبرداری رسید.
سرپرست ســازمان قطار شــهری اصفهان و حومه با
بیان اینکه در ســال گذشــته نیز فاز دوم خط یک از
میدان شهدا تا چهارراه تختی تکمیل شد و در اختیار
شــهروندان قرار گرفت ،افزود :فاز سوم خط یک قطار
شــهری به صورت آزمایشــی راهاندازی شده است و
با تالش شــبانهروزی این مجموعه فاز ســوم مترو از
چهارراره تختی تا میــدان آزادی تا پایــان مرداد به
بهرهبرداری رسمی میرسد.
وی با اشاره به اهمیت ســاخت خط یک قطار شهری

اصفهان خاطرنشــان کــرد :مترو یکــی از مهمترین
نیازهــای شــهر اصفهــان و از ضروریات به شــمار
میرود و با ســاخت و تکمیل آن بسیاری از مشکالت
زیستمحیطی شهر برطرف میشود.
اصفهان به  100کیلومتر خط قطار شهری احتیاج
دارد

مشــاور عالی شــهردار اصفهان نیز در این نشست به
اهمیت تکمیل زیرساختهای اساسی شهری اشاره و
اظهار کرد :این پروژه اگرچه به دالیل مختلف سالیان
سال به طول انجامیده است ،اما خوشحالم که امروز این
پروژه به نتایج خوبی رســیده و اقدامات خوبی در این
زمینه انجام شده است.
جواد شــعرباف با بیان اینکه رسیدن به این هدف جز
با همدلی مدیریت اســتان ،مدیریت شهری ،شورای
اسالمی شهر و سازمان قطار شهری امکانپذیر نبود،
تصریح کرد :اصفهان در حال حاضر  16کیلومتر خط
مترو دارد و این پروژه پیچیده با ابعاد وســیع خود به
نقطه بسیار خوبی رسیده است.
وی با بیان اینکه حجم کار در این پروژه بسیار باال بود،
ادامه داد :امیدوارم شورای آینده نیز همت خود را برای
تکمیل شبکه متروی شهر اصفهان به کار بندد تا نصف
جهان از این نعمت حیاتی بهرهمند شود.
مشاور عالی شــهردار اصفهان به ضرورت ایجاد 100
کیلومتر خط مترو در شهر اصفهان اشاره کرد و افزود:
خط یک اصفهان  25کیلومتر طول دارد و با احتساب
دیگر خطوط متــرو ،باید بگویم کــه اصفهان با 100
کیلومتر خط مترو به نیاز خود در این زمینه دســت
پیدا میکند.
وی خاطرنشان کرد :بدون شک با تالشهای صورت
گرفته و تداوم آن اصفهان به آنچه در این زمینه مورد
نیاز بوده است دست پیدا خواهد کرد.
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دستگیری عامالن ناامنی در یک مجتمع تجاری
فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری عامالن ناامنی در یکی از مجتمعهای تجاری شهر اصفهان طی عملیات ضربتی مأموران پلیس
شهرستان اصفهان و پلیس امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد .به گزارش فارس ،سردار مهدی معصومبیگی اظهار کرد :مأموران با شناسایی
متهمان طی یک عملیات ضربتی  4نفر از این افراد شرور را دستگیر و چندین قبضه سالح سرد از آنان کشف کردند.

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

فاز اول شهرک سالمت به بهرهبرداری رسید

اخبار کوتاه
شــهردار آینده اصفهان از بین
2گزینه انتخاب میشود

اصفهان در آیندهای نزدیک به مرکز توریست درمانی خاورمیانه تبدیل میشود
هاجر مرادی

اصفهان  -خبرنگار

باالخره پس از چند ماه انتظار ،با حضور
گزارش وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
کشور ،شهرک سالمت به عنوان اولین و
مهمترین طرح توریسم درمانی کشور افتتاح شد .فاز
اول این طرح که با بریده شدن روبان توسط قاضیزاده
هاشمی به بهرهبرداری رسید ،در مساحتی حدود 90
هزار مترمربع بــه بیماران خدماترســانی میکند.
شهرک سالمت ،به اعتقاد مهدی جمالینژاد شهردار
اصفهان ،جایگزینی مناسب برای سرانههای درمانی
شهر به حســاب میآید که ترافیک خیابان آمادگاه و
هسته مرکزی شــهر اصفهان را ساماندهی میکند .از
طرفی ،طبق تحقیقات انجام شده ،میتواند در آیندهای
نزدیک تعداد توریستهای ســامت شهر را از حدود
 150هزار نفر در ســال بــه  500هزار نفر برســاند.

خدمات ارائه شده در شهرک سالمت

سرمایهگذار شهرک سالمت نیز با این موضوع موافق
اســت و میگوید این شــهرک میتواند در آیندهای
نزدیک اصفهــان را به مرکز جذب توریســت درمانی
خاورمیانه تبدیل کند.
شرایط ایدهآل درمانی

در فاز اول این شــهرک که ماهاست در انتظار حضور
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی کشور برای
افتتاح است 3 ،کلینیک تخصصی به همراه  6داروخانه،
 8واحد تجهیزات پزشکی ،فروشــگاههایی برای ارائه
غذاهای ارگانیک و کافیشاپها و رستورانهایی که
مواد غذایی بــدون قند و کامال طبیعی و ســالم ارائه
میکنند ،افتتاح خواهند شد.
به اعتقاد مسعود صرامی ،سرمایهگذار شهرک سالمت،
همپوشانی فعالیت پزشکان در کلینیکهای مختلف
مجموعه موجب اتحاد و ایجاد شــرایطی ایدهآل بین
آنها میشود که به بیمار امکان میدهد از همه خدمات

رئیس موقت منتخبان شــورای پنجم شهر
اصفهان گفت :شهردار آینده اصفهان از بین
 2گزینه انتخاب خواهد شد .فتحاهلل معین در
گفتوگو با مهر در زمینه روند انتخاب شهردار
اصفهان اظهــار کــرد :در آخرین تحوالت،
مهدی فاتحی یکی از گزینههای شهرداری
اصفهان از حضور در ادامــه رقابتها به نفع
اجماع اصالحطلبان انصــراف داد .وی ادامه
داد :بر همین اساس بین  2گزینه سیدمهدی
ابطحی و قدرتاهلل نوروزی ،منتخبان شورای
پنجم شــهر اصفهان تصمیم خود را برای
انتخاب شهردار آینده اصفهان نهایی خواهند
کرد.

درمانی بهرهمند شود.
جمالینژاد نیز با اشاره به اینکه اصفهان در عرصه توسعه
خدمات پزشکی با افتتاح شهرک سالمت جایگاه باالیی
پیدا خواهد کرد ،میگوید :طراحــی این مجموعه به
گونهای اتفاق افتاده که بیمارمحور اســت تا بیمار با
کمترین دغدغه از امکانات پزشکی استفاده کند .چند
کلینیک دندانپزشکی ،کودکان ،گوارش و مغز و اعصاب
هم آماده افتتاح هستند که به گفته مسعود صرامی به
محض دریافت مجوزها از وزارت درمان فعالیت خود را
آغاز خواهند کرد.
فراهم سازی فناوریهای نوین درمانی

بیمارســتان ،فاز اول ،فاز دوم و هتل شهرک سالمت
در فضایــی  275هــزار مترمربعی در حــال تکمیل
هســتند .به گفته صرامی ،با افتتاح فاز دوم مجموعه
که مساحتی  40هزار مترمربعی دارد و تا  4ماه دیگر
تکمیل میشــود ،بزرگترین مرکــز تصویربرداری

در پروژه شهرک سالمت اصفهان فاز اول شامل کلینیکهای تخصصی ،مطبها ،فروشگاههای طبی و رستورانهای ارگانیک ،فاز دوم مرکز جامع پرتوپزشکی ،فاز سوم جنرال بیمارستان
سالمت متشکل از چندین بیمارستان تخصصی با حدود هزار تخت و فاز چهارم هتل  4ستاره است که در ادامه اطالعات مختصری درباره آنها آمده است.
کلینیکهای تخصصی
کلینیک فیزیوتراپی ،هیدروتراپی (آبدرمانی) ،کلینیک توانبخشی و بازتوانی ،کلینیک روانپزشکی  -روانشناسی ،کلینیک نفرولوژی (داخلی کلیه و مجاری ادراری) ،کلینیک ارولوژی
(جراحی کلیه و مجاری ادراری) ،کلینیک جراحی گوارش  -داخلی گوارش ،کلینیک روماتولوژی (بیماری روماتیسم و مفاصل) و ارتوپدی ،کلینیک انکولوژی (بیماری خون و سرطان)،
کلینیک درد ،کلینیک حمایتی تسکینی ،کلینیک ( ENTگوش و حلق و بینی) و داخلی غدد ،کلینیک جراحی اطفال  -داخلی اطفال ،کلینیک زنان و مامایی ،کلینیک مادر و کودک،
کلینیک جراحی قلب و ریه و داخلی قلب و ریه ،کلینیک جراحی عمومی ،کلینیک جراحی پالستیک  -پوست و زیبایی ،کلینیک چشم ،کلینیک دندانپزشکی  -فک و صورت ،کلینیک
جراحی مغز و اعصاب ،داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) ،کلینیک عفونی ،کلینیک بخشهای مختلط (تغذیه ،مشاورههای روانشناسی ،مشاورههای ورزشی ،gim ،طب کار ،طب سالمندان،
طب ورزشی ،طب فیزیکی) و کلینیک ایمونولوژی (بیماریهای مرتبط با سیستم امنیتی) و آلرژی.
کلینیک ویژه ()VIP
* حضور پزشک خارجی که از پزشکان سرآمد و معتبر در سطح جهانی خواهد بود.
* ارتباط تلهکنفرانس با پزشکان برجسته در هر رشته و هر کجای دنیا که در تعامل با شهرک سالمت هستند.
* برگزاری شورای پزشکی بنابر ضرورت در کلینیک  VIPهمچنین دیدار بیمار در خانه ( )Homevisitبه صورت پیشرفته و سیستماتیک با همراهی پزشکان مستقر در شهرک سالمت.
* مدیریت توریست سالمت (تدارک همه نیازمندیهای بیمارانی که از خارج کشور یا دیگر شهرهای داخل کشور مراجعه میکنند)
پاراکلینیکها
مرکز جامع پرتوپزشکی شامل امکانات تشخیصی و درمانی مانندامآرآی ،سیتی اسکن مولتیاسالیس ،بخش رادیولوژی تمامدیجیتال ،پتاسکن ،اسپکتسیتی ،دستگاههای رادیوتراپی،
بخش شیمی درمانی و سایبرنایف
مجتمع آزمایشگاهی
آزمایشگاههای کلینیکال ،پاتولوژی و سیتولوژی ،ژنتیک و مولکوالر
بیمارستان
بخشهای تخصصی و فوقتخصصی از جمله کودکان ،زنان و مامایی ،داخلی ،اتاقهای عمل مرتبط با جراحیهای مختلف و مجموعه آموزشی و پژوهشی
خدمات جانبی
هتل  4ستاره در  12طبقه با زیربنایی معادل  12هزار و  500مترمربع برای بیماران و همراهان آنها از داخل و خارج کشور ،داروخانه و دراگاستور (وسایل اولیه مورد نیاز بیمار) ،مرکز خدمات
پرستاری ،نمازخانه ،نمایندگی بیمه ،سالن کنفرانس ،بانک ،رستورانهای ارگانیک ،هایپر سالمت ،شهربازی و...

خاورمیانه با استانداردهای روز دنیا
سرمايهگذاريها در بخش بهداشت
که  12متر زیر زمین ســاخته شده
و درمان باشــد زیرا توریسم درمانی
است ،به بهرهبرداری خواهد رسید.
کلینیــک میتواند چندین حسن را برای شهر
چنــد
عالوه بــر مرکز تصویربــرداری ،فاز دندانپزشکی ،کودکان ،در پی داشته باشد .ابتدا سطح اقتصاد
دوم شامل یک آزمایشــگاه  3هزار گوارش و مغز و اعصاب شــهر را  -چه در نظام درمانی و چه
مترمربعی نیز میشود که همه امور هم آماده افتتاح هستند در نظامهــای غیردرمانی اما مرتبط
غیر از خونگیری و نمونهگیری را به که بــه گفته مســعود با ســامت  -بــاال میبرد .ســپس
صورت اتوماتیک انجام میدهد.
صرامی به محض دریافت موجب توسعه زیرساختهایی چون
طبق وعده صرامی ،تا  4ماه دیگر همه
هتلسازی ،فرودگاه ،تاکسیرانی و هر
مجوزها از وزارت درمان
این مجموعهها شامل تصویربرداری،
آنچه نیاز یک توریست است ،میشود.
فعالیت خــود را آغاز
آزمایشگاهها ،کلوپ پزشکان ،سالن
سوم درآمدزایی را به همراه دارد .شهر
خواهند کرد
کنفرانس و مجموعههایی مرتبط با
میتواند بخشــی از این درآمدها را
درمان مثل آبدرمانی و ...افتتاح خواهند شد.
صرف خرید دستگاههای پیشرفته در زمینه درمان و
تطبیق خود با استانداردهای روز دنیا به منظور جذب
بیشتر توریست کند.
شهری ویژه با امکانات ویژه درمانی
از سوی دیگر ،به گفته ســرمایهگذار طرح ،مجوزهای توجه به توریسم سالمت در ایران برای اولین بار به سال
وزارتخانه و شــهرداری برای بیمارســتان نیز که فاز  82بازمیگردد و اصفهان طی این سالها به عنوان یکی
اول شهرک سالمت محسوب میشــود ،گرفته شده از شهرهای مهم کشور در زمینه توریسم درمانی مطرح
و اکنون در انتظــار صدور مجوز کمیســیون ماده  5شده است .با وجود این ،هنوز کمبودهای بسیاری در
استانداری اســت .پس از دریافت مجوز ،بیمارستان زمینههای مختلف تا رسیدن به یک جایگاه شایسته
که ســرمایهگذاران آلمانی آن مشــخص شــدهاند و در زمینه توریسم درمانی وجود دارد .به گفته صرامی،
نقشههایش تهیه شده است هم وارد مرحله اجرا خواهد شهرک سالمت یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی در
شد .اکنون ،همزمان با افتتاح فاز اول ،پارکینگهای شهر اصفهان است و میتواند اقتصاد شهر و كشور را از
زیرزمینی شهرک سالمت آماده است و برای بیمارانی درآمد خوب توريسم سالمت برخوردار کند .موضوعی
که نمیتوانند از پلهبرقی و آسانســور استفاده کنند ،که شــهردار اصفهان هم بر آن تاکید دارد و میگوید:
شــهرک ســامت یکی از طرحهای منحصر به فرد
پارکینگهای طبقاتی مهیا شده است.
به گفته شهردار اصفهان ،شهرک سالمت مایه افتخار اصفهان است که شهرداری با واگذاری زمین و صدور
مردم اصفهان خواهد بود و میتواند الگويي براي ساير پروانه در ساخت آن سهیم است.

برگزار ی مراســم تحلیف هیأت
رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان

آیین تحلیف و انتخاب هیأترئیسه پنجمین
دوره شورای اسالمی شــهر اصفهان با حضور
فرماندار اصفهان برگزار میشــود .به گزارش
فارس ،آیین تحلیف و انتخاب هیأترئیســه
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان
روز چهارشنبه اول شهریورماه با حضور فرماندار
اصفهان برگزار میشود .این مراسم از ساعت
 7:30صبح در ســالن اجتماعات فرمانداری
شهرستان اصفهان برگزار خواهد شد.

بازار ادوات کشاورزی اصفهان به
دلیل خشکسالی در رکود است

رئیس اتحادیه ادوات و نهادههای کشاورزی
اصفهان گفت :آب زایندهرود به صورت مداوم
و مســتمر جریان ندارد و چاهها نیز خشک
هستند ،بنابراین کشاورزان نمیتوانند کشت
مناسبی داشته باشند و بازار ادوات و نهادههای
کشــاورزی در اصفهان با رکود مواجه است.
هوشنگ صیرفیانپور در گفتوگو با تسنیم
با اشاره به مشکل آب در اصفهان اظهار کرد:
نخستین مشــکل اصفهان در زمینه ادوات
و نهادههای کشــاورزی مربوط به آب است،
اصفهان آبی ندارد که کشاورزی داشته باشد،
همه چاهها خشک است و کشاورزان در حال
کوچ به شهرها هستند.

افتتاح اولین درگاه ورودی خالقانه ایران

مجموعه پلها و میدان استقالل در ورودی شمال شهر اصفهان به صورت رسمی افتتاح شد
امید پورجوهری

اصفهان  -خبرنگار

در هفتــاد و یکمیــن برنامه از ســری
برنامههای «هــر هفته چنــد افتتاح»
شــهرداری اصفهــان ،پلهــا و میدان
استقالل با اعتباری بالغ بر  150میلیارد
تومــان با حضور اســتاندار ،شــهردار و
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به
بهرهبرداری رسیدند و از یادمان مجموعه
پلها و میدان استقالل رونمایی شد.
این طرح که به صورت مشترک در مناطق
 2و  12اجرا شده است ،بعد از بررسی 20
طرح در انتهای سال  93کلید خورد .فاز
اول اجرایی آن خردادمــاه  94به جریان
افتاد و طی  21ماه به اتمام و بهرهبرداری
رسید.
ورودی شمال شــهر هویت اصفهان
است

اســتاندار اصفهان در مورد اهمیت این
طرح بزرگ عمرانی میگوید :برای اولین
بار در کشور دروازه ورودی یک شهر بسیار
زیبا و خالقانه طراحی شده است.
رســول زرگرپور میافزاید :مسافرانی که
از سمت شــمال وارد شــهر میشوند از
تونل نور که همــان اعتقادات ،تالشها و
ایثارهای مردمان اصفهان اســت ،عبور
میکنند و این همان هویت اصفهان است.
وی درباره اهمیت اجرای مجموعه پلها
و میدان اســتقالل میگوید :در ســفر
رئیسجمهوری به اصفهان ،وقتی مسیر
فــرودگاه به میدان نقش جهــان را طی
میکردیــم ،دکتر روحانــی نکتهای به
صورت مختصر بیان کردنــد که در این
ورودی یک طرح ایجاد شــود چون این
مسیر درشأن شــهر اصفهان نیست .در
دیمــاه  ۹۴از شــهردار اصفهان دعوت
کردم با توجه به اینکه به سال نو نزدیک
میشویم ،فکری برای ساماندهی ترافیکی
و زیبایی ورودیهای شهر انجام شود تا در
شأن مردم اصفهان باشد.
اســتاندار اصفهان اضافه میکند :وقتی
مساله مطرح شد ،متوجه شدم شهرداری
مدتی روی این موضوع کار کرده اســت،
بر این اساس تصمیم گرفته شد ،با توجه

مرمت خانه تاریخی آقا سلیم در آران و بیدگل آغاز شد
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل از آغاز فصل دوم مرمت خانه تاریخی آقا سلیم در بافت قدیم
این شهرستان خبر داد .به گزارش مهر ،جواد صدیقیان با بیان این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد :خانه آقا سلیم دارای عناصر و
تزئینات مربوط به معماری بومی آران و بیدگل بوده و از جمله بناهای ارزشمند تاریخی در بافت تاریخی شهرستان است.

به مطالعات انجام شده روی  ۱۱ورودی
شهر ،ساماندهی  ۴ورودی در اولویت قرار
گیرد .اکنون ساماندهی  ۲ورودی شمال
غرب و شــرق اصفهان با اجــرای تقاطع
غیرهمسطح اشکاوند و مجموعه پلها و
میدان استقالل انجام شده است.
اســتاندار اصفهان میافزایــد :با توجه
به برنامهریزیهای انجام شــده باید در
دوره پنجم مدیریت شهری ساماندهی ۲
ورودی دیگر انجام شود.
وی بــا تاکید بــر اهمیت طــرح میدان
اســتقالل تصریح میکنــد :این ورودی
یکی از پرتراکمترین نقاط شهر محسوب
میشود و اجرای این طرح ظرف مدت ۲۳
ماه با هزینه  ۱۵۰۰میلیارد ریال نشان از
تالش جهادی دارد زیرا زمان معقول برای
اجرای آن  ۴سال است .ضمن اینکه نکته
مهم برای ســاماندهی ورودیهای شهر
ارائه یک ایده خالقانه است تا آنها درشأن
مردم و شــهر اصفهان باشند و این طرح
چنین مزیتی را داشت.
استاندار اصفهان بیان میکند :در گذشته
شهرهای قدیمی دروازه داشتند که محلی
برای نشان دادن هویت ،تفکر و فرهنگ
شــهر بود و این طرح بــرای اولین بار در
کشور در ورودی یک شــهر با زیباسازی
خاص و متناسب با فرهنگ اصفهان انجام
شد و گویای هویت آن است.

نوید دانازاده

اصفهان  -خبرنگار

هفته پنجــم رقابتهای
ورزش لیگ برتر فوتبــال ایران
امروز برگزار میشود و بعد
از آن تیمهــا بــه تعطیالتــی  20روز
میروند تا تیم ملی کشــورمان بعد از
قطعی شــدن صعودش به جام جهانی
روسیه  2مسابقه دیگر هم در مقابل کره
جنوبی و سوریه برگزار کند .به همین
خاطر بیشک در مســابقات این هفته
بازیکنانی که شــانس دعوت به اردوی
تیم ملی را هم دارند از همه توانشــان
اســتفاده خواهند کرد تا بتوانند نظر
مثبت کارلوس کــیروش پرتغالی را
جلب کنند 2 .تیم اصفهانی سپاهان و
ذوبآهن در حالی مسابقات این هفته از
لیگ را برگزار خواهند کرد که در هفته
چهارم رقابتی جذاب در مقابل یکدیگر
داشــتند که با برتری شاگردان زالتکو
کرانچار به پایان رسید.
اما سپاهان در حالی به عنوان فاتح این
بازی حســاس و مهم معرفی شــد که
بازگشــت دوباره این تیم به استادیوم
فوالدشــهر خوشیمن بــود و کرانچار
اولین برد خودش در لیگ امســال را با
سپاهان جشــن گرفت .البته بسیاری
از عالقهمندان به فوتبــال در اصفهان
و حتی ایــران معتقدند کــه این بازی
از لحاظ فنــی و تاکتیکی در مقایســه
با شــهرآورد فوتبال تهران بین  2تیم
پرســپولیس و اســتقالل ارزش بسیار
بیشــتری دارد و بازی عصر پنجشنبه
و موقعیتهایــی که  2تیــم در جریان
بازی ایجاد کردند ثابت کرد که این ادعا
آنچنان هم دور از واقعیت نیست .شاید
هواداران ذوبآهن بــا وجود بازیهای
قبلــی تیمشــان انتظار نداشــتند که
شاگردان امیر قلعهنویی در پایان مسابقه
شهرآورد با  ۲گل بازنده شده باشند ،ولی
به هر حال ذوبآهنیها متوجه شدند که
باید در زمان حال زندگی کنند و نتایج

قبلی به تاریخ پیوسته است.
سپاهان میزبان تازهواردها

امــروز ســپاهان در اســتادیوم نقش
جهان میزبان ســپیدرود رشــت است
تا شــاید بتواند اولین برد خودش را در
این استادیوم جشن بگیرد .سپاهان در
هفتههای قبلی  2مسابقه در برابر سایپا
و پارس جنوبی در نقش جهان انجام داد
که هر  2مسابقه با تســاوی یک بر یک
به پایان رسید و شاگردان کرانچار بعد
از شکســت دادن ذوبآهن باید به فکر
پیروزی در مقابل ســپیدرود رشت هم
باشند .البته رشتیها هم در لیگ امسال
به مانند ســپاهان صاحب یک رکورد
خاص هستند و اولین پیروزی خودشان
را هفته گذشته در مقابل پیکان کسب
کردند تا رنگ پیروزی در این مسابقات
را هم ببینند.
سپیدرود رشــت در جریان بازی هفته
گذشته برابر پیکان که در نهایت با نتیجه
یک بر صفر برابر حریف به برتری رسید
 2بازیکن مصدوم داشت که نتوانستند
تا پایان بازی در کنــار بازیکنان حضور
داشته باشــند .سرخپوشان گیالنی که
ترکیب تقریبا یکدســتی پیدا کردهاند
در اواسط بازی حسین کعبی و توحید
غالمی را به دلیل مصدومیت از دســت
دادند .مصدومیت کعبــی از ناحیه مچ
و آشیل پای راست اســت که از ابتدای
نیمه دوم به رختکن رفت و تعویض شد
و  3هفته باید استراحت کند تا به شرایط
مسابقه برسد.
غیبــت او در مقابل ســپاهان یک خبر
بســیار خوب اســت و کرانچار با خیال
راحتتری میتواند تیمش را به زمین
بفرستد .غالمی هم از اواسط نیمه اول
از ناحیه کشــاله پا دچار آسیبدیدگی
شد و با این شــرایط تا اوسط نیمه دوم
در ترکیب حضور داشــت ،اما در نهایت
جایش را به علی دهقــان داد .اما چهره
سرشــناس این بازی عمــاد میرجوان
مهاحم تیم سپیدرود است که در مسابقه

مجموعــهای از بهترینها در ورودی
شمال شهر اصفهان

شــهردار اصفهان طرح میدان استقالل
و مجموعه پلها را نمونــهای خاص در
کشور میداند و میگوید :برای اولین بار
در کشور ورودیهای شهر خالقانه و با این
ابعاد ساماندهی و احیا شدند.
مهدی جمالی نژاد اظهــار میکند :این
ابرطرح شــامل  8پل است که پل ششم
آن برای اولین بار در اصفهان با تکنولوژی
خاصی ساخته شد.
وی میافزاید :یکی از دغدغههای مدیران
شهری و استانی این بود که ایستگاه اصلی
تمام تاسیسات مهم و ماد ِر شهر اصفهان
مانند آب ،برق ،گاز و مخابرات زیر میدان
استقالل قرار داشــتند ،بنابراین اجرای
این طرح خیلی ســخت به نظر میآمد.

شهرآورد فوتبال اصفهان کار را به صدور
بیانیه کشاند
وحید افشار

اصفهان  -خبرنگار

پیشبینی شده بود حدود یک سال برای
جابهجایی این تاسیســات زمان صرف
شود و جای جدید برای آنها در نظر گرفته
شود که در این راستا دستگاههای مختلف
همکاری کردند و کل طــرح در یک بازه
زمانی یک سال و اندی به اتمام رسید.
جمالینژاد خاطرنشان میکند :مجموعه
پلها و میدان استقالل یک ابرطرح است
که بیش از  ۲۰۰میلیــارد تومان به همراه
اجرای درگاههای ورودی برای آن هزینه
شده است .جمالینژاد میگوید :با استفاده
از طراح مجرب ۱۱ ،ورودی شهر طراحی
شدند که ساماندهی  ۴ورودی در اولویت
قرار گرفت.
وی اظهار میکند ۲ :ورودی شهر اصفهان
شامل استقالل و اشــکاوند ساماندهی
شدند و درگاههای تشریفات نیز از فرودگاه
به سمت اصفهان ساخته خواهد شد که
طراحی آن بســیار زیباست و طی  ۲تا ۳
هفته آینده کلنگزنی خواهد شد.
وی ادامه میدهــد :ورودی چهارم نیز از
سمت شــیراز به اصفهان خواهد بود که
ساماندهی آن در دستور کار است.
شــهردار اصفهان به مشــخصات فنی
مجموعه پلها و میدان اســتقالل اشاره
میکند و میگوید :عملیات اجرایی طرح
در مردادماه  94آغاز شد و بعد از گذشت
 ۲سال در مردادماه  ۹۶به اتمام رسید.
شــهردار اصفهان بیــان میکند :طرح
اســتقالل شــامل پل رفت و برگشــت
از خیابــان امام خمینی (ره) به ســمت

شاهینشهر 3 ،پل روگذر از سمت بلوار
دانشگاه به بلوار آزادگان و  3پل زیرگذر در
امتداد رینگ چهارم است.
جمالینــژاد همچنین پــل روگذر قطار
شــهری از خیابان امام خمینــی (ره) به
سمت شاهینشهر را طرحی مجزا میداند
و میگوید :حجم خاکبرداری آن بیش از
 ۴۴۰هزار مترمکعب ،آسفالتریزی حدود
 ۴۰هزار تــن و آرماتوربندی آن حدود 8
هزار تن بود .در کنــار همه این هزینهها،
آزادسازی با هزینه  ۴۰میلیارد تومان انجام
شد که در این راســتا قسمت عظیمی از
رینگ چهارم تا سهراهی معلم نیز آزاد شد.
شــهردار اصفهان اظهار میکند :هزینه
اجرایی این طرح حدود  ۹۰میلیارد تومان
بود و برای جابهجایی تاسیسات بیش از
 ۲۰میلیارد تومان هزینه شد .در نهایت اما
این طرح به دریافت جایزه جهانی سومین
دوره خشت طالیی در سال  ۲۰۱۶مفتخر
شد .جمالینژاد ادامه میدهد :درگاههای
ورودی نیز به صورت مجــزا اعتباراتی را
ی آنها
به خود تخصیــص دادهاند و طراح 
از سوی ســازمان نوســازی و بهسازی و
با توجه به اقلیم ،تاریخ و معماری شــهر
اصفهان انجام شد.
وی تونــل نــور را یکــی از اصلیترین
قسمتهای این طرح میداند و میگوید:
در کنــار نصــب ســتونها در دو طرف
جاده ،بین آنهــا آبنماهای زیبایی همراه
با نمادهای دانشی شهر اصفهان به عنوان
درگاههای علم و فناوری کار شده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

نبرد سپاهان و ذوبآهن با شمال و جنوب لیگ

فوتبال

عمران

02123023914

در بین تیمهای همشهری فوتبال ایران باید از  2تیم سپاهان و ذوبآهن به عنوان
تیمهایی نام برد که در این ســالها تقریبا رابطه بسیار خوبی با یکدیگر داشتهاند
و هرچند که رقابتشان در باالترین ســطح فوتبال ایران همیشه داغ بوده است ،اما
با وجود این همیشه مدیران این  2باشگاه ارتباط بسیار خوبی را تجربه کردهاند.
اما بعد از اینکه در بحث رضایت نداشــتن ســپاهان در میزبانی ذوبآهنیها در
اســتادیوم نقش جهان رابطه  2مدیرعامل تا حدودی تیره شد شهرآورد فوتبال
اصفهان هم بهانه دیگری شد تا این  2باشگاه با صدور بیانیههایی از یکدیگر انتقاد
کنند .در هر صورت سپاهان با  2گل توانست ذوبآهن را شکست دهد و این بازی
از لحاظ کیفی و فنی یکی از بهترین مسابقاتی بود که در سالهای اخیر این  2تیم
برگزار کرده بودند ،اما قضاوت علیرضا فغانی در این مسابقه باعث شد ذوبآهن و
امیر قلعهنویی به عملکرد تیم داوری معترض باشند.
این مسأله با واکنش سپاهانیها روبهرو شد و آنها با انتشار یک نامه که روی خروجی
خبرگزاریها قرار گرفت از تیم خودشان دفاع کردند .در نامه سپاهان آمده است :با
توجه به اینکه همکارانمان در باشگاه ذوبآهن ایراداتی را به تصمیمات داور دیدار
تیمشان با سپاهان وارد دانستند باید گفت قضاوت این دیدار برعهده بهترین داور
ایرانی بود که قضاوتهای بینالمللیاش باعث مباهات همه ایرانیان است و قطعاً
حضور او در هر میدانی میتواند این اطمینان خاطر را بدهد که اشتباهات داوری در
کمترین حد ممکن اتفاق بیفتد ،ضمن اینکه امیر قلعهنویی سرمربی ذوبآهن هم
در پایان این دیدار در کنار اینکه روی برخی صحنهها صحبت داشت از داور تشکر و
قدردانی کرد و این نشان میدهد اشتباهات داوری در سطحی نبود که بخواهد در
نتیجه تأثیرگذار باشد .دوستانمان در باشگاه ذوبآهن روی صحنهها و تصمیمات
داور نقد دارند ،اما بهتر است نگاه به صحنههای مشکوک این دیدار یکسویه نباشد.
این نامه البته بدون جواب نماند و ذوبآهنیها که در گذشته نشان دادهاند از این
لحاظ آمادگی بسیار زیادی برای صدور بیانیه دارند بالفاصله دست به کار شدند و
جواب باشگاه رقیب را دادند.
در بیانیه ذوبآهن هم چنین نوشته شده است :همانگونه که اهالی فوتبال مستحضر
هستند ،تیم فوتبال ذوبآهن قربانی بزرگ داور در هفتههای پیشین بوده است.
اخراج اسماعیل شــریفات در دیدار هفته دوم ،اخراج ولسیانی در دیدار با پیکان و
حاال  3اشتباه مهلک داوری در دیدار شــهرآورد اصفهان .ذوبآهن در شهرآورد
اصفهان روی  4اتفاق مهلک از سوی داوری متضرر شد که کارشناسان نیز به اشتباه
داوری در این صحنهها اذعان کردهاند .حاال باشــگاه ذوبآهن انتظار رسیدگی و
پاسخ به این اشتباهات را از سوی کمیته داوران دارد .امیدواریم باشگاه ذوبآهن
که همواره احترام به داور را در رأس رویکردهای خود قرار داده و همواره به عنوان
باشگاه اخالقمدار مطرح بوده است از حق خود در ارتباط با این اشتباهات محروم
نشود.
گفتنی است متأسفانه درخواست باشگاه ذوبآهن در مورد رسیدگی به اشتباهات
داوری در دیدار هفته چهارم این تیم و اعتراض به صحنههای مشکوک با واکنش
باشگاه سپاهان روبهرو شده است که مشخص نیســت بر چه اساسی در این بین
باشگاه سپاهان در این ارتباط به موضوع ورود میکند! باشگاه ذوبآهن با مشکل
داوری در دیدارش روبهرو بوده است و کمیته محترم داوران مرجع رسیدگی است
و ورود ضلع سوم به این مبحث ،موضوعیت ندارد.
البته مسائل داوری این بازی دیشــب در برنامه  90مورد بررسی قرار گرفت ،ولی
رقابت این  2باشگاه اصفهانی در این فصل همچنان ادامه دارد و باید باز هم منتظر
تقابل رسانهای این  2تیم باشیم.

قبلی هم گل  3امتیازی برای سپیدرود
به ثمر رساند .میرجوان در سال گذشته
بازیکن تیم ســپاهان بود و هرچند که
فرصت آنچنانی برای بــازی پیدا نکرد
ولی با وجود این باید در مقابل تیم سابق
خودش به میدان برود.
کرانچار در مسابقات قبلی برای برطرف
کردن نقطه ضعــف خط دفاعی تیمش
برخالف تصور ژایرو رودریگز را به عارف
غالمی و ســیاوش یزدانی ترجیح داد
و صــاح را در آن دید تــا در آغاز لیگ
هفدهم از این مدافــع برزیلی به عنوان
زوج عزتاهلل پورقاز در قلب خط دفاعی
سپاهان استفاده کند حتی دریافت  4گل
از پدیده هم نظر سرمربی کروات سپاهان
را در این باره تغییر نداد و او در دیدار با
پارس جنوبی و ذوبآهن از هفته سوم
و چهارم لیگ برتر هــم همچنان ژایرو
را در ترکیب اصلی نگه داشــت .یزدانی
و غالمی هم تنها به ترتیــب در دقایق
پایانی دیدار برابر تیمهای پدیده ،پارس
جنوبی و ذوبآهن فرصــت بازی پیدا
کردند .مهدی صدقیان گلر ذخیره تیم
ســپاهان هم بعد از پشت سر گذاشتن
یک جلســه محرومیت در بازی امروز
میتواند روی نیمکت تیمش بنشیند.
بازی امروز ساعت  20:15در استادیوم
فوالدشهر برگزار میشود.
گرما حریف اول ذوبآهن

در آبــادان ذوبآهن در شــرایطی به
دیدار نفت میرود که فــراز کمالوند و
امیر قلعهنویی ســرمربیان  2تیم رابطه
بســیار خوبی بــا یکدیگر دارنــد و در
دوران کارشان در شهر تبریز همیشه با
یکدیگر در ارتباط بودند .ذوبآهن بعد از
شکستی غافلگیرانه در شهرآورد فوتبال
اصفهان به آبادان سفر کرده است تا شاید
بتواند در مقابل نفت جبران کند .حریف
اصلی ذوبآهن در مسابقه امروز گرمای
هوا در شهر آبادان اســت که شرایط را
برای بازی کردن بسیار سخت میکند.
هرچند ذوبآهن هفدهمین سال حضور
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مستطیل سبز
اصفهانیها مربیان جدید به
فوتبال ایران معرفی میکنند
مسعود افشاری

اصفهان  -خبرنگار

متوالی خــودش را در رقابتهای لیگ
برتر تجربه میکنــد ،ولی از طرف دیگر
حریف این هفته آنها یعنی نفت آبادان
به صورت متناوب در باالترین ســطح
فوتبال ایران حاضر بوده است .آبادانیها
امســال هفتمین دوره حضور در لیگ
برتر را تجربه میکننــد و تا به اینجای
لیگ هم با هدایت کمالونــد هواداران
خودشــان را امیدوار کردهاند .در ادوار
قبلی لیگ ذوبآهــن و نفت آبادن 12
بازی در مقابل یکدیگر برگزار کردهاند و
جالب اینجاست که هر  2تیم شرایطی
تقریبا مشابه در برابر یکدیگر داشتهاند.
نفت  4برد کسب کرده و ذوبآهن هم
 4بار حریف خودش را با شکست بدرقه
کرده است 4 .مسابقه  2تیم هم با تساوی
به پایان رسیده اســت .البته نفتیها از
آخرین تقابل خودشــان بــا ذوبآهن
در لیگ برتر که در دوره شــانزدهم در
آبادان برگزار شد ،خاطره خوبی ندارند
و با خوردن  3گل در اســتادیوم تختی

منهای فوتبال
نایبقهرمانی بسکتبال  3نفره

هرچند که فوتبال اصفهان با درخشــش  2تیم سپاهان و ذوبآهن در این سالها
ورزش اول استان بوده است ،اما اصفهانیها در رشتههایی مثل بسکتبال هم تقریبا
یک پای ثابت موفقیتهای کشوری بودهاند.
به گزارش همشــهری ،این مســأله در رده بانوان هم بارها تجربه شــده است و
بسکتبالیســتهای بانوی اصفهانی هم در لیســت خوبهای این رشته بودهاند.
مسابقات  ۳به  ۳قهرمانی کشور باالی  ۱۸سال بانوان در اراک به پایان رسید و تیم
بانوان اصفهان موفق به کسب مقام دوم شد.
اصفهانیها در مرحله گروهی تیمهای قم ،اردبیل ،خوزستان و بوشهر را شکست
دادند و در رقابتی نزدیک به تیم کردستان باختند .در پایان مرحله گروهی ،اصفهان
با  ۴پیروزی و یک باخت بهعنوان تیم دوم به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کرد و حریف
قزوین در این مرحله شد.
بانوان اصفهانی در این مســابقه با نتیجه  ۱۹بر  ۹قزوین را شکست دادند و حریف
تهران در فینال شدند ،اما در فینال  ۲۱بر  ۱۷نتیجه را به تهران واگذار کردند و بر
سکوی نایبقهرمانی ایستادند ،در دیدار ردهبندی نیز کردستان با غلبه بر قزوین
به مقام سوم رسید.
بازیکنان اصفهان در این مسابقات معصومه اسماعیلزاده ،فروغ طباطبایی ،سمانه
هرچگانی و لوسینه آسادوریان بودند که هدایت آنها را آزاده زمانپور برعهده داشت.

تیراندازان اصفهانی به تیم ملی رسیدند

گلنوش سبقتالهی بانوی تیراندازی ورزش اصفهان به عنوان اولین خانم اصفهانی
توانست تجربه حضور در مسابقات المپیک را کسب کند و از این لحاظ تاریخساز
شود .همین مسأله باعث شد تا نگاهها به ســمت این رشته در اصفهان تغییر کند
و البته تیم ملی هم نگاه دقیقتری به ورزشکاران تیرانداز اصفهانی داشته باشد.
به گزارش همشهری ،تیم ملی تیراندازی کشورمان با حضور  ۴۸ورزشکار تفنگ و
تپانچه اردوی تمرینی خودش را در فدراسیون تیراندازی آغاز کرده است .این اردو
برای آمادهسازی تیراندازان در رقابتهای پیش رو بوده که تا  ۱۰شهریورماه در 2
رشته تفنگ و تپانچه در محل فدراسیون تیراندازی برگزار میشود.
در رشــته تفنگ ،پوریا نوروزیــان از ایالم ،حســین باقری از اصفهــان ،علیرضا
داودآبادی از تهران ،امیرســیاوش ذوالفقاریان از ســمنان ،امیرمحمد نکونام از
تهران ،محمدحسین شریفزاده از آذربایجان غربی ،مهیار صداقت از تهران ،الهه
احمدی از تهران ،نجمه خدمتی از خراسان جنوبی ،آرمینا صادقیان از ایالم ،نرجس
امامقلینژاد از مازندران ،مریم شفیعیپور از تهران ،فاطمه کرمزاده از بوشهر و رؤیا
صبحخیز از قم ورزشکارانی هستند که زیر نظر مربیان ابراهیم اینانلو و زائر رضایی
تمرینات خودشان را آغاز کردهاند .در رشــته تپانچه نیز که با حضور  ۳۳تیرانداز
تمریناتشان دنبال میشود علی کشانی از اصفهان نماینده اصفهان در اردوی تیم
ملی است.

کمانداران معلول اصفهان مسافر مسابقات جهانی میشوند

رشته تیر و کمان در اصفهان و در رده معلوالن پیشرفت خوبی را تجربه کرده و حتی
در مسابقات پارالمپیک هم صاحب نماینده بوده است.
به گزارش همشــهری ،در پایان چهارمین اردوی تیم ملی و بررسی کادر فنی ،در
نهایت  ۱۲کماندار برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان که شهریور سال جاری
به میزبانی چین برگزار میشود ،انتخاب شدند.
در بخش کامپوند مردان هادی نوری (کماندار اصفهانی) ،علی ســینا منشازاده و
رمضان بیابانی؛ در بخش کامپوند زنان سمیه عباسپور ،راضیه شیرمحمدی و فرزانه
عسگری؛ در ریکروی مردان غالمرضا رحیمی ،پوریا جاللیپور ،اصغر زارعینژاد و
در بخش ریکروی زنان نیز زهرا نعمتی ،زهرا دلخوش و ســمیه رحیمی (کماندار
اصفهانی) برای حضور در این رویداد جهانی معرفی شدند .اردوی نهایی و متصل
به اعزام تیم ملی نیز که از هفتم شهریور ماه آغاز میشــود با دعوت از این نفرات
برگزار خواهد شد.

به نماینــده فوتبال اصفهــان باختند.
ذوبآهن در این بازیهــا  25گل وارد
دروازه نفت کرده است که میانگین بیش
از  2گل زده برای هر مسابقه را به ثبت
میرساند و در مقابل نفت هم  14گل به
ذوبآهن زده است.
نقطه قوت نفــت در این فصل بازیکنان
خارجیاش هســتند که با ترکیب کرار
جاسم ،لوســیانو پریرا و رودریگز تا به
این هفته عملکرد خوبی در تیمشــان
داشــتهاند.کرار جاســم در شــرایطی
این فصل را در تیم کمالوند پشــت سر
میگذارد که در ســالهای گذشــته
همیشه بازیکن پرحاشیهای بوده است.
این هافبک عراقی که هفته گذشته گل
اول دیدار پر برخورد و تماشایی پارس
جنوبی جم و نفت آبادان را برای شیمبا
مهاجم برزیلی پایهگذاری کرد در اغلب
لحظات بازی با پاسهای طالیی سعی
در موقعیتســازی و ایجاد نظم تیمی
داشت ،اما همتیمیهایش قدر نمایش

او را ندانستند.
کرار که در تیمهایی مثل اســتقالل و
تراکتور بازی کرده حاال زیر نظر کمالوند
بیحاشــیه و در خدمت تیم است .کرار
که با پاسهایش شیمبا را به صدرجدول
گلزنان رسانده امروز هم در آبادان قصد
درخشش مقابل مربی سابقش قلعهنویی
را دارد .البتــه نفت در مســابقه قبلی
خودش مغلوب تیم شگفتیســاز لیگ
یعنی پارس جنوبی شــد و برای جبران
آن باخت به دیدار ذوبآهن میآید.
گئورگی ولیســانی هافبک گرجستانی
ذو بآهن یــک جلســه محرومیتش
تمام شــده و میتواند در این مسابقه به
میدان برود .از طرف دیگر چشــم امید
ذوبآهنیهــا در این بــازی به مهدی
رجبزاده کاپیتان تیم ذوبآهن خواهد
بود که در سال گذشته با زدن  3گل به
نفت هتریک کرد .بازی امشــب ساعت
 20:30در استادیوم تختی آبادان آغاز
میشود.

در حال حاضر  2تیم اصفهانی ســپاهان و ذوبآهن در شرایطی
مسابقات لیگ برتر فوتبال را دنبال میکنند که روی نیمکت هر
 2تیم مربیانی با تجربه حضور دارنــد .از آنجا که فوتبال اصفهان
 17سال است در باالترین سطح فوتبال ایران حضور دارد ،انتظار
میرود عالوه بر بحث بازیکن در رده مربیان هم اصفهانیها بتوانند
حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشند .این حق اصلی هواداران
هر  2تیم اســت که روی نیمکت تیمهای محبوب خودشان یک
سرمربی اصفهانی را ببینند ،اما در ســالهای گذشته این مسأله
آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است .محمود یاوری ،بهرام عاطف،
حسین چرخابی ،رسول کربکندی و منصور ابراهیمزاده  5نفری
بودهاند که بهعنوان نماینده مربیان فوتبال اصفهان در سالهای
گذشته روی نیمکت  2تیم سپاهان و ذوبآهن نشستهاند و چند
مربی جوان و جویای نام هم در کنار خودشان پرورش دادهاند ،اما
انتظار میرود که با پیشرفت علم مربیگری کمکم پای سرمربیان
جوان و باانگیزه به ترکیب  2تیم باز شود .در فوتبال روز دنیا کمکم
توجه به مربیان جوان بسیار زیاد میشود و همین امروز زینالدین
زیدان و دیگو سیمئونه با وجود اینکه سن و سال آنچنان زیادی هم
ندارند روی نیمکت  2تیم مطرح فوتبال دنیا مینشینند .در این بین
بدون شک چهره اول فوتبال سپاهان برای نشستن روی نیمکت
مربیگری تیم محرم نویدکیا کاپیتان این تیم اســت که در سال
گذشته از عرصه فوتبال حرفهای خداحافظی کرد و بعد از مدتی
استراحت در این روزها کالسهای مربیگری را پشت سر میگذارد.
از طرف دیگر آزمون تئوری شرکتکنندگان در چهلودومین دوره
مربیگری  Cآسیا در اصفهان به مدرســی مجتبی توتونی برگزار
شد و سپس اختتامیه این دوره از مربیگری در مرکز آموزشهای
تخصصی هیأت فوتبال استان اصفهان واقع در ورزشگاه تختی به
سرانجام رسید .سرشناسترین چهرههای حاضر در این دوره محرم
نویدکیا و مهدی رجبزاده بازیکنان سابق و فعلی  2تیم سپاهان
و ذوبآهن بودند که با شرکت در این دوره نشان دادند برای آینده
خودشان برنامهریزی مناسبی انجام دادهاند .محبوبیت این  2نفر
در بین هواداران نکته بســیار مهمی است که اگر مورد توجه قرار
بگیرد میتواند نیمکت هر  2تیم را برای ســالهای طوالنی بیمه
کند .همین امروز مربیانی مثل یحیی گلمحمدی و عبداهلل ویسی
نماینده نسل جدید مربیان فوتبال ایران هستند که موفقیتهای
خوبی را در فوتبال کشورمان کسب کردهاند .در این شرایط باید
انتظار داشت تا محرم نویدکیا در ابتدا و بعد هم مهدی رجبزاده
به چرخه مربیان فوتبال ایران اضافه شوند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
مریم رضوی

خبرنگار

امام جــواد(ع) جوانترین امام و
مناسبت کسی بود که مردم در رفتار و آداب
اجتماعی و علم و تقوا او را بهترین
یاد میکردند...
امامی که بر اســاس یکی از روایتهای تاریخی
به دستور معتصم عباسی شهید شد .امام محمد
تقی(ع) پس از شهادت پدرش امام رضا (ع) در
ت سالگی
سال  203قمری ،مقام امامت را در هش 
بر عهده گرفت و آن را با راســتی و درســتی به
مقصد عالی رسانید.
پنجم ذیالحجه تاریخ شهادت امامی است که به
جوانی و بخشایش معروف شده ...مردی از تبار
پاک رسولاهلل(ص) که این جهان فقط  25سال
از نور وجودش بهره گرفت .امام جواد (ع) در سن
 8ســالگی به مدت  16ســال امامت را بر عهده
داشــت و مکتب علمــی  -اجتماعی شــیعه
را جلوه خاص بخشــید .تالشهای چشــمگیر
ایشــان عباســیان را آنچنــان غافلگیــر کرد
کــه نتوانســتند حضــرت را تحمــل کننــد
و ســرانجام بــا توطئــه معتصم به شــهادت
رسید.
شهادت

در زمینه شهادت این امام همام مطالب مختلفی
نقل شده است .از جمله روایتی از کتاب «آشنایی
با قرآن کریم» نوشته استاد شهید مطهری.
ایشــان ازدواج دختران بنیعباس با ائمه (ع)
را یکــی از ترفندهای این سلســله برای در دام
کشیدن ائمهاطهار(ع) میدانستند.
عباســیها چون میخواســتند ائمــه را تحت
نظر داشــته باشــند ،به زور و اجبــار ،یکی از
دخترهایشــان را برای ازدواج با ائمه پیشنهاد
میدادند .میگفتند :دختر و داماد ما باید همین
جا کنار خودمان باشــند! برای ایــن که به یک
شــکلی که مردم نفهمند اینها را تحت نظر و
مراقبت داشته باشند.
وقتی هم امام جواد(ع) مسموم شد ،همه متوجه
شدند این کار از ســوی خلیفه صورت گرفته و

مراسم تدفین امام(ع) با ترس و لرز بسیار انجام در سن  9سالگی در مجلسی علمی که بزرگان آن
شد .در برخی منابع نقل شــده که ابتدا از کفن زمان حضور داشتند و هر کس سؤالی میپرسید،
و دفن امام(ع) امتناع میکردنــد اما هر روز که تعداد زیادی پرسش علمی را پاسخ داد.
میگذشت ،پیکر امام جواد(ع) خوشبوتر میشد .از امام جواد(ع) به دلیل خفقان دوران عباســی
به همین دلیــل معتصم از تــرس ارادت مردم یادگاران بســیاری به جا نمانده؛ با این حال هر
کدام از روایتهای ایشــان میتواند چراغ راهی
دستور کفن و دفن داد.
برای شیعیان باشد.
از فضایل امام جواد(ع) موضوعهای بسیاری در
امامت
مزار امام نهم شــیعیان در شــهر کاظمین و در کتابهای تاریخی شیعه نقل شده است .نکاتی
جوار جدشان امام کاظم (ع) ،میعادگاه عاشقان که نشــان میدهد میتــوان در عنفوان جوانی
اهلبیت(ع) است و برگبرگ زندگی کوتاه آن الگوی انســانهای بیشــماری بود و بر صفحه
امام میتواند آغاز راهی برای بهتر زیســتن در تاریخ خوش درخشید.
این جهان باشد.
نقل شــده وقتی امام جواد(ع) به دنیا آمد ،امام
امام جواد(ع) در ســال  203قمری و در ســن رضا(ع) فرمودند« :حق تعالی فرزندی به من عطا
 7ســالگی بعد از شهادت
کرد که همچون موســیبن
پدر بزرگوارش مسئولیت
عمران دریاها را میشکافد و
مثل عیسیبن مریم خداوند
هدایت مــردم را به عهده
گرفت .ســن و سال کم امام نهم(ع) با وجود سن کم مادرش را مقدس گردانیده و
ایشان در آن زمان حرف در مقام رهبری امت اسالم ،به او طاهر و مطهر آفریده شده
و حدیثهای بسیاری به عنوان الگوی دانشمندان جوان است ».آن وقت گفت« :این
همــراه آورد اما تأکیدات چنان در عرصه علم و دانش کودک به جور و ستم کشته
همیشگی امام هشتم(ع) درخشید که دوست و دشمن خواهد شد و اهل آسما نها
مبنی بــر جایگزینی امام
برایش گریــه خواهند کرد،
را به تعجب و شگفتی واداشت.
خدای متعال بر دشــمن و
جواد(ع) به جای ایشان،
گفتوگوها ،مناظر هها ،پاسخ
قاتل او غضــب خواهد کرد؛
راه را بــرای شــیعیان
به شبهههای عصر ،گفتارهای
آنها بعد از قتــل او بهرهای
راستین هموار کرد.
امام نهم(ع) با وجود سن حکیمانه و خطابههای آن امام از زندگــی نخواهند برد و به
کم در مقام رهبری امت همام گواهی بر این مدعاست زودی به عذاب الهی واصل
اســام ،به عنوان الگوی که سن و سال نمیتواند عامل خواهند شد».
دانشمندان جوان چنان برتری در مکتب تشیع باشد از مناظر ههــای علمــی
در عرصــه علــم و دانش بلکه باید دانش و تقوا و صداقت امــام جــواد(ع) در دوران
درخشــید که دوســت را به عنوان معیارهای اصلی در جوانی مطالب بســیاری در
و دشــمن را بــه تعجب نظر گرفت
کتابهای شیعه و سنی نقل
و شــگفتی واداشــت.
شده است؛ مناظرههایی که
گفتوگوها ،مناظرهها ،پاسخ به شبهههای عصر ،بهحق بودن امام(ع) را اثبات کرده و الگویی پیش
گفتارهای حکیمانه و خطابههای آن امام همام روی جوان مسلمان قرار داده است .جوانی با تقوا
گواهی بر این مدعاست که سن و سال نمیتواند که با ســاح دانش در مســیر اطاعت پروردگار
عامل برتری در مکتب تشــیع باشــد بلکه باید حرکت میکند.
دانش و تقــوا و صداقت را به عنــوان معیارهای
بخشندگی و سخاوت
اصلی در نظر گرفت.
در روایتهای شیعی آمده است که امام نهم(ع) حجتاالســام و المســلمین «ســیدمحمد

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكesfehan@hamshahri.org :

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

دفتــرسرپرســتیروزنامــههمشــهریدر اصفهــان:
رضا صابری علی آبادی  -نشانی :اصفهان ،خیابان شیخ صدوق
شمالی،حدفاصلخیابانکاخسعادتآبادوخیابانشیخمفید،
ســاختمان علیمیرزا ،واحد - 2تلفن 6 :ـ031-36650564

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

یکی از مهمترین مأموریتهای امام جواد(ع) آماده کردن مردم
برای دوران غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود

صدای همشهری
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[همشــهري عزيــز ،دانســتن نظــرات ،پيشــنهادها و انتقــادات شــما
،مــا را در بهبــود كيفيــت روزنامه خودتــان يــاري ميكند .به عــاوه ما
مشــتاق شــنيدن صداي شــما و طرح مســائل و مشــكالتتان هســتيم.
با ما از طريق اين شــمارهها و در فاصله زماني ســاعت  14تا  16تماس بگيريد].

مشکالت خیابان امام خمینی (ره)

خیابان امام خمینی (ره) اصفهان از محرومترین نقاط شهر است و جلوه بسیار
بدی در ورودی شهر دارد .مغازههای این خیابان بسیار زشت هستند و محلهها
آنقدر محرومند که حتی یک فضای سبز ســاده هم ندارند .نیاز است که هرچه
سریعتر تکلیف عقبنشینی مغازهها مشخص شود.
تیمور راستین -شهروند اصفهانی

شستوشوی مکانیزه خیابان

نمایی از بارگاه امام جواد(ع) در شهر کاظمین عکس :فرهنگ نیوز

میرتبار» ،عضو گروه مبلغان سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی با تسلیت فرارسیدن سالروز
امام نهم شــیعیان ،امام جــواد(ع) ،اظهار کرد:
امام جواد(ع) در شرایطی زندگی میکردند که
دسیسه عباسیان بر این قرار گرفته بود که کانون
اهلبیت(ع) و جریان امامت را تحقیر کنند ،ولی
با هوشمندی امام جواد(ع) عباسیان راه به جایی
نبرد.
وی با بیــان این کــه امام جواد(ع) در ســنین
کودکی به امامت رسید ،گفت :در شرایط خفقان
دوران عباسی ،تربیت محدثان بزرگ و شاگردان
نامی ،موضوع با اهمیتی بود که امام جواد(ع) با
ظرافت خاصی آن را انجام دادهاند.
به گفته این پژوهشــگر حوزه دیــن ،مبارزه با
فرقههای انحرافی یکــی از مهمترین اقدامهای
امام نهم شیعیان در زندگی کوتاه خود بود .وی
امام جواد(ع) را زمینهســاز جریان مهدویت در
آخرالزمان دانســت .چرا که در سن کودکی به
امامت رســید و ارتباطش با عامه مردم به دلیل
خفقان حکومت عباسی محدود بود.
حجتاالســام میرتبار ،با بیان ایــن که جود،
بخشــندگی و ســخاوت امام جواد(ع) از نکات
بارز شخصیتی ایشان محسوب میشود ،گفت:
امامجواد(ع) همواره از افراد نیازمند و انسانهای
مختلف ،دســتگیری میکردنــد و اصوال این
شــاخصه ،در وجود امام جواد(ع) بسیار بارز و
زبانزد دوست و دشمن بود.

آمادهکردن مردم برای دوران غیبت

جملههای پرمغــز و عبارتهــا و حکایتهای
زیبای بســیاری از امام جواد(ع) نقل شــده اما
شــاید زیباترین جملهها مربوط بــه مهمترین
مأموریتهای ایشان باشــد .یکی از مهمترین
مأموریتهای این امام بزرگوار آماده کردن مردم
برای غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود.
همچنان که به روایت شیخ صدوق ،عبدالعظیم
حسنی در روایتی گفته اســت :بر آقا و موالیم
امام جواد(ع) ،وارد شدم و میخواستم راجع به
جضرت قائم (عج)از او سؤال کنم که آیا قائم آل
محمد ،همان مهدی علیهالسالم است یا نه؟
حضرت قبل از ســؤال من ،شــروع بــه جواب
دادن کرد و به من فرمود:ای ابوالقاســم! همانا
قائم ما ،همان مهدی اســت که واجب است در
روزگار غیبت ،منتظــرش بمانند و در ظهورش،
فرمانبرداریاش کنند و او سومین فرد از فرزندان
من اســت .ســوگند به آن خدایی که حضرت
محمد(ص) را به پیامبــری برانگیخت و ما را به
امامت مأمور فرمود ،اگر از دنیا زمانی باقی نماند
جز یک روز ،هر آینه خداوند آن را طوالنی خواهد
کرد تا قائم ما ظهور کند و زمین را از عدل و داد
آکنده سازد ،چنان که از ظلم و جور ،پر شده باشد
و خدای متعال البته در یک شب کار او را سامان
میدهد ،چنانکه کار موســای کلیم را سامان
بخشید .سپس فرمود :برترین اعمال شیعیان ما
انتظار فرج است.

خودروهایی هستند که به صورت مکانیزه جداول شــهر را میشویند .با توجه
به اینکه مسئوالن مدام میگویند خطوط عابر پیاده به خاطر آلودگی هوا سیاه
میشوند ،آیا امکان شستن این خطوط به صورت مکانیزه و مداوم وجود ندارد؟
بهرام کیانارثی -شهروند اصفهانی

مشکالت آب و فاضالب

با اداره آب و فاضالب تماس گرفتهایم و میگوییم لوله آب آشــامیدنی ترکیده
اســت ،ولی اصال توجهی به موضوع نمیکنند .دو سه ساعت بعد آن هم با چند
بار دیگر زنگ زدن و دعوا بر سر اینکه آب آشامیدنی و تسویه شده در حال هدر
رفتن است ،برای رسیدگی میآیند خوب است حداقل ذرهای به شعارهایی که
میدهیم عمل کنیم.
بهاره فرقدانی -شهروند اصفهانی

نیاز شهر به مجموعههای آبی

با توجه به خشکی زایندهرود و افسردگی مردم اصفهان ،اگر شهرداری برنامهای
برای ساخت چند مجموعه دیگر مثل موجهای آبی سپاهانشهر داشته باشد،
بسیار برای شهر خوب اســت .مردم به تفریح نیاز دارند و به واقع وضع امکانات
تفریحی در اصفهان خوب نیست.
مجتبی الیادرانی -شهروند اصفهانی

زمین رهاشده

نزدیک پارک شــهدای گمنام عاشــقآباد در انتهای کوچه شهید علی نجاران
و ابتدای کوچه شــهید فضلاهلل ذوالفقاری ،قطعه زمینی است که حدود 500
مترمربع مساحت دارد .این زمین قبال قبرستانی بسیار قدیمی بوده که چندین
سال با بودجه همسایهها تسطیح شده و امروزه بالاستفاده مانده است و به محلی
برای رها کردن زباله و نخالههای ساختمانی و حتی تصاحب غیرقانونی مجاورین
تبدیل شده است.
یسنا یوسفزاده -شهروند اصفهانی

گوناگون

شناسایی یک ژن کلیدی در تشکیل دریچههای قلبی
محققان دانشگاه بازل ســوئیس یک ژن تنظیم کننده
کلیدی برای تشــکیل دریچههای قلبی شناســایی
کردهاند .تشــکیل این دریچهها فرایندی حیاتی برای
تکوین طبیعی جنینی قلب است.
به گزارش مهــر ،قلب اولین انــدام دارای عملکرد طی
تکوین جنین مهره داران محسوب میشود .در انسان،
در هفته  ۴بارداری ،قلب شــروع به تپیــدن میکند.
متاسفانه ،بیماریهای قلبی مادرزادی یکی از شایعترین
ناهنجاریهای تکوینی محســوب میشــوند و آنها را
میتوان یکی از دالیل اصلی مرگ نوزادان در زمان تولد
یا بعد از تولد دانست.
یکی از ایــن ناهنجاریهای قلبی مربوط به تشــکیل
دریچههای قلبی است که در تنظیم فشار و جریان خون
در بطنهای قلبی نقش دارند.
تیمی از محققان در دانشگاه بازل ژنی به نام HAND2

را شناسایی کرده اند که یک تنظیم کننده کلیدی برای
شروع تشــکیل دریچههای قلبی در جنینهای موش
است .مطالعات گذشته با اســتفاده از مدلهای موشی
فاقد  HAND2نشــان داده اســت که این ژن جریان
خروجی و تکوین بطن راست را تنظیم میکند.
در ادامه آنها مشــاهده کردند که قلبهای موتاسیون
یافته برای  HAND2بدون بالشتکهای قلبی هستند
که به طور طبیعی به دریچههای قلبی تبدیل میشوند.
به طور طبیعی سلولهایی که به این بالشتکها تبدیل
میشــوند متحمل بازآراییهای ســلولی پیچیده ای
میشوند و از پوشش دیواره قلبی کنده شده و به درون
بالشتکها مهاجرت و آنها را پر میکنند.
از آنجا که این مکانیسم برای تکوین قلب حیاتی است،
جایگزینیهای دریچههای قلبی ،یکی از شــایعترین
جراحیهایی اســت که صــورت میگیــرد .یکی از

امیدواریها این است که مطالعات زیست پزشکی منجر
به مهندسی دریچههای جایگزین از سلولهای بنیادی
شود .این کشف که  HAND2یک تنظیمکننده کلیدی
فرایندهای تنظیم ژنی و ســلولی دخیل در تشــکیل
دریچههای قلبی است ،میتواند گامی بزرگ در جهت
مهندســی دریچههای قلبی جایگزین از ســلولهای
بنیادی باشد.

ارتباط جنگلزدایی و افزایش موارد ابتال به ماالریا
محققان بــه رابطه بین جنــگل زدایی و
افزایش نرخ ابتال به ماالریا در کشورهای
درحال توسعه پی بردند.
به گزارش مهر ،طبق گزارش اخیر سازمان
غذا و کشاورزی ســازمان ملل ،در حدود
 ۱۳۰میلیون هکتار جنگل که مساحتی
به اندازه آفریقای جنوبی اســت ،از سال
 ۱۹۹۰از بین رفته اســت .به گفته «کلی
اوســتین» ،سرپرســت تیم تحقیق از

دانشگاه لیهای پنسیلوانیا ،جنگل زدایی
یک پدیده طبیعی نیســت ،بلکه عمدتا
ناشی از فعالیتهای انسانی است .به گفته
وی ،تغییرات انســانی در محیط زیست
طبیعــی میتواند تاثیر چشــمگیری بر
نرخ ابتال به ماالریا داشــته باشد .مطالعه
 ۶۷کشور کمتر توســعه یافته که ماالریا
در آن شیوع بیشتری دارد ،نشان میدهد
الگوهای تغییر آب و هوا ،جنگل زدایی و

سایر تغییرات انســانی در محیط زیست
طبیعی موجب تشــدید انتقــال ماالریا
میشود .به گفته محققان ،جنگل زدایی
به چندین طریق موجب شــیوع ماالریا
میشــود که از آن جمله افزایش میزان
نورخورشــید و آب راکد در برخی نواحی
است .این2وضعیت ،شرایطی مطلوب برای
رشد اکثر گونههای پشه آنوفل هستند که
در انتقال ماالریا نقش اصلی ایفا میکنند.

طرحهای جدید افزایش نرخ زاد و ولد
تا سال ۲۰۳۰

سلولهای ایمنی معیوب
منجر به بروز «طاسی» میشوند

نخست وزیر مجارســتان در کنفرانس «همایش خانوادگی بوداپست»
از طرحهای جدید دولت برای افزایش نرخ زاد و ولد در کشور خبر داد.
به گزارش مهر« ،ویکتور اوربان» ،نخست وزیر مجارستان ،در سخنرانی
خود در همایش خانوادگی بوداپست ،اعالم کرد :دولت نرخ رهن مسکن
خانوادههای دارای  3فرزند یا بیشتر را کاهش میدهد و مهدکودکهای
بیشتری برای کمک به رشد نرخ زاد و ولد در کشور میسازد یا نوسازی
میکند.
وی همچنین اعالم کرد :زنان دارای  2یا چند فرزند نیازی به بازپرداخت
وام دانشجویی شان ندارند.
درحال حاضر ،میانگین تعداد کودکان متولدشده از هر زن در مجارستان
 1/5است که دولت قصد دارد تا سال  ۲۰۳۰آن را به 2/1کودک به ازای هر
زن برساند .به گفته اوربان ،جمعیت مجارستان از 9/8میلیون نفر از سال
 ۱۹۸۰تاکنون در حدود یک میلیون نفر کاهش داشته است.

مطالعه جدید نشان میدهد احتماال سلولهای ایمنی معیوب در از دست دادن موها نقش
دارند.
به گزارش مهر ،محققان دانشــگاه کالیفرنیا در آزمایش بر موشها دریافتند ســلولهای T
تنظیمی( )Tregsموجب تحریک ســلولهای بنیادی پوست در رشد مو میشوندTregs .
نوعی ســلول ایمنی هســتند که به کنترل التهاب کمک میکنند .تیم تحقیق دریافت اگر
 Tregsاز بین رود ،سلولهای بنیادی قادر به بازتولید فولیکولهای مو نخواهند بود .دکتر
«مایکل روزنبلوم» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید :فولیکولهای مو به طورمداوم
بازیافت میشــوند :زمانی که یک تار مو میافتد ،کل فولیکول مو مجددا به وضعیت رشــد
برمیگردد .وی در ادامه میافزاید :این باور وجود دارد که این فرآیند کامال وابسته به سلول
بنیادی است ،اما وجود  Tregsهم ضروری است .اگر این یک نوع سلول ایمنی از بین رود ،مو
رشد نمیکند .این یافتهها نشان میدهد نقص و عیب در  Tregsمیتواند منجر به «آلوپسی
آره آتا» شود که یک اختالل خودایمنی شایع است و منجر به از دست دادن موها میشود و
در بروز طاسی هم نقش دارد .حال محققان قصد دارند این آزمایش را روی انسان انجام دهند.

